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คําสําคัญ : วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู 
  นัคสวรรย  ศรีจันทร : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณและการหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมอืครู (A 
COMPARATIVE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN 
MULTIPLICATION AND  DIVISION OF FOURTH GRADE  STUDENTS 
TAUGHT BY SKILLS PRACTICE  PACKAGE,  EXPLICIT TEACHING MODEL, 
AND THE TEACHER , S MANUAL) อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ : อ.ดร.วัชรา เลาเรียนด,ี อ.ดร.ประเสริฐ 
มงคล และ อ.ดร.อรพินธ สอนสลับ. 345 หนา. ISBN 974 - 653 - 483 -1     
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร 2) 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4   ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู  
 ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 90 คนของโรงเรียนชุมชนวดัใหญโพหัก สังกัด
สํานักงานการประถมศกึษาอําเภอบางแพจังหวดัราชบุรี แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ทดสอบรายคู แบบ LSD. ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 ที่สอนดวย
วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมอืครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารของนักเรยีนสูงกวา
วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือคร ู วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิททําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณ
และการหารของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครอูยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั0.05สวนวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะทํา
ใหผลสัมฤทธิ์หลงัการเรียนของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธี
สอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ูมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเรียงลําดับจากมากไปหานอยดงันี้ เห็นดวย
ในระดับมากที่ครูสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ ( x  = 2.68,  S.D. = 0.51) เห็นดวยในระดบัปานกลางที่ครู
สอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ( x  = 2.49, S.D. = 0.63) และวิธีสอนตามคูมือครู ( x  = 2.25 , S.D. = 0.66) 
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 The purpose of this research were to 1) compare the mathematics  learning achievement 2) 
investigate the opinions of fourth grade  students towards the mathematics instruction on multiplication and 
division taught by the Skills Practice Package , Explicit Teaching Model and the Teacher , s Manual . 
 The samples used were 90 of fourth grade students from Chumchonwatyaipohug School which 
were divided into two experimental groups and one control group.  Each of the experimental groups and the 
control group consisted of 30 students. The research instruments were lesson plans, achievement tests and 
questionnaires. Statistical analysis was accomplished by mean, standard deviation, analysis of covariance, 
multiple  comparison test of least significant different. The findings revealed that. 
 1.  The mathematics learning achievement of  the fourth grade students on multiplication and 
division that taught   by  the Skills Practice Package,  Explicit Teaching Model and the Teacher , s Manual, 
found to be statistically  significant different at the level of 0.05. Obviously, it was found that mathematics 
learning achievement scores of the students taught  by  the Skills Practice Package were higher than  those 
which taught  by  the Explicit Teaching Model and the Teacher ,s Manual. The mathematics learning 
achievement scores of the students taught  by  the Explicit Teaching Model were higher than  that taught  by 
the Teacher,s Manual and the students’ learning achievement scores that taught by the Skills Practice 
Package were higher than that taught by the Explicit  Teaching Model at the significant level of 0.05 
 2.  The opinions of the fourth grade students towards mathematics instruction on multiplication 
and division could be concluded that the students, opinion were at a high level of agreement for the instruction 
by the Skills Practice Package  ( x  =2.68, S.D. = 0.51); whereas the opinions towards the instruction by the 
Explicit Teaching Model ( x  = 2.49, S.D. = 0.63) and  the Teacher ,s Manual were at a moderate level ( x  = 
2.25, S.D. = 0.66 ). 
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ  ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คือ “การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและ
พัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤต ิ  และคุณธรรมของบุคคล สังคมบานเมืองใดใหการศึกษาท่ี
ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน  พอเหมาะกันทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมี 
คุณภาพ  ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไวได และพัฒนาใหกาวหนา 
ตอไปไดตลอด” (อุมบุญ สิงหอัศวิน 2542 : 65) โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมีความเปน
ไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพได จึงกําหนดจุดหมาย  ซ่ึงเปนมาตรฐานการ
เรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  คือ  ใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผลโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  การแกปญหา  และทักษะในการ
ดําเนินชีวิต  (กรมวิชาการ 2545 : 5)

ดังนั้นผูเรียนจึงเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาโดยท่ีหลักสูตรการศึกษาทุกระดับจะ
ตองเนนการพัฒนาบุคคลใน  4  ดาน  อยางสมดุลกันคือ ดานปญญา ดานจิตใจ ดานรางกาย ดาน
สังคม  และเพ่ือใหทันกับสังคมในยุคโลกาภิวัตนท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญใน
การกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในสังคมมนุษย ท้ังในดานการประกอบอาชีพและการส่ือสาร
คมนาคม ผูเรียนจําตองมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอัน ไดแก ความสามารถดานการส่ือสารดวยภาษา
ประจําชาติ มีทักษะการเรียนรูท่ีหลากหลายยิ่งขึ้นตองสามารถใชเทคโนโลยี มีพ้ืนฐานความรูทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคม ภาษา ท่ีสําคญั คือ จะตองสามารถแกปญหารวมท้ังสามารถ
คาดการณปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีความคาดหวัง
ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
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คุณภาพชีวิตใหพรอมท่ีจะทําประโยชนกับสังคมและบทบาทหนาท่ีของตน โดยปลูกฝงใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะในดานการพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม ซ่ึงการจะทําใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะเหลานี้ไดนั้น ในการจัดการเรียนการสอนผูสอนตองคํานึงถึงจุดเดนตอไปนี้  คือ  การจัด
การเรียนการสอนเปนกระบวนการสงเสริมใหทองถ่ินพัฒนาหลักสูตรเปนการเรียนรูท่ีมีความหมาย
ตอผูเรียนมากท่ีสุด  จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเง่ือนไข เหมาะกับสภาพความตองการของ
ผูเรียนมากท่ีสุด (กรมวิชาการ 2535 : 1 – 4) ซ่ึงหลักสูตรประถมศึกษาดังกลาว ไดแบงโครงสราง
และเนื้อหาไว 5 กลุมประสบการณ คือ กลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือการเรียนรู กลุมสรางเสริมประสบ
การณชีวิต กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และกลุมประสบการณพิเศษ  
(กรมวิชาการ 2534 : 8) ในการจัดมวลประสบการณตามโครงสรางเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ไดระบุ
ถึงความมุงหมายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน  และจุดประสงคของการเรียนการสอนในกลุมทักษะไว
วากลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือการเรียนรู ประกอบดวยภาษาไทยและคณิตศาสตร ซ่ึงเปนกลุมวิชา
หนึ่งท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของหลักสูตรประถมศึกษาโดยมีจุดมุงหมายท่ัวไปในการเรียนการสอน 
คือมุงใหความรูและประสบการณแกผูเรียนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต ท้ังในดานการ
ติดตอส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิดหาเหตุผล และการคิดสรางสรรค ตลอดจนการนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปใชประโยชนในการเรียนรูกลุมประสบการณอ่ืนๆ  และแนวทางความรูตาม
ท่ีผูเรียนตองการ การเรียนคณิตศาสตรท่ีตองการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีมุงหวังไว  คือ

1. มีความรู  ความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  และมีทักษะในการคิดคํานวณ
2. รูจักคิดหาเหตุผลและแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเปนระบบ ชัดเจน  รัดกุมและ

รวดเร็ว
3. รูคุณคาของคณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
4. สามารถนําประสบการณทางดานความรู  ความคิด  และทักษะท่ีไดจากการเรียน

คณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  ในชีวิตประจําวัน
โดยโครงสรางของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาประกอบดวยพ้ืนฐานใน

ดานตางๆ 5 พ้ืนฐาน คือ (กรมวิชาการ 2539  :  1)
1. พ้ืนฐานทางจํานวน เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องจํานวนนับ  

เศษสวน  ทศนิยม เปนตน
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2. พ้ืนฐานทางพีชคณิต  เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเกี่ยวของกับพ้ืนฐานทางจํานวน  
สมการ เปนตน

3. พ้ืนฐานทางการวัด  เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การวัดความยาว 
การช่ัง การตวง การหาพ้ืนท่ี การหาปริมาตร ทิศ แผนผัง เวลา วัน  เดือน  ป  และเงิน  เปนตน

4. พ้ืนฐานทางเรขาคณิต เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องรูปเรขาคณิต 
และรูปทรงเรขาคณิต  เปนตน

5. พ้ืนฐานทางสถิติ เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องแผนภูมิ และ
กราฟ  เปนตน

ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2544  เปนการศึกษาเพ่ือความเปน
เอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล ประชาชนทุกคนไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และเต็มตาม 
ศักยภาพ โดยถือวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด มีความยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการ 
เรียนรู โดยมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนท่ีมีปญญา มีความสุขและมีความเปน
ไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ 2545 :  4 – 5) ซ่ึงมีโครงสรางการ
จัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย และมาตรฐานการเรียนรู มีการกําหนดสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ท่ีประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ 
กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณภาพ จริยธรรมของผูเรียน จัดสาระและ 
มาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความม่ันใจของผูเรียนไว 8 กลุม ดังนี้ คือ
สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาภาษาไทย สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา
คณิตศาสตร สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุม
สังคมศึกษา สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมศิลปะ สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมภาษาตางประเทศ

โดยท่ีโครงสราง สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 มีดังนี้ (กรมวิชาการ  2545  :  13)

 สาระท่ี  1 จํานวนและการดําเนินการ
สาระท่ี  2 การวัด
สาระท่ี  3 เรขาคณิต
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สาระท่ี  4 พีชคณิต
สาระท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
สาระท่ี  6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
จากโครงสรางและเนื้อหาวิชาของหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง  

2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงยังคงมีโครงสรางเนื้อหาวิชาท่ีเหมือนเดิม 
แตมีลักษณะการแบงกลุมวิชาเพ่ิมขึ้นและแยกเปนรายสาระ โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
เรื่องการคูณและการหารใน สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการในมาตรฐานการเรียนรู ค 1.1 เขา
ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง ค 1.2 เขาใจถึงผลท่ีเกิด
ขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนความสัมพันธระหวางการดําเนินตางๆและสามารถใชการดําเนิน
การในการแกปญหา  ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได

ดังนั้นจะเห็นไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต ท้ังในดานการ
สรางสรรคความเจริญใหแกวิทยาการในแขนงอ่ืนๆ และการพัฒนาความสามารถของมนุษยใหเปน
ผูท่ีมีความคิดอยางเปนระบบมีเหต ุ มีผล สามารถนําวิชาการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึง
มนุษยตองทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยูเสมออยางหลีกเล่ียงไมได คณิตศาสตรเปนวิชา
ท่ีสรางสรรคจิตใจมนุษย ซ่ึงเกี่ยวของกับความคิดกระบวนการและเหตุผล ฝกใหคนคิดอยางมี
ระเบียบ และเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา วิชาคณิตศาสตรเปนเครื่องนําไปสูความเจริญ
กาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเปนพ้ืนฐานสําหรับการคนควา
วิจัยทุกประเภท บทบาทของคณิตศาสตรท่ีมีตอความกาวหนาของมนุษยนั้นเปนส่ิงท่ีบุคคลโดย 
ท่ัวไปมักจะมองไมเห็น เพราะคณิตศาสตรเองเปนส่ิงนามธรรม ท่ีไมมีตัวตนใหเรามองเห็น หรือจับ
ตองได หากแตถือเปนเครื่องมือในการศึกษาความรูในศาสตรอ่ืนๆ และใชเปนการคิดคน 
ส่ิงประดิษฐตางๆ คณิตศาสตรเปนศาสตรอยางหนึ่ง (อาวุธ  ปะเมโท : 2540)  เพราะเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของวิทยาศาสตรดานอ่ืนๆ ท้ังในกลุมวิชาการดานวิทยาศาสตร และดานสังคมศาสตร ใน
ระดับพ้ืนฐาน คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการปลูกฝงอบรมใหผูเรียนมีคุณสมบัติ  ทัศนคต ิ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคอีกดวย ในดานท่ีซับซอนนั้นจะเห็นวา คณิตศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นเปนระบบระเบียบ ในดานวิเคราะหปญหา และการหาเหตุผลอ่ืนตื่นตัวอยู
เสมอ  นักการศึกษาทุกระดับจึงไดเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรในปจจุบันเปนอยางยิ่ง การ
ท่ีรัฐจัดใหมีการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาขึ้นไป จึงถือวาเปนการวางรากฐาน
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ท่ีสําคัญท่ีสุดใหแกเยาวชนของชาติ ซ่ึงถือวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคามากท่ีสุดของประเทศท่ีมี
คุณภาพ คือ ความเปนพลเมืองด ี มีคุณธรรม มีความรูความสามรถ ใชความรูท่ีไดศึกษามาเปน 
เครื่องมือในการดํารงชีวิตประจําวัน  พัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น

อยางไรก็ตามจากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวา
การสอนคณิตศาตรยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ดังจะเห็นไดจากการประเมินความกาวหนา
คุณภาพนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 ระดับประเทศเฉพาะของจังหวัดราชบุร ี ชวงปการศึกษา 2535 -
2540 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรยังมีคะแนนเฉล่ียต่ําอยู แมจะสูงกวาคาเฉล่ียรอยละ
เพียงเล็กนอย เม่ือกําหนดคะแนนเฉล่ียท่ีนาพอใจท่ีระดับคะแนนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ดังตาราง
ท่ี 1

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับประเทศของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุร ีปการศึกษา2535–2540 จําแนกเปนรายกลุมประสบการณ

คะแนนเฉล่ียรอยละปการศึกษา
ไทย คณิตฯ สปช. สลน. กพอ. อังกฤษ

2535
2536
2537
2538
2540

71.90
63.38
66.84
67.47
61.61

57.30
54.75
54.22
60.04
60.38

64.88
55.79
59.56
58.54
59.63

61.80
63.58
66.41
68.13
62.96

59.67
63.14
62.79
65.50
61.51

58.75
59.81
59.18
54.03
69.35

ท่ีมา :  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุร,ี หนวยศึกษานิเทศก, รายงานการประเมินผล
           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2540. (ราชบุร ี: ม.ป.ท., 2541), 76.

นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ พบวากลุมไตรมิตรสัมพันธ ซ่ึงประกอบดวยโรงเรียน
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ชุมชนวัดใหญโพหัก และโรงเรียนอ่ืนอีก 6 โรงเรียนเม่ือเทียบกับกลุมโรงเรียนอ่ืนในอําเภอบางแพ  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคะแนนเฉล่ียต่ํากวาระดับท่ีนาพอใจ เม่ือกําหนดคะแนน
เฉล่ียท่ีนาพอใจท่ีระดับคะแนนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี  2 คะแนนเฉล่ียรอยละ และรอยละนักเรียนท่ีมีผลนาพอใจของผลการประเมินกลุม
ประสบการณตางๆ (ภาคความรู)  ปการศึกษา  2540  จําแนกเปนรายกลุมโรงเรียน
อําเภอบางแพ

กลุมโรงเรียน รายการ ไทย คณิตฯ สปช. สลน. กพอ. อังกฤษ

1.  คุรุอนุรักษ   %
%  นร.

65.58
89

63.62
86

60.44
92

65.67
94

64.68
94

66.75
89

2.  ศึกษาสัมพันธ   %
%  นร.

57.88
74

56.63
55

57.60
76

62.21
84

55.11
69

64.35
70

3. ไตรมิตรสัมพันธ   %
%  นร.

61.02
87

46.22
36

55.21
72

60.29
86

56.48
71

65.06
83

ท่ีมา: สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุร,ี หนวยศึกษานิเทศก, รายงานการประเมินผล
         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2540 (ราชบุร ี: ม.ป.ท., 2541), 24.

รวมท้ังผลการประเมินผลการเรียนรูในกลุมประสบการณตางๆ ปการศึกษา 2540 เปน
รายโรงเรียนของกลุมไตรมิตรสัมพันธ พบวาโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักในกลุมไตรมิตรสัมพันธ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแมจะไมต่ําสุดแตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรยังต่ํากวาเกณฑ เม่ือเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 50 ขึ้นไป  ดังตารางท่ี  3 หนา 7

X

X

X
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ตารางท่ี 3  คะแนนเฉล่ียรอยละ และรอยละนักเรียนท่ีมีผลนาพอใจของผลการประเมินกลุม
ประสบการณตางๆ (ภาคความรู) ปการศึกษา 2540 จําแนกเปนรายโรงเรียนกลุม
ไตรมิตรสัมพันธ  อําเภอบางแพ

โรงเรียน รายการ ไทย คณิตฯ สปช. สลน. กพอ. อังกฤษ
1. ชุมชนวัดใหญ

โพหัก
  %

%  นร.
60.40

98
38.80

12
47.02

36
52.90

64
49.95

52
64.51

84
2.  วัดสามัคคีธรรม   %

%  นร.
91.74
100

56.02
76

65.19
100

63.69
100

64.65
95

65.93
90

3.  วัดตากแดด   %
%  นร.

55.86
71

38.30
14

54.96
79

65.80
100

58.25
75

70.98
100

4.  วัดดอนคา   %
%  นร.

58.70
82

48.45
47

52.61
71

62.06
88

57.65
82

51.13
53

5.  วันดอนมะขามเทศ   %
%  นร.

62.12
77

57.09
62

57.19
85

63.46
92

64.79
92

66.67
77

6.  วัดดอนสาลี  %
%  นร.

60.21
90

70.57
90

68.00
100

66.44
90

66.44
90

81.28
100

7.  วัดดอนพรม   %
%  นร.

64.42
91

50.97
55

59.79
97

64.00
100

57.00
100

68.29
91

ท่ีมา: สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุร.ี หนวยศึกษานิเทศก. รายงานการประเมินผล
         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2540. (ราชบุร ี: ม.ป.ท., 2541), 55.

จากการสัมภาษณ นายสุนทร คุสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักและซ่ึง
เปนประธานกลุมโรงเรียนไตรมิตรสัมพันธ พรอมดวย นายองอาจ วัฒนพงษ ครูวิชาการและครู
ผูสอนวิชาคณิตศาสตรโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

X

X

X

X

X

X

X
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บางแพ เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2545 เกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนปรากฏวาวากลุม
ไตรมิตรสัมพันธเปนกลุมโรงเรียนท่ีประสบปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ต่ําทุกช้ันเรียนมาตลอดโดยเฉพาะโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักมีผลสัมฤทธทางการเรียนอยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดในกลุมโรงเรียนเดียวกัน ซ่ึงเนื้อหาบทเรียนท่ีเปนปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนมากท่ีสุดในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 คือเรื่องการคูณและการหาร ซ่ึงเปนเรื่อง
สําคัญท่ีจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนสําหรับช้ันท่ีสูงขึ้น (สุนทร คุสินธ์ิ และองอาจ วัฒนพงศ 2543)  
ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนวัดดอนคา สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดทําการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับ
สาเหตุท่ีทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดจากผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  ในระดับจังหวัด ระดับกลุมโรงเรียนและระดับโรงเรียน ซ่ึงผลท่ีไดจาก
การศึกษาคนควาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และผลการวิจัยพอจะประมวลสาเหตุ
ของปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไวหลายประการ กลาวคือ สาเหตดุานตัวผูบริหาร 
ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานตัวครู  และการสอนของครู สภาพเศรษฐกิจ  ความแตกตางระหวางบุคคล  
ท่ีสําคัญปญหาในการสอนนั้นอยูท่ีตัวครู กลาวคือ 1. บุคลิกภาพของครู 2. การจัดการเรียนการสอน   
3. การประเมินผล  (ยุพิน  พิพิธกุล  2524 : 3 - 5)  ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ ท่ีเสนอวา ครูยึด 
ตนเองเปนหลัก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวบรัด ไมเปนไปตามขั้นตอน ขาดการตรวจงาน
เพ่ือแกไขขอบกพรองของนักเรียนเปนรายบุคคลเนื่องจากครูพยายามสอนใหจบทันเวลา ขาดการ
พัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของหลักสูตร ครูยังยึดหลัก
การสอนแบบเดิม คือ สอนใหนักเรียนทองจํามากกวาทําความเขาใจสอนใหทําแบบฝกหัดตาม
ตัวอยาง มากกวาการสอนดวยเหตุผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล สวนกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืนๆ ท่ีจะใหนักเรียนไดปฏิบัตติามคําส่ังของครูหรือ
กลุมนั้น ครูไมจัดหรือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนเลย นักเรียนไดแตรอปฏิบัติตามคําส่ังครูทําให
นักเรียนไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง ขาดความริเริ่มสรางสรรค และขาดทักษะท่ีจําเปนในการแสวง
หาความรูท่ีเปนความหมาย (กรมวิชาการ 2531 : 91 - 93 อางถึงใน อภิชาติ จันทรสรวย 2542:2)

จากสาเหตุท่ีกลาวมาขางตนเปนผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ํา บุคคลท่ีมี
ภาระหนาท่ีโดยตรงท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนการสอนของตนเองเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนอยางเต็มศักยภาพคือครูผูสอน ครูจึงตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนโดย
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พยายามออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคิดปฏิบัติ แลวสรุปความรูดวยตนเอง โดยมีครู
คอยชวยกระตุนช้ีแนะ พิจารณาเลือกกิจกรรม วิธีการหรือสถานการณใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ความสนใจ และสภาพชีวิตจริงของผูเรียน  และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความ
สามารถ จัดลําดับการเรียนรูจากงายไปหายาก เชน สังเกต รวบรวมขอมูล อภิปราย วิเคราะห   
สังเคราะห ประเมินคา สรุป สามารถเลือกงานและจัดนักเรียนใหทํางานอยางเหมาะสมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนสาระสําคัญขึ้นพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหเช่ือมโยงหรือบูรณาการท้ัง
ภายในกลุมประสบการณและระหวางกลุมประสบการณ ใชเทคนิคการสอนหลายๆ อยางตามความ
เหมาะสม  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 2544 : 20)  และผลการวิจัยหลายๆ 
เรื่องท่ีไดขอสรุปท่ีตรงกันวา พฤติกรรมการสอนของครูมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน เชน นัจรีภรณ   ทุมสงคราม (2539 : บทคัดยอ) พบวา พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร
ของคร ูดานการเตรียมการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสรางบรรยากาศใน
ช้ันเรียนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  เสาวนีย  กุลเพชรประสิทธ์ิ (2537 : บทคัดยอ)
พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการจัดบรรยากาศในหองเรียนมีความสัมพันธระหวาง
ความเขาใจและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน อมรรัตน   ทิพยจันทร  (2536 : 
บทคัดยอ) พบวา ประสบการณในการสอนของครูมีผลตออัตราการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร  กอบศิริ   สถิตยศุภมาส (2533 : บทคัดยอ) พบวา ครูคณิตศาสตรท่ีมี
ประสิทธิภาพการสอนสูงกับครูคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพการสอนต่ํา มีพฤติกรรมการสอนท่ี
แตกตางกัน โดยแตกตางกันในทุกองคประกอบ เรียงลําดับของความแตกตาง คือ การปฏิบัติตน
ขณะท่ีสอน  การเลือกใชวิธีสอน  การวัด  การประเมินผล  และการใหผลยอนกลับ การเตรียม
การสอน การสอดแทรกจริยธรรมในขณะท่ีสอน การเลือกใชอุปกรณการสอนและประสิทธิภาพ
ของการส่ือความหมาย   จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมการสอนของครูนั้นมี
ความสัมพันธตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้น ครูจึงเปรียบเหมือนตัวจักรสําคัญ   
ของการปฏิรูปการเรียนใหมีพลัง ท่ีจะขยับและผลักดันวงลอของการปฏิรูปการเรียนรูเนนผูเรียน
สําคัญท่ีสุด   (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 2544  :  9)   อันจะนําพาสังคมไป
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน

สําหรับวิธีสอนวิชาคณิตศาสตรท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญนั้นในปจจุบันมีอยูหลายวิธี เชน  
วิธีสอนแบบวรรณี (วรรณี   โสมประยูร 2526 : 21 - 22) วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง วิธีสอน
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โดยการสาธิต วิธีสอนโดยการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาต ิ  2539  :  26 – 29)  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู การสอนตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต และการสรางส่ือประกอบการเรียนการสอน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนมีความเช่ือวา
ยังมีเทคนิควิธีสอนอ่ืนๆ อีกหลายอยางท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักได จึงสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการคูณและการหารช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching  Model) และวิธีสอนตามคูมือครู
ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางของครูในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
ตอไป

กรอบแนวคิด
จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาขางตนเห็นไดวา มีวิธีการสอนหลายวิธีท่ีสามารถยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร นอกจากวิธีสอนท่ีมีผูวิจัยไดทําการวิจัยมาขางตน ผูวิจัย
เช่ือวานาจะมีวิธีสอนอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีสามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไดโดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะซ่ึงมีผลการวิจัยสนับสนุน 
เชน ผลการวิจัยของ ศิริลักษณ ทองบุ (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ีมี
ประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณการหารช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตาม
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาการคูณการหารมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อาวุธ   ปะเมโท  (2540 : บทคัดยอ)     
ไดศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณเรื่องการบวก ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนผานเกณฑมาตรฐาน (รอยละ 80) โดยเฉล่ียของคะแนนนักเรียนท้ังช้ัน คิดเปนรอยละ 3.59  
จรีพร สามารถ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรเรื่องรอยละโดยใชชุดการฝกสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา ผลการ
ทดสอบหลังใชชุดการฝกมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวาผลการสอบกอนใชชุดฝก และผลการวิจัยของ
วารี   บุษบงค (2542  : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะมีคะแนนเฉล่ียหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน
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นอกจากนี้ยังมีวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบการสอนแบบ
เอ็กซพลิซิทของโรเซนไซนและคณะ (Rosenshine and Steven  อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2544 : 85
- 87 ) ท่ีประกอบดวยกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ

1. การทบทวนเนื้อหา และการบาน
2. การเสนอเนื้อหาใหม
3. การฝกปฏิบัติโดยครูใหการแนะนํา
4. การใหขอมูลยอนกลับและวิธีแกไข
5. การใหฝกปฏิบัติอยางอิสระ
6. การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน
นวัตกรรมการสอนหรือรูปแบบการสอนดังกลาว สามารถพัฒนาการเรียนรูและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดโดยเฉพาะในเรื่องนี้โรเซนไชน (Rosenshine 1986 : 1 - 16
อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2544 : 85 - 88) ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวา การทบทวนความรูและทักษะท่ี
เรียนไปแลวในแตละสัปดาหควรมีการทบทวนในทุกวันจันทรของสัปดาหถัดไป สวนการทบทวน
ประจําเดือนควรทบทวนในวันจันทรท่ี 4 ของแตละเดือนจะเหมาะท่ีสุด

สําหรับวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะนั้นผูวิจัยใชขั้นตอนการเรียนการสอนตาม 
คูมือครูการสอนคณิตศาสตรของ สสวท. (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี) 
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ คือ

1. ทบทวนพ้ืนความรูเดิม
2. สอนเนื้อหาใหม
3.  การสรุปบทเรียน    
4. ฝกทักษะจากแบบฝกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูสอนแนะนําการใชแบบฝกเสริมทักษะ

ตามลําดับขั้นในการทําแบบฝกเสริมทักษะเม่ือจบบทเรียนแตละครั้ง ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
ศึกษาจุดประสงคของแบบฝก, ศึกษาตัวอยาง, ทําแบบฝกหัด, ทําแบบทดสอบยอย, บันทึกความ
กาวหนาของนักเรียน

5. นําความรูไปใช
6. ประเมินผล
วิธีสอนตามคูมือคร ู อางอิงมาจากวิธีการสอนคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1.     ทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม

 2.      สอนเนื้อหาใหม
 3.      การสรุปทบเรียน
 4.      การฝกทักษะจากหนังสือเรียน
 5.      การนําความรูไปใช
 6.      การประเมินผล

จากแนวคิดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบวิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือคร ู ท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย

วิธีสอนโดย
ใชแบบฝก
เสริมทักษะ

ผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน

เรื่องการคูณและการหาร

    ความคิดเห็นท่ีมีตอ
วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะวิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิทและวิธีสอน

ตามคูมือครู

วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท

  วิธีสอนตาม
      คูมือครู
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการหาร

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท  และวิธีสอนตามคูมือครู

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหารช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะ  วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท  และวิธีสอนตามคูมือครู

คําถามในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง การคูณและการหาร ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และ
วิธีสอนตามคูมือครแูตกตางกันหรือไม

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเรื่อง 
การคูณและการหารดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอน
ตามคูมือครูอยูในระดับใด

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท  และวิธี
สอนตามคูมือครแูตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน  

211 คน กลุมโรงเรียนไตรมิตรสัมพันธ จํานวน 7 โรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บางแพ   จังหวัดราชบุรี
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1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของ
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักจํานวน 3 หองเรียน   หองเรียนละ 30 คน  รวม 90  คน

2.   ตัวแปรที่ศึกษา
      ตัวแปรท่ีศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้   ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท  คือ

2.1  ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ไดแก   วิธีสอน  3 วิธีคือ
                          1)   วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
               2)   วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท

3) วิธีสอนตามคูมือครู
2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent   Variables)  ไดแก

1)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4
                           2)   ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร
เรื่องการคูณและการหารท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
และวิธีสอนตามคูมือครู

3.  เนื้อหา
       วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  

2521  (ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  2533)   เรื่อง  การคูณและการหาร ประกอบดวยเนื้อหายอย คือ การคูณ 
โจทยปญหาการคูณ  การหาร  การหารส้ัน  การหารยาว โจทยปญหาการหาร โจทยปญหาการคูณ
การหาร เกี่ยวของในสาระการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง จํานวนและการดําเนินการ ชวงช้ันท่ี 2 (ป.4 - 6) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544

4. ระยะเวลา
ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 48

คาบ  คาบละ  20  นาที  วันละ 3 คาบ  สัปดาหละ 4 วัน  ระยะเวลา 4 สัปดาห
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ขอตกลงเบื้องตน
1. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยไมเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร   เรื่อง  การคูณ

และการหารช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  2533)   มากอน

2. ผลการสอบปลายปกลุมวิชาทักษะคณิตศาตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมไมแตกตางกันดังนั้นความรูพ้ืนฐานเรื่องการคูณและการหารของนักเรียนในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน

คํานิยามศัพทเฉพาะ
การคูณและการหาร หมายถึง วิธีการทางคณิตศาสตรท่ีหลักสูตรกําหนดไวในเนื้อหา

วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 บทท่ี 4 เรื่อง  การคูณและการหาร ตามคูมือครูคณิตศาสตร   
ประกอบดวย การคูณ โจทยปญหาการคูณ  การหาร  การหารส้ัน  การหารยาว โจทยปญหาการหาร      
โจทยปญหาการคูณการหาร

แบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง ส่ือการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เฉพาะวิชาคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการคูณและการหาร ท้ังเปนประโยคสัญลักษณและโจทยปญหาตาม
หลักสูตรท่ีประกอบดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน ตัวอยาง แบบฝกหัด แบบทดสอบหลัง
เรียน และแบบบันทึกความกาวหนาของนักเรียน และมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด 80/80

วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ขั้นตอนการสอนวิชาคณิฅศาสตรตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใชแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางขึ้นในขั้นตอนท่ี 4 โดยมีลําดับขั้นการสอนดังนี้

1. ทบทวนพ้ืนความรูเดิม
2. สอนเนื้อหาใหม
3. การสรุปบทเรียน   
4. ฝกทักษะจากแบบฝกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
5. ขั้นนําความรูไปใช
6. ประเมินผล
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วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit teaching model) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
 1. การทบทวนประจําวัน

2. การสอนหรือการนําเสนอสาระใหม ทักษะใหม ซ่ึงมีประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
ครูบรรยายหรืออธิบายยกตัวอยางประกอบ  สอนทีละขั้นตอน ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

3. ใหการฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนําอยางใกลชิด
 4. การใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง
 5. การใหฝกปฏิบัติโดยอิสระตามลําพัง
                   6. การทบทวนเปนรายสัปดาห – รายเดือน

วิธีสอนตามคูมือคร ู  หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชขั้นตอนการสอน
วิชาคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนดังนี้

1. ทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม
 2. สอนเนื้อหาใหม

 3. การสรุปทบเรียน
 4. การฝกทักษะจากหนังสือเรียน
 5. การนําความรูไปใช
 6. การประเมินผล

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง การคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีประกอบดวยขอคําถามลักษณะ
ประโยคสัญลักษณและโจทยปญหาจํานวน  30   ขอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการคูณการหารและโจทยปญหาการคูณและการหารของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังจากการสอนดวยวิธีสอนโดยวิธีใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท  และวิธีสอนตามคูมือครู
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ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง คะแนนความคิดเห็นท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร
ดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู
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บทที ่2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการคูณและการหารของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิท และวิธีสอนตามคูมือครู ผูวิจัยไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยมีขอบเขตของเนื้อหา
ดังนี้

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
 จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร

ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร
       รูปแบบการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
       รูปแบบการสอนแบบเอ็กซพลิซิท
       รูปแบบการสอนตามคูมือครู

 แบบฝกเสริมทักษะ
หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
ลักษณะของแบบฝกท่ีดี

หลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
หลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2533)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 

2544
 ขอมูลโรงเรียนท่ีใชในการวิจัย
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
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การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร

จิตวิทยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชารวมท้ังวิชาคณิตศาสตรตองอาศัยหลักจิตวิทยาใน

การจัดการเรียนการสอนดวยเสมอเพราะการเรียนและการสอนเปนเรื่องท่ีควบคูกันไปอยางแยกไม
ออก เพราะครูไมใชผูบอก หรือนักเรียนนั้นจะตองเปนผูตามอยูตลอดเวลา นักเรียนและครูมี
กิจกรรมรวมกัน ครูจะตองศึกษาจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับนักเรียน จึงจะทําใหการสอนสมบูรณขึ้น  
จิตวิทยาท่ีครูควรทราบมีดังนี ้(ยุพิน พิพิธกุล 2524 : 6 – 11)

1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) นักเรียนยอมมีความ 
แตกตางกันท้ังในดานสติปญญา อารมณ จิตใจ ลักษณะนิสัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนวิชา
คณิตศาสตร จะใหนักเรียนมีความสามารถเหมือนกันไมได นักเรียนบางคนมีสติปญญาดี สามารถ
ทําโจทยไดคลองแคลว แตบางคนไมสามารถทําได ครูจะตองใหกําลังใจแกเขา ไมกลาวส่ิงใดให 
นักเรียนเกิดความทอถอย ผูท่ีเรียนดีก็สงเสริมใหกาวหนาไป ผูท่ีเรียนชาก็จัดบทเรียนใหเหมาะสม 
และชวยสอนซอมเสริมตามเวลาและโอกาส ในการเรียนนั้นครูควรจะพิจารณาในเรื่องตอไปนี้

1) ศึกษานักเรียนวาแตละคนมีคุณสมบัติในการเรียนรูอยางไร
2) รูจักวินิจฉัยวาแตละคนประสบปญหา และเกิดความยากลําบากในการเรียนรู

คณิตศาสตรอยางไร
3) สามารถวางโครงการสอนใหแกนักเรียนท่ีเรียนเกงและเรียนออน
4) รูจักหาวิธีการท่ีแปลกๆ ใหมๆ มาสอนนักเรียนท่ีแตกตางกัน เชน การสอน 

และส่ิงอ่ืนๆ เขาชวย เพ่ือใหนักเรียนเขาใจบทเรียนและเรียนดวยความสนุกสนาน เพลิดเพลินไม 
เบ่ือหนาย

5) ครูควรรูจักสรางหนวยบทเรียนท่ีจะเสริมสรางความรูของนักเรียน หรือทํา 
แบบฝกหัดเสริมทักษะรูจักหาความรูเพ่ิมเติมจากเอกสารตางๆ

6) ขอสําคัญคือ ครูจะตองมีความอดทน ขยันใฝหาความรู เสียสละเวลา จึงจะ
สามารถสนองความตองการของนักเรียนท่ีมีสติปญญาแตกตางกัน
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  การจัดการเรียนการสอน มีจุดประสงคหลักคือ มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทุกดาน 
คือ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย ของการเรียนรูหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เม่ือนักเรียน
ไดรับประสบการณใดประสบการณหนึ่งเปนครั้งแรก เขาก็อยากรูอยากเห็นและอยากจะคิดออกมา
ใหได วิธีการคิดนั้นอาจจะเปนการลองผิดลองถูก แตเม่ือเขาไดรับประสบการณนั้นอีกครั้งหนึ่ง เขา
จะสามารถตอบไดทันที แสดงวาเขาเกิดการเรียนรูขึ้น

 การท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ การถายทอดความรูของ
ครู ครูสามารถถายทอดความรูไดหลายวิธีและครูจะตองรูหลักถายทอดความรูและวิธีการแลวให 
ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิผลในสถานการณอ่ืน

2. การถายโยงการเรียนรู หมายถึงการนําประสบการณอยางหนึ่งไปใชกับเรื่องอ่ืนซ่ึงมี
ลักษณะดังนี้

 1) นักเรียนจะไดรับการถายทอดการเรียนรู ก็ตอเม่ือเห็นสถานการณท่ีคลายคลึง
กันหลายๆ ตัวอยาง เชน ครูเขียนโจทยลงไปวา 7 + 9   13 + 9  15 + 9 นักเรียนท่ีฉลาดจะสังเกตเห็น
วา ตัวท่ีนํามาบวกนั้นเหมือนกัน คือ 9 และจะทําไดโดยครูไมตองชวย นักเรียนปานกลางอาจตอง
ชวย นักเรียนท่ีเรียนออนก็อาจจะมัวนับอยู และทําไมคอยได ครูจะตองชวย

2) ครูควรจะฝกนักเรียนใหรูจักสังเกตรูปแบบ ของส่ิงท่ีคลายคลึงกัน แลวเขาก็
สามารถสรุปวาแบบนั้นเปนอยางไร เชน

2 4 6 8 10 2 4 8 16
3 5 7 9 11 3 6 12 24
เม่ือนักเรียนใชการสังเกต เขาก็จะเกิดการเรียนรูขึ้นได

3) รูจักนําเรื่องท่ีเคยเรียนแลวในอดีตมาเปรียบเทียบหรือใชกับเรื่องท่ีจะตองเรียน
ใหม

  4) ควรจะใหนักเรียนไดเรียนอยางประสบความสําเร็จไปเปนเรื่องๆ เพราะถาเขา
ทําเรื่องใดสําเร็จ เขาก็จะสามารถถายทอดไปยังเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น ครูควรจะพยายามใหนักเรียน
สามารถสรุปไดดวยตนเองจะทําใหเขาเขาใจ และจําไดนาน เม่ือเขาจําไดเขาก็จะนําไปใชกับเรื่อง
อ่ืนๆ ได

5) การถายทอดการเรียนรูจะสําเร็จผลมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับ วิธีสอนของครู 
ดังนั้นครูจะตองตระหนักอยูเสมอวา จะสอนอะไรและสอนอยางไร
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การสอนเพ่ือจะใหเกิดการถายโยงการเรียนรูนั้นควรจะยึดหลักการดังนี้
     5.1 ใหนักเรียนเกิดมโนมติ (Concept) ดวยตนเองและนําไปสูขอสรุปได  
นอกจากนี้ยังสามารถนําขอสรุปนั้นไปใช

5.2 ครูจะตองเนนในขณะท่ีสอน และแยกแยะใหนักเรียนเห็นองคประกอบใน
เรื่องท่ีกําลังเรียน

5.3 ครูควรจะฝกนักเรียนใหรูจักใชหลักการจากเรื่องท่ีเรียนจบแลว ใน 
สถานการณท่ีมีองคประกอบคลายคลึงกันแตซับซอนยิ่งขึ้น

5.4 ครูจะตองใชกลวิธีหลายๆ อยางในการดําเนินการสอน
3. ธรรมชาติของการเกิดการเรียนรู การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ดังนั้นผูสอนจะตองพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด ซ่ึงผูสอนจะตองรูและเขาใจถึงหลักธรรมชาติการเรียนรูและเง่ือน
ไขของการเกิดการเรียนรูของผูเรียนดังนี้

  1) นักเรียนจะตองรูจักจุดประสงคในการเรียนในบทเรียนแตละบทนั้น นักเรียน
ตองรูวากําลังตองการเรียนรูอะไร นักเรียนสามารถจะปฏิบัติหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางไร

  2) นักเรียนจะตองรูจักสัมพันธความคิด ครูจะตองพยายามสอนใหนักเรียนรูจัก
สัมพันธ ความคิด เม่ือสอนเรื่องใดก็ควรพูดถึงเรื่องท่ีตอเนื่องกัน เชน จะทบทวนเรื่องเสนขนาน ครู
ก็จะตองทบทวนใหครบทุกเรื่องท่ีเกี่ยวของ และจะตองดูใหเหมาะสมกับเวลา

  3) นักเรียนจะตองรูจักวิเคราะห ขอความในลักษณะท่ีเปนแบบเดียวกัน หรือ
เปรียบเทียบกัน เพ่ือนําไปสูการคนพบ

4) นักเรียนจะตองเรียนดวยความเขาใจ และสามารถนําไปใชได นักเรียนบางคน
จําสูตรไดแตแกโจทยปญหาไมได เรื่องนี้ครูควรจะไดแกไข

5) ครูจะตองเปนผูมีปฏิภาณ สมองไว รูวิธีการท่ีจะนํานักเรียนไปสูขอสรุป ในการ
สอนแตละเรื่องนั้น ควรจะไดสรุปบทเรียนทุกครั้ง

6) นักเรียนควรจะเรียนรูวิธีการวาจะเรียนอยางไรโดยเฉพาะการเรียนคณิตศาสตร
จะมาทองจําเหมือนนกแกวนกขุนทองไมได

7) ครูไมควรทําโทษนักเรียน จะทําใหนักเรียนเบ่ือหนายยิ่งขึ้น ควรจะเสริม 
กําลังใจใหนักเรียน
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4. จิตวิทยาในการฝก (Psychology of drill) การฝกนั้นเปนเรื่องท่ีจําเปนสําหรับ 
นักเรียน แตถาใหฝกซํ้าๆ ตลอดเวลานักเรียนก็จะเกิดการเบ่ือหนาย ครูบางทานคิดวาการฝกให 
นักเรียนทําโจทยมากๆ จะทําใหนักเรียนทําไดคลองและจําสูตรได แตบางครั้งโจทยท่ีเปนแบบเดียว
กัน ถาใหทําหลายๆ ครั้งนักเรียนก็เบ่ือหนายครูจะตองดูใหเหมาะสม การฝกท่ีมีผลอาจจะพิจารณา
ดังนี้

  1) การฝกจะใหไดผลดีตองเปนรายบุคคล เพราะคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล

    2) ควรจะฝกไปทีละเรื่อง เม่ือจบบทเรียนหนึ่ง และเม่ือเรียนไดหลายบทก็ควรจะ
ฝกรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง
     3) ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝกหัดแตละครั้งท่ีใหนักเรียนทํา เพ่ือประเมินผล
นักเรียน ตลอดจนประเมินผลการสอนของครูดวย เม่ือนักเรียนทําโจทยปญหาไมได ครูควรจะได
ถามตนเองอยูเสมอวาเพราะอะไร อาจจะเปนเพราะครูใชวิธีการสอนไมดีก็ไดอยาไปโทษนักเรียน
ฝายเดียว จะตองพิจารณาใหรอบคอบ

  4) เลือกแบบฝกหัดท่ีสอดคลองกับบทเรียน และใหแบบฝกหัดพอเหมาะไมมาก
เกินไป

  5) แบบฝกหัดท่ีใหนักเรียนทํานั้น จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ดวย

 6) แบบฝกหัดท่ีใหนั้น ควรจะฝกหลายๆ ดาน คํานึงถึงความยากงาย เรื่องใดควร
จะเนนก็อาจจะใหทําหลายขอ เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและจําได

 7) พึงตระหนักอยูเสมอวา กอนท่ีจะใหนักเรียนทําโจทยนั้น นักเรียนเขาใจในวิธี
การทําโจทยนั้นโดยถองแทแลว อยาปลอยใหนักเรียนทําโจทยตามตัวอยางท่ีครูสอน โดยไมเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคแตประการใด

  8) พึงตระหนักอยูเสมอวา ฝกอยางไรนักเรียนจึงจะ “คิดเปน” ไมใช “คิดตาม”
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     ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร เปนหลักการ แนวคิด ท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ท่ีเปนลําดับขั้นไดมากท่ีสุดเชนทฤษฎี
พัฒนาการของ เพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูของบรเูนอร ดังมีรายละเอียดดังนี้
    ทฤษฎีพัฒนาการของยีน เพียเจต

  เพียเจต Jean Piaget (บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 26) เปนนักจิตวิทยาเด็กท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในยุคนี้ เดิมเขาเปนนักชีววิทยา ชาวสวิตเซอรแลนด ไดรับปริญญาเอกทางสัตววิทยา แตกลับมาสน
ใจศึกษาทางจิตวิทยา เขาไดใชเวลาศึกษาคนควาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเปนระยะ
มากกวา40ปในขณะท่ีเขาเปนศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เพียเจต 
เปนผูใหกําเนิดทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต (Piagetion Developmental Theory) กลาววา “ลําดับขั้น
ของการ พัฒนาการทางสมองจะ เปนไปอย าง เดียวกัน  ไมว า เด็กจะอยู ในสภาพของ  
วัฒนธรรมใดก็ตาม” วา ถูกตองตามทฤษฎีของเขา เพียเจตไดศึกษาคนควาสังเกตพัฒนาการทางสติ
ปญญา พฤติกรรมของเด็กตอวัตถุบุคคล สถานการณตางๆ ในป ค.ศ. 1927 – 1937 ไดขอมูลมาจาก
ลูกท้ังสามคนของเขา ซ่ึงนับวาเปนการศึกษาระยะยาว เขาสนใจ “กระบวนการ” ของพฤติกรรม 
มากกวา “ผล” ของพฤติกรรม วิธีการของเพียเจตจึงใชการสังเกตการสอบถามเปนรายบุคคลเปน
เวลานาน ในระยะป ค.ศ. 1941 – 1948 เพียเจตและคณะ ไดรวมกันศึกษาเด็กในสถาบัน ยัง ยารค รูส
โซ โดยไดสํารวจความคิดของเด็กเกี่ยวกับส่ิงท่ีมีตัวตน เชน เรื่องปริมาณ ความกวางยาว จํานวนนับ 
ไปถึง ส่ิงท่ีไมมีตัวตน เชน ความคิดเกี่ยวกับสัญลักษณตางๆ

 เพียเจตไดทําการวิจัยพบหลักความจริงวา การพัฒนาทางความคิดของคนจากวัยเด็กเล็ก
จนถึงวัยรุนนี้ มีการพัฒนามาเปนระยะๆ (Stage) ตามลําดับกอนหลัง และไมมีการขามขั้นกัน ขั้นท่ี 
1 จะเปนพ้ืนฐานของขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 2 จะเปนพ้ืนฐานของขั้นท่ี 3 และขั้นท่ี 3 จะเปนพ้ืนฐานของขั้นท่ี 
4 ซ่ึงเปนขั้นสุดทาย การพัฒนาทางดานสติปญญา (ความคิด) นี้มีความสัมพันธกับอาย ุ เพียเจต
สามารถคนพบการพัฒนาทางสติปญญาขั้นท้ัง 4 นี้ได ดังนี้

 การพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กตามทัศนะของเพียเจต
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรูโลกภายนอกทางประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว อายุ 0 – 2 ป
 ขั้นท่ี 2 ขั้นกอนท่ีจะคิดหาเหตุผลเปน อายุระหวาง 2 – 6 ป

 ขั้นท่ี 3 ขั้นรูจักใชความคิดไลเลียงหาเหตุผลจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรม อายุระหวาง 7 – 11 ป
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 ขั้นท่ี 4 ขั้นใชความคิดไลเลียงหาเหตุผลจากส่ิงท่ีเปนนามธรรม อายุระหวาง 12 – 14 ป
  1) ขั้นการรับรูโลกภายนอกทางประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensory – 

motor Stage) ไดแก เด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ป
 เด็กวัยนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา 

การมอง การจับ การดูด เปนการเคล่ือนไหวอยางอัตโนมัต ิแมจะสามารถแกปญหาได เชน เม่ือของ
เลนกล้ิงไปใตโตะ เด็กจะพยายามเอ้ือมมือไปหยิบ เด็กจะลองถูกลองผิด โดยไมสามารถอธิบายได 
การพัฒนาทางดานภาษาและความคิดเปนไปอยางชาๆ จะเรียนรูจากการสัมผัส

ลักษณะสําคัญของขั้นท่ี 1 คือ
• การเรียนรูของเด็กตองไดรับประสบการณตรงและโดยทันที เด็กจะตอง

พบวัตถุหรือเหตุการณดวยการผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 การใชกลามเนื้อเคล่ือนไหวแตะตัวกอน
แลวคอยๆ จําส่ิงท่ีจับตองบอยๆ ไดวาคืออะไร และจะบอกไดวาส่ิงนั้นเปนอะไร ตอเม่ือไดเห็นจริง
ในขณะนั้นเทานั้น ถานานไปแลวก็จะบอกไมได

• ตอมาเริ่มรูจักจําไดในส่ิงท่ีเคยพบเห็น สามารถบอกไดวาเปนอะไรแมไม
เห็น เชน ไดยินเสียงรอง “แมวๆ” แมจะไมเห็นตัวก็บอกไดวาเปนแมว ตอนนี้เด็กเริ่มเขาใจโลกภาย
นอกรอบตัววาอะไร เปนอะไร

• ดานภาษา เริ่มหัดพูดเปนคํา การพูดเปนประโยคยังไมคอยๆ เริ่มใชทาทาง
ชวย เริ่มรูจักตนเอง พอ แม พ่ี พ่ีเล้ียง รูจักอาการตางๆ เชน นั่ง นอน ยืน เดิน คลาน ฉี่ ยิ้ม หัวเราะ

• วัยนี้ ยังคิดหรือสรางจินตนาการไมเปน
• ไมสามารถบอกเวลาได เรื่องเร็ว,ชา ไมรูจัก รูจักแต ขณะนี้ เวลานี้
• การมองและคิด ยังมีเพียงดานเดียว เชน น้ําในแกว รูวามีน้ํา มองเห็นแต

ระดับสูง แตไมเห็นระดับกวาง
• ความคิดเรื่องความนาจะเปน ยังพัฒนาไมถึง เชน มีแทงไมสีแดง จํานวนมาก

กองปนกับสีขาว สีแดงมากกวาสีขาว ถาถามวา เม่ือดึงแทงไมออกมาสัก 1 อัน นาจะไดแทงไมสี
อะไรออกมาเด็กตอบไมได

• การคิด คิดแบบตรงไปตรงมา คิดยอนกลับ หรือคิดออมคอมไมได
• ตอนปลายของพัฒนาการวัยนี้ จะบอกความแตกตางของส่ิงของได
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2) ขั้นกอนท่ีจะคิดหาเหตุผลเปน (Pre – operational Stage) เริ่มอายุ 2 – 6 ป เทียบ
ไดกับช้ันอนุบาล ซ่ึงในขั้นนี้ยังแบงออกเปน 2 ระยะ คือ

  2.1)ขั้นกอนเขาใจความคิดรวบยอด (Pre – conceptual Thought) อายุ 2 – 4 ป 
ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถท่ีจะใชเหตุผลและมีความคิด
รวบยอด (Concept) ไดอยางลึกซ้ึง เชน ไมสามารถแยกประเภทสัตวสองเทา สัตวส่ีเทา และไม
สามารถแยกประเภทรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมออกจากกันได แตมีลักษณะเดนอยูท่ีพัฒนาการทาง
ดานภาษา เปนวัยท่ีเรียนภาษาพูดไดดี ภาษาท่ีใชเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับตนเองเปนสวนมาก สามารถ
เรียนรูสัญลักษณไดบาง เชน สมมติใหตุกตาเปนส่ิงท่ีมีชีวิต พูดคุยกับตนได สมมติทอนไมใหเปน
รถยนต แลวเลนทําเสียงใหเหมือนรถยนตวิ่ง สัญลักษณในระยะนี้จะเปนคําพูดกับภาพตางๆ

 2. 2) ขั้นสามารถคิดไดดวยฌาณ (Intuitive Thought) อายุ 4 – 7 ป ฌาณ คือ การ
คิดท่ีจะนําไปสูการแกปญหา เปนการเดา หรือคาดคะเนในปญหาเฉพาะหนาท่ีไมมีการเตรียมลวง
หนามากอน เด็กในวัยนี้มีความสนใจอยากรูอยากเห็น ชอบซักถาม เริ่มเลียนแบบผูใหญท่ีอยูใกลชิด 
มีผูกลาววา วัยนี้เปนวัยท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิตท่ีจะสรางบุคลิกภาพท่ีดีในวันหนา แตอยางไรก็ตาม
เด็กในวัย 4 – 6 ขวบนี ้ ยังคิดเปนเหตุเปนผลดวยตนเองไมได เด็กยังไมมี Logical thinking มีการ
ทดลองพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้ดังนี้

ตัวอยางท่ี 1
วางส่ิงของตางชนิดกัน แตวางตรงกัน ดังภาพ

เด็กจะบอกวาส่ิงของมีจํานวนเทากัน แตถายายท่ี ดังภาพ

เด็กจะบอกวาจํานวนไมเทากัน
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ตัวอยางท่ี 2
ใชแทงไมยาวเทากัน 2 แทง ถาวางแทงไมไวในลักษณะดังภาพ

เด็กจะบอกวาแทงไม 2 แทงนี้ยาวเทากัน
แตถาวางในลักษณะท่ี 2 ดังภาพ

 เด็กจะบอกวายาวไมเทากัน

ลักษณะสําคัญของขั้นท่ี 2 นี้ คือ
• เด็กรับรูส่ิงท่ีผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 และการเคล่ือนไหว เด็กวัยนี้จะสราง

ความเขาใจเฉพาะตัว ใชความคิดแบบมีโลกสมมติของตนเอง เขาใจคนเดียว อธิบายเหตุผลไมได 
การคิดไลเลียงหาเหตุผล

 • รูวาส่ิงใดเหมือนกัน ส่ิงใดแตกตางกัน แตไมรูวาแตกตางกันในเรื่องใด 
ขาดเกณฑท่ีจะยึด เชน รูวา พอไมเหมือนแม แมแตกตางจากนาหรือคนเล้ียง พอแตกตางจาก 
ผูชายอ่ืนๆ

 • การเรียนรูทางภาษาเปนไปอยางรวดเร็ว พูดเปนเรื่องราวได
 • เริ่มเช่ือโดยไมมีเหตุผล สนใจส่ิงลึกลับแปลก ๆ
 • เรียนรูแบบลองผิดลองถูก คิดตามท่ีเห็นเทานั้น
 • มองและคิดทีละมิติ เชน มองน้ําในแกวเฉพาะระดับสูง ถาเทน้ําจากแกว

เดิมไปใสแกวใหมท่ีแคบกวา เด็กจะเห็นวาน้ําในแกวใหมมากกวาแกวเดิม หรือดินเหนียวกอนหนึ่ง 
ถาทําใหแบน เด็กจะบอกวาตอนแบนมีขนาดใหญกวา เรื่องน้ําหนักก็เชนกัน หากเห็นขนาดใหญจะ
บอกวา หนัก ถาเล็กก็บอกวาเบา ถามีขนาดเทากัน เด็กก็จะบอกวาหนักเทากัน

• ความรูในเรื่องเวลา มีจํากัดรูเฉพาะเรื่อง วัน ช่ัวโมง ฤดู
• ความคิดเรื่องนาจะเปน ยังไมเกิด
• การคํานวณเรื่องความเร็ว จํานวน การวัด ยังไมเกิด
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3) ขั้นการใชความคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อายุ 7 – 11 ป 
เทียบไดกับช้ัน ป. 1 - 6

  เด็กวัยนี้ เริ่มมีความคิดท่ีมีเหตุผล แตเปนความคิดท่ีขึ้นอยูกับเหตุการณ 
เฉพาะหนาและส่ิงท่ีเปนรูปธรรม ยังไมเขาใจส่ิงท่ีเปนนามธรรม เรียนรูดวยการกระทําไดดีท่ีสุด  
รูจักการจัดหมูการแบงส่ิงของออกเปนพวกการเรียงลําดับอยางมีหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง วัยนี้
เด็กสามารถมองเห็นลักษณะของวัตถุส่ิงของไดถึง 2 มิต ิ ในเวลาเดียวกัน คือ สามารถคิดถึงขนาด
และปริมาตรไปพรอมๆ กันได กลาวกันวา ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้ คือ ความสามารถในการคิด
ยอนกลับ (Reversibility) เพียเจตกลาววา การคิดยอนกลับนี้เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการทาง
สติปญญา เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางสองท่ีจะคิดแกปญหาตางๆ ดังตัวอยางเรื่องน้ํา
ในแกวท่ีกลาวมาแลวเทใสเหยือก ระดับนี้จะไมเทากันกับแกวท่ีสอง แตถานําน้ําจากเหยือกเทคืน
แกวท่ีหนึ่ง ระดับน้ําของแกวท่ีหนึ่งและสองก็จะเทากันอยางเดิม ก็จะเกิดความคิดขึ้นวา ปริมาณน้ํา
ยอมมีจํานวนเทาเดิม แมจะเปล่ียนใสภาชนะท่ีมีขนาดหรือรูปรางตางกันก็ตาม

ลักษณะสําคัญของขั้นท่ี 3 นี้ คือ
 • เด็กสามารถคิดหาเหตุผลไดจากวัตถุส่ิงของท่ีเปนรูปธรรม

 • สามารถแกปญหาไดจากส่ิงท่ีเห็นเปนรูปธรรม
 • สามารถแบงประเภทส่ิงของได จัดเรียงลําดับได สรางเกณฑในการแบงได 

โดยตองไดเห็นของจริงท่ีมีตัวตน
 • สามารถเคล่ือนไหวไดคลองแคลว
 • สามารถมองทีละหลายมิติได คิดและเห็นคุณสมบัติของวัตถุส่ิงของ

ไดหลายๆ ดาน
 • สามารถคิดยอนกลับได

• มีความคิดความเขาใจในการสรางสมมติฐานยากๆ ไมได เชน ถาเอา 
น้ําแข็งใสถวยแกว ถามวาหยดน้ําท่ีเกาะถวยแกวดานนอกมาจากไหน เด็กจะตอบวา ซึมออกมาจาก
ถวย เพราะมองไมเห็นวาในอากาศมีละอองน้ําอยู ไอน้ําเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น เด็กวัยนี้จึงคิดและ
สรางมโนภาพไมได

4) ขั้นท่ีใชความคิดดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ 12 – 14 ป 
เทียบไดกับช้ันมัธยม
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ขั้นนี้พัฒนาการทางสติปญญาถือวาอยูในระดับสูงสุด  เพราะเด็กวัยนี้จะเริ่มคิด
แบบผูใหญ คือ เรียนรูและคิดในเชิงนามธรรมไดด ีสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลท่ีมี
อยู โดยจะระลึกถึงส่ิงท่ีไมมีตัวตนหรือเปนนามธรรม นั่นคือ การคิดแบบตั้งสมมติฐาน
(Hypothetical – Deduction) หรือทฤษฎีอยางเปนระบบวา ส่ิงใดสามารถเปนไปได หรือไมได รูจัก
ทบทวน โตแยงเกี่ยวกับความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง  มีการวางแผนวิธีการแกปญหาทุกอยางท่ีจะ
เปนไปได

ลักษณะสําคัญของขั้นท่ี 4 นี้ คือ
 • เด็กเริ่มคิดหาเหตุผลจากส่ิงท่ีเปนนามธรรมได แมจะไมเห็นของจริงไมพบ

ประสบการณนั้นๆ โดยตรงเพียงแตมีคนเลาใหฟง หรืออานจากหนังสือ ก็สามารถสรางมโนภาพได
• คิดหาเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาได

 • สามารถสรางสมมติฐานได คิดแผนการทดลองได วางแผนการได
 • สามารถลงขอสรุปความจริงได จากขอมูลท่ีพบ / ท่ีมีอยู

 • สามารถถายทอดความคิดเห็นจากรูปหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่งได
 • สามารถแกโจทยปญหาได
 • มีความคิดเกี่ยวกับความนาจะเปน

 เพียเจต ใหขอคิดวา พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กท้ัง 4 ขั้น ขึ้นอยูกับสภาพ
ของเด็กแตละคน กรรมพันธุก็มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก แตพัฒนาการก็จะเปนไปตามขั้นตอน
ท้ัง 4 ระยะนี้ อายุอาจยืดออกหรือส้ันกวานี้ก็ได

สรุปทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต มีสาระสําคัญท่ีสอดคลองกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรดังนี้

1. อายุเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาการทางสติปญญา นั่นคือ การพัฒนาการ
ทาง สติปญญาจะเปนไปตามระดับอายุ โดยแบงออกเปน 4 ขั้น คือ

  1.1 ขั้นรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว หรือวัยชางสัมผัส
  1.2 ขั้นกอนท่ีจะคิดหาเหตุผลเปน หรือวัยชางพูด
  1.3 ขั้นการใชความคิดดวยรูปธรรม หรือวัยชางทํา
  1.4 ขั้นท่ีใชความคิดดวยนามธรรม หรือวัยชางคิด

โดยท่ีการพัฒนาแตละขั้นจะตอเนื่องกันไปตามลําดับ ไมกระโดดขามขั้น
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 2. เพียเจต มีความเช่ือวา “การกระทําเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดความคิด”การเรียนการ
สอนเด็กท่ีมีอายุนอยเทาไร ก็ตองใหเด็กไดรับประสบการณ หรือกิจกรรมท่ีจัดใหเด็กไดลงมือ
กระทําดวยตนเองมากเทานั้น จึงจะเกิดความคิดความเขาใจ  ประสบการณหรือกิจกรรม อาจจําเปน
ตองมีส่ือการเรียนประกอบใหเด็กไดฝกฝน  หรือเลน ไมใชวิธีการสอนแบบบรรยาย อธิบายและใช
สัญลักษณโดยท่ีเด็กไมเขาใจ

 ในระดับช้ันอนุบาล เด็กยังอยูในระยะคิดหาเหตุผลไมได ไมวาประสบการณ
นั้น จะเปนแบบรูปธรรมหรือนามธรรม ควรจะเปนการเตรียมความพรอมของเด็กมากกวา ใหเด็กได
รูจักส่ิงรอบตัวท้ังท่ีเปนวัตถุส่ิงของ ธรรมชาติและเหตุการณตางๆ วาคืออะไร การถามหรือใหคิด
เรื่องเหตุผลยังเปนไมได

 ในระดับ ป.1 – ป.6 เด็กจะคิดหาเหตุผลไดจากการมีประสบการณตรงกับ
ส่ิงของท่ีมีตัวตน วัตถุท่ีมีรูปทรงหรือเหตุการณจริงๆ ฉะนั้นการสอนคณิตศาสตรจึงตองใชส่ือ
การเรียนท่ีใหเห็นใหไดจับตองของจริงใหมากท่ีสุด การสอนแบบบรรยาย/อธิบายจะไดผลนอย แต
การสอนแบบสาธิต แบบใหทดลองคนควา ทํากิจกรรมจะไดผลมากกวา เด็กจะสามารถสราง
ความคิดรวบยอด สรุปกฎเกณฑได

 ดังนั้นสรุปไดวาการสอนนักเรียนในระดับนี้ครูควรสอนโดยการแสดงแบบให
ดูเพ่ือใหเขาใจชัดเจนแลวจึงใหลงมือปฎิบัติทํากิจกรรมใหมาก

 ในระดับ ม. 1 – ม. 3 เด็กเริ่มคิดแบบนามธรรมได การสอนอาจลดส่ือการเรียน
ลงได การใหโจทยปญหาทําเปนการบานจะทําได เด็กสามารถสรางความคิดรวบยอดจากส่ิงท่ีเปน
นามธรรมได

3. การสอนใหเกิดความเขาใจจนพบความสําเร็จจะตองประกอบดวยองคประกอบ 
4 อยาง คือ

 3.1 เด็กจะตองมีวุฒิภาวะ (Maturation) ถายังไมมีก็ยากตอการรับรู
 3.2 เด็กเล็กๆ จะตองจัดกิจกรรมท่ีไดลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียน 

การสอนใหมาก (Physical – experience)
 3.3 พยายามจัดกิจกรรมท่ีใหมีการทํางานเปนกลุม เพ่ือจะไดใชภาษา 

สัญลักษณตางๆ ในการทํางานรวมกัน อันจะกอใหเกิดขบวนการสังคมประกิต ฝกใหอยูในสังคมได
อยางดีตั้งแตเล็กๆ (Socialization)
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 4. เพียเจต เสนอวา การสอนคณิตศาสตรควรสอนตามลักษณะขั้นบันไดเวียน คือ 
สอนทบทวนเรื่องเดิมและคอยๆ ขยายออกไปสูความรูใหม เวลาท่ีครูจะสอนความคิดรวบยอดใหม 
หรือความรูใหมใหแกนักเรียน ครูจะตองรูวา ความรูเดิมของเด็กท่ีเปนพ้ืนฐานของเรื่องนี ้ มีอะไร
บาง เด็กมีหรือยัง เชน ครูจะสอนเรื่องการหาร เด็กจะตองมีความรูเรื่องการลดลงมากอน ถาเด็กยัง
ลบเลขไมเปน การสอนเรื่องการหารก็ทําไมได เชนนี้เรียกวาการลบเปนพ้ืนฐานของการสอนหาร

ในการสอนเรื่องใหมท่ีใหความคิดรวบยอดใหม ครูจะตองทราบวาอะไรเปน
ความรูพ้ืนฐานท่ีตองเรียนมากอน หากเด็กมีความรูพ้ืนฐานนั้นแลว การรับความคิดรวบยอดใหม ก็
สามารถดูดซึมเช่ือมโยงเขาหากันได

 ขึ้นเรื่องใหมการหาร

              ทบทวนการลบ

           ขึ้นเรื่องใหมการคูณ

     ทบทวนการบวก

 อยางไรก็ตามถาเด็กมีความรูพ้ืนฐานเดิมไมพอท่ีจะรับความคิดรวบยอดใหม เรียกวา
โครงสรางเดิมไมพอเพียงท่ีจะรับโครงสรางใหม ก็จําเปนท่ีครูจะตองสอนซอมใหในเรื่องเดิมกอน 
เพ่ือใหเด็กมีความรูในเรื่องเกาจนเพียงพอท่ีจะขึ้นเรื่องใหมได ขบวนการตามลักษณะขั้นบันไดเวียน
นี้จะชวยสรางความเขาใจเกากับใหมใหเช่ือมโยงใหตอเนื่องกันไดดี ซ่ึงเปนขบวนการท่ีมีความ 
จําเปนตอการเรียนรูมาก
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ดังนั้นการจัดการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับนี้ครูควรจะสอนโดยแสดงแบบใหดูให 
เขาใจชัดเจนใหลองปฏิบัติ ทํากิจกรรมใหมาก

  ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร
 ศาสตราจารย Jerome S. Bruner (บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 35) นักจิตวิทยาผูไดรับ

ปริญญาเอกทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ป ค.ศ. 1962 มีผลงานดีเดนจนไดรับรางวัลจาก
สมาคมจิตวิทยาของอเมริกา (APA) เขาไดเขียนหนังสือหลายเลม หนังสือท่ีมีช่ือเสียงเลมหนึ่ง คือ 
The Process Education ซ่ึงตีพิมพเม่ือป 1960  เขาไดเสนอความคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียน
รูไวหลายประการ นับแตโครงสรางของเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียน  ความคิดสรางสรรค 
แรงกระตุนในการเรียนรูและการใชส่ือการเรียนผูเขียนขอสรุปเฉพาะแนวคิดสําคัญท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ดังนี้

 1. การตั้งสมมติฐานบรูเนอรกลาว ไววาวิชาใดๆ ก็ตาม สามารถท่ีจะนํามาสอนใหเขา
ใจไดในทุกระดับ ถาครูผูสอนรูจักจัดเนื้อหาวิชา จัดวิธีสอนใหเหมาะสมกับ ตามท่ีบรูเนอรไดกลาว
ไว ผูสอนสามารถสอนวิชาเดียวกันไดทุกระดับ ถาจัดเนื้อหาวิชาเสียใหม ช้ันสูงๆ ก็จัดเนื้อหาท่ีลึก  
ช้ันถัดลงไปก็จัดสอนเนื้อหาท่ีงายลงมาหนอย ช้ันตนๆ ก็สอนเพียงความคิดรวบยอดท่ีอยูในระดับ
พ้ืนฐาน นอกจากนี้วิธีสอนและการจัดกิจกรรมในการสอนมีสวนชวยในการเรียนรูอยางมาก ช้ัน
ตนๆ ใหประสบการณท่ีมีรูปธรรมใหมาก ช้ันถัดไปก็จัดประสบการณท่ีคละกันระหวางรูปธรรมกับ
นามธรรม  ช้ันสูงก็ใชเฉพาะนามธรรมก็ได

2. ครูควรทําหนาท่ีเปนผูแนะแนวทางในการเรียนมากกวาท่ีจะเปนผูบอกความรูเสีย
เอง นั่นคือ บรูเนอรใหหลีกเล่ียงการสอนแบบบรรยายใหมากท่ีสุด การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรควรเปนไปในลักษณะท่ีครูอยูในฐานพ่ีเล้ียงคอยชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกให
นักเรียน มิใชครูดําเนินการเบ็ดเสร็จทุกอยางในการปอนความรู

3. ปรัชญาพ้ืนฐานในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร คือ การใหเด็กไดคนพบความรูดวย
ตนเอง  นั่นคือ อยาปอนความรูให แตตองใหเด็กรูจักคนหาความรู รูจักแกปญหาโดยใชกระบวน
การทางวิทยาศาสตร

4. การวางแผนการสอน และเตรียมการสอนมาดี ยอมกอใหเกิดการเรียนรูท่ีดี
5. การวัดผลการเรียนรูตองสัมพันธกับการสอน อยางมุงวัดความจํา
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6. เด็กจะเรียนรูไดด ีถาบอกใหทราบวัตถุประสงคของบทเรียนแตละบท
7. นักเรียนสามารถเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานได จึงควรใหทํางานเปนกลุม
ทฤษฎีของบรูเนอรมีสวนคลายกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตอยูมาก 

แนวคิดท่ีสําคัญและตางจากทฤษฎีของเพียเจต คือ
 บรูเนอร (บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 36) เช่ือวา ความสําคัญของการพัฒนาการทาง 

สติปญญา ขึ้นอยูกับอิทธิพลของส่ิงแวดลอมหรือวัฒนธรรมมากกวาพันธุกรรม ในขณะท่ีเพียเจต 
เดินสายกลางระหวางธรรมชาติหรือพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอมหรือการเล้ียงดู โดยแสดงวา  
พฤติกรรมทางสมองและส่ิงแวดลอมเปนผูกําหนดสติปญญาของมนุษย บรูเนอร เห็นวา การเรียนรู
ตองอาศัยรางกายและส่ิงแวดลอมเปนพ้ืนฐาน แตส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลมากกวา ซ่ึงบรูเนอร เสนอ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 3 ขั้น คือ

1. Enactive Stage เปนขั้นท่ีเด็กจะเรียนรูจากการกระทําไดมากท่ีสุด เปรียบขั้นนี้ไดกับ
ขั้นแรกของเพียเจต คือ ขั้นการรับรูทางประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว บรูเนอรไมแบงชวงอายุ
ของการพัฒนาการทางสติปญญาไวเหมือนของเพียเจต แตถือวาเปนขบวนการตอเนื่องท่ีดําเนินไป
ตลอดชีวิตในลักษณะของการถายทอดประสบการณดวยการกระทํา เชน เด็กเล็กๆ นอนในเปล มือ
ถือกระดิ่งเขยาเลน บังเอิญทํากระดิ่งตก เด็กจะหยุดครูหนึ่ง ยกมือขึ้นดู เด็กทําทาประหลาดใจ แตก็
ยกมือเขยาเลนตอไป เหมือนมีกระดิ่งอยู บรูเนอรอธิบายวา ท่ีเด็กทําเชนนั้น เพราะเด็กคิดวา มือคือ
กระดิ่ง เม่ือยกมือเขยาหูก็ไดยินเสียงเหมือนการเขยากระดิ่ง นั่นคือ เด็กถายทอดส่ิงของ (กระดิ่ง) 
หรือถายทอดประสบการณดวยการกระทํา เด็กท่ีโตขึ้นก็ใชวิธีการเรียนรูวิธีเดียวกัน เชน การสอน
เลนฟุตบอล ผูสอนจะใชวิธีการแสดงเปนตัวอยางใหดู แลวใหนักเรียนดูตัวอยางและฝกทําตาม ซ่ึง
เปนการสอนท่ีเขาใจงายกวาการอธิบายดวยวาจา

2. Iconic Stage เปนขั้นพัฒนาการทางสติปญญาในขั้นนี้ อาศัยการใชประสาทสัมผัส
ตางๆ เชน การมองเห็นส่ิงใด ก็เปนประสบการณสวนหนึ่ง นําประสบการณท่ีไดจากการใช
ประสาทสัมผัสมาสรางเปนภาพขึ้นในใจแทน

บรูเนอรไดทดลองกับเด็กวัย 5 – 7 ขวบ โดยใหเด็กจัดเรียงลําดับทอแกวทรง
กระบอก 9 อัน ดังภาพ
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ภาพการทดลอง

 ครั้งแรก บรูเนอรใหเด็กดูการจัดวางทอแกวเรียงดังภาพ ตอจากนั้นก็หยิบทอแกว
ออกทีละแถวและใหเด็กจัดใหมใหเหมือนเดิม ตอจากนั้นหยิบทอแกวออกอีกครั้ง ใหเด็ก 5 ขวบ 
และ 7 ขวบ จัดใหเหมือนเดิม ผลการทดลองพบวาเด็ก 5 ขวบ ไมสามารถจัดเรียงลําดับเล็กไปหา
ใหญตามเดิมได สวนเด็ก 7 ขวบ สามารถทําไดถูกตอง

 จากแนวคิดของบรูเนอรสรุปไดวา การสรางภาพในใจขึ้นมากอนการกระทํา จะเพ่ิม
ตามระดับอายุ เด็กยิ่งโตมากยิ่งสามารถถายทอดประสบการณออกมาเปนสัญลักษณไดมากขึ้นเทา
นั้น ในขั้นนี้จึงเปนการรับรูภาพและจินตนาการนั่นเอง

3. Abstract Stage เปนขั้นการถายทอดการเรียนรูหรือประสบการณดวยการใช
สัญลักษณหรือภาษาเปนนามธรรมได สามารถแกปญหาไดเปนอยางด ีบรูเนอรมีความเห็นวา ความ
รูความเขาใจเรื่องสัญลักษณและภาษา มีพัฒนาการขึ้นมาพรอมๆ กัน

จากการพัฒนาการทางสติปญญาดังกลาวบรูเนอรไดนํามาจัดลําดับการสอนคณิตศาสตร
วาควรมี 3 ขั้น ดังนี้
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 1. ในขั้น Enactive ใหเริ่มตนสอนโดยใชของ 3 มิต ิพวกวัสดุของจริงตางๆ กอน
 2. ในขั้น Iconic ขั้นใชจินตนาการประกอบ คือ ของ 3 มิต ิเชน ภาพตางๆ กราฟ แผน

ท่ี ฯลฯ ประกอบการสอน
 3. ในขั้น Abstract ขั้นใชจินตนาการลวนๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมายตางๆ 

เปนขั้นสุดทายในการสอนคณิตศาสตร

แนวคิดของ ซีพี ดินส (ZP. Dienes)
ดินส (Dienes 1961 : 21, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 38 - 39) เปน 

นักคณิตศาสตรท่ีไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต เขามีแนวคิดวา การสอนคณิตศาสตรควรมี
ขั้นตอนการสอน (Stage in teaching) ดังนี้

1) ขั้นเลนปนเรียน (Play stage) คือ ขั้นตอนแรกใหนักเรียนมีอิสระท่ีจะทําอะไรก็ได 
ไดเลนอุปกรณหรือส่ือการเรียนรู ท่ีครูจะนํามาสอนไดอยางเสรี ในระยะเวลาหนึ่งท่ีครูจะเห็น 
สมควร เพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีใหแกเด็กเสียกอน

2) ขั้นเรียนตามโครงสราง (Structured stage) เปนขั้นตอนท่ีสอง ท่ีครูเตรียมการสอน
มาแลว จะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนท่ีเตรียมมาตามลําดับขั้น โดย 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม

3) ขั้นฝกหัด (Practice stage) ขั้นสุดทายของการสอน คือ ขั้นใหนักเรียนฝกฝนหรือ 
ฝกหัดหาความชํานาญในกิจกรรมท่ีเรียนมา

สรุปไดวามีนักการศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนคณิตศาสตรระดับประถม
ศึกษา ซ่ึงครูผูสอนคณิตศาสตรควรทราบดังนี้

หลักการและแนวทางการสอนคณิตศาสตร
นอกจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสอนคณิตศาสตรของนักการศึกษาดังกลาวแลวยัง

มีนักการศึกษาอีกหลายทานไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรซ่ึงครู 
ผูสอนวิชาคณิตศาสตรควรรูและนําไปใชเปนหลักและแนวทางในการจัดกิจกกรรมการเรียนการ
สอนใหบรรลุเปาหมายสูงสุดไดดังนี้ คือ

เพียเจต (บุญทัน  อยูชมบุญ 2529 : 42)  กลาววา เปาหมายของการเรียนคณิตศาสตร 
ไมใชอยูท่ีการเพ่ิมปริมาณความรู การสอนเพียงเพ่ือใหนักเรียนคิดคํานวณเปนอยางเดียวไมเพียงพอ 
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แตควรสรางโอกาสใหนักเรียนไดคิดและคนพบ การสอนก็คือ การสรางสถานการณ ซ่ึงเปน 
โครงสรางท่ีสามารถจะคนพบได การท่ีจะสรางสถานการณไดจะตองสรางส่ิงเราใหเด็กอยากรู 
อยากเห็น เชนเดียวกับดับบิช (Dubish 1980 : 21, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 42) ท่ีวาผูสอน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาท่ีดีตองเปนผูท่ีเสนอตัวเราไดดีมิใชผูเสนอเนื้อหาไดเกงและกวาง
ขวางลึกซ้ึง การเปนผูสอนท่ีดีนั้นมิไดขึ้นอยูกับวิธีการสอนวาวิธีใดดีกวาวิธีใด

 แฟร (Fehr 1973 : 36 – 56, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 42) กลาววา การสอน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาท่ีดีนั้น ควรประกอบดวย การทําใหนักเรียนไดรับวิชาความรู
สําหรับตัวของเขาเองดวยวิธีการซักถามเชิงวิทยาศาสตร (Scientific inquiry) โดยท่ัวไปแลววิธีการนี้
จะใหเด็กนักเรียนทํากิจกรรมสําคัญ 4 ประการดวยกัน คือ ใหสังเกต ใหเลือก เช่ือมโยงสูขอสรุป 
ท่ัวไปดวยนามธรรม แลวจึงสรางความคิดรวบยอดของผลท่ีได และไดเสนอเทคนิคในการสอน
คณิตศาสตร ดังนี้

1. การเปล่ียนจากการใหเด็กนั่งฟงเฉยๆ และรอรับอะไรจากครูเปนการดึงเด็กเขามา
รวมใชสติปญญาในการเรียนแบบท่ีเด็กไดรับการฝกหัดถามปญหา

2. เปล่ียนแปลงจากการเรียนในช้ันใหญ มาเปนการทํางานเปนกลุมยอยหรือการ
ทํางานโดยลําพัง

3. เปล่ียนแปลงในบทบาทของครู จากการเปนผูอธิบายมาเปนใหคําแนะนํา หรือให 
คําปรึกษาแกเด็ก

4. นําเอา graphical means มาใชในการอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานทุกครั้งท่ีมีโอกาส
5. สอนคณิตศาสตรใหมีความสัมพันธเกี่ยวกับการสอนวิชาอ่ืน
โตรแจค (Trojack 1971 : 141 – 147, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 42) กลาววา

การท่ีจะใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด และนําหลักการไปใชได การเรียนการสอนควรจะได
ดําเนินการเปนขั้นๆ คือ เริ่มดวยการใหเด็กไดสังเกต ไดสัมผัส และลงมือจัดกระทําในส่ิงท่ีตองการ
เรียนรูดวยตนเอง เด็กจะเกิดการรับรู และเกิดความคิดรวบยอดจากส่ิงท่ีไดลงมือกระทํา และ
สามารถถายโยงหลักการท่ีไดจากการเรียนรูไปใชได

เชนเดียวกับ ฮูเฟอร (Fred HooFer, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 42) แหง 
โรงเรียนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร เสนอวาการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันตองมีลักษณะดังนี้
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1. ควรสอนใหเขาใจโครงสรางของคณิตศาสตร เพ่ือเปนการงายและไมสับสน เม่ือ 
ผูเรียนตองรับเนื้อหาใหม และขณะเดียวกันก็ไมลืมของเกาท่ีเรียนมาแลว นั่นคือ ไมควรสอน
คณิตศาสตรเปนตอนๆ โดยไมเกี่ยวของกัน

2. ควรสอนคณิตศาสตรแกนักเรียนแบบท่ีใหเกิดศิลปะในการคนพบ แทนท่ีจะปอน
วิธีท่ีสําเร็จรูปแลว

3. ควรรวมเลขคณิต พีชคณิต และเรขาคณิต เขาดวยกัน แทนท่ีจะแยกสอน
นอกจากนั้น แฮมิลตัน (วิทยา รุงอดุลพิศาล 2523 : 23, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 

2529 : 43) เห็นวาขอบกพรองในการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีเกี่ยวกับจํานวน ก็คือ ครู
ผูสอนไมเนนความสําคัญท่ีความหมายของจํานวนใหแกนักเรียน ไมสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
ในเรื่องคุณสมบัติของจํานวน ดังนั้น นักเรียนจึงสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของจํานวนอยูเสมอ

สปทเซอร (Spitzer 1963 : 416, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 40 - 41) กลาววา 
วิธีสอนคณิตศาสตรท่ีมีผลใหผูเรียนเขาใจเหตุผลและรูจักการนําไปใชนั้น ควรเนนความหมายและ
ความเขาใจในความคิดรวบยอด (concept) เกี่ยวกับโครงสรางของคณิตศาสตรการฝกหัด ควรจะ
กระทําหลังจากท่ีผูเรียนเขาใจดีแลว สอดคลองกับแนวความคิดท่ีวาการสอนคณิตศาสตรโดยบอก
ใหผูเรียนจํานั้น ผูเรียนมีโอกาสลืมในระยะเวลาส้ันๆ ลําบากแกผูเรียนท่ีจะเกิดความเขาใจ ทําให 
ผูเรียนมีความรูแคบและไมสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองใหกวางขวางออกไปได

เบอรเกเลย  (Berkeley 1966 : 285, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 40 - 41) เสนอ
หลักเบ้ืองตนของการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนดังนี้

1. ตัวอยาง ครูควรใหและอธิบายตัวอยางท่ีดีและนาสนใจ ถาเปนไปได ตัวอยางควร
อยูบนรากฐานแหงความเปนอยูของมนุษยหรือสัตว

2. การฝกหัด นักเรียนควรฝกการใชความคิดเชิงคณิตศาสตรท่ีไดจากตัวอยางและฝก
การแกปญหาในตัวอยาง แตมีขอควรคํานึงอยูวาการฝกมากๆ สําหรับนักเรียนคนหนึ่งอาจทําให 
คนอ่ืนตามไมทันหรือเกินความจําเปนของเขา

3. การสรุป นักเรียนควรสรางขอสรุปท่ีสมบูรณถูกตอง เนื่องจากวาท่ีสุดแหงความ 
เขาใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะสามารถสรุปสาระสําคัญได

4. กระบวนการนําความรูไปใชท่ัวๆ ไป นักเรียนควรจะไดฝกวาจะนําหัวขอทาง
คณิตศาสตรท่ีเรามีความรูอยู เพ่ือใหไดส่ิงใหมอยางสมบูรณไดอยางไร เนื่องจากเราไมสามารถ
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ทราบวาหัวขอใดบาง ท่ีจะตองทําความเขาใจเพ่ืออนาคต เราจึงควรเรียนวิธีการท่ัวๆ ไปสําหรับทํา
ความเขาใจหัวขอตางๆ ในทางคณิตศาสตร

5. ตรวจสอบความถูกตอง ครูควรฝกหัดนักเรียนจนเปนนิสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบ
งานท่ีเขาทําเพ่ือความแนใจวาถูกตอง

ดัทตัน (Dutton 1977 : 148 – 153, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 40 - 41) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนวิชาเลขคณิตในระดับประถมศึกษาในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ปรากฏวา

1. วัฒนธรรมของญี่ปุนเนนความสําคัญในวิชาคณิตศาสตร รวมถึงผูปกครองหรือบิดา
มารดาและสังคมมีสวนสงเสริมให ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรสูงดวย ส่ิงนี้เปนผล
สะทอนใหเห็นถึงการสอนท่ีดีในโรงเรียน ท่ีทําใหบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตร

2. ครูมีการเตรียมการสอนอยางดี พรอมท้ังมีความเอาใจใสอยางจริงจังในการชวยให
เด็กเรียนวิชาเลขคณิต และครูมองเห็นความสําคัญของเวลาท่ีใชสอนในแตละวันเปนอยางมาก

3. เลขคณิตเปนสวนหนึ่งของคณิตศาสตร ซ่ึงถือวามีความจําเปนอยางสูง ในการ
เตรียมตัวเพ่ือการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร

4. การเรียนอยางมีจุดมุงหมายเพ่ือการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และเพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูง ทําใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงได

5. หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแหงชาต ิ ตองกําหนดเปนหัวขอไวเปนแนวทาง
ในการจัดโครงการการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีคุณภาพและมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน

6. การท่ีนักเรียนของญี่ปุนมีเจตคติท่ีดีและมีผลสัมฤทธ์ิสูงในวิชาคณิตศาสตรนั้น 
เนื่องจากการสอนท่ีดี การเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมและวัฒนธรรมของญี่ปุนเนนความสําคัญในวิชา
คณิตศาสตร

แมคคอนเนล McConnell (บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 44) ไดศึกษาผลการสอนบวกลบ
เลข 2 วิธี คือ วิธีฝกมากๆ และวิธีพยายามนําไปสูการคนพบกฎเกณฑ (Discovering of 
Generalization) สําหรับนักเรียนช้ันประถมปท่ี 2 พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีพยายามให
คนพบกฎเกณฑมีความสามารถสูงกวาในเรื่องการรูจักถายทอด และรูจักเปล่ียนแปลงวิธีทํา

จากแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ขางตน เชน ทฤษฎีพัฒนาการดานรางกาย  ดานสติปญญาของ
เพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร อาจสรุปไดวา ครูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาจะสอน
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เนื้อหาใดเรื่องใดแกนักเรียนในระดับช้ันไหนก็ตาม จะตองปรับเนื้อหาและเลือกวิธีการสอนให
เหมาะสมกับวัยความสนใจและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กแตละวัยใหสอดคลองกับสติปญญาและ
พัฒนาการของเด็กในวัยนั้นๆ ท้ังนี้เพราะวิธีสอนคณิตศาสตรนั้นมีหลายวิธี แตละวิธีก็มีท้ังขอดีและ
ขอเสียอยูในตัวของมันเอง ส่ิงสําคัญ คือ ครูผูสอนจะตองเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาโดยใช
วิจารณญาณพิจารณาวาเนื้อหาใดควรจะใชวิธีสอนแบบใด จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ท่ีสุด เพราะครูท่ีสอนดีคือ ครูท่ีสอนใหนักเรียน “คิดเปน” ไมใช “คิดตาม” ครูจะตองรูจักยืดหยุนไม
ยึดม่ันในทฤษฎีใดจนเกินไป เพราะแมในปจจุบันนี้ก็ยังไมมีผูใดกลากลาววา วิธีสอนแบบใด เปนวิธี
สอนท่ีดีท่ีสุดในการสอนคณิตศาสตรนั้น นอกเหนือจาก หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูดังกลาว
แลวยังตองเลือกใชยุทธวิธีสอนหลายๆแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนโดยท่ีในการจัดการเรียนการสอน
นั้น ครูผูสอนอาจจะใชวิธีการสอนหลายแบบในการสอนแตละครั้งก็ได เชน นําเขาสูบทเรียนโดย
วิธีการสาธิต สอนเนื้อหาโดยวิธีใหนักเรียนทดลองทํางานเปนแบบกลุมยอย เปนตน หรืออาจสอน
บทเรียนหนึ่งโดยใชวิธีสอนแบบเดียวก็ได เชน วิธีสอนแบบคนพบ ท้ังนี้สุดแตเนื้อหา วิธีการและ
ทักษะในดานการสอนของครูแตละคน

ในสมัยกอนมีความเขาใจกันวาครูท่ีรูเนื้อหาคณิตศาสตรดีเพียงอยางเดียวก็จะเปนครูท่ี
สอนวิชาคณิตศาสตรดีดวย เพราะคิดวาการสอนก็คือการบอกเนื้อหาวิชานั่นเอง แตในปจจุบัน 
วิทยาการตางๆ เจริญกาวหนาไปอยางมาก การสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับ 
องคประกอบหลายประการ เชน ความรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ความรูในรูปแบบและวิธีสอน
วิชาคณิตศาสตร และความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรูของเด็กดวย

รูปแบบการสอนคณิตศาสตร
รูปแบบการสอน (Teaching Models) เปนแนวความคิดท่ีเปนท่ีนาสนใจมากขึ้นใน

ปจจุบันซ่ึงมีนักการศึกษาตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศไดคิดคนพัฒนารูปแบบการสอนไว
มากมายหลายรูปแบบรวมท้ังมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนท่ีมีผูเสนอไวไปสังเคราะห
และประยุกตใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูและบริบทตางๆ ซ่ึงจะมีท้ังรูปแบบการสอน
ท่ัวไปและเฉพาะเรื่อง เชนรูปแบบการสอนวิชาภาษาไทย รูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา รูปแบบ
การสอนวิชาคณิตศาสตร เปนตน โดยท่ีแตละรูปแบบการสอน สามารถนําไปปรับใชใหเกิด 
ประสิทธิผลสูงสุดได ในแตละวิชาแตกตางกันไป ดังนั้นครูควรท่ีจะเลือกใชรูปแบบการสอนท่ี
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เหมาะสม เพ่ือจะไดสามารถพัฒนา การเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิผล
มากท่ีสุดวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการคิดและการสรางสรรคซ่ึงตองอาศัยท้ัง
ความรูความเขาใจ ในหลักการ วิธีการคิด กระบวนการคิด และตองมีการฝกคิด ฝกคํานวณและฝก
ใชหลักการ กระบวนการคิดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเสนอรูปแบบท่ีนาสนใจท่ี
ครูจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และประสบผลสําเร็จ สามารถพัฒนาผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดเชน รูปแบบการสอนของโรเซนไชนและคณะ หรือรูปแบบ
การสอนท่ีเรียกวา เอ็กซพลิซิท โมเดล (Explicit Teaching Model) และรูปแบบการสอนของ กูดและ 
โกรล หรือรูปแบบการสอนท่ีเรียกวามิสซูรี่โมเดล (Missouri Model) และรูปแบบการสอน
คณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน

รูปแบบการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
รูปแบบการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ สําหรับการวิจัยครั้งนี้หมายถึงการจัดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอนคณิตศาสตรตามคูมือครู ของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ 2539 : 6, 12) ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 
ขั้นตอนโดยท่ีในการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนท่ี 4 คือขั้นการฝกทักษะจากหนังสือเรียนและ
บัตรงานจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น ดัง 
รายละเอียดของขั้นตอนการสอนดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม เพ่ือเช่ือมโยงความรูเดิมท่ีผูเรียนรูมากอน
กับความรูใหมเปนเรื่องเดียวกัน

1) ทบทวนการบาน
2) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหานั้นๆ
3) นักเรียนทําแบบทดสอบยอยกอนเรียน

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสอนเนื้อหาใหม โดยมีการลําดับขั้นตอนการสอนดังนี้
1) ทําความเขาใจโจทยใหถองแท ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาอยางแจมแจง

โดยใชของจริง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใชของจริงประกอบกิจกรรม เชน  ถานักเรียนเรียนเรื่องเศษ
สวนก็แสดงเศษสวนดวยของจริง ใหดูน้ําในแกว ถาเรียนเรื่องการหาร ก็แสดงการแบงกลุม ของ
จํานวนนักเรียนเปนกลุมกลุมละเทาๆกัน หรือใชรูปภาพประกอบการสอน โดยเปล่ียนส่ือประกอบ
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กิจกรรมจากของจริงมาเปนรูปภาพ จากนั้นจึงใชสัญลักษณ หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจาก
ของจริงและรูปภาพแลว ครูจะใหตัวเลขและเครื่องหมายมาใชแทน

2) หาวิธีการท่ีจะใชแกปญหา หาวิธีการท่ีจะใชในการแกปญหานักเรียนคิดวิธีการ
ในการแกปญหา โดยใชความรูท่ีไดรับจากเนื้อหาท่ีเรียน

3) ลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิดไว
4) ตรวจสอบคําถาม และตรวจคําตอบเพ่ือใหแนใจวาการแกปญหานั้นถูกตอง

ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการสรุปบทเรียน เปนขั้นสรุปหลักเกณฑจากเนื้อหาท่ีเรียนมา เพ่ือหา
วิธีท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว  แมนยํา  เปนขั้นสรุปใหเปนวิธีลัด ใหนักเรียนทดลองปฏิบัติ สังเกต และ
ชวยกันสรุป

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นฝกทักษะ เปนการสอนตอเนื่องจากขั้นสรุป  เพราะเม่ือนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาแลว จึงใหนักเรียนฝกทักษะดวยการทําแบบฝกเสริมทักษะท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ท่ีประกอบดวย 
จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียน ตัวอยาง แบบฝกหัด แบบทดสอบยอย แบบบันทึก
ความกาวหนา

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นนําความรูไปใช เปนขั้นนําประสบการณท่ีไดจากการเรียนการฝกทักษะ
มาเช่ือมโยงเขากับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดยคาดหวังวานักเรียนจะนําไปใชในชีวิต
จริงไดและทดลองจากสถานการณจําลอง เชนการแกโจทยปญหา

ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นประเมินผล เปนขั้นสุดทายหลังการทําแบบฝกหัดหรือการทํา
แบบทดสอบ ถาพบวานักเรียนคนใดมีขอบกพรองในการเรียนเรื่องนี้ ควรสอนซอมเสริม เพ่ือแกไข
ขอบกพรองดังกลาวไมใหเปนอุปสรรคในการเรียนเนื้อหาใหม

จากขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะท่ีกลาวมาขางตนสรุปได ดัง
แผนภูมิท่ี 2 หนา 41
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แผนภูมิท่ี 2 ลําดับขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

การเริ่มตน

ทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม

ทําความเขาใจใหถองแท

หาวิธีการท่ีจะใชในการแกปญหา

ลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิดไว

ตรวจคําตอบ

นักเรียนเขา
ใจหรือไม

สรุป

(5 นาที)

สอน
เนื้อหา
ใหม

(20 นาที)
นาที)

(5 นาที) เขาใจ

ฝกทักษะจากแบบฝกเสริมทักษะ
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนประกอบดวย

1. จุดประสงค
2. แบบทดสอบกอนเรียน
3. แบบฝกหัด
4. แบบทดสอบหลังเรียน
5. บันทึกความกาวหนา

(20 นาที )

นําความรูไปใช

การประเมินผล

การส้ินสุด
สอนซอมเสริม

ไมผาน

(5 นาที)

ไมเขาใจ

ผาน

(5 นาที)

 สัญลักษณ    ความหมาย

 การเริ่มตน,การสิ้นสุด

       กระบวนการ

       ทิศทาง

       ทางเลือก
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รูปแบบการสอนแบบเอ็กซพลซิิท (Explicit Teaching Model)
ในชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา ไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายทานไดใหความ 

สนใจและพยายามท่ีจะทําการศึกษาถึงบทบาทการสอนของครูท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
โรเซนไชนและคณะ (Barak Rosenshine and Robert Stevens) ไดทําการสังเคราะหงานวิจัยตางๆ 
ในป 1986  และสรุปเปนรูปแบบการสอนท่ีเรียกวา Explicit Teaching Model ซ่ึงหมายถึง  
กระบวนการสอนท่ีชัดเจน เหมาะสม มีเปาหมายของการสอน มีขั้นตอนท่ีชัดเจนท่ีประกอบดวย 
ขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอนท่ี 1 – 5 เปนไปตามงานและกิจกรรมท่ีระบุไวใน 
แผนการสอน สวนขั้นตอนท่ี 6 เปนการนํามาสงเสริมในแผนการสอน ซ่ึงแตละขั้นตอนมี 
รายละเอียดดังตอไปนี้ (Rosenshine 1986 : 1 – 16 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2544 : 85 - 88)

ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบาน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดังนี้

1. ครูตรวจการบาน (ครูอาจใหนักเรียนชวยกันตรวจการบาน)
2. ครูทบทวนความรูเดิมท่ีเกี่ยวของกับความรูใหมและครูอาจซักถามเพ่ิมเติม
3. ครูสอนใหมเม่ือจําเปนในเนื้อหาท่ีสําคัญๆ
4. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ

ขั้นตอนท่ี 2 การนําเสนอสาระความรู มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูส้ันๆ แตเขาใจงาย

 2. ครูเสนอโครงสรางและภาพรวมของสาระความรู
3. ครูเริ่มสอนเนื้อหาทีละนอยทีละขั้น
4. ครูซักถามนักเรียนเพ่ือเปนการตรวจสอบความเขาใจ
5. ครูเนนประเด็นท่ีสําคัญใหนักเรียนทราบ
6. ครูอธิบายใหตัวอยาง อยางชัดเจน
7. ครูสาธิตและทําแบบใหดู
8. ครูอธิบายรายละเอียดและยกตัวอยางประกอบประเด็นเนื้อหาท่ีสําคัญๆ

ขั้นตอนท่ี 3 แนะนําการฝกปฏิบัติ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. มีการซักถามนักเรียนบอยๆ ถามคําถามใหมากเพ่ือใหนักเรียนตอบและใหฝก

อยางเพียงพอ
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2. ครูถามคําถามท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาใหมหรือทักษะใหม
3. การฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา  ควรจะทําอยางตอเนื่องจนกวานักเรียนจะ

ชํานาญจนถึงเกณฑท่ีนักเรียนทําได 80 %
ขอเสนอแนะสําหรับครูในขั้นตอนนี้มีดังนี้
1. การฝกนักเรียนในระยะแรกครูควรคอยชวยเหลือแนะนําโดยตลอด

 2. ครูตรวจสอบความเขาใจโดยการประเมินจากคําตอบของนักเรียน
3. ระหวางตรวจสอบความเขาใจ ครูจะใหคําอธิบายเพ่ิมเติมใหขอมูลยอนกลับ

หรืออธิบายซํ้า (ถาจําเปน) ใหนักเรียนมีการตอบสนองและใหขอมูลยอนกลับ ครูควรแนใจวา 
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเรียนการสอน

4. การแกไขในทันทีและการใหขอมูลยอนกลับ ควรดําเนินการในระหวางฝกใน 
ตอนตน

5. การใหฝกในตอนแรก โดยมีครูคอยแนะนําควรจะมากพอเพ่ือนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติเองไดโดยลําพังภายหลัง

ในขั้นตอนนี้มีขอเสนอแนะในการตรวจสอบความเขาใจเพ่ือจะไดแกไขความผิด
พลาด ความบกพรอง ดวยกิจกรรมไดดังนี้

  1. เตรียมคําถามไวลวงหนาใหมาก เพ่ือถามใหนักเรียนตอบอยางท่ัวถึงและ 
คําตอบท่ีไดควรเปนคําตอบท่ี ตรงประเด็นสําคัญ หรือตรงตามในเรื่องท่ีสอนหรือทักษะท่ีสอน

2. ใหนักเรียนสรุปกฎหรือกระบวนการดวยตนเอง
3. ใหนักเรียนตอบโดยเขียนคําตอบในสมุด
4. ทายบทเรียนหลังจากการสอนครูควรใหนักเรียนเขียนสาระสําคัญประเด็น

สําคัญและสรุปประเด็นสําคัญลงในสมุด
ดังนั้นการตรวจสอบความเขาใจจึงมีความสําคัญและจําเปนเพ่ือเปนการทบทวน

เนื้อหาสาระท่ีเรียนผานมาและย้ําเพ่ือความเขาใจของผูเรียน
ขั้นตอนท่ี  4 การแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ มีขั้นตอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. ตรวจสอบติดตามบทเรียนของนักเรียนเสมอ
2. พยายามใหการตอบสนองทุกคําถามท่ีนักเรียนถาม
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3. ในการแกไขการตอบผิดของนักเรียน ครูควรใหขอมูลเพ่ิมเติม เชน ถามคําถาม
ใหงายขึ้น ใหคําแนะนํา อธิบาย ทบทวน หรือสอนใหมในขั้นสุดทาย

4. ถามคําถามซํ้าจนกวาจะถูกตอง
5. การใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนําการแกไขควรทําตอไป  จนกวาครูแนใจวา

นักเรียนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของบทเรียน
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะสําหรับครูในขั้นตอนนี้ดังนี้
1. คําตอบท่ีถูกตองรวดเร็วและแนใจของนักเรียน ครูควรรับรูและตอบรับอยาง

ส้ันๆ  เชน ถูกตอง ครูควรถามคําถามอ่ืนๆ อีก หรือชมเชยสําหรับคําตอบท่ีถูกตอง
2. คําตอบท่ีลังเลของนักเรียน ครูอาจตองใหขอมูลยอนกลับใหตอบอยางม่ันใจ
3. การตอบผิดปฎิบัติผิดของนักเรียนบงบอกถึงความจําเปนในการฝกเพ่ิมเติม การ

ตอบผิดปฏิบัติผิดของนักเรียนบงบอกถึงความจําเปนในการฝกเพ่ิมเติม
4. ใหคําชมเชยแตพอควรในเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจง จะทําใหมีประสิทธิภาพมากกวา

การชมเชยโดยท่ัวไป
ในประเด็นของการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนมีขอ 

เสนอแนะในการพิจารณาการชวยแกไขขอผิดพลาดจากการตอบสนองหรือคําตอบของนักเรียน  
ดังนี้

ลักษณะการตอบคําถามของนักเรียน สามารถแยกไดเปน 4 ลักษณะ คือ
1. ตอบถูกตอง เร็วดวยความม่ันใจในคําตอบ โดยปกติพฤติกรรมนักเรียนจะ

ปรากฏในชวงการเรียนตอนแรกๆ ตอนท่ีมีการทบทวน ครูควรถามคําถามใหมๆ พรอมท้ังมีการฝก
เพ่ิมเติมและกลาวคําชมเชย

2. ตอบถูกแตลังเลไมแนใจ จะปรากฏในการเรียนในตอนตน หรือชวงใหฝกโดย
มีครูคอยแนะนํามีขอเสนอแนะวา ครูควรจะใหขอมูลยอนกลับตอบสนองกลับไปเปนขอความส้ันๆ 
เชน ถูกตอง ดีมาก การใหขอมูลยอนกลับในลักษณะนี้ควรใหขอมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
วาคําตอบนั้นถูกตองเพราะอะไร

3. ตอบผิดเพราะไมระวัง ถานักเรียนตอบผิดเพราะสะเพรา การทบทวน การฝก
ครูควรแกไขและใหขอมูลยอนกลับทันที
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4. ตอบผิดเพราะไมมีความรู ไมจําเนื้อหาสาระนักเรียนท่ีตอบผิดในชวงตน ใน
ระยะการเรียนเนื้อหาสาระใหม ช้ีใหเห็นวาเด็กมีความรูไมแนนพอไมรูจริงเกี่ยวกับสาระความรูนั้น 
ครูควรแกไขดังนี้

  4.1 ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทาง เพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตองโดยการถามคําถาม
ใหม และงายพรอมท้ังยกตัวอยางและเหตุผลประกอบ

  4.2 สอนใหม สําหรับนักเรียนท่ีไมเขาใจ
  4.3 บอกเปนนัย ถามคําถามท่ีงายๆ หรือทําการสอนใหม
ดังนั้นการใหขอมูลยอนกลับจึงเปนองคประกอบสําคัญของการสอน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรูไดอีกประการหนึ่ง
ขั้นตอนท่ี 5 การฝกอยางอิสระ (ฝกปฏิบัติท่ีโตะ) มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ดังนี้
1. ฝกทักษะเนื้อหาสาระท่ีเรียนไปแลวจนเกิดความชํานาญ
2. การฝกปฏิบัติโดยลําพัง ควรปฏิบัติไดถูกตอง 95 %
3. ครูใหนักเรียนฝกปฎิบัติและมีการติดตามตรวจสอบโดยตลอดจะทําใหนักเรียน

เกิดความตื่นตัวอยูตลอด
4. เด็กนักเรียนจะตื่นตัวถาครูใหฝกปฏิบัติและมีการติดตามตรวจสอบโดยตลอด
5. แนะนํานักเรียนดวยความกระตือรือรนตลอดเวลา
สําหรับขอเสนอแนะในขั้นตอนการฝกปฏิบัติท่ีโตะมีขอเสนอแนะในการจัด 

กิจกรรมดังนี้
1. ใหนักเรียนฝกอยางเพียงพอ
2. นักเรียนควรมีความรับผิดชอบในงานท่ีตนเองปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติท่ีโตะเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมโดยลําพังมีประสิทธิภาพควรให 

นักเรียนปฏิบัติอยางท่ัวถึงเชน
1. ครูควรเดินดูนักเรียนทํางานใหขอมูลยอนกลับถามคําถามและอธิบายส้ันๆ  

อยางท่ัวถึง
2. ขณะท่ีครูแนะนํานักเรียนกลุมเล็กเพ่ือใหมองเห็นนักเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีทํางานของ

ตนอยูครูควรจัดท่ีนั่งใหมองเห็นนักเรียนท้ังช้ันท่ีทํางานอยู
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3. ครูควรวางแผนกําหนดกิจกรรมท่ีควรปฏิบัต ิ ในชวงการจัดกิจกรรมใหเด็กฝก
ปฏิบัติ ควรใหเด็กทําอยางรอบคอบ ซ่ึงมีรายละเอียดวานักเรียนตองทําอะไรบางในชวงนั้นๆ และจะ
ใหการแนะนําพิเศษอยางไรแกนักเรียน

การใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยอิสระและประสบผลสําเร็จ ครูตองจัดกิจกรรมใหเปน
ไปตามวัตถุประสงค มีการเตรียมการฝกใหพรอมและเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคนและตองเปน
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีเปาหมายใหนักเรียนสามารถตอบไดโดยอัตโนมัติและถูกตอง โดย
การท่ีใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติมากๆ

ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน มีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน ดังนี้

1. การทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวอยางเปนระบบ
2. ตรวจการบานท่ีใหนักเรียนทํา
3. มีการทดสอบบอยๆ
4. สอนใหมในเนื้อหาท่ีขาดตกบกพรอง
ครูตองทบทวนประจําสัปดาหทุกวันจันทร และทบทวนประจําเดือนในวันจันทรท่ี 

4 ของเดือน การทบทวนของครูชวยใหครูไดตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและเพ่ือใหแนใจวา
ความรูทักษะท่ีเรียนไปแลวนักเรียนรูและสามารถปฏิบัติเขาใจเปนอยางด ี และเพ่ือความคงทนของ
ความรู

ดังนั้นพอจะสรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนแบบเอ็กซพลิซิท ประกอบดวยขั้น
ตอนการสอน 6 ขั้นตอน (Rosenshine 1986 : 1 – 16, อางถึงใน เพ็ญนภา ขุนโหร 2543 : 75) คือ

1. การทบทวนเนื้อหาและตรวจการบาน โดยครูทบทวนความรูทักษะท่ีเรียนไปแลว
กอนจะเรียนเนื้อหาใหมและมีการอภิปรายเกี่ยวกับการบานและปญหาท่ียุงยากในการทําแบบฝกหัด
ครูอาจสอนเนื้อหาใหม ในเรื่องท่ีนักเรียนไมเขาใจและเนื้อหานั้นเปนเนื้อหาท่ีสําคัญ ใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติอีกครั้ง

2. การเสนอเนื้อหาใหม โดยใชเวลาในขั้นนี้มากท่ีสุด เพ่ือใหความรูนั้นชัดเจนเปนท่ี  
เขาใจมากท่ีสุด ขั้นตอนแรกควรจะแจงจุดประสงคการเรียนรูและสอนเนื้อหาสาระอยางละเอียด
เปนขั้นเปนตอนใชภาษาท่ีชัดเจนในการพูดในการอภิบายและใหคําแนะนําตามลําดับ  มีการซักถาม
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นักเรียนเพ่ือเปนการตรวจสอบความเขาใจ เนนประเด็นท่ีสําคัญ ใหตัวอยางหลายๆครั้ง มีการสาธิต
และทําแบบใหดู

3. การปฏิบัติโดยครูใหการแนะนําอยางตอเนื่อง จนกวานักเรียนจะเกิดทักษะ และเปน
ท่ีนาพอใจ อาจเปนการใหทําแบบฝกหัด ตอบคําถามหลายๆ คําถาม เพ่ือตรวจสอบความเขาใจและ
เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน  และใหผูเรียนไดสรุปกฎ  หรือกระบวนการดวยตนเองได
เกือบทุกครั้งท่ีไดปฏิบัติ

4. การใหขอมูลยอนกลับและวิธีแกไขหากผูเรียนตอบคําถามดวยความม่ันใจ ควรจะ
ถามดวยคําถามใหม ถาหากผูตอบตอบดวยความลังเล ครูควรใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือชวยใหนักเรียน
ไดคําตอบท่ีชัดเจนถูกตอง ถานักเรียนตอบผิดและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ครูควรแกไขทันที  มี
การเสนอแนะแนวทาง เพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง พรอมยกตัวอยาง อยางมีเหตุผลประกอบ และถา
ผูเรียนไมเขาใจใหสอนใหม

5. การใหฝกโดยอิสระ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานและแกไข
ทักษะท่ียังไมคลองแคลวใหสามารถปฏิบัติไดอยางอัตโนมัติ

6. ทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน เพ่ือทบทวนความรูความจํา และทักษะเพ่ือความ
คงทนของสาระความรูและทักษะ ผูเรียนเกิดการตื่นตัว และกระตือรือรนอยูเสมอ เนื่องจากมีการ
ตรวจสอบโดยตลอด

จากขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดดังแผนภูมิท่ี 
3 หนา 48
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แผนภูมิท่ี 3 ลําดับขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท

เสนอเนื้อหาใหม

ข้ันท่ี 1

การปฏิบัติโดยครูแนะนําตรวจ
สอบความเขาใจ

ทบทวนรายสัปดาห
และรายเดือน

การฝกอยางอิสระ

ข้ันท่ี 4

 ข้ันท่ี 3

ข้ันท่ี 2

การเตรียมการ

ทําแบบทดสอบ
กอนเรียน

ทบทวนเนื้อหาและ
ตรวจสอบการบาน

(ผาน)

1. ศึกษารูปแบบกระบวนการสอน
2. ทดลองสอนตามกระบวนการ
3. เพ่ือนสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน
4. ปรับปรุงการดําเนินการสอนหลังจากาการ

สังเกตการสอน

ไมผาน

การใหขอ
มูลยอน
กลับและ
วิธีแกไข

ไมเขาใจ

การสิ้นสุด
ข้ันท่ี 5 ข้ันท่ี 6

 สอนใหม/สอนซ้ํา/ทบทวนทวน

 สัญลักษณ  ความหมาย

ทางเลือก

ทิศทาง

การเร่ิมตน /การ
สิ้นสุด

กระบวนการ
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    รูปแบบการสอนคณิตศาสตรตามคูมือครู ของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี(The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology : ITST)

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี
ภาระหลักในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดกําหนด
ลําดับขั้นของการสอนคณิตศาสตร 6 ขั้นตอนซ่ึงครูคณิตศาสตรสวนใหญจะใชรูปแบบการสอนดัง
กลาวเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในแทบทุกระดับช้ัน ซ่ึงรูปแบบ
การสอนท่ีกําหนดโดยหนวยงาน สสวท. ท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรโดยตรงมักจะถูกเรียกวาวิธีสอน
ปกติ วิธีแบบปกติ หรือการสอนแบบปกติ วิธีสอนตามคูมือครู เปนตน

รูปแบบการสอนคณิตศาสตรเปนรูปแบบการสอนท่ีระบุขั้นตอนชัดเจน ซ่ึงในแตละ 
ขั้นตอนครูสามารถเลือก กิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนรูมาใชได ตามความเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน ความสนใจและพฤติกรรมการเรียนรู ซ่ึงหมายความวารูปแบบการสอนจะประสบ
ผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคและประสิทธิภาพสูงสุดได ก็ตอแม่ือครูดําเนินการทุกขั้นตอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยประกอบกับการใชส่ือการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม ซ่ึงขั้นตอน 
วิธีสอนของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (กรมวิชาการ 2539 : 6, 12) มี 
ดังตอไปนี้

1. ทบทวนพ้ืนความรูเดิม เพ่ือเช่ือมโยงความรูเดิมท่ีผูเรียนมีมากอนกับความรูใหมท่ี
เปนเรื่องเดียวกัน

2. การสอนเนื้อหาใหม โดยมีลําดับขั้นตอนการสอนดังนี้
    2.1 ทําความเขาใจถองแท
    2.2 หาวิธีท่ีจะใชในการแกปญหา
    2.3 ลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิด
    2.4 ตรวจสอบคําตอบ

3. การสรุปบทเรียนโดยชวยกันสรุปวิธีลัด
4. การฝกทักษะจากหนังสือเรียน
5. การนําความรูไปใช
6. การประเมินผล
จากขั้นตอนการสอนตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดดังแผนภูมิท่ี 4 หนา 50
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     ก

แผนภูมิท่ี 4 ลําดับขั้นในการสอนคณิตศาสตรตามคูมือครูของ สสวท.

การเริ่มตน

ทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม

ทําความเขาใจใหถองแท

หาวิธีการท่ีจะใชในการแกปญหา

ลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิดไว

ตรวจคําตอบ

นักเรียนเขา
ใจหรือไม

สรุป

(5 นาที)

สอน
เนื้อหา
ใหม

(20 นาที)
นาท)ี

(5 นาที)

เขาใจ

ฝกทักษะ
จากหนังสือเรียน(20 นาที)

นําความรูไปใช

การประเมินผล

การส้ินสุด
สอนซอมเสริม

ไมผาน

(5 นาที)

ไมเขาใจ

ผาน

(5 นาที)

 สัญลักษณ    ความหมาย

การเริ่มตน, การสิ้นสุด

       กระบวนการ

       ทิศทาง

       ทางเลือก
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รูปแบบการสอนแบบมิสซูร่ีโมเดล ( Missouri Model )
รูปแบบการสอนแบบมิสซูรี่โมเดล (Missouri Model) หรือท่ีเรียกกันวาวิธีสอนแบบ 

มิสซูรี่ (Missouri) เปนรูปแบบหรือวิธีสอนท่ีกูดและโกรว (Thomas L. Good and Douglas A. 
Grouws) อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรการศึกษา มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ไดศึกษาและทดลองใชในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน 
คลายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบเอ็กซพลิซิท โดยไดใหขอคิดสนับสนุนวา  การสอนท่ีมีความ
หมายและมีประสิทธิภาพตองอาศัย การเตรียมการ อาศัยการฝกฝน และเกี่ยวของสัมพันธระหวาง
ครูกับผูเรียนท่ีตองมีการกระตุนสงเสริมจูงใจผูเรียนตลอดเวลาซ่ึงรูปแบบการสอนของกูดและโกรว
ประกอบดวยกระบวนการสอน 6 ขั้นตอน (กรมวิชาการ 2538 : 7 - 9) ดังนี้

1. การเริ่มบทเรียนประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
  1.1 กิจกรรมการเตรียมความพรอม เชนทบทวนบทเรียนเดิม ความรูเดิมท่ีเรียนมา

แลว  ปญหาประจําวัน
1.2  เฉลยการบาน
1.3  ฝกคิดในใจ

2. การพัฒนาการบาน ซ่ึงเปนขั้นการสอนเนื้อหาใหมโดยอาจจัดกิจกรรมดังนี้
2.1 การทบทวนความรูทักษะท่ีจําเปนเกี่ยวของกับความรู ทักษะใหม
2.2 สอนเนื้อหา วิชาการ ความคิดรวบยอด อธิบาย ใหตัวอยาง ใชส่ือประกอบการ 

อธิบายถามซํ้าๆ ใหอภิปรายรวมกัน
2.3 ตรวจสอบความเขาใจโดยการถามคําถาม หรือ ฝกทําแบบฝกหัด
2.4 สอนซํ้าในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจชัดเจน ใหตัวอยางใหม
2.5 ใหฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม ครูคอยชวยเหลือ แกไข ปรับปรุง

   2.6 ในการฝกปฏิบัติครูควรดูแลอยางใกลชิด ท่ัวถึง สอบถามความเขาใจของ 
นักเรียนอยางท่ัวถึง

3. ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคลโดยท่ีการจัดกิจกรรมนี้จะทําไดก็ตอเม่ือแนใจวานักเรียน 
ทุกคนรูเขาใจ สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง จากขั้นตอนท่ี 2 โดยท่ีครูตองคอยดูแลการฝกปฏิบัติ 
ควรมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังหมด และครูตองตรวจสอบความถูกตองทุกครั้ง

4. การใหการบาน การบานมีสวนชวยใหเกิดความคงทนของการเรียนรูฝกความ 
รับผิดชอบและการทบทวนความรูความเขาใจท่ีไดเรียนไปแลวซ่ึงการบานนั้นครูควรใหอยาง
สมํ่าเสมอ แตละครั้งไมมากขอเกินไป ใหการบานเฉพาะวันจันทร – วันพฤหัสบด ี โดยทํางานวัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

ถัดไป การบานควรมุงเปนการเรียนรูในวันนั้นโดยมีขอคําถามของความรูเดิมๆอยูดวย 1 – 2 ขอ 
และการบานวันพฤหัสบดีควรจะมากกวาทุกวันโดยเนนการทบทวนความรูท่ีเรียนมาท้ังหมดใน
สัปดาหนั้นๆ

5. การสรุปบทเรียน ครูควรสรุปบทเรียนแตละวัน เพ่ือทบทวนความรูท่ีเรียนไปแลว
เพ่ือย้ําความรูความเขาใจ

6. การทบทวนบทเรียน โดยทบทวนสวนท่ีนักเรียนเขาใจแลว (ใชเวลาส้ันๆ)  ทบทวน
สวนท่ีนกัเรียนตองการคําอธิบายเพ่ิมเติมของขอคําถามกอนหนานั้นและทบทวนเปนรายเดือนบท
ใดท่ียากซับซอนอาจจะใชเวลาทบทวนมากขึ้นหรือบทเรียนใดท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนใหม ครูควร
ทบทวนความรูเดิมนั้นเปนพิเศษ

วิธีสอนของครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร
นอกจากนั้นยังมีครูตนแบบอีกหลายทานไดเสนอรูปแบบวิธีสอนท่ีตนเองใชและมีแนว

คิดขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตรท่ีนาสนใจดังเชนวิธีสอนของครูตนแบบวิชา
คณิตศาสตรท่ีศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังตัวอยางตอไปนี้

1. การสอนแบบวินัยเนนย้ํากิจกรรมท่ีหลากหลาย ของ ครูศุกรศิริ รับคําอินทร ครู
ตนแบบ ประจําป 2541 ระดับประถมศึกษาวิชาคณิตศาสตร ไดใชวิธีใหผูเรียนเปนสําคัญ ไดสรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรท่ีใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุขไว (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2544 : 6) ดังนี้

1. บทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก
2. กิจกรรมท่ีหลากหลาย
3. เนนกิจกรรมกลุม

 4. ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย
5. สงเสริมกระบวนการคิด

 6. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ
7. วิธีสอนสนุกสนาน

 8. ส่ือเราความสนใจ
การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางนี้ ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ได

เคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกาย มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันไดรับความรูในวิชาตางๆ ควบคูกับการ
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พัฒนาตนเองทางดานจิตใจ บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยดี แววตาเริ่มสดใส ปรากฏรอยยิ้มบนใบ
หนา ท้ังผูเรียนและผูสอนตางมีความสุข ในบรรยากาศท่ีอบอุนเปนกันเอง

2. เบญจบูรณาการ ของครูเตือนใจ   บุญมีพิพิธ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต ิ 2542 : 5) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร 
จัดเตรียมส่ิงเรา จัดสรางศูนยคณิตศาสตรของโรงเรียน ซ่ึงมีเกมคณิตศาสตรแบบแปลกๆ วิดิทัศน
การสอนคณิตศาสตร นิทรรศการประวัตินักคณิตศาสตรท่ีมีภาพประกอบ หุนจําลอง รูปทรง
เรขาคณิต ฯลฯ ใหนักเรียนไดศึกษา หลักสําคัญในการสอนเบญจบูรณาการ คือ

1. เตรียมการสอน
2. เตรียมกิจกรรม
3. เตรียมบรรยากาศ
4. เตรียมสรางสถานการณเพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
5. เตรียมการวัดผลและประเมินผล
การเตรียมการสอน/เตรียมกิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง  

รายละเอียดของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาท่ีสอนตองการของหลักสูตร
2. ศึกษาคันควาเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน หนังสือคูมือ หนังสือแบบเรียน 

แบบฝกหัด ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ เพ่ือนํามาประกอบการสอนใหไดเนื้อหาสมบูรณ 
ยิ่งขึ้น

3. ทําแผนการสอนลวงหนา 1 สัปดาห
ขั้นตอนและวิธีการสอนแบบเบญจบูรณาการ
1. จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมใหนักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตรไดอยางมี

ความสุข
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
3. ทดสอบกอนเรียน
4. ทบทวนเนื้อหาซ่ึงเปนพ้ืนฐานความรูกอนท่ีจะทําการสอนเนื้อหาใหม
5. สอนใหสนุกสนาน มีความเปนกันเองกับนักเรียน
6. สงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการอภิปรายรวมกันยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความเปนผูนําและผูตามท่ีด ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

7. สงเสริมใหนักเรียนคนควาปฏิบัติดวยตนเองตามกิจกรรมท่ีปรากฏใน 
แผนการสอน  คนควาเพ่ิมเติมในแหลงความรูตางๆ สามารถแกปญหาดวยตนเองอยางมี 
ประสิทธิภาพ

8. กระตุนใหนักเรียนคนพบความคิดรวบยอดและหลักการตางๆ ไดดวยตนเอง
3. เพ่ือนสอนเพ่ือน ของ ครูจินดา อยูเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาต ิ2542 ข : 39) เปนการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนเปนศูนยกลางนั้น ตองการใหนักเรียนเปน
ผูกําหนดและดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง แกปญหาอุปสรรคดวยตนเอง และสามารถเกิด
การเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูสนับสนุน แนะนํา ชวยเหลือตามความจําเปน

ขั้นตอนการสอนโดยเพ่ือนนักเรียน
1. ขั้นช้ีแจงจุดเดนจุดดอยใหนักเรียนทราบ เปนขั้นการอธิบายวิธีการสอนโดยเพ่ือน

นักเรียนซ่ึงมีจุดเดนจุดดอยเพ่ือใหนักเรียนเขาใจดังนี้
 จุดเดนของการสอนโดยเพ่ือนนักเรียน

1.1 นักเรียนอยูในวัยใกลเคียงกัน ภาษาท่ีนักเรียนใชส่ือสารกันนั้น จะส่ือสารความ
เขาใจไดดีและเหมาะสมกวาครู

1.2 นักเรียนมีความสนิทสนมกันเอง จึงกลาและสะดวกตอการซักถามเรื่องท่ีไม 
เขาใจมากกวาการซักถามครู

1.3 นักเรียนท่ีทําหนาท่ีสอนเพ่ือน จะสอนเพ่ือนเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 3 - 4 คน 
เทานั้น ซ่ึงตางจากการสอนของครู จะสอนเปนกลุมใหญ กลุมละ 40 – 50 คน

  จุดดอยของการสอนโดยเพ่ือนนักเรียน คือ นักเรียนมีประสบการณในการถายทอด
นอยกวาครู

2.  ขั้นแจงนักเรียนทราบวิธีการวัดและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
2.1 ทดสอบกอนเรียน
2.2 ทดสอบยอยระหวางเรียน
2.3 ทดสอบหลังเรียน
2.4 การทดสอบแตละครั้งจะใชแบบทดสอบตามจุดประสงคการเรียนรู
2.5 การทดสอบจะเปนการทดสอบแบบรายบุคคล สวนคะแนนจะเปนรายบุคคล 

และคะแนนกลุม
3.  ขั้นแบงกลุมนักเรียน โดยแบงเปนกลุมยอยกลุมละ 4  – 5 คนแบบคละความ

สามารถ โดยใหเพ่ือนเสนอช่ือเพ่ือนนักเรียนท่ีจะทําหนาท่ีสอนเพ่ือน ใหมีจํานวนคนเทากับจํานวน
กลุม และนักเรียนท่ีถูกเสนอช่ือเต็มใจท่ีจะทําหนาท่ีสอนเพ่ือน จากนั้นใหนักเรียนท่ีเหลือสมัครเขา
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กลุมเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูเรียน โดยมีขอแมวา แตละกลุมจะตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ทุกระดับ ตั้งแต 0, 1, 2, 3, 4

4. ขั้นนัดหมายนักเรียนผูทําหนาท่ีสอนเพ่ือน เพ่ือใหความรูและใหการนิเทศการสอน
เพ่ือนนอกเวลาเรียนปกติ อาจเปนชวงเชากอนเขาเรียนหรือชวงเย็นหลังเลิกเรียน

หนาท่ีของครูผูสอน
จะตองเตรียมส่ือ อุปกรณและเอกสารตางๆ ดังนี้
1. กําหนดการสอนหรือแผนการสอน
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีอาจจะอยูในรูปของบทเรียนแบบ

โปรแกรม ใบความรู เอกสารแนวทาง เอกสารฝกหัด เปนตน
3. แบบทดสอบตามจุดประสงคเพ่ือใชในการทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลัง

เรียน และทดสอบยอย
บทบาทของนักเรียนท่ีทําหนาท่ีเรียน
1. เขารับการสอนจากเพ่ือนอยางสมํ่าเสมอ
2. ปรึกษาหารือชวยเหลือซ่ึงกันและกันและใหความรวมมือในการทํากิจ

กรรมการเรียนการสอน
กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนของตนแบบท่ีไดเสนอขางตน มุงใหผูเรียน

เปนศูนยกลาง นักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง แกปญหาอุปสรรคดวยตนเอง 
และสามารถเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูสนับสนุน แนะนํา ชวยเหลือตามความจํา
เปน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและการปฏิบัติงาน ใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ทําให
ไมกดดันผูเรียน เปนผลใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียน อันเปนจุดสุดยอดท่ีจะสรางเจตคติท่ีดีตอ
การเรียนคณิตศาสตร และการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรตอไป

แบบฝกเสริมทักษะ

แบบฝกกับวิชาคณิตศาสตรเปนส่ิงคูกัน เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีตองฝกทักษะ
ทําใหเกิดความชํานาญ เพ่ือใชเปนแนวทางในการคิดแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงมีผูใหความหมายของ
แบบฝกไวดังนี้
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ความหมายของแบบฝก
แบบฝกหรือแบบฝกหัด หรือแบบฝกเสริมทักษะ เปนส่ือการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับ

ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะเพ่ิมขึ้น สวนใหญหนังสือเรียนจะมี
แบบฝกหัดอยูทายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝกหัดจะมีลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ (สํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ2537 : 147)

แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนท่ีเปนแบบฝกท่ีใชเปนตัวอยางปญหาหรือ
คําส่ังท่ีตั้งขึ้น เพ่ือใหนักเรียนฝกตอบ (ราชบัณฑิตยสถาน 2526 : 483)

วรรณ   แกวแพรก (2536 : 86) ไดกลาวถึงแบบฝกหัดเสริมทักษะวาเปนแบบฝกหัดท่ีครู
จัดขึ้นใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะเพ่ิมขึ้น โดยทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งดวยความ
สนใจและพอใจ หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูเรื่องนั้นๆ มาบางแลว

อนงคศิริ   วิชาสัย (2535 : 27) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกวาเปนวิธีสอนท่ีสนุก
อีกวิธีหนึ่ง คือ การใหนักเรียนไดทําแบบฝกมากๆ เพราะแบบฝกจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสนํา
ความรูท่ีเรียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางยิ่งขึน้

กูด (1973 : 214, อางถึงใน นงลักษณ  โศจิรัตน 2537)  ไดใหความหมายของแบบฝกหัด
ไววา “งานท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนทําเพ่ือทบทวนความรูท่ีเรียนไปแลว และเปนการฝกทักษะ
การใชกฎหรือสูตรตางๆ ท่ีเรียนไปแลว”

เวปสเตอร (1979 : 640, อางถึงใน นงลักษณ โศจิรัตน 2537) ไดกลาวถึงความหมายของ
แบบฝกหัดไวเชนกันวา “แบบฝกหัด หมายถึง โจทย ปญหา หรือตัวอยางท่ียกมาหนังสือ เพ่ือนํามา
ใชสอนหรือใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ ใหดีขึ้นหลังจากท่ีเรียนบทเรียน เชน การฝกทักษะการ
คํานวณ การทบทวนไวยากรณ เปนตน”

สรุปแบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง เปนการฝกทักษะตามจุดประสงคของการเรียนรู 
แตละบท เพ่ือใหเกิดความแมนยํา คลองแคลวในแตละทักษะ มีประสิทธิภาพทางความคิดและ 
เหตุผลและเปนเครื่องมือในการประเมินผลนักเรียนดวย
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หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
  หลักการทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝก

ในการสรางแบบฝก สุจริต   เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย (2522 : 52 – 62) 
กลาววาตองยึดหลักตามทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา ดังนี้

1. กฎการเรียนรูของธอรนไดค เกี่ยวกับกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ซ่ึง 
กลาววาส่ิงใดก็ตามท่ีมีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ยอมจะทําใหผูฝกมีความคลองและสามารถทํา
ไดด ี(Law of Use) ในทางตรงขามส่ิงใดก็ตามท่ีไมไดรับการฝกหัดหรือทอดท้ิงไปนานแลว ยอมจะ
ทําใหทําไดไมด ี(Law of Disuse) คณิตศาสตรเปนวิชาทักษะ ผูเรียนจะมีลักษณะทางภาษาดีก็ตอเม่ือ
มีการฝกฝนหรือกระทําซํ้าบอยๆ จากกฎแหงการฝกหัดนี้จะชวยทําใหการฝกความคิดสรางสรรค
สัมฤทธ์ิผล ทฤษฎีแหงความจําเปน (Incidental Theory) และทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning 
Theory) แมในระยะปจจุบันนี้ การสอนวิชาคณิตศาสตรจะหันมามุงเนนเกี่ยวกับทฤษฎีแหง 
ความหมายมากขึ้นก็ตาม แตทฤษฎีแหงการฝกฝนก็ยังคงมีความสําคัญอยูนั่นเอง ท้ังนี้เพราะการฝก
ฝนมีความจําเปนและสําคัญสําหรับการเรียนรูทุกอยาง

2. ความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงถึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด 
ความสามารถและความสนใจตางกัน ฉะนั้น ในการสรางแบบฝกหัด จึงควรพิจารณาถึงความ 
เหมาะสม คือ ไมยากและงาย จนเกินไปและควรมีหลายๆ แบบ

3. การจูงใจผูเรียน โดยการจัดแบบฝกหัดจากงายไปหายาก เพ่ือเปนการดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการฝกและชวยยั่วยุใหติดตามตอไป

4. ใชแบบฝกหัดส้ันๆ เพ่ือไมใหเกิดความเบ่ือหนาย

หลักการและขั้นตอนในการสรางแบบฝก
ในการสรางแบบฝกนั้น ควรคํานึงถึงขั้นตอนและหลักการในการสราง ซ่ึงซีลสและ

กลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 4, อางถึงใน ศิริลักษณ   ทองบุ 2539 : 21) ไดเสนอแนะวา ใน
การจัดสถานการณทางการสอน ในแบบฝกสามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรจากหนวย 
การเรียนระดับเล็กสูระดับใหญ และในการออกแบบการสอนควรคํานึงถึงสวนประกอบท่ีสําคัญ 
ดังนี้คือ
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1. เนื้อหาท่ีคัดเลือกตองอิงจุดประสงครายวิชา
2. กลวิธีท่ีใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยท่ีไดมีผูทําไว
3. การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู
4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา
ริชารดส และรอดเจอรส (Richards and Rodgers 1991 : 20, อางถึงใน ศิริลักษณ   ทองบุ 

2539 : 21) ไดใหความเห็นวา ในการสรางแบบฝกการสอนนั้น ถือเปนระดับของการวิเคราะห 
รูปแบบทางการสอน ซ่ึงจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้คือ

1. วัตถุประสงคของการสอน
2. ทําอยางไรจึงจะเลือกเนื้อหาท่ีจะนํามาใชสอน และการจัดเตรียมรูปแบบการสอน

ใหสอดคลองกับหลักสูตร
3. ลักษณะของภาระงานและกิจกรรมการสอนสอดคลองกับรูปแบบการสอนหรือไม
4. คํานึงถึงบทบาทของผูเรียน
5. บทบาทของครู
6. บทบาทของส่ือการสอน
ในการสรางแบบฝกการสอนแบบท่ัวๆ ไปนั้น ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow) 

ไดยกตัวอยางใหเห็นวาประกอบดวยขั้นตอนดังตารางตอไปนี ้คือ

โดยทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวๆ ไปท้ังเกี่ยวกับตัวผูเรียนและลักษณะเนื้อหาท่ีผูเรียน
ตองการเพ่ือจะไดเลือกส่ือท่ีมีความเหมาะสม (ขั้นท่ี 1) จากนั้นก็จะสรางหรือกําหนดรูปแบบ 
การสอน (ขั้นท่ี 2) กอนท่ีจะนําแบบฝกออกไปใชควรมีการปรับปรุงแกไขหรืออาจรวมไปถึงการ
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีสอน เพ่ือใหความเหมาะสม (ขั้นท่ี 3) จากนั้นจึงทําการทดลองใชแบบฝก 
(ขั้นท่ี 4) และประเมินผลเพ่ือจะไดทราบวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม (ขั้นท่ี 5)

วิเคราะหขอมูล
Analysis

1

สรางหรือ
ออกแบบ
Design

2

พัฒนา
เครื่องมือ

Development
3

ประเมินผล
Evaluation

5

ทดลองใช
เครื่องมือ

Implementation
4
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สําหรับรูปแบบของแบบฝกหัดทางการสอนของซีลสและกลาสโกว นั้น ประกอบดวย
สวนประกอบดังตอไปนี ้คือ

1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน  โดยรวบรวมปญหาจากการประเมินความ
ตองการของผูเรียน

2. วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทาง 
การเรียนและทัศนคติ จากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพ่ือกําหนดวิธีท่ีตองการ

3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและกําหนดเกณฑการทดสอบ เพ่ือใหสัมพันธกับ
จุดประสงค

4. กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ขั้นนําเสนอเนื้อหาหรือ  
ขั้นการฝกปฏิบัติ

5. เลือกรูปแบบการสอนและส่ือท่ีจะนํามาสรางเปนแบบฝก
6. วางแผนผลิต พัฒนาส่ือ ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาส่ือ เพ่ือใหสอดคลองกับ

โครงการสอน
7. วางแผน และกําหนดกลวิธีท่ีจะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (Formative 

Evaluation) รวบรวมขอมูลในขั้นการวัดการเรียนรูรายจุดประสงค เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงหรือ
อาจมีการทดสอบใหม

8. วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ
9. ดําเนินการประเมินผลขั้นสรุป (Summative Evaluation)
10. นําแบบฝกท่ีผลิตออกเผยแพร
การสรางแบบฝกเสริมทักษะใหมีประสิทธิภาพตองมีหลักการสรางท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะท่ีดีของแบบฝกเสริมทักษะดวย ซ่ึงในเรื่องนี้มีผูเสนอแนะไว ดังนี้
รัชนี   ศรีไพรวรรณ (2517 : 412) ใหขอคิดเกี่ยวกับหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ี

ดีไววา
1. สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามลําดับ

ขั้นการเรียนรู แบบฝกเสริมทักษะตองอาศัยรูปภาพจูงใจผูเรียน และควรจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับ
จากงายไปหายากเพ่ือชวยใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝกหัด
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2. มีจุดประสงค ท่ีแนนอนวาจะฝกทักษะในดานใดแลวจัดเนื้อหาใหตรงกับ 
จุดประสงคท่ีกําหนดไว

3. ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนถาสามารถทําไดควรแบง 
นักเรียนออกเปนกลุมยอยตามความสามารถแลวจึงจัดแบบฝกเสริมทักษะ

4. แบบฝกท่ีดีตองมีคําช้ีแจงงายๆ ส้ันๆ ท่ีนักเรียนอานเขาใจและทําแบบฝกไดดวย 
ตนเอง

5. แบบฝกตองมีความถูกตองครูตองพิจารณาใหรอบคอบทดลองทําดวยตนเองเสีย
กอน อยาใหมีขอผิดพลาด

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาและชวงความสนใจ
7. ควรมีหลายรูปแบบเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สงเสริมความคิด 

สรางสรรค
นิภา ชวนะพานิช (2517 : 14 – 15) ไดกลาวถึงหลักการใหแบบฝกหัดแกนักเรียนไววา 

ครูควรมีหลักในการใหแบบฝกหัด เพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักเรียน ดังนี้
1. แบบฝกหัดจะตองแจมแจงและแนนอน ครูจะตองอธิบายวิธีทําใหชัดเจนให 

นักเรียน เขาใจไดถูกตอง และกําหนดขอบเขตใหแนนอนไมกวางขวางเกินไป
2. ใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะกับวัยและพ้ืนความรูของนักเรียน
3. แบบฝกหัดควรเปนเรื่องท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลว เพราะความรูหรือประสบการณ

เดิม ยอมเปนรากฐานของความรูหรือประสบการณใหม ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดงายและสะดวก
ขึ้น

4. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจความสําคัญของแบบฝกหัด เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นคุณคา
อันเปนเครื่องเราใจใหนักเรียนทําใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

5. ครูตองเราความสนใจของนักเรียนใหมีตอแบบฝกหัดนั้น
6. ครูควรเปนผูตั้งปญหาขึ้น และปญหานั้นไมควรยากเกินความสนใจของนักเรียนแต

เราความอยากรูอยากเห็น และยั่วยุใหเด็กอยากแกปญหานั้นๆ
7. การใหนักเรียนเรียนรูเคาโครงยอเสียกอน จะเปนเครื่องเราใจใหนักเรียนทําตอไป

ใหสําเร็จ
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8. เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน แบบฝกหัดท่ีกําหนดใหนักเรียนเกง 
นักเรียนปานกลาง และนักเรียนออนควรยากงายตางกัน ถาใหนักเรียนอยางเดียวกันก็ควรพิจารณา
ดานคุณภาพใหแตกตางกัน หรือใหเด็กท่ีเรียนออนมีเวลาทํามากกวา

9. ควรยั่วยุใหเด็กพยายามทําเพ่ือผลงานมากกวาหวังรางวัล หรือเกรงกลัวการลงโทษ 
การเขาใจในคุณคาของคําถาม ยั่วยุใหเกิดความสนใจและตั้งใจทําจริงๆ

10. ควรคํานึงวัยของเด็ก สําหรับเด็กเล็กควรมุงใหเด็กเกิดความรูความชํานาญ สําหรับ
เด็กโตรูจักใชความคิดแลว ควรใหงานท่ีสงเสริมใหเด็กใชความคิดมากขึ้น

11. การใหแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับเวลาท่ีเด็กมีอยู ไมควรใหมากเกินไปจน 
นักเรียนไมสามารถทําใหเสร็จได และไมควรใหนอยจนมีเวลาวางมากเกินไป ควรใหนักเรียนไดใช
เวลาทําแบบฝกหัด จนเกิดความรูและทักษะจริง

12. แบบฝกหัดท่ีใหควรมีลักษณะแตกตางกันและเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพ่ือมิใหซํ้าจน
เกิดความเบ่ือหนาย

วรนาถ   พวงสุวรรณ (2518 : 34 – 37) กลาวถึงหลักในการสรางและวางแผนการสราง
แบบฝกหัด ซ่ึงสรุปไดดังนี้

1. ตั้งวัตถุประสงค
2. ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
3. ขั้นตางๆ ในการสรางแบบฝก

3.1 ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน
3.2 ศึกษาจิตวิทยาวัยรุนและจิตวิทยาการเรียนการสอน
3.3 ศึกษาเนื้อหาวิชา
3.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝก
3.5 วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบของแบบฝกใหสัมพันธกับโครงเรื่อง
3.6 เลือกเนื้อหาตางๆ ท่ีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหครบถวนตามท่ีกําหนด

วรรณ   แกวแพรก (2526 : 87) ไดกลาวถึงหลักในการจัดแบบฝกหัดเสริมทักษะไวดังนี้
เพ่ือใหเกิดผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ครูตองมีหลักในการจัดแบบฝกหัดเสริม

ทักษะดังนี้ คือ
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1. มีความมุงหมายในการจัดอยางแนนอน เชน ถาเปนแบบฝกหัดเสริมทักษะเกี่ยวกับ
การฝกประโยค ครูตองกําหนดใหเปนแนชัดวา แบบฝกหัดนั้นๆ ตองการเสริมทักษะในเรื่องใด 
เปนตนวามุงเสริมทักษะในการกําหนดคําใหผูกประโยค เติมคําลงในชองวางของประโยค เรียง
ลําดับคําในประโยคใหถูกตอง การใชคําขยายขยายคําในประโยค ฯลฯ

2. ตองจัดจากงายไปหายาก และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. ตองจัดหลังจากสอนบทเรียนหรือเนื้อหานั้นๆ แลว
4. ตองจัดทําแบบฝกหัดเสริมทักษะไวลวงหนาโดยทําไวเปนรายเนื้อหา หรือทําไว

เปนบทๆ ตามบทเรียน หรือหลายบทรวมกันครั้งหนึ่ง พรอมกับทําเฉลยไวดวย
จากความเห็นขางตนสามารถสรุปไดวา การสรางแบบฝกเสริมทักษะควรมีหลักในการ

สรางดังนี้
1. ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัน รวมถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล กับแรงจูงใจท่ีชวยใหนักเรียนสนใจแบบฝกเสริมทักษะ
2. ตองตั้งจุดประสงคท่ีแนนอนวาจะฝกทักษะดานใดเพ่ือจัดเนื้อหาใหตรงกับ 

จุดประสงค
3. ตองมีความยากงายเหมาะสมกับวัยระดับช้ันของนักเรียนเรียงลําดับจากงายไปหา

ยาก
4. ตองมีคําช้ีแจงท่ีเขาใจงายและควรมีตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนเขาใจมากขึ้นจน

สามารถทําไดดวยตนเอง
5. ตองมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือใหเกิดการเรียนรูกวางขวางสงเสริมความคิด 

สรางสรรค
6. ตองมีความถูกตองดานเนื้อหา ซ่ึงทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใช
7. ตองมีรูปภาพประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียนและใชเวลาฝกส้ันๆ
8. ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการทําแบบฝกหัดของตนเพ่ือเปนการจูงใจ

ใหเกิดการเรียนรูในโอกาสตอไป
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝก
การหาประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง การนําแบบฝกไปทดลองใช (Try out) 

เพ่ือปรับปรุง แลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) นําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงผลิต
ออกมาเปนจํานวนมาก

การทดลองใช  หมายถึง การนําแบบฝกท่ีผลิตขึ้นเปนตนแบบ (Prototype) แลวไป
ทดลองใชตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในแตละระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบฝกไดเทา
เกณฑท่ีกําหนดไว

การทดลองสอนจริง  หมายถึง การนําแบบฝกท่ีไดทดลองใช และปรับปรุงแลวทุก
หนวยในแตละวิชาไปสอนจริงในช้ันเรียน หรือสถานการณการเรียนท่ีแทจริง ในการผลิตระบบการ
ดําเนินงานทุกประเภทจําตองมีการตรวจสอบระบบนั้น เพ่ือเปนการประกันวา จะมีประสิทธิภาพ
จริงตามท่ีมุงหวัง การหาประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุงหวัง การหาประสิทธิภาพของแบบฝกจึงมีความ
จําเปน

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
การพัฒนาแบบฝกเพ่ือหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 80/80 ชัยยงค  พรหมวงค  

สุเชาว   เนตรประเสริฐ  และสุดา  สินสกุล (2520 : 134 – 138) กลาววา เกณฑประสิทธิภาพ  
หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแบบฝกท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การกําหนดประสิทธิภาพ
กระทําโดยประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) คิดได
จากคะแนนการทํางานทุกช้ินท่ีไดรับมอบหมาย ระหวางการใชแบบฝกและพฤติกรรมขั้นสุดทาย 
(ผลลัพธ) คิดไดจากคะแนนสอบหลังการใชแบบฝก โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 
(ประสิทธิภาพของขบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ประสิทธิภาพของแบบฝก จะกําหนด
เปนเกณฑท่ีคาดหมายวาผูเรียนจะเปล่ียนพฤติกรรม โดยกําหนดใหเปนรอยละของผลเฉล่ียการ
ทํางานกิจกรรมระหวางการใชแบบฝก ตอรอยละของผลสอบหลังใชแบบฝกท้ังหมด นั้นคือ E1/E2 

คือประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ โดยวิธีคํานวณ
E1 คํานวณจากการเอาคะแนนงานทุกช้ินของนักเรียนแตละคนมารวมกันแลวหา 

คาเฉล่ีย และเทียบสวนเปนรอยละ (80 ตัวแรก)
E2 คํานวณจากการเอาคะแนนของนักเรียนท่ีทดสอบ Post – test ท้ังหมดรวมกันหา 

คาเฉล่ีย เทียบสวนเพ่ือหาคารอยละ (80 ตัวหลัง)
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หลังจากคํานวณหาคา E1  และ E2 แลว ผลลัพธท่ีไดมักใกลเคียงกัน หางกันไมเกิน 
รอยละ 5 ซ่ึงยืนยันวา นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตอเนื่องตามลําดับขั้นหรือไม กอนจะมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นสุดทาย เชน การรายงาน เลข 2 ตัว 78/83 ทําใหทราบวานักเรียนทํา
แบบฝกท้ังหมดไดรอยละ 78 และสอบหลังการใชแบบฝกไดรอยละ 83 เปนการยืนยันวา นักเรียนมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ
เม่ือผลิตแบบฝกขึ้นเปนตนฉบับแลว ตองนําแบบฝกไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน 

ตอไปนี้
1. ขั้นทดลองรายบุคคล (one-to-one testing) คือ ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็ก

ออน เด็กปานกลาง และเด็กเกง คํานวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น ในขั้นนี้ E1/ E2

ท่ีไดจะมีคาประมาณ 60/60
2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก คือ ทดลองกับผูเรียน 6 – 10 คน (คละผูเรียนท่ีเกงกับออน) 

คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพ่ิมขึ้นอีกเกือบเทาเกณฑ 
โดยเฉล่ียจะหางจากเกณฑประมาณ 10% นั่นคือ E1/ E2 ท่ีไดจะมีคาประมาณ 70/70

3. ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout testing) ทดลองกับผูเรียนท้ังช้ัน 40 – 100 คน 
คํานวณหาประสิทธิภาพ แลวทําการปรับปรุง ผลลัพธท่ีได ควรใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว หากต่ํา
จากเกณฑ ไมเกิน 2.5% ก็ใหยอมรับ หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
ของแบบฝกใหม โดยยึดสภาพความจริงเปนเกณฑ

ลักษณะของแบบฝกที่ดี
ในการสรางแบบฝกสําหรับเด็กมีองคประกอบหลายประการ ซ่ึงนักการศึกษาหลายทาน

ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกหัดท่ีดีไวดังนี้
วลี  สุมิพันธ (2530 : 189 – 190) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดท่ีดีวาตองมีลักษณะ

ดังนี้
1. เกี่ยวของกับบทเรียนท่ีเรียนมาแลวเหมาะสมกับระดับวัย  และระดับความสามารถ

ของเด็ก
2. มีคําช้ีแจงส้ันๆ ท่ีจะทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย คําช้ีแจงหรือคําส่ัง ตองกระทัดรัด
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3. ใชเวลาเหมาะสม คือ ไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป
4. เปนท่ีนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ
ศศิธร สุทธิแพทย (2518 : 72) ไดศึกษาพบวาแบบฝกหัดท่ีนักเรียนสนใจและ

กระตือรือรนท่ีจะทําเปนแบบฝกหัดท่ีมีลักษณะดังนี้
1. ใชหลักจิตวิทยา
2. สํานวนภาษางายๆ
3. ใหความหมายตอชีวิต
4. คิดไดเร็วและสนุก
5. ปลุกความสนใจ
6. เหมาะกับวัยและความสามารถ
7. อาจศึกษาดวยตนเองได
วรรณ แกวแพรก (2526 : 87) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดเสริมทักษะท่ีดี

ประกอบกัน คือ
1. เนื้อหาท่ีนํามาจัดตองเปนเนื้อหาท่ีมีอยูในแบบเรียน หรือสอดคลองสัมพันธกับ 

แบบเรียน ท้ังในสวนท่ีเปนคํา ประโยค ขอความและเนื้อเรื่อง
2. มีหลายแบบหลายลักษณะ เพ่ือมิใหนักเรียนเบ่ือ ท้ังเปนการทาทายใหนักเรียน 

อยากทําดวย
3. มีแบบฝกหัดเสริมทักษะทุกเนื้อหาตามท่ีแบบเรียนและหลักสูตรกําหนดไว ท้ังมี

จํานวนมากพอท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะไดตามท่ีตองการ
4. เปนแบบฝกหัดท่ีใหนักเรียนไดใชความรูความเขาใจหรือประสบการณท่ีไดจากการ

เรียนท่ีผานมาแลว มาใชในการคิดแกปญหา
5. เปนแบบฝกหัดท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีทักษะในการใชภาษา 

เพ่ิมขึ้น
ประชุมพร  สุวรรณตรา (ม.ป.ป. : 87) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดท่ีดี
1. คําส่ัง คําอธิบาย ชัดเจน
2. มีตัวอยางท่ีใหความคิดหลายแนว
3. มีภาพประกอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66

4. เสนบรรทัดท่ีเวนใหเติมมีขนาดพอเหมาะ
5. การวางฟอรมเปนระเบียบสวยงาม
เม่ือครูสรางแบบฝกแลวตองคํานึงถึงวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ี

ตั้งไวดวย ควรบันทึกไวเพ่ือทําเปนคูมือประกอบการใชแบบฝก แลวนําไปทดลองสอนเพ่ือปรับปรุง
ใหดียิ่งขึ้นในภายหลัง

นิตยา   ฤทธ์ิโยธี (2520 : 1) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดท่ีดีไวดังนี้
1. เกี่ยวของกับบทเรียนท่ีเรียนมาแลว
2. เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของเด็ก
3. มีคําช้ีแจงส้ันๆ ท่ีทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย
4. ใชเวลาเหมาะสม คือ ไมใชเวลานาน หรือเร็วเกินควร
5. เปนส่ิงท่ีนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ
ริเวอร (River 1968 : 97 – 105, อางถึงใน วิไลวรรณ   พุกทอง 2542 : 32) กลาวถึง

ลักษณะของแบบฝกไวดังนี้
1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่งๆ กอนท่ีจะมีการฝกเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 

ท้ังนี้ทําขึ้นเพ่ือการสอนมิใชทําขึ้นเพ่ือทดสอบ
2. แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น
3. ฝกโครงสรางใหมและส่ิงท่ีเรียนรูแลว
4. ประโยคท่ีฝกควรเปนประโยคส้ัน
5. ประโยคและคําศัพทควรเปนท่ีใชพูดกันในชีวิตประจําวันท่ีนักเรียนรูจักดีแลว
6. เปนแบบฝกท่ีนักเรียนใชความคิดดวย
7. แบบฝกควรมีหลายๆ แบบ เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย
8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถนําส่ิงท่ีเรียนแลวไปแลวไปใชในชีวิต
ประโยชนของแบบฝก
แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาต ิ(2531 : 173 – 175) ไดกลาวไวดังนี้
1. เปนสวนเพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในกลุมทักษะเปนอุปกรณการสอน ท่ีชวยลด

ภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกหัดเปนส่ิงท่ีจัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ
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2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กฝกทักษะการใช
ภาษาใหดีขึ้น แตจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย

3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา 
แตกตางกัน การใหเด็กทําแบบฝกหัดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหเด็กประสบผล
สําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น

4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยกระทําดังนี้
4.1 ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ
4.2 ฝกซํ้าหลายๆ ครั้ง
4.3 เนนเฉพาะเรื่องท่ีตองการฝก

5. แบบฝกท่ีใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง
6. แบบฝกท่ีจัดทําขึ้นเปนรูปเลมเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง เพ่ือทบทวน

ดวยตนเองไดตอไป
7. การใหเด็กทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเด็กไดชัดเจน 

ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินปรับปรุงแกไขปญหานั้น ไดทันทวงที
8. แบบฝกท่ีจัดทําขึ้นนอกเหนือจากท่ีอยูในหนังสือเรียน จะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยาง

เต็มท่ี
9. แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาในการ

ท่ีจะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียนทํา
ใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น

10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมท่ีแนนอนยอม
ลงทุนต่ํากวาท่ีจะพิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง และผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความ
กาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ

หลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
หลักสูตรคณิตศาสตรประถมศึกษาไดกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนไว 4 ประการคือ
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1. มีความรู ความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานและมีทักษะในการคิดคํานวณ
2. รูจักคิดอยางมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบ ชัดเจน และรัดกุม
3. รูคุณคาของคณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
4. สามารถนําประสบการณทางดานความรู ความคิด และทักษะท่ีไดจากการเรียน

คณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวัน
การท่ีจะจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณลักษณะท้ัง 4 ประการ ดังกลาว กรม

วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ไดวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรใน 3 ดาน คือ 
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยเปนความสามารถของนักเรียน 8 สมรรถภาพ โดยกําหนด 
จุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมรรถภาพรวม 13 จุดประสงค  สมรรถภาพท้ัง 8 คือ ความรู
ความเขาใจ ทักษะการคิดคํานวณ กระบวนการทางคณิตศาสตร การแกโจทยปญหา เจตคติตอ
คณิตศาสตร การนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน ใชคณิตศาสตรในวิชาอ่ืน และ ทักษะปฏิบัติ 
ซ่ึงสมรรถภาพเหลานี้เปนพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถม
ศึกษาท้ัง 6 ช้ันเรียน โดยจัดเปนระดับ ป.1 – 2, ป.3 – 4 และ ป.5 – 6 ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีมีคําแนะนําผูสอนคือ

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาประกอบดวย พ้ืนฐานทางจํานวน พีชคณิต การวัด 
เรขาคณิตและสถิติ โดยจัดใหมีความสัมพันธกัน ใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันและใหเหมาะสม
กับวัยของนักเรียนในแตละระดับช้ัน โดยเนนกระบวนการใหนักเรียนเกิดความคิด ความเขาใจจาก
กิจกรรม ประสบการณ และจากของจริงหรืออุปกรณ

จุดประสงคของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา (กรมวิชาการ : 2537)
จุดประสงคในการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา มุงปลูกฝงใหนักเรียน

มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู ความเขาใจ ในคณิตศาสตรพ้ืนฐานและมีทักษะในการคิดคํานวณ
2) รูจักคิดอยางมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบ ชัดเจนและรัดกุม
3) รูคุณคาของคณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
4) สามารถนําประสบการณทางดานความรู ความคิด และทักษะท่ีไดจากการเรียน

คณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวัน
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เพ่ือจะใหสนองจุดประสงคเหลานี้ ตองอาศัยการจัดเนื้อหาในหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสม

โครงสรางของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
เนื้อหาของหลักสูตรคณิตศาสตรมีโครงสรางอันประกอบดวยพ้ืนฐานในดานตางๆ 5 

พ้ืนฐาน คือ
1. พ้ืนฐานทางจํานวน  เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องจํานวนนับ

เศษสวน ทศนิยม เปนตน
2. พ้ืนฐานทางพีชคณิตเปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับพ้ืนฐานทางจํานวน

สมการ เปนตน
                      3.   พ้ืนฐานทางการวัด เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวัดความยาว การ
ช่ังการตวง การหาพ้ืนท่ี  ทิศ  แผนผัง เวลา วัน เดือน ป และเงิน เปนตน

3. พ้ืนฐานทางเรขาคณิต  เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องรูปเรขาคณิต
 และรูปทรงเรขาคณิต เปนตน

5. พ้ืนฐานทางสถิติ  เปนพ้ืนฐานท่ีมีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิ และกราฟ 
เปนตน

การจัดโครงสรางเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในแตละพ้ืนฐานจะจัดใหสัมพันธกัน เนื้อหาท่ี
กําหนดไวในแตละพ้ืนฐานเปนเรื่องท่ีจะตองใชหรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน เงิน เวลา การ
ช่ัง การตวง การวัดความยาว พ้ืนท่ี แผนภูมิ การบวก การลบ การคูณ การหาร การจัดเนื้อหาในแต
ละระดับช้ันไดจัดใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน เนื้อหาแตละเรื่องท่ี
จัดไวในช้ันตางๆ จะมีลักษณะทบทวนเนื้อหาเดิมท่ีเคยเรียนมาแลวในช้ันกอน ดังนั้น การเรียน
การสอนแตละเรื่องมิไดเรียนเพียงครั้งเดียวแลวยุติ แตจะซํ้าและทบทวนแลวจึงเพ่ิม รายละเอียดของ
เนื้อหานั้นๆ ใหเหมาะสมกับวัยและช้ันเรียนท่ีสูงขึ้น เชน เนื้อหาเรื่องจํานวนและตัวเลขจะเรียน
ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรียนจํานวน
ตั้งแต 0 ถึง 100 และประถมศึกษาปท่ี 2 เรียนทบทวนเนื้อหาในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ิม
จํานวนใหถึง 1,000 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรียนจํานวนถึง 100,000 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรียน
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จํานวนท่ีมากกวา 100,000 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ยังคงเรียนเรื่องจํานวน 
แตจะเนนหนักไปทางจํานวนท่ีมีคามาก

สมรรถภาพทางคณิตศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ2539 ข)
สมรรถภาพทางคณิตศาสตร คือ ลักษณะความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

สมรรถภาพทางคณิตศาสตรท้ัง 8 สมรรถภาพท่ีระบุไวในหลักสูตรประถมศึกษาเปนคุณลักษณะท่ี
ตองการใหส่ังสมไวในตัวผูเรียนจากการเริ่มตนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และเขมขนในสมรรถภาพ
เดียวกัน โดยใชกิจกรรมและเนื้อหาชวยในการสรางสมรรถภาพนั้นๆ ในระดับช้ันตอไป นักเรียนจะ
มีความเขมของแตละสมรรถภาพแตกตางกันไปตามความสามารถของแตละบุคคลขอบขายความ
สามารถดังกลาวมีดังนี้

สมรรถภาพที่ 1 ความรูความเขาใจ
ความสามารถในการระลึกถึงสาระสําคัญ ของเรื่องท่ีเรียนทุกเนื้อหา หรือความสามารถ

ท่ีจะนําความรูมาเช่ือมโยงกับสถานการณหรือปญหาใหม

สมรรถภาพที่ 2 ทักษะการคิดคํานวณ
ความสามารถของนักเรียนในการคิดหาคําตอบ จากประโยคสัญลักษณ เพ่ือใหไดคํา

ตอบท่ีถูกตอง รวดเร็ว

สมรรถภาพที่ 4 การแกโจทยปญหา
ความสามารถในการนําเหตุการณในชีวิตประจําวันมาตั้งเปนโจทยคณิตศาสตร โดยการ

กําหนดเง่ือนไขหรือไมกําหนด ความสามารถในการหาคําตอบจากโจทยปญหา โดยกระบวน
การวิเคราะหโจทย และใชทักษะการคิดคํานวณเพ่ือหาคําตอบ

สมรรถภาพที่ 3 กระบวนการทางคณิตศาสตร
ความสามารถในการวิเคราะหความแตกตาง ความเหมือน ความสัมพันธ ของขอมูลและ

สามารถสรุปเกณฑในการวิเคราะหไดอยางมีเหตุผล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

เนื้อหาในคูมือครูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4ของสถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการไดจัดเนื้อหาไว 13 บท ดังนี้ (กรม 
วิชาการ 2539:5)

บทท่ี 1 จํานวนท่ีมากกวา 100,000
บทท่ี 2 การบวกการลบ
บทท่ี 3 เสนตรง มุม รูปเรขาคณิต เสนขนาน รูปสมมาตร และการประดิษฐลวดลาย
บทท่ี 4 การคูณและการหาร
บทท่ี 5 การวัดความยาวและการช่ัง
บทท่ี 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และตาราง
บทท่ี 7 พ้ืนท่ี
บทท่ี 8 การคูณและการหาร (ตอ)
บทท่ี 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจาย

สมรรถภาพที ่5 เจตคติตอคณิตศาสตร
สภาพความพรอมทางจิต ซ่ึงเกิดจากประสบการณหรือการเรียนรู สภาวะความพรอมจะ

เปนแรงท่ีจะกําหนดทิศทางการตอบสนองท่ีมีตอคณิตศาสตร

สมรรถภาพที ่6 การนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน

สมรรถภาพที ่7 ใชคณิตศาสตรในวิชาอื่น
ความสามารถของนักเรียน ในการนําความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการและรูปแบบ

ทางคณิตศาสตรไปปรับใชกับการเรียนรูกลุมประสบการณอ่ืน

สมรรถภาพที ่8 ทักษะปฏิบัติ
ความสามารถของนักเรียนในการลงมือกระทํากิจกรรมทางคณิตศาสตรตามสถานการณ

ท่ีกําหนดไดถูกตอง โดยมีกระบวนการและผลงานใหตรวจสอบได
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บทท่ี 10 เศษสวน
บทท่ี 11 เวลา
บทท่ี 12 ทศนิยม
บทท่ี 13 บทประยุกต

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนด ี มี

ปญญา มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  จึงกําหนด
จุดมุงหมายสาระการเรียนรูกลุมวิชาคณิตศาสตรใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดโครงสรางสาระและมาตร
ฐานการเรียนรูกลุมวิชาคณิตศาสตรไวดังนี ้(กรมวิชาการ 2545 : 13 - 14)

สาระท่ี 1 :   จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1: เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวน

ในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค1.2: เขาใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความ

สัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการ
ในการแก ปญหาได

มาตรฐาน ค1.3: การใชการประเมินคาในการแกปญหา
มาตรฐาน ค1.4: เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช

ได
สาระท่ี 2:  การวัด
มาตรฐาน ค2.1  เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด
มาตรฐาน ค2.2  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัดได
มาตรฐาน ค2.3  แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระท่ี 3:  เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1:  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได
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มาตรฐาน ค 3.2: ใชการผนึกภาพ(visualization) เหตุผลเกี่ยวกับปริภมิู (spatial
reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ใน
การแกปญหา

สาระท่ี4:   พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1: อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกช่ัน

ตางๆ ได
มาตรฐาน ค 4.2:  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาตร

อ่ืนๆ  แทนสถานการณตางๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหาได

สาระท่ี 5: การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1:  เขาใจและใชวิธีทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได
มาตรฐาน ค 5.2: ใชวิธีการทางสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ

แกปญหา
สาระท่ี 6: ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 6.2: มีความสามารถในการใหเหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3: มีความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร

และการนําเสนอ
มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและ

เช่ือมโยง คณติศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได
มาตรฐาน ค 6.5  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
จากโครงสรางสาระการเรียนรูกลุมวิชาคณิตศาสตรท้ัง 6 สาระคือ จํานวนและการ

ดําเนินการ เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร มีโครงสรางเนื้อหาวิชาเชนเดียวกับหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) แตมีลักษณะแยกเปนรายสาระ โดยในสาระท่ี 1 เรื่อง
จํานวนและการดําเนินการไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูท่ี ค1.1 ใหผูเรียนมีควมรูความเขาใจถึง
ความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง มาตรฐานการเรียนรูท่ี ค1.2 
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ใหผูเรียนเขาใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนความสัมพันธระหวางการดําเนินการ
ตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา และมาตรฐานการเรียนรูท่ี ค1.3 ผูเรียน
สามารถใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา ซ่ึงมีความสัมพันธกับหลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2523) วิชาคณิตศาตร เรื่อง การคูณและการหาร

ขอมูลโรงเรียนที่ใชในการวิจัย
ขอมูลท่ัวไป
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก  กลุมโรงเรียนไตรมิตรสัมพันธ สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอบางแพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุร ี ตั้งอยูในเขตเทศบาล
ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี มีบุคลากรเปนขาราชการครูโดยตําแหนง จํานวน 26 คน 
ครูจางสอน 6 คน นักการภารโรง จํานวน 2 คน โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับช้ัน
อนุบาลปท่ี1ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนายสุนทร คุสินธ เปนผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผู
อํานวยการจํานวน  2 คน

วิสัยทัศนของโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักมุงเนนครูสูคุณภาพนักเรียน ใหมีความรูคูคุณธรรม โดย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ 
สรางสรรคส่ิงแวดลอมสูการประกันคุณภาพ การศึกษาใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขรวมพัฒนา
ชุมชน

ปรัชญาโรงเรียน ปญญาเปน รัตนของนรชน
คําขวัญโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ
สภาพการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักจัดการเรียนการสอนตั้งแตช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ดังตารางท่ี 4 หนา 75
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ตารางท่ี 4 จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2544

จํานวนนักเรียนชั้น
ชาย หญิง รวม

จํานวนหองเรียน หมายเหตุ

อนุบาลปท่ี 1 49 46 95 3
อนุบาลปท่ี 2 60 46 106 4
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 48 44 92 3
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 62 49 111 3
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 51 40 91 3
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 71 49 120 4
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 58 46 104 3
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 57 40 97 3
รวม 546 360 815 25

ท่ีมา: โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก. ธรรมนูญโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก. สํานักงาน
          การประถมศึกษาอําเภอ บางแพ จังหวัดราชบุร ีปการศึกษา 2544. (ราชบุร:ี ม.ป.ท., 2544),7.

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตารางท่ี 5  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ปการศึกษา 2543

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร สปช. สลน. กพอ. อังกฤษ เฉล่ียรอยละ
ป.1 67.79 70.16 68.50 72.83 68.59 - 69.57
ป.2 69.98 71.33 63.10 69.68 72.26 - 69.27
ป.3 71.76 63.54 67.17 76.65 71.49 - 69.37
ป.4 68.28 65.10 68.07 75.59 75.69 - 70.56
ป.5 67.91 48.45 55.50 74.97 72.95 60.69 63.41
ป.6 72.47 63.32 64.35 75.99 73.56 59.91 68.27
รวม 69.64 63.69 64.68 74.38 72.33 60.66 68.41

ท่ีมา: โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก. ธรรมนูญโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก. สํานักงาน
          การประถมศึกษาอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2544 , (ราชบุร:ี ม.ป.ท.,2544), 7
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเรื่องการคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใช 
แบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู พบวามีงานวิจัยท่ีมีสวนเกี่ยว
ของกับงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

อรุณศรี ประทุมวัลย (2534 : 48) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิผลทาง 
การเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง “การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม” ระหวางกลุมท่ีทําแบบฝกหัดและกลุมทําการทดสอบยอยหลังเรียน โรงเรียนระโนด
วิทยา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
“การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ของนักเรียนกลุมท่ีมีการทดสอบยอยหลังเรียนสูงกวากลุมท่ีทํา
แบบฝกหัด

นันทิยา  ฤทธี (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรระหวางการสอนแบบวรรณีกับการสอนตามคูมือครู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหารของนักเรียนกลุมท่ีไดรับ 
การสอนแบบวรรณี กับกลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน

นงลักษณ  โศจิรัตน (2537 : 43) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง “เศษสวนของพหุนาม” ระหวางกลุมท่ีใช
แบบฝกหัดท่ีครูสรางกับกลุมท่ีใชแบบฝกในหนังสือเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง 
“เศษสวนของพหุนาม” ระหวางกลุมท่ีใชแบบฝกหัดท่ีครูสรางคนกลุมท่ีใชแบบฝกหัดในหนังสือ
เรียนแตกตางกัน

เรืองรอง ศรแกว (2539 : 90) ไดศึกษาเรื่องการใชแบบฝกท่ีเนนหลักการทาง
คณิตศาสตร เพ่ือเสริมทักษะการคิดคํานวณสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา 
แบบฝกท่ีเปนหลักการทางคณิตศาสตร เพ่ือเสริมทักษะการคิดคํานวณ สามารถพัฒนาความสามารถ
ดานการคํานวณใหแกนักเรียนไดดีกวาการสอนควบคูมือครูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
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ศิริลักษณ  ทองบุ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง  การสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ีมี 
ประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “โจทยปญหาการคูณและการหาร” ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตาม
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ การแกโจทยปญหาการคูณ การหาร มี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

วิภาดา  ปญญาประชุม (2540 : 69) ไดศึกษาเรื่อง แบบฝกเสริมทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ การหาร ช้ัน ป.3 ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดลองหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการคูณ การหาร สูงกวา
คะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

อาวุธ  ปะเมโท (2540 : 79) ไดศึกษาเรื่อง ผลการใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณ เรื่อง
การบวกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย เรื่องการบวก ชวย
ใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนไปในทางท่ีดีขึ้น ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนสูงขึ้น อีกท้ังตัวนักเรียนเองก็เกิดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรอีกดวย

ทิพยวรรณ อนุชิราชีวะ ( 2541: 53) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสตในรูปแบบการสอน
แบบวรรณี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตาม 
แนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสตในรูปแบบการสอนแบบวรรณี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับ
การสอนสูงกวากอนทดลอง

วารี   บุษบงค (2542 : 77) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ 
วิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เรื่องการคูณ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน

วิไลวรรณ  พุกทอง (2542 : 102) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง “โจทยปญหาการคูณ การหารจํานวนท่ีตัวตั้งมีสองหลัก” ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะสูงกวากอนเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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ปติญญา  ตอยอด (2542 : 67) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะท่ีมี 
ประสิทธิภาพ เรื่อง ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ประเชิญ  ชาวหนาไม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง บทประยุกตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนดวย วิธีสอน
แบบแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น วิธีสอนแบบ Missouri และวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องบทประยุกตท่ีปรับดวยคะแนนกอนเรียนแลวของนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น วิธีสอนแบบ 
Missouri สูงกวา วิธีสอนตามปกติ

อรรคพล  คําภ ู(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย และวิธีสอนตามคูมือคร ูผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรผลการวิจัยพบวา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย และวิธีสอนตามคูมือครู แตกตางกัน

เกย และกัลลาเกอร (Gay and Gallagher 1976 : 56 - 61) ไดศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 
วิธีสอน โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดอยางสมํ่าเสมอ ในชวงเวลาเรียนการสอนเรืองนั้นๆ กับการ
สอนโดยมีการทดสอบยอย ระหวางการเรียนการสอนในเรื่องเดียวกัน ปรากฏวากลุมนักเรียนท่ีเรียน
โดยการทดสอบยอยขณะเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมนักเรียนท่ีเรียนโดยฝกทักษะ
ดวยการทําแบบฝกหัดเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญ

กิฟฟน ( Giffune 1979 : 2572 – A ) ไดศึกษาผลการสอนโจทยปญหา ท่ีมุงเนนความเขา
ใจโจทยปญหา ฝกทักษะการอานโจทยท่ีมีตอทักษะการเขียนสมการ การหาคําตอบ ความคงทนใน
การเขียนสมการ พบวา กลุมทดลองมีความสามารถท้ัง 3 ดาน สูงกวา กลุมควบคุมท่ีมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01

เบิรน (Burns 1993, อางถึงใน เพ็ญนภา ขุนโหร 2543 : 55) ทําการวิจัยเรื่อง การสอน
กระบวนการคิดในหองเรียน โดยใชรูปแบบ 6 ขั้นตอน ของเอ็กซพลิซิท พบวา สามารถนํารูปแบบ
ท้ัง 6 ขั้นตอนของเอ็กซพลิซิท ไปสอนกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ

พอล แอนดรูว (Eslabrooks, Paul Andrew 1996 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แบบแผน
ของตนเองในการคาดการณถึงการมีสวนรวมในแบบฝกหัดของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา  
แบบฝกหัดทําใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมการมีสวนรวม
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เคช สกอตต (Folse, Keith Scott 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ผลของกิจกรรมในการ
ฝกหัดการเขียน สําหรับภาษาท่ี 2 เกี่ยวกับคําศัพท ผลการวิจัยพบวา วิธีสอนการจัดกิจกรรมฝก
ทักษะจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใหมๆ เพ่ิมขึ้นและเห็นความสําคัญของการฝกหัด ในการทํา
แบบฝกหัด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมการทํางานของคร ู  ทางดานภาษาและผูออกแบบหลักสูตร เพ่ือ
ประโยชนแกทุกฝายในการเรียนรูตอไป

มารทา เจ (Metcalfe, Marta J. 2000 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสอนทักษะการออก
เสียงของเด็กนักเรียนเพ่ือใหไดรับการเรียนรูเทาเทียมกัน ผลการวิจัยพบวาการฝกทักษะการออก
เสียงทําใหนักเรียนมีการเรียนรูท่ีงายขึ้น ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะไดเทากันในนักเรียนแตละกลุม

จากเอกสารและงานวิจัยในประเทศและตางประเทศแสดงใหเห็นวา แบบฝกเสริมทักษะ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และแสดงพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทําแบบฝก มีการเรียนรูท่ีงายขึ้น ชวย
ใหเกิดทักษะและความคงทนในการเรียนรู สามารถพัฒนาความสามารถดานการคํานวณ การแก
โจทยปญหา เกิดการเรียนรูใหมๆ  แบบฝกชวยสงเสริมในการทํางานของครูท่ีมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการศึกษาของผูเรียนใชหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการคิดคํานวณ สวนวิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท วิธีสอนแบบ Missouri และ วิธีสอนแบบวรรณี มีขั้นตอนการสอนแตละขั้นท่ีสอด
คลองกัน กลาวคือ 1) มีการทบทวนบทเรียน เชนการทําแบบฝกหัดกอนเรียน ตรวจสอบการบาน   
2) ขั้นการสอนเนื้อหาใหม ขั้นนี้ครูอาจใชวิธีการยกตัวอยางใหเพียงพอเพ่ือใหผูเรียนสรุปหลักเกณฑ
ไดดวยตนเอง เปนคนคิดอยางมีเหตุผล รูจักการสังเกต การเปรียบเทียบ เรียกขั้นนี้วาวิธีสอนแบบ
อุปนัย 3) ขั้นการฝกปฏิบัติโดยครูแนะนําครูตรวจสอบความเขาใจ ซักถามบอยๆ ฝกปฏิบัติอยางตอ
เนื่อง จนเกิดความชํานาญ 4) ขั้นฝกปฏิบัติโดยอิสระรายบุคคลครูตองคอยดูแลการฝกปฎิบัติมีสวน
รวมในกิจกรรม และ 5) การทบทวนประจําสัปดาห หรือรายเดือน และยังมีวิธีสอนแบบเบญจบูรณา
การ วิธีสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน วิธีสอนแบบวินัยเนนย้ํากิจกรรมท่ีหลากหลายของครูตนแบบอีก 
ซ่ึงเปนวิธีสอนท่ีใหผูเรียนเปนสําคัญ ตองการใหนักเรียนเปนผูกําหนดและดําเนินกิจกรรมการเรียน
รูดวยตนเอง แกปญหาอุปสรรคดวยตนเอง และสามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูเปนผู
สนับสนุน แนะนํา ชวยเหลือตามความจําเปน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนเรียน
อยางมีความสุข มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร มีส่ิง
เราใจผูเรียน ซ่ึงวิธีสอนแบบตางๆ ดังกลาวสามารถสงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
ผูเรียนใหสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู
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บทที ่3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณและการหารของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ 
เอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครูเปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบ 
Randomized Control Group Pretest Posttest Design โดยมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เปน
หนวยการวิเคราะห  (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4     
ของกลุมไตรมิตรสัมพันธ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี จํานวน 
211 คน จาก 7 โรงเรียนไดแก โรงเรียนวัดดอนพรหม โรงเรียนวัดดอนสาลี โรงเรียนวัดดอน 
มะขามเทศ โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก โรงเรียนวัดตากแดด โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมและ
โรงเรียนวัดดอนคา ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545

กลุมตัวอยาง ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของ
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก กลุมไตรมิตรสัมพันธ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ 
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุร ี   จํานวน 3 หองเรียน  รวมท้ังส้ิน  90  คน  ท่ีไดมาโดย
การสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) จากนั้น ทําการสุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของ
โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก เปนกลุมควบคุม 1 หองเรียนและกลุมทดลอง  2  หองเรียน โดย
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงเปนกลุมทดลองใชวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท กลุมควบคุมใชวิธีสอนตามคูมือครู โดยมีรายละเอียดของการไดมาของกลุม
ตัวอยางดังนี้

ขั้นท่ี  1  สุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของกลุมโรงเรียนไตรมิตรสัมพันธเพ่ือเปน
กลุมตัวอยาง โดยนักเรียนของกลุมตัวอยางตองมีจํานวนตั้งแต 30 คนขึ้นไป ผลการสุมไดนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักของกลุมไตรมิตรสัมพันธ 3 หองเรียน
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          ขั้นท่ี 2 ทําการสุม (Randommize) โดยวิธีจับสลาก เพ่ือหากลุมควบคุมและกลุมทดลอง
โดยกลุมทดลองใชวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท  กลุมควบคุมใช
วิธีสอนตามคูมือครู

สําหรับรายละเอียดของจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในแตละขั้นตอนสามารถ
แสดงไดดังแผนภูมิท่ี 5

แผนภูมิท่ี 5   ประชากรและตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ประชากร
นักเรียนช้ัน ป. 4 ของกลุมโรงเรียนไตรมิตรสัมพันธ

จํานวน  7 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน  211 คน

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
นักเรียนช้ัน ป.4 ของโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก

      หอง  ป.4/1 30 คน เปนกลุมควบคุม    ใชวิธีสอนตามคูมือครู
      หอง  ป.4/2 30 คน เปนกลุมทดลองท่ี 1 ใชวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
      หอง  ป.4/3 30 คน เปนกลุมทดลองท่ี 2 ใชวิธีสอนแบบเอกซพลิซิท

รวมท้ังส้ิน 90 คน

ร.ร.วัด
ดอน
พรหม

ร.ร.วัด
ดอน
มะขาม
เทศ

ร.ร.ชุม
ชนวัด
ใหญ
โพหัก

ร.ร.วัด
ตากแดด

ร.ร.วัด
สามัคคี
ธรรม

ร.ร.วัด
ดอนคา

ร.ร.วัด
ดอนสาลี

กลุมควบคุม
30 คน

กลุมทดลองท่ี 1
30 คน

กลุมทดลองท่ี 2
30 คน
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รูปแบบการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบ Randommized  

Control Group  Pretest Posttest Design  ซ่ึงมีรูปแบบดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 รูปแบบการทดลองแบบ Randommized  Control Group  Pretest Posttest Design

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง
RE1

RE2

RC

T1E1

T1E2

T1C

X1

X2

~X

T2E1

T2E2

T2C

เม่ือ  R คือ การไดมาของกลุมตัวอยางโดยการสุม
E1 คือ กลุมทดลองท่ี 1
E2 คือ กลุมทดลองท่ี 2
C คือ กลุมควบคุม
T1 คือ การทดสอบกอนเรียน
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน
X1 คือ วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
X2 คือ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
~X คือ วิธีสอนตามคูมือครู

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี ้คือ

 1. แผนการสอนเรื่องการคูณและการหารโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
2. แผนการสอนเรื่องการคูณและการหารโดยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
3.  แผนการสอนเรื่องการคูณและการหารโดยวิธีสอนตามคูมือครู

        4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร
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       5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  
(rating scale) ของลิเคอรทแลวปรับใหเหมาะกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เปนมาตราสวน
ประเมินคา 3 ระดับ คีอ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับนอย

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใช

แบบฝกเสริมทักษะจํานวน  48  คาบ มีขั้นตอนการสรางแผนการสอนดังนี้
   1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงควิชาคณิตศาสตร และคําอธิบาย
รายวิชา จุดประสงคการเรียนรู คูมือคร ูและเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร

1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการสอนคณิตศาสตรท่ีประกอบดวยสาระสําคัญ 
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลท่ีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

1.3 สรางแผนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามแผนภูมิปฏิบัติ
การ (Flow chart) ซ่ึงแผนการสอนประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริม
ทักษะประกอบแผนการสอน และหาประสิทธิภาพดังนี้

การสรางแบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ เนื้อหาวิชา หลักสูตร และจัดทํา

แบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของกอนลงมือสรางแบบฝกหัดเสริม

ทักษะคณิตศาสตร ดังนี้
1) วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับ

ปรุง พ.ศ. 2533) วิชาคณิตศาสตร
2) ศึกษาคูมือครูเกี่ยวกับหลักการ/จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ 

แผนภูมิการสอนและกระบวนการเรียนการสอน
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3) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เกี่ยวกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะ

ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดจุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนําทาง เพ่ือเปนแนวทาง
ในการจัดสรางชุดแบบฝกเสริมทักษะ

ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการสรางแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการ
หาร ใหสัมพันธสอดคลองกับ จุดประสงค เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอน
ท้ังหมด 16 ชุด ซ่ึงประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู ตัวอยางของแตละเนื้อหา แบบฝกทักษะ 
แบบทดสอบหลังเรียน แบบบันทึกความกาวหนา โดยแตละชุดมีเนื้อหาดังนี้

แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 1
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 2
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 3
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 4
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 5
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 6
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 7
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 8
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 9

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ
10 100 1,000
การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก

การคูณ 10, 20,…,90 กับจํานวนท่ีมีสองหลัก

การคูณจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลัก

การหารซ่ึงมีตัวตั้งเปนพหุคูณของ 10, 100, 1,000  และตัวหารเปน
จํานวนท่ีหลักเดียว
การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลักตัวหารเปน
จํานวนท่ีมีหลักเดียวโดยการหารยาว
การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลักตัวหารเปน
จํานวนท่ีมีหลักเดียวโดยการหารส้ัน
การหารดวยพหุคูณของ10ผลหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก
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แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 10
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 11
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 12
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 13
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 14
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 15
แบบฝกเสริม
ทักษะชุดท่ี 16

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

การหารเม่ือตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลักใดๆ และผลหารเปน
จํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก
คาเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวน

โจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมี
หลักเดียว
โจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมี
สองหลัก
โจทยปญหาการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีไมเกินส่ีหลักตัวหารเปน
จํานวนท่ีมีหลักเดียว
โจทยปญหาตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ี
มีสองหลัก  โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก
โจทยปญหาระคนเกี่ยวกับการคูณ การหาร การบวก  การลบ

ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบฝกเสริมทักษะท่ีสรางขึ้น ไปเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเนื้อหาและปรับปรุงแกไข

   ขั้นตอนท่ี 5 นําแบบฝกเสริมทักษะท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ประเมินแบบทดสอบในตารางวิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of Item Objective Congruence)  นําตารางวิเคราะหคา IOC   
ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชน ี  ความสอดคลอง
ตั้งแต  0.5  ขึ้นไปโดยใชเกณฑการประเมินผล  ดังนี้

+ 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
    0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม
 - 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น
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ขั้นตอนท่ี 6 นําแบบฝกเสริมทักษะท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนคา กลุมไตรมิตรสัมพันธซ่ึงมีพ้ืนฐานความรูไมแตกตางกันมีลําดับขั้นตอน
ดังนี้

             1) ขั้นทดสอบกับนักเรียนรายบุคคล (Individual Testing)โดยทดลอง
สอนกับนักเรียน 3 คน  ท่ีไมเคยเรียนเรื่องนี้มากอน   โดยใชผลการเรียนระดับ 1, 2, 3 และ  4 ในวิชา
คณิตศาสตร ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2543 โดยใชวิธีจับฉลาก จากผลการเรียนระดับ 4 กับ 3 
จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 1 คน  ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 1 คน แลวนําผลท่ีได
ไปปรับปรุงแกไขในเรื่องรูปภาพใหดึงดูดความสนใจ ขยายตัวอักษรใหใหญขึ้น
                  2) ขั้นทดสอบกับกลุมขนาดเล็ก (Small  Group  Testing) ใชกับ
นักเรียนจํานวน  9 คน  ท่ีไมเคยเรียนบทเรียนดังกลาวมากอน โดยนําแบบฝกเสริมทักษะท่ีได
ปรับปรุงและแกไขในเรื่องรูปภาพใหดึงดูดความสนใจ ขยายตัวอักษรใหใหญขึ้น จากการทดลอง
กับนักเรียน 3 คน นํามาทดลองสอนกับกลุมเล็กท่ีไมใชกลุมเดิมโดยการสุมตัวอยางอยางงายจาก 
ผลการเรียนระดับ 4 กับ 3 จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน  ผลการเรียนระดับ 1 
จํานวน 3 คนโดยดําเนินการเชนเดียวกับขั้นท่ี 1 ทุกประการ แลวนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและแกไข
แลวหาขอบกพรองในเรื่องรูปเลมลําดับหนาสวนประกอบของแบบฝกใหชัดเจนและหา 
ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70 / 70 ไดคา E1/E2 เทากับ 
71.31 / 76. 53

         3) ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยทดลองใชกับ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดตากแดดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 ท่ีมีพ้ืนฐานความรูใกล
เคียงกับนักเรียนกลุมทดลองโดยนําแบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการปรับปรุงในขั้นทดสอบกับนักเรียนกลุมเล็กในขั้นท่ี 2 มาหา
ประสิทธิภาพ   โดยนํานักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 4 กับ 3 จํานวน 10 คน ผลการเรียนระดับ 2
จํานวน10 คน ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 10 คนโดยดําเนินการเชนเดียวกับขั้นท่ี 1, 2 ทุกประการ
และหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 80/80 ไดคา E1/E2 เทากับ 80.08 /84.69
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  เกณฑ 80 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทํา
แบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางเรียนของผูเรียน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวา รอยละ 80
         เกณฑ 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบรายขอ หลังเรียนของผูเรียน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80

แบบฝกเสริมทักษะท่ีไดรับการปรับปรุงในขั้นท่ี 3 จะเปนแบบฝกเสริมทักษะท่ี
พรอมจะนําไปใชจริง

1.4 เสนอแผนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity)
             1.5 ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แลวนําไปปรับปรุงแกไข โดยมีขอเสนอแนะใหแกไข ดานเวลาในแตละแผนการ
สอนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน ควรมีตัวอยางให
หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนใหเปนลําดับขั้นท่ี
ละเอียดชัดเจน
          1.6 นําแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานประเมินแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of
Item Objective Congruence)

1.7 นําแผนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะไปใชเปนเครื่องมือใน
การวจิัย
  การสรางแผนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ มีขั้นตอนการสราง
ดังแผนภูมิท่ี 6 หนา 88
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ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา  จุดประสงค
การเรียนรู   คูมือคร ูและเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร

ศึกษาการสรางแผนการสอน  ดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

สรางแผนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
และหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ 80/80

เสนอแผนการสอนตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนโดยผูเช่ียวชาญเพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลอง

นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิท่ี 6 ขั้นตอนการสรางแผนการสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

2. แผนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท   และวิธีสอนตามคูมือครจูํานวน 48  คาบ มีขั้นตอนการสรางแผนการสอนดังนี้

2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงควิชาคณิตศาสตร และคําอธิบาย
รายวิชา จุดประสงคการเรียนรู คูมือคร ูและเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร
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            2.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการสอนคณิตศาสตรท่ีประกอบดวย สาระสําคัญ 
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลท่ีสอนดวยวิธีวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู
            2.3 สรางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครูตาม
แผนภูมิปฏิบัติการ (Flow chart) ซ่ึงแผนการสอนประกอบดวย สาระสําคัญจุดประสงค เนื้อหา  
กิจกรรม การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนการสอน

2.4 เสนอแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครูตอ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity)

2.5 ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน แลวนําไปปรับปรุงแกไข โดยม่ีขอเสนอแนะใหแกไขดานกระบวนการ
เรียนการสอนใหละเอียดและชัดเจนตามลําดับขั้นตอนการสอน

2.6 นําแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานประเมินแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of 
Item Objective Congruence)

2.7 นําแผนการสอนดวย วิธีสอนแบบเอ็กพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู ไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย

การสรางแผนการสอนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู มี
ขั้นตอนการสรางดังแผนภูมิท่ี 7 หนา 90
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แผนภูมิท่ี 7 ขั้นตอนการสรางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและ
การหาร

      3.1 ศึกษาหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา  จุดประสงค
การเรียนรู   คูมือคร ูและเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร

ศึกษาการสรางแผนการสอน  ดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
และวิธีสอนตามคูมือครู

สรางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
และวิธีสอนตามคูมือครู

เสนอแผนการสอนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอน
ตามคูมือครตูออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

ปรับปรุงแผนการสอนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธี
สอนตามคูมือครตูามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ

       นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนโดยผูเช่ียวชาญเพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

      3.2 ทําการวิเคราะหจํานวนขอสอบในแตละตอน    โดยพิจารณาจากความสําคัญ
ของจุดประสงคการเรียนรู  เรื่องการคูณและการหารเปนรายจุดประสงค

3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณและการหาร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4 จํานวน 60 ขอ
     3.4  ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนํา   ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ดานการใชภาษาและความเหมาะสมของโจทยปญหาท่ีทันสมัยและสามารถนํา
ไปใชในชีวิตประจําวัน
    3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตารางวิเคราะหแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการคูณและการหาร ไปใหผูเช่ียวชาญวิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 
ทาน ประเมินแบบทดสอบในตารางวิเคราะห เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of Item Objective Congruence) นําตารางวิเคราะหคา IOC 
ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (ภาคผนวก ค หนา 144) โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

+1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
  0  หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม
- 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น

3.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 
หองเรียน  ซ่ึงกําลังเรียนภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2545  ของโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี

3.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคุณภาพดังตอไปนี้
3.7.1 ตรวจสอบหาคาความยากงาย (Difficulty) คือสัดสวนระหวางจํานวนผู

ตอบขอสอบในแตละขอถูก ตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด โดยเกณฑความยากงายของขอสอบ 
กําหนดไวอยูระหวาง 0.02 ถึง 0.08 (พวงรัตน 2543 : 129) ผลการตรวจสอบความยากงายของ 
ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรผูวิจัยเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p)
ระหวาง 0.23 ถึง 0.76 แตเนื่องจากมีจํานวนขอสอบเกินความตองการ จึงตัดออกดวยการจับฉลาก 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 149)
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3.7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือการตรวจสอบ
คะแนนระหวางคนท่ีไดคะแนนในกลุมสูงและกลุมต่ํา แลวนําไปแทนคาในสูตร จึงจะไดคาอํานาจ
จําแนกรายขอโดยคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง - 1 ถึง + 1 เปนขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนบวก 
และเขาใกล 1 แสดงวาอํานาจจําแนกสูง ขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกเปนลบ และเทากับ 0 แสดงวา
ขอสอบนั้นไมมีอํานาจจําแนก   ซ่ึงคาอํานาจจําแนกตามเกณฑท่ีกําหนดมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  
(พวงรัตน 2543 : 130) ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรผูวิจัยเลือกขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.25 ถึง 0.87 (รายละเอียดใน 
ภาคผนวก ค หนา 149)

3.7.3 ตรวจสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) คือ ตรวจผลการวัดท่ีสมํ่าเสมอ
แนนอนคงท่ีโดยผูวิจัยเลือกใชการหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร KR–21 ของคูเดอร – ริชารดสัน
(Kuder -Richardson) (พวงรัตน 2543 : 123) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เทากับ 0.83 (ภาคผนวก ค หนา 150) และไดแบบทดสอบท่ีสมบูรณ 
จํานวน  30 ขอ

การแปลคาคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง
การคูณและการหาร คิดเปน 30 คะแนน สมรรถภาพละ 10 คะแนน คือสมรรถภาพดานการคิด
คํานวณ 10 คะแนน  สมรรถภาพดานความรูความเขาใจ 10 คะแนน สมรรถภาพดานการแกโจทย
ปญหา 10 คะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพัฒนา
จากคูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533 ) (กรมวิชาการ 2533 : 19) ดังนี้

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร จาก 
แบบทดสอบ 30 ขอ คิดเปน 30 คะแนน ดังตารางท่ี 7 หนา 93
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ตารางท่ี 7 เกณฑเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร
ในภาพรวม

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชวงคะแนน
ดีมาก
ดี

ปานกลาง
ผานเกณฑขั้นต่ําท่ีกําหนด

ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา

24 - 30
21 - 23
18 - 20
15 - 17
0 - 14

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร รายสมรรถภาพ 
สมรรถภาพละ 10 ขอ คิดเปน 10 คะแนน ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 เกณฑเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร
รายสมรรถภาพ

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชวงคะแนน
ดีมาก
ดี

ปานกลาง
ผานเกณฑขั้นต่ําท่ีกําหนด

ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา

8 - 10
7
6
5

0 - 4

การสรางแบบทดสอบวัดผลฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการ
หารมีขั้นตอนการสราง  ดังแผนภูมิท่ี 8 หนา 94
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แผนภูมิท่ี 8   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
การคูณและการหาร

ศึกษาหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

ทําการวิเคราะหจํานวนขอสอบในแตละตอน  โดยพิจารณาจากความสําคัญ
ของจุดประสงคการเรียนรู  เรื่องการคูณและการหาร

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณและการหาร

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
การใชภาษา ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง

ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญ

ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตากแดด
จํานวน 1  หองเรียน

ขั้นท่ี 4

ขั้นท่ี 3

นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกคาความเช่ือม่ัน
คัดแบบทดสอบใหเหลือ 30  ขอ

ขั้นท่ี 1

ขั้นท่ี 2

ขั้นท่ี 5

ขั้นท่ี 6

ขั้นท่ี 7
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ
และการหาร

4.1 ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ บรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร 

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารช้ันประถมศึกษาปท่ี
4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู
จํานวน 20 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5ระดับ (rating scale) ของลิเคอรท
แลวปรับใหเหมาะกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เปนมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ คือ มาก 
ปานกลาง นอย และถามใน 2 ประเด็น คือ 1) ดานบรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร  2) ดาน 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร

     การแปลความหมายของคําถามกําหนดคาความคิดเห็น 3 ระดับ ดังตาราง ท่ี 9

ตารางท่ี 9 เกณฑการกําหนดคาความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น คะแนน
มาก

ปานกลาง
นอย

3
2
1

สําหรับการใหคาความหมายของคาท่ีวัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการใหความ
หมายโดยพัฒนาจากแนวคิดของเบส (Best 1981 : 182 อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 : 84) 
โดยมีคาเฉล่ียดังตารางท่ี 10

ตารางท่ี 10  เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น

คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น
1.0 -     1.49
1.50 -    2.49
2.50   -    3.00

นอย
ปานกลาง
มาก
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       4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือคร ู ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปลายปด ไปใหผูเช่ียวชาญประเมิน
แบบสอบถามเพ่ือหาคาดัชนคีวามสอดคลองของขอคําถามและพฤติกรรม

4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความ
ถูกตอง
         4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ โดยแนะนําในดานภาษาท่ีใชไมกํากวมและส่ือความหมายชัดเจน ความ
ยาวของขอคําถามควรใหส้ันเขาใจงาย

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการ
หาร  มีขั้นตอนการพัฒนา  ดังแผนภูมิท่ี 9

ขั้นท่ี 1

แผนภูมิท่ี 9  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
การคูณและการหาร

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
และกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย
ผูเช่ียวชาญเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบ

ปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

ขั้นท่ี 5

ขั้นท่ี 4

ขั้นท่ี 2

ขั้นท่ี 3

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดทํา   แบบสอบถามความคิดเห็น
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การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นกอนการทดลอง  เปนขั้นท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมดานตางๆ  ดังตอไปนี้
    1.1 ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมท้ัง 3 กลุม
เปนเวลา 2 คาบ คาบละ 20 นาที

1.2 ใหนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียน เรื่องการคูณและการหาร (Pretest) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา
คณิตศาตรเรื่องการคูณและการหารกอนการทดลอง
    2. ขั้นทดลอง เปนขั้นท่ีผูวิจัย ไดดําเนินการทดลอง โดยนําเครื่องมือท่ีเตรียมไวไปใช
ในการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 ระยะเวลาในการทดลองสอนเริ่มทําการทดลองสอน ในเดือน มิถุนายน 2545
2.2 เวลาท่ีใชในการทดลองสอน ทําการทดลองสอนกลุมละ 4 สัปดาห สัปดาหละ 

4 วัน วันละ 3 คาบ คาบละ 20 นาที รวมกลุมละ 48 คาบ 16 ครั้ง โดยทําการทดลองสอนในวันจันทร
ถึงวันพฤหัสบดี

2.3 การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวันของกลุมควบคุม และกลุมทดลองกําหนด
ดังตารางท่ี 11

ตารางท่ี 11  ตารางการสอนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

เวลา 8.30 – 11.30 น. 11.30 – 12.30 น. 12.30 – 14.30 น.

จันทร
อังคาร
พุธ

พฤหัสบดี

กลุมทดลองท่ี 1 กลุมควบคุม
กลุมทดลองท่ี 2

กลุมทดลองท่ี 1 กลุมควบคุม
กลุมทดลอง ท่ี 2

กลุมทดลองท่ี 2
กลุมทดลองท่ี 1 กลุมควบคุม

กลุมทดลองท่ี 2
กลุมทดลองท่ี 1 กลุมควบคุม
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        2.4 เนื้อหาท่ีทดลองสอน คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4

2.5 การดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองในกลุม
ทดลองและใหผูชวยผูวิจัย ท่ีคุณสมบัติไมแตกตางจากผูวิจัยสอนในกลุมควบคุมดังนี้

  1. การสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร ใชเวลาสอน 
ครั้งละ 3 คาบ มีขั้นตอนดังนี้

1.1 การทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม เปนการทบทวนความรูเดิมท่ีจําเปน
ตองใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนเนื้อหาใหมในวันนั้นๆ (5 นาที)
           1.2 การสอนเนื้อหาใหม มีลําดับขั้นตอนการเรียนรูดังนี้  (20 นาที)
              1.2.1 การทําความเขาใจใหถองแท เปนการนําเสนอปญหาและ
อภิปราย วิเคราะหโจทยปญหา เพ่ือใหเกิดความเขาใจปญหา

       1.2.2 การหาวิธีการท่ีจะใชในการแกปญหา เปนการใหนักเรียนได
อภิปรายรวมกับครู  ถึงวิธีการตางๆ  ท่ีจะสามารถแกปญหาได  แลวสรุปขั้นตอนการหาคําตอบ

       1.2.3 การลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิดไว  เปนการใหนักเรียนลงมือหา
คําตอบตามประโยคสัญลักษณท่ีไดคิดไว  โดยมีครูคอยใหกําลังใจ และเปนท่ีปรึกษาถานักเรียนมี
ปญหา
          1.3 การสรุปบทเรียน  เปนการใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนท่ี
ไดเรียนในวันนั้นๆ (5 นาที)
          1.4 การฝกทักษะ  เปนการใหนักเรียนไดทําจากแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้นเปนเวลา 20 นาทีโดยมีลําดับขั้นการเรียนรูดังนี้
             1.4.1 ผูเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูในแบบฝกเสริมทักษะ
         1.4.2 ผูเรียนศึกษาตัวอยางในแบบฝกเสริมทักษะ
              1.4.3 ผูเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ

       1.4.4 ทําแบบทดสอบยอยในแบบฝกเสริมทักษะ
          1.4.5 ผูเรียนบันทึกคะแนนความกาวหนาทายแบบฝกเสริมทักษะ
          1.5 การนําความรูไปใช  เปนการมอบหมายการบานตามท่ีระบุไวในคูมือ
ครู ใหนักเรียนไปทํานอกเวลาเรียน  ใชเวลาในการมอบหมายการบานเพ่ือฝกฝน  (5 นาที)
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         1.6 การประเมินผล  เปนการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีความรู
ความเขาใจ ในเนื้อหาใหมอยางไรบาง ถาพบวา  มีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจเนื้อหาใหมนั้นๆ ครู
สามารถสอนซอมเสริมได โดยหาเวลาตามแตสมควรเพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในเนื้อหาตอไป (5 
นาที)

  จากรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการสอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิท่ี 2 หนา 41

2. การสอนโดยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทใชเวลาสอนแตละครั้งเปนเวลา 3 
คาบ โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้

วิ ธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท  จากแนวคิดของโรเซนไชนและคณะ  
(Rosenshine 1986 : 1 – 16 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2544 : 85 - 88) มีรายละเอียดดังนี้

   ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบานมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนและขอเสนอแนะดังนี้

       1.1 ครูตรวจการบานหรือใหนักเรียนชวยกันตรวจ
       1.2 ทบทวนความรูเดิมท่ีเกี่ยวของกับความรูใหมและครูซักถามเพ่ิมเติม

                    1.3 ในกรณีท่ีนักเรียนยังไมเขาใจเนื้อหาเดิม ครูสอนซํ้าหรือสอนใหม โดย
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติเรื่องนั้นดวย

   ขั้นตอนท่ี 2 การนําเสนอสาระความรู มีกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ขอเสนอแนะดังนี้

   2.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูส้ันๆ แตเขาใจงาย
   2.2 ครูเสนอโครงสรางและภาพรวมของสาระความรู
   2.3 ครูเริ่มสอนเนื้อหาทีละนอยทีละขั้น โดยในขณะท่ีสอนเนื้อหา ครู

ปฏิบัติดังนี้
1) ซักถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ
2) เนนประเด็นท่ีสําคัญๆ อธิบายรายละเอียดและยกตัวอยาง

ประกอบ
3) อธิบายใหตัวอยางหรือสาธิตอยางชัดเจน

ขั้นตอนท่ี 3 การฝกปฏิบัติโดยครูแนะนําและตรวจคําตอบความเขาใจ
ขั้นตอนนี้ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และตรวจสอบความเขาใจไปดวย 
โดยกระทําตอเนื่องไปใหมากพอจนกวานักเรียนจะชํานาญจนถึงเกณฑท่ีนักเรียนทําได 80% หรือ
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จนกวาครูแนใจวานักเรียนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของบทเรียน ในขณะท่ีใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติ และครูตรวจสอบความเขาใจ ครูปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังนี้

     3.1  การฝกในระยะแรกครูคอยชวยเหลือแนะนําโดยตลอด
             3.2  การแกไขทันที หรือการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนควรกระทํา
ในระหวางฝกตอนตน
                  3.3 การตรวจสอบความเขาใจระหวางฝกทําดวยการถามคําถามท่ี
เกี่ยวของกับเนื้อหาใหมใหมากพอ ซ่ึงครูควรเตรียมคําถามไวลวงหนา ใหนักเรียนตอบอยางท่ัวถึง   
เม่ือไดคําตอบนักเรียนแลว ครูประเมินจากคําตอบนั้น แลวครูใหคําอธิบายเพ่ิมเติม หรือใหขอมูล
ยอนกลับหรืออธิบายซํ้า(ถาจําเปน) โดยใหนักเรียนมีการตอบสนองอยางท่ัวถึงทุกคน
                  3.4  การตรวจสอบความเขาใจ    ควรใหนักเรียนสรุปกฎหรือกระบวน
การดวยตนเอง ใหนักเรียนตอบคําถามโดยเขียนคําตอบในสมุดและทายบทเรียนหลังการสอน  ครู
ควรใหนักเรียนเขียนสาระสําคัญประเด็นสําคัญ และสรุปประเด็นสําคัญลงในสมุด

 ขั้นตอนท่ี 4  การแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ ในขั้นตอนนี ้
ดําเนินการขณะท่ีมีการเรียนเนื้อหาใหมและฝกปฏิบัติ โดยครูจะตองติดตาม ตรวจสอบบทเรียนของ
นักเรียนหากนักเรียนถามคําถามครูตองพยายามตอบสนองทุกคําถาม ขณะเดียวกันครูตองถามคํา
ถามบอยๆ ถานักเรียนตอบผิด ครูควรใหขอมูลเพ่ิมเติม เชน ถามคําถามใหงายขึ้น ใหคําแนะนํา 
อธิบาย ทบทวนหรือสอนใหมซ่ึงครูพึงตระหนักวาการตอบผิดของนักเรียนบงบอกถึงความจําเปนท่ี
จะตองฝกเพ่ิมเติม และครูตองถามคําถามซํ้าจนกวานักเรียนจะตอบหรือปฏิบัติไดถูกตอง  นอกจาก
นั้นครูใหคําชมเชยแตพอควร ในเรื่องเฉพาะเจาะจงจะมีประสิทธิภาพกวาการชมเชยเรื่องท่ัวไป

   ลักษณะการตอบคําถามของนักเรียนท่ีครูจะพบ สามารถแยกไดเปน 4 
ลักษณะ การแกไขหรือใหขอมูลยอนกลับใหเหมาะสมกับลักษณะการตอบคําถามดังกลาว มีขอ
เสนอแนะดังนี้
          1. ตอบถูกตอง ตอบเร็ว ดวยความม่ันใจในคําตอบจะพบในชวงแรก    
ซ่ึงเปนการทบทวน ครูควรถามคําถามใหมๆ พรอมท้ังมีการฝกเพ่ิมเติม และกลาวคําชม
          2. ตอบถูกแตลังเลไมแนใจ จะพบในการเรียนตอนตนหรือชวงใหฝกโดย
มีครูคอยแนะนํา ครูควรจะใหขอมูลยอนกลับเปนขอความส้ันๆ เชน ถูกตอง ดีมาก และควรจะให
ขอมูลยอนกลับเพ่ิมเติม ใหนักเรียนเขาใจวา คําตอบนั้นถูกตองเพราะอะไร

   3. ตอบผิดเพราะไมระวัง หรือสะเพรา ในขณะทบทวนหรือฝกปฏิบัติ ครู
ควรแกไขและใหขอมูลยอนกลับทันที
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  4. ตอบผิดเพราะไมมีความรู ไมจําเนื้อหาสาระ นักเรียนท่ีตอบผิดในชวง
ตน ในระยะการเรียนเนื้อหาสาระใหม ใหเห็นวานักเรียนมีความรูไมแนนพอ ไมรูจริงกับสาระความ
รูนั้น ครูควรแกไขดังนี้

1) ครูช้ีนํา เสนอแนะแนวทาง เพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง โดยการ
ถามคําถามใหมและงาย พรอมท้ังยกตัวอยางและเหตุผลประกอบ

2)  สอนใหมสําหรับนักเรียนท่ีไมเขาใจ
3)  บอกเปนนัย ถามคําถามท่ีงายๆ หรือทําการสอนใหม

   ขั้นตอนท่ี 5 การฝกอยางอิสระ(ฝกปฏิบัติท่ีโตะ)
  ขั้นตอนนี้เปนการใหนักเรียนฝกปฏิบัติเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวตามลําพัง จน

เกิดความชํานาญ โดยครูติดตาม ตรวจสอบโดยตลอดซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความตื่นตัวตลอดเวลา มี
ขอเสนอแนะดังนี้
                1. ครูควรเตรียมแผนและเตรียมการฝกใหพรอมกลาวคือ กําหนด
วัตถุประสงค กําหนดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนปฏิบัติซ่ึงควรเปนกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ กําหนดดวย
วานักเรียนจะตองทําอะไรบางในชวงนั้นๆ และครูจะใหการแนะนําพิเศษอยางไรแกนักเรียน โดยมี
เปาหมายใหนักเรียนสามารถตอบไดโดยอัตโนมัติและถูกตอง โดยการท่ีใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
มากๆ

             2. ใหนักเรียนทุกคนไดฝกไดอยางมีเพียงพอ
                 3. นักเรียนทุกคนแตละคนควรปฏิบัติไดถูกตอง 95 %
                 4. ครูควรเดินดูนักเรียนทํางาน แนะนํานักเรียนดวยความกระตือรือรนให
ขอมูลยอนกลับ ถามคําถาม อธิบายส้ันๆ อยางท่ัวถึง
                 5. ควรจัดท่ีนั่งใหมองเห็นนักเรียนท้ังช้ันในขณะท่ีทํางานตามลําพัง 
แมวาครูจะใหการแนะนําแกนักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมอยู

            6. ควรดูแลใหนักเรียนทํางานดวยความรับผิดชอบและรอบคอบ
  ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาหหรือรายเดือน เปนขั้นตอนท่ีครู

ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน เพ่ือใหแนใจวาความรูและทักษะท่ีเรียนไปแลว นักเรียนมีความรู
และความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี และมีความคงทนของความรูซ่ึงครูจะปฏิบัติ
กิจกรรมตอไปนี ้เปนรายสัปดาหและรายเดือน

            1. ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวอยางเปนระบบ
            2. ตรวจการบานท่ีใหนักเรียนทํา

                  3. ทดสอบบอยๆ
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                  4. สอนเนื้อหาใหมท่ีขาดตกบกพรอง
จากรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการสอนแบบเอ็กซพลิซิท สามารถสรุปได

ดังแผนภูมิท่ี 3 หนา 48

          3. การสอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู
   วิธีสอนตามคูมือครูเปนวิธีสอนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (2539 : 6, 12) โดยมีขั้นตอนการสอนสรุปไดดังตอไปนี้
  1. ทบทวนพ้ืนความรูเดิม เพ่ือเช่ือมโยงความรูเดิมท่ีผูเรียนมีมากอนกับความรู

ใหมท่ีเปนเรื่องเดียวกัน
       2. การสอนเนื้อหาใหม โดยมีลําดับขั้นตอนการสอนดังนี้
         2.1 ทําความเขาใจถองแท
         2.2 หาวิธีท่ีจะใชในการแกปญหา
         2.3 ลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิด
         2.4 ตรวจสอบคําตอบ

      3.  การสรุปบทเรียนโดยชวยกันสรุปวิธีลัด
       4. การฝกทักษะจากหนังสือเรียน
        5. การนําความรูไปใช
        6. การประเมินผล
          จากขั้นตอนการสอนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
กลาวมาขางตนสรุปไดดังแผนภูมิท่ี 4 หนา 50

  3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จขั้นการดําเนินการทดลองสอน  ผูวิจัยนําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการหารไปทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร นําแบบทดสอบความคิดเห็นไปสอบถามกับนัก
เรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย

   1. การวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง
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     1.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการ
หารท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู 
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) โดยใชคะแนนกอนเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร เปนตัวแปรรวม
             1.2 ถาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการคูณ  และการหารท่ีสอนดวยวิธีสอน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ ใชการทดสอบรายคู (Multiple Comparison Test) ของ Fisher  เพ่ือเปรียบเทียบวาคา
เฉล่ียคูใดบางท่ีแตกตางกัน
             1.3 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอน ประกอบดวยความ
คิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทวิธีสอนตามคูมือคร ู ใชคา 
รอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)

  1.4 การหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร ท่ีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
แบบเอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู
        2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
            2.1 หาคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะโดยใชสูตร E1 / E2

            2.2 หาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูวิจัยดําเนิน
การดังนี้
                2.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ใชการหาคา IOC  (Index of Item Objective Congruence)
               2.2.2 ทดสอบหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดยการวิเคราะหขอสอบ
เปนรายขอ
               2.2.3 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR – 21

     2.3 หาคาความสอดคลองระหวางเนื้อหาและขอพฤติกรรมของแบบสอบถามความ
คิดเห็นเรื่องการคูณและการหารท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
และวิธีสอนตามคูมือครูใชคา IOC (Index of Item Objective Congruence)
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ

Randomized  Control  Group  Pretest  Posttest  Design ดังนี้
ประชากรไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบาง

แพ จังหวัดราชบุรตีัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม  คือ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรี จํานวนกลุมละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 90 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการหาร และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย ( x )   
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) โดยใช
คะแนนกอนเรียน (Pretest) เปนตัวแปรรวม ทดสอบรายคู (Multiply Comparison Test) แบบ LSD. 
( Least Significant Different)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



105

บทที ่4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณและการหารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แผนการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นทดลองสอนกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง 90 คน แบงเปนกลุมทดลองท่ี 1 สอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 30 คน 
กลุมทดลองท่ี 2 สอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 30 คน และกลุมควบคุมสอนดวยวิธีสอนตาม 
คูมือคร ู 30 คน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน เพ่ือเปนการตอบวัตถุประสงค ผูวิจัยขอ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
และวิธีสอนตามคูมือครู

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอน
ตามคูมือครู

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู ดังรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามในการวิจัยขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือคร ู ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 12
หนา 106
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ตารางท่ี 12 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหารของนักเรียน
                   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
                  เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู

ผลสัมฤทธ์ิ ทักษะการคิดคํานวณ ความรูความเขาใจ การแกโจทยปญหา รวม
วิธีสอน x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ
แบบใชแบบฝก
เสริมทักษะ
แบบเอ็กซพลิซิท

แบบตามคูมือครู

7.73

7.27

6.17

1.70

1.76

1.49

ดี

ปานกลาง
ปานกลาง

7.20

6.93

5.23

1.97

1.74

1.70

ดี

ปาน
กลาง
ผาน
เกณฑ
ขั้นต่ํา

6.07

5.80

4.30

1.60

1.35

1.64

ปานกลาง

ผาน
เกณฑ
ขั้นต่ํา
ต่ํากวา
เกณฑ

21.00

20.03

15.70

1.75

1.62

1.61

ดี

ปาน
กลาง
ผาน
เกณฑ
ขั้นต่ํา

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยูในระดับดี ( x  = 21.00, S.D. = 1.75) โดยเม่ือ
พิจารณา จําแนกเปนรายสมรรถภาพ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการคิดคํานวณมีผลสัมฤทธ์ิ
อยูในระดับดี ( x  = 7.73, S.D. = 1.70) ดานความรูความเขาใจ มีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับดี ( x  = 7.20, 
S.D. = 1.97) และดานการแกโจทยปญหามีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับปานกลาง ( x  = 6.07, S.D. = 
1.60) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 20.03, S.D. = 1.62) โดยเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายสมรรถภาพ พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการคิดคํานวณ มีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับปานกลาง ( x  = 7.27, S.D. = 
1.76) ดานความรูความเขาใจมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับปานกลาง ( x  = 6.93, S.D. = 1.74) และดาน
การแกโจทยปญหามีผลสัมฤทธ์ิ อยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา ( x   = 5.80, S.D. = 1.35)

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การคูณและการหารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม อยูใน
ระดับผานเกณฑขั้นต่ํา ( x  = 15.70, S.D. = 1.61) โดยเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายสมรรถภาพ 
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใน
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ระดับปานกลาง ( x  = 6.17, S.D. = 1.49) ดานความรูความเขาใจมีผลสัมฤทธ์ิ อยูในระดับผานเกณฑ
ขั้นต่ํา ( x  = 5.23, S.D. = 1.70) และดานการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิ อยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑ ( x  = 4.30, S.D. = 1.64)

จากผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและ 
การหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู สามารถสรุปผลดังตารางท่ี 13

ตารางท่ี 13 สรุประดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู

วิธีสอน
ระดับผลสัมฤทธ์ิ

แบบใชแบบฝกเสริม
ทักษะ

แบบเอ็กซพลิซิท
(Explicit Model)

แบบตามคูมือครู

 ดี ทักษะการคิดคํานวณ
ความรูความเขาใจ

- -

 ปานกลาง การแกโจทยปญหา ทักษะการคิดคํานวณ
ความรูความเขาใจ

ทักษะการคิดคํานวณ

 ผานเกณฑขั้นต่ํา - การแกโจทยปญหา ความรูความเขาใจ
 ต่ํากวาเกณฑ - - การแกโจทยปญหา
 ภาพรวม ดี ปานกลาง ผานเกณฑขั้นต่ํา

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามในการวิจัยขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู แตกตางกันหรือไม 
และเพ่ือทดสอบสมมติฐานวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ูแตกตางกันมีรายละเอียดตามตารางท่ี 14
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดาน
การคิดคํานวณ ดานความรูความเขาใจ ดานการแกโจทยปญหาของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และ
วิธีสอนตามคูมือคร ูโดยใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปนตัวแปรรวม

Source ๐f variation df SS MS F
คะแนนกอนเรียน
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
รวม

1
2
86
89

1443.11
404.49
480.16

2410.29

1443.11
202.25

5.58

258.47*
36.22*

* P < 0.05 F 0.05 (df 2, 86) = 3.07

จากตารางท่ี 14 การวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน(Pretest) เปนตัวแปร
รวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือ
ครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากนั้นทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดังแสดงในตารางท่ี 15

ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การคูณและการหาร ดานการคิดคํานวณ ดานความรูความเขาใจ ดานการแกโจทย
ปญหา

วิธีสอนวิธีสอน คาเฉล่ีย
ท่ีปรับแลว ใชแบบฝกเสริมทักษะ เอกซพลิซิท ตามคูมือครู

ใชแบบฝกเสริมทักษะ
เอกซพลิซิท
ตามคูมือครู

21.00
19.73
16.00

-
1.27*
5.00*

-
3.73* -

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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จากตารางท่ี 15 การวิเคราะหขอมูลพบวา เม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปนตัวแปร
รวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารโดยภาพรวมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ สูงกวา วิธีสอนตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและ
การหารโดยภาพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทสูงกวา 
วิธีสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะสูงกวาวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารเม่ือ
แยกรายสมรรถภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ูดังรายละเอียดตามตารางท่ี 16

ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดาน
การคิดคํานวณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู โดยใชคะแนนกอน
เรียน (Pretest) เปนตัวแปรรวม

Source ๐f variation df SS MS F
คะแนนกอนเรียน
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
รวม

1
2
86
89

180.213
39.664
57.687

276.722

180.213
19.832
0.671

268.66*
29.57*

* P < 0.05 F 0.05 (df 2, 86) = 3.07

จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปน 
ตัวแปรรวม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดานการคิดคํานวณ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากนั้นทํา
การทดสอบความแตกตางรายคูดังแสดง ในตารางท่ี 17 หนา 110
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ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการ
และการหารดานการคิดคํานวณ

วิธีสอนวิธีสอน คาเฉล่ีย
ท่ีปรับแลว ใชแบบฝกเสริมทักษะ เอกซพลิซิท ตามคูมือครู

ใชแบบฝกเสริมทักษะ
เอกซพลิซิท
ตามคูมือครู

7.79
7.20
6.18

-
0.59*
1.61*

-
1.02* -

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปน
ตัวแปรรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดานการคิดคํานวณ
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
และแบบเอ็กซพลิซิทสูงกวา วิธีสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดานการคิดคํานวณทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
สูงกวาวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดาน
ความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครูโดยใชคะแนนกอน
เรียน (Pretest) เปนตัวแปรรวม

Source ๐f variation df SS MS F
คะแนนกอนเรียน
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
รวม

1
2
86
89

190.736
51.258
93.297

352.322

190.736
25.629
1.085

175.82*
23.62*

* P < 0.05 F 0.05 (df 2, 86) = 3.07
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จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปน 
ตัวแปรรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดานความรูความ
เขาใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากนั้น
ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดังแสดงในตารางท่ี 19

ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การและการหารดานความรูความเขาใจ

วิธีสอนวิธีสอน คาเฉล่ีย
ท่ีปรับแลว ใชแบบฝกเสริมทักษะ เอกซพลิซิท ตามคูมือครู

ใชแบบฝกเสริมทักษะ
เอกซพลิซิท
ตามคูมือครู

7.24
6.69
5.43

-
0.55
1.81*

-
1.26* -

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปน
ตัวแปรรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดานความรูความ
เขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและแบบ
เอ็กซพลิซิทสูงกวา วิธีสอนตามคูมือคร ูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหาร ดานความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิทแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดาน
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครูโดย
ใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปนตัวแปรรวม

Source ๐f variation df SS MS F
คะแนนกอนเรียน
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
รวม

1
2
86
89

110.727
48.142
94.240

259.389

110.727
24.071
1.096

101.05*
21.97*

* P < 0.05 F 0.05 (df 2, 86) = 3.07

จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปน
ตัวแปรรวม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารการแกโจทยปญหา
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ 
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากนั้นทํา
การทดสอบความแตกตางรายคูดังแสดง ในตารางท่ี 21

ตารางท่ี 21 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การคูณและการหารดานการแกโจทยปญหา

วิธีสอนวิธีสอน คาเฉล่ีย
ท่ีปรับแลว ใชแบบฝกเสริมทักษะ เอกซพลิซิท ตามคูมือครู

ใชแบบฝกเสริมทักษะ
เอกซพลิซิท
ตามคูมือครู

5.99
5.82
4.36

-
0.17
1.63*

-
1.46* -

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเม่ือใชคะแนนกอนเรียน (Pretest) เปน 
ตัวแปรรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารดานการแกโจทย
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ปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิทสูงกวา วิธีสอนตามคูมือคร ูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารดานการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีสอนแบบ 
เอ็กซพลิซิทแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและ 
การหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ูสามารถสรุปผลดังตารางท่ี 22

ตารางท่ี 22 สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและ
การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอน โดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะ  วิธีสอนแบบเอ็กซพลิชิท วิธีสอนตามคูมือครู

รายสมรรถภาพ
ทักษะการคิดคํานวณ ความรูความเขาใจ การแกโจทยปญหา

ในภาพรวม

แบบฝกเสริมทักษะ
แตกตางกับ
แบบเอ็กซพลิซิท

แบบฝกเสริมทักษะ
ไมแตกตางกับ
แบบเอ็กซพลิซิท

แบบฝกเสริมทักษะ
ไมแตกตางกับ
แบบเอ็กซพลิซิท

แบบฝกเสริมทักษะ
แตกตางกับ
แบบเอ็กซพลิซิท

แบบฝกเสริมทักษะ
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบฝกเสริมทักษะ
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบฝกเสริมทักษะ
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบฝกเสริมทักษะ
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบเอ็กซพลิซิท
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบเอ็กซพลิซิท
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบเอ็กซพลิซิท
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู

แบบเอ็กซพลิซิท
แตกตางกับ
แบบตามคูมือครู
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีสอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอน
ตามคูมือครู

ตารางท่ี 23 ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การคูณและการหาร ดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกหัดเสริมทักษะ
วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ความคิดเห็น
ของนักเรียน x S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

x S.D.
ระดับ
ความ
คิดเห็น

x S.D.
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ดานบรรยากาศ
ในการเรียน
วิชา
คณิตศาสตร

2.84 0.47 มาก 2.52 0.61 มาก 2.33 0.63 ปาน
กลาง

ดานการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
วิชา
คณิตศาสตร

2.51 0.58 มาก 2.47 0.64 ปาน
กลาง

2.18 0.70 ปาน
กลาง

รวมเฉลี่ย 2.68 0.51 มาก 2.49 0.63 ปาน
กลาง

2.25 0.66 ปาน
กลาง

จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียน
วิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือคร ูมีระดับความคิดเห็นตอวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือคร ู ท่ีจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียนเห็นดวยใน
ระดับมากตอวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ ( x  = 2.68, S.D. = 0.51) เห็นดวย ในระดับ
ปานกลางตอวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ( x  = 2.49, S.D. = 0.63) และ วิธีสอนตามคูมือคร ู( x  = 2.25, 
S.D. = 0.66)
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ตารางท่ี 24 ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาตรเรื่องการคณูและการหาร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือ

วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ความคิดเห็นของนักเรียน
x S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

x S.D.
ระดับ
ความ
คิดเห็น

x S.D.
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ดานบรรยากาศในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร
1. ฉันจะเตรียมสมุดหนังสือ
เรียนคณิตศาสตรไวบน
โตะทุกครั้งเม่ือถึงเวลา
เรียนคณิตศาสตร

2. ฉันฟงครอูธิบายตลอเวลา
โดยเบ่ือหนาย

3. ฉันเต็มใจท่ีจะเรียน
คณิต ศาสตรมากกวา
วันละ 1 ช่ัวโมง

4. ฉันไมมีความวิตกกังวล
เลย เม่ือถึงเวลาเรียนวิชา
คณิตศาสตร

5. ฉันสนใจเรียนวิชา
คณิตศาสตรมากกวาวิชา
อื่นๆ

6. ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร
ดวยความสบายใจ

7. ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร
ดวยความสนุกสนาน

8. ฉันจะต้ังใจทํางานจน
เสร็จและสงทุกครั้งเม่ือ
คุณครูใหทําแบบฝกหัด

2.87

2.90

2.43

3.0

2.46

3.0

2.96

2.86

0.44

0.92

0.68

0.00

1.00

0.00

0.55

0.54

มาก

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

มาก

มาก

มาก

2.53

2.63

2.30

2.57

2.36

2.63

2.30

2.73

0.63

0.61

0.66

0.74

0.86

0.51

0.61

0.44

มาก

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง
มาก

2.53

2.10

2.07

2.53

2.07

2.20

2.17

2.67

0.57

0.51

0.77

0.63

0.74

0.66

0.76

0.50

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
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ตารางท่ี 24 (ตอ)

วิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ความคิดเห็นของนักเรียน
x S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น

x S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

x S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

9. ฉันรูสึกสบายใจท่ีจะตอง
พบครผููสอนในช่ัวโมง
คณิตศาสตร

10. บรรยากาศการเรยีน
คณิตศาสตรทําใหฉัน
กระตือรือรน

2.93

3.00

0.49

0.00

มาก

มาก

2.67

2.56

0.48

0.61

มาก

มาก

2.60

2.33

0.57

0.63

มาก

ปาน
กลาง

รวม 2.84 0.47 มาก 2.52 0.61 มาก 2.33 0.63 ปาน
กลาง

จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนช้ันประมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหาร ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือคร ู ดานบรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนเห็นดวย
ตอวิธีสอนท่ีจัดไวเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ เห็นดวยในระดับมากตอวิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ ( x  = 2.84, S.D. = 0.47) และวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ( x  = 2.52, S.D. = 0.61) 
เห็นดวยในระดับปานกลาง ตอวิธีสอนตามคูมือคร ู( x   = 2.33, S.D. = 0.63)
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ตารางท่ี 25 ระดับความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณ
และการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือ

วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ความคิดเห็นของนักเรียน
x S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น

x S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

x S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

ดานกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร
11. วิธีสอนของครูชวยสง

เสริมใหฉันรูจักการแก
โจทยปญหาดีข้ึนมาก

2.56 0.77 มาก 2.33 0.61 ปาน
กลาง

2.17 0.77 ปาน
กลาง

12. ฉันรูสึกภูมิใจเม่ือ
แกโจทยปญหา
คณิตศาสตรได

13. ขณะท่ีกําลังทํา
กิจกรรมเม่ือไมเขาใจ
ฉันจะยกมือเพื่อขอ
อนุญาตถาม

14. เม่ือคุณครูถามปญหา
คณิตศาสตรในขณะ
ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนฉัน
สนใจท่ีจะตอบปญหา

15. ฉันชอบทําแบบฝกหัด
ท่ีเกี่ยวของกับจํานวน
และตัวเลข

16. ถาเราเขาใจเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรแลว เม่ือ
เพื่อนสงสัยเราควร
อธิบายใหเขาเขาใจดวย

2.53

1.83

2.63

2.50

2.60

0.57

0.65

0.49

1.00

0.5

มาก

ปาน
กลาง

มาก

มาก

มาก

2.53

1.86

2.60

2.16

2.63

0.63

0.77

0.81

2.16

2.63

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มาก

2.53

1.73

2.46

1.93

1.93

0.54

0.99

0.69

0.69

0.71

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ตารางท่ี 25 (ตอ)

วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ความคิดเห็นของนักเรียน
x S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น

x S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

x S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

17. ฉันแนใจวาการสอน
คณิตศาสตรแตละครั้ง
จะทําคะแนนไดดี

18. ฉันพรอมท่ีจะทํา
กิจกรรมคณิตศาสตรท่ี
ไดรับมอบหมาย

19. ฉันคิดวาคณิตศาสตร
ชวยสงเสริมใหฉันเปน
คนมีเหตุผล

20. ฉันคิดวาคณิตศาสตร
เปนวิชาท่ีสามารถนํา
ไปใชในชีวิตประจําวัน

2.30

3.0

2.53

2.60

0.67

0.00

0.57

0.54

ปาน
กลาง

มาก

มาก

มาก

2.06

3.00

2.60

2.93

2.06

0.00

0.24

0.57

ปาน
กลาง

มาก

มาก

มาก

2.30

2.60

2.0

2.27

0.75

0.57

0.69

0.64

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

รวม 2.51 0.58 มาก 2.47 0.64 ปาน
กลาง

2.25 0.66 ปาน
กลาง

จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องการคูณและการหารท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอน
แบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครูดานกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร นักเรียน 
เห็นดวยตอวิธีสอนท่ีจัดไวเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ เห็นดวยในระดับมากตอวิธีสอน 
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ ( x  = 2.51, S.D. = 0.58) เห็นดวยในระดับปานกลางตอวิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิท ( x  = 2.47, S.D. = 0.64) และวิธีสอนตามคูมือครู ( x   = 2.25, S.D. = 0.66)
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  เร่ืองการ
คูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝก 
เสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 ที่มีตอการเรียนวิชาคณติศาสตร เร่ืองการคูณและการหารชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสรมิทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวธีิสอนตามคูมือครู กลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 4 โรงเรียนชุมชน 
วัดใหญโพหกั สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ จังหวัดราชบรีุ ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2545 
จํานวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 90 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ 
ไดแก แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหาร แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเร่ืองการคูณและการหาร รูปแบบการทดลองใชวิธีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน ทั้งกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง (Randomized Control Group Pretest Posttest Design)  
การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ   คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (Analysis of Convariance) โดยใชคะแนนกอนเรียนวิชาคณติศาสตรเร่ืองการ
คูณและการหารเปนตัวแปรรวม ทดสอบรายคูแบบ LSD (Least Significant Different)  
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตาม
คูมือครู สรุปผลการวิจัยดังนี ้
 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เร่ืองการคูณและการหารชั้นประถมศึกษาปท่ี 
4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอยูในระดับดี ( x  = 21.00, S.D. = 1.75)  
รองลงมาคือวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท อยูในระดับปานกลาง ( x  = 20.03, S.D. = 1.62) และวิธีสอน
ตามคูมือครู อยูในระดับต่ําสุด( x  = 15.70, S.D. = 1.61) มีการกระจายของคะแนนอยูระหวาง 1.61 - 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1201.75 แสดงวานกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกันและเมื่อจําแนกตาม 
วิธีสอนเปนรายสมรรถภาพไดผลเรียงลําดับทางวิธีสอนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปหาต่ําดังนี ้
  1.1 วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ โดยในภาพรวมอยูในระดับดี ( x  = 21.00, 
S.D. = 1.75) เมื่อจําแนกเปนสมรรถภาพเรียงลําดบัจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปหาต่ํา ปรากฏผล
ดังนี้สมรรถภาพดานทักษะการคิดคํานวณอยูในระดับด ี( x  = 7.73, S.D. = 1.70) ดานความรูความ
เขาใจอยูในระดับด ี  ( x  = 7.20, S.D. = 1.97) ดานการแกโจทยปญหาอยูในระดับปานกลาง  
( x  = 6.07, S.D. = 1.60) และมกีารกระจายของคะแนนอยูระหวาง 1.60 - 1.70 แสดงวานักเรียนม ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใกลเคียงกัน 
  1.2 วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Model) โดยในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( x  = 20.03, S.D. = 1.62) เมื่อจําแนกเปนรายสมรรถภาพเรียงลําดับจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงไปหาต่ํา ปรากฎผลดังนี้สมรรถภาพดานทักษะการคดิคํานวณอยูในระดับปาน
กลาง ( x  = 7.27, S.D. = 1.76) ดานความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( x  = 6.93, S.D. 
= 1.74) ดานการแกโจทยปญหาอยูในระดับผานเกณฑข้ันต่ํา ( x  = 5.80, S.D. = 1.35) และมี
การกระจายของคะแนนอยูระหวาง 1.35 - 1.76 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน 
  1.3 วิธีสอนตามคูมือครู โดยในภาพรวมอยูในระดับผานเกณฑท่ีกําหนด ( x  = 15.70, 
S.D. = 1.61) เมื่อจําแนกเปนรายสมรรถภาพเรียงลําดบัจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปหาต่ํา ปรากฏผล
ดังนี้สมรรถภาพดานทักษะการคิดคํานวณ อยูในระดับปานกลาง ( x  = 6.17, S.D. = 1.49) ดาน
ความรูความเขาใจอยูในระดบัผานเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด ( x  = 5.23, S.D. = 1.70) ดานการแก
โจทยปญหาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดทีก่ําหนด ( x  = 4.30, S.D. = 1.64) และมีการ
กระจายของคะแนนอยูระหวาง 1.49 - 1.70 แสดงวานกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการคูณและการหารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และ 
วิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิศสาตร เร่ืองการคูณและการหารสูงกวาวิธีสอนตาม 
คูมือครู วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหาร 
สูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู สวนวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอนแบบ 
เอ็กซพลิซิท แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยวิธีสอนโดยใชแบบฝก 
เสริมทักษะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรเร่ืองการคูณและการหารสงูกวาวิธีสอนแบบเอ็กซ
พลิซิท เมื่อจําแนกเปนรายสมรรถภาพพบวา ดานทักษะการคิดคํานวณที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เร่ืองการคูณและการหาร สูงกวาวิธีสอนแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121เอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานความรูความเขาใจ ท่ี
สอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรเร่ืองการคูณและการหาร สูงกวา วิธีสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการแกโจทยปญหา ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะและวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิททําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณ
และการหาร สูงกวา วิธีสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนวิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะและวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ความคิดเหน็ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอวธีิสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธี
สอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู ดานบรรยากาศในการเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรียงตามลําดับดังนี ้ นักเรียนเห็นดวยตอวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริม ทักษะ เห็นดวยในระดับ
มาก ( x  = 2.68, S.D. = 0.51) วธีิสอนที่นักเรียนเห็นดวยรองลงมา คือ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท  
เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.49, S.D. = 0.63) สวนวิธีสอนตาม 
คูมือครูเปนวิธีสอนที่นักเรียนเห็นดวยนอยท่ีสุดอยูระดบัปานกลาง ( x  = 2.25 , S.D. = 0.66) เมื่อ
แยกเปนระดับความคิดเหน็ในดานบรรยากาศในการเรยีนวิชาคณิตศาสตรวิธีท่ีนักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือ
วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ อยูในระดับมาก ( x  = 2.84, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ 
วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทอยูในระดับมาก ( x  = 2.52 , S.D. = 0.61) และวธีิสอนที่นักเรียนเห็นดวย
นอยท่ีสุดคือวธีิสอนตามคูมือครู อยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.52, S.D. = 0.61) สวนดานการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรวิธีท่ีนักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ อยูใน
ระดับมาก ( x  = 2.51, S.D. = 0.58) รองลงมาคือวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทอยูในระดับ 
ปานกลาง ( x  = 2.47, S.D. = 0.64) และวิธีสอนที่นกัเรียนเห็นดวยนอยท่ีสุดคือวธีิสอนตามคูมือครู อยู
ในระดับปานกลาง ( x  = 2.18, S.D. = 0.70) 

 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 
การคูณและการหารชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซ
พลิซิท และวธีิสอนตามคูมือครู สามารถนําไปสูการอภปิรายผลไดดังตอไปนี ้
 1.  ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและ 
การหารชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  วิธีสอนแบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122เอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครู พบวาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณ
และการหารชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงสุด โดยในภาพรวมอยูในเกณฑด ี( x  = 21.00, S.D. = 1.75) และเมื่อจําแนกเปนรายสมรรถภาพ
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ดานความรูความเขาใจ และการแก
โจทยปญหาอยูในระดับด ี ( x  = 7.73, S.D. = 1.70) ( x  = 7.20, S.D. = 1.97)  
( x  = 6.07, S.D. = 1.60) ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเมื่อพิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแบบฝกทักษะ มีจุดเดนหลายประการคือ 1) นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียนและ
นักเรียนไดมีการฝกทักษะดานการคิดคํานวณจากแบบฝกเสริมทักษะทุกครั้งจึงสงผลใหผูเรียนมีความเขาใจ
มากยิ่งข้ึน เปนผลใหผูเรียนมีระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนโดยเฉพาะดานทกัษะดานการคิด
คํานวณซึ่งสอดคลองกับความเห็นท่ีผูเรียนมีตอการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวาวิธีสอนโดยใชแบบฝก
มีการใหผูเรียนไดฝกคิดฝกทํามากๆ จนเกดิความเขาใจความชํานาญรวมถึงการมีทักษะการคิดคํานวณ
เพิ่มข้ึนนอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู ของธอรนไดด เกี่ยวกับกฎแหงการฝก (Law of 
Exercise)  สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  
อินทรัมพรรย (2522 : 52 - 62) ท่ีวา ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหรือทําบอยๆ ยอมจะทําใหผูฝกมีความ
คลองแคลวและสามารถทําไดด ี(Law of Use) ซ่ึงวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทักษะ ผูเรียนจะมีลักษณะ
ความรูและทักษะทางคณติศาสตรก็ตอเม่ือมีการฝกฝนหรือกระทําซํ้าบอยๆ จากกฎแหงการฝกหัดนี้ จะชวย
ทําใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจ ท้ังนี้เพราะมีการฝกฝน มีความจาํเปนและความสําคัญสําหรับการเรียนรู
ทุกอยาง 2) ข้ันตอนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เนนใหผูเรียนไดทราบ 
จุดประสงคและมีการทดสอบกอนเรียนของการเรียนแตละเร่ืองสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกันรูปแบบการสอนของบลูม (Bloom) กลาวคือ มีการทดสอบกอนเรียนและบอก 
วัตถุประสงคประจําหนวยการเรียนการสอนและฝกกิจกรรม แจงผล อภิปราย และ ซอมเสริมผูท่ีไมบรรลุ
ความรูตามเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด และนภิา ศรีไพโรจน 2531 : 123) แบบฝกเสรมิทักษะวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารที่สรางขึ้นโดยใชแนวคิดและหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะ ท่ี 
วรรณ   แกวแพรก (2526 : 87) ไดใหขอเแนะนาํเกี่ยวกับการใชแบบฝกในการจัดการเรียนการสอน 
คือ แบบฝกควรมีตัวอยางคําช้ีแจง เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น จนสามารถทําไดดวยตนเอง ทําเองได 
นักเรียนทราบความกาวหนาในการทําแบบฝกหัดของตนเอง เพื่อเปนการจูงใจใหเกิดการเรยีนรูในโอกาส
ตอไป และยังสอดคลองกับงานวิจยัของ คิท สกอต (Folse, Keith Scott 1999 :  
บทคัดยอ) ท่ีพบวาผลของการทําแบบฝกหัดทําใหนกัเรียนไดประโยชนคือ นักเรียนไดรับคะแนนด ี มี
ความสามารถ ในบทเรยีนท่ีครูให และกระบวนการตางๆ ท่ีจัดใหจะชวยให นักเรียนเกิดการ 
เรียนรูเพิ่มข้ึนและเหน็ความสําคัญของการฝกหัดในการทําแบบฝกหัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123 2.  ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการ
หารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ และทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนตาม 
คูมือครู แสดงวาการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มี
ความกาวหนาทางการเรียนและผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวจิัยของ ยุพดี กะจะวงศ และคนอื่น 
(2535 : 22 - 26),  อัจฉราพรรณ   เกิดแกว (2535 : 29 - 94 ) พิไชย แสนไสภาวัน (2537 : 
87), วภิาดา   ปญญาประชุม (2540 : บทคัดยอ),  วิไลวรรณ   พุกทอง (2542 : บทคัดยอ) ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องมาจาก แบบฝกเสริมทักษะ เร่ืองการคูณและการหาร ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ และ
แบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นเปนแบบฝกท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
นักเรียนแตละคนมีความรูและความถนัดความสามารถและสนใจตางกัน ฉะนั้นการสรางแบบฝก ผูวิจัยจึง
พิจารณาถึงความเหมาะสม คือ ไมยากและงายจนเกนิไป และใชแบบฝกหัด เพื่อไมใหนกัเรียนเกิดความเบื่อ
หนาย มีการจูงใจผูเรียนโดยสรางแบบฝกหัดจากงายไปหายากมี 
รูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนซ่ึงจะทําใหเกดิผลสําเร็จในการฝก ท้ังนี้อาจเนือ่งมาจาก
แบบฝกเสริมทักษะที่ผูวิจยัสรางขึ้นไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบและมี 
วิธีการที่เหมาะสม  โดยเร่ิมตั้งแตการศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือครู เอกสารที่เกี่ยวกับการเรยีน 
การสอนคณิตศาสตร การวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรูแลวดาํเนินการสรางตามหลักการสรางแบบ
ฝกของ ซิลล และกลาสโกว (Seels and Glasgrow 1990 : 4 อางถึงใน ศิริลักษณ ทองบุ 
2539)  รัชนี  ศรีไพวรรณ (2517 : 412)  นิภา  ชวนะพานิช (2517 : 14 - 15)  วรนาถ  พวง
สุวรรณ (2518 : 34 - 37)  และ วรรณ   แกวแพรก (2526 : 87) ท่ีกลาววา แบบฝกท่ีสรางขึ้น
ตองสรางให 
สอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน ตรงตามจุดประสงค จัดจากงายไปหายาก ถาคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล มีคําช้ีแจงงายๆ มีรูปภาพประกอบเพื่อดงึดูดความสนใจของนักเรียน และใช
เวลาฝกส้ันๆ ใหกับนักเรียน ทราบความกาวหนาในการทําแบบฝกหัด หลังจากนัน้ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริม
ทักษะไปทดสอบกับกลุมยอย และนําเสนอคณะกรรมการผูควบคุม 
วิทยานพินธ ตลอดจนผูเช่ียวชาญปรบัปรุงแกไข  จากสาเหตุดังกลาวจงึทําใหแบบฝกเสริมทักษะที่ 
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว 
  ผลการศึกษายงัพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเร่ืองการคูณและการหารของนกัเรียนสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู ซ่ึงอาจเนื่องมาจากขั้นตอนการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124สอนท่ีชัดเจนและละเอยีด คือ มีการทบทวนประจําวนัและตรวจ 
การบาน ซ่ึงเปนการทบทวนความรูเดิมท่ีเกีย่วของกับความรูใหม และใหฝกปฏิบัติโดยครูชวย 
แนะนําแกไขกอนใหฝกทําเอง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการคูณและการหารสูงกวาวิธีสอนแบบตามคูมือครู ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจยัของ นลินี   เวชวิจัยกุล (2536 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เร่ืองอัตราสวน และ 
รอยละระหวางกลุมที่ใหการบานแบบทบทวนเรื่องเดิม แบบบังคับใหทํา และแบบเลือกใหทํา  
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เร่ืองอัตราสวนและรอยละ
ระหวางกลุมทีใ่หทําการบานแบบทบทวนเรื่องเดิม แบบบังคับใหทํา  และแบบเลือกใหทํามีความแตกตาง
กันโดยกลุมทีไ่ดการบานแบบทบทวนเรื่องเดิมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เร่ืองอัตราสวน
และรอยละสูงกวากลุมท่ีใหการบานแบบบังคับใหทํา และแบบเลือกใหทํา ข้ันนําเสนอเนื้อหาใหมมีการแจง
จุดประสงค สอนเนื้อหาทีละนอยซักถามตรวจสอบความเขาใจ อธิบายยกตัวอยางใหดูซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของ เดวีส (Davies 1981 : 51, อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2539 : 45) ท่ีกลาววาการ
ใหเนื้อหาสาระใหมท่ีเปนการสอนเกี่ยวกับทักษะควรใชการสาธิตใหดปูระมาณรอยละ 25 ของเวลา
ท้ังหมดซึ่งเมื่อเทียบกับการสอน 60 นาที ควรสาธิตหรือ 
ยกตวัอยางใหดูประมาณ 15 นาทีในขั้นปฏิบัติโดยครูแนะนําโดยใหนกัเรียนฝกทําแบบฝกหัด มีการตั้ง
คําถามถามนักเรียนหลายๆ คําถาม เพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ กูด 
(Good 1983 อางถึงใน Davies, G.A. Thomas and M.A. 1989 : 139 - 139) 
ในดานของการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ โรเซนชายน (Rosenshine) ไดเสนอแนะวา
ในการแกไขการตอบผิดของนักเรียน ครูควรใหขอมูลเพิ่มเติม เชน อธิบายทบทวนใหคําแนะนํา เมื่อ
นักเรียนลังเลในการตอบคําถามของครู ครูอาจใหขอมูลยอนกลับใหนักเรียนตอบอยางมั่นใจ ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวจิัยของ กูลิส และกลิูค (Kulis and Kulik อางถึงใน Rosenshine 1986 : 10 ) 
กลาววานักเรียนควรไดขอมูลยอนกลับทันที เมื่อทําคะแนนไดไมถึงเกณฑ นักเรียนจะเรยีนดีข้ึนเมื่อไดรับ
การให 
ขอมูลยอนกลับทันที และยงัสอดคลองกับแนวคดิของ กาเย Gagne (อารี  พันธมณ ี2538 : 99) ใน
ดานฝกอยางอสิระตามแนวคิดของ เดวิส (Davies 1981 : 51 อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2539 
: 46) ท่ีวา ถาเปนการสอนในลักษณะใหความรูแลว ควรจะไดมีเวลาในการฝกทักษะประมาณรอยละ 60 
ของเวลาทั้งหมด ซ่ึงเมื่อเทียบกับการสอนในเวลา 60 นาที แลว ประมาณ 36 นาที ซ่ึงวิธีสอนแบบเอ็กซ
พลิซิทใชเวลาใหผูเรียนฝกทักษะประมาณ 25 นาที นอกจากนีย้ังสอดคลองกับแนวคิดของ ซีพี ดินส ZP 
Dienes (Dienes 1921, อางถึงใน บุญทัน อยูชมบุญ 2529 : 45) กลาววาในขั้นฝกหดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 125(Practice) เปนการใหนักเรียนฝกฝนเพื่อความชํานาญในกิจกรรมและสุดทายดานการใหนักเรียนมี
การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน  
  ดังนั้นวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทจึงเปนกระบวนการเรยีนการสอนที่สามารถสงเสริมทักษะ
การคิดคํานวณ ความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของ โบรฟ (Brophy 1979, 1982, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนด ี2544 : 87 - 88 ) 
ไดสรุปหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพไววาการใหนักเรียนมีสวนรวมโดยครูเปนผูดาํเนินการดานกิจกรรม
ตามความเหมาะสมกับวยั เปดโอกาสใหนกัเรียนไดปฏิบัต ิ ไดตอบคําถาม และการใหขอมูล 
ยอนกลับท่ีชัดเจนพัฒนาทักษะดานตางๆ ของนักเรียน ติดตามความกาวหนาของผูเรียนอยางสม่ําเสมอพรอม
ใหคําแนะนําเมื่อจําเปนเหลานี้จะสงผลใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับ
ผูเรียน 
 3.  ผลจากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และวธีิสอนตามคูมือครู พบวานกัเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเห็นดวยกับวิธีสอนดังกลาว 
มากที่สุด โดยอยูในระดับมาก ( x  = 2.68, S.D. = 0.51) เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
และวิธีสอนตามคูมือครูซ่ึงเห็นดวยกับวิธีสอนดังกลาวอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.49, S.D. = 
0.60) และ ( x  = 2.25, S.D. = 0.66) ตามลําดับ จากการสอบถามความคิดเห็นในดานบรรยากาศ
ใน 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบฝกเสริมทักษะนักเรียนมีความตั้งใจและเตม็ใจ
ทํางาน ไมเบื่อหนายตอการเรียน มีความกระตือรือรนในการเรยีน มีการเตรียมพรอมที่จะเรียนวิชา
คณิตศาสตรสม่ําเสมอ อาจเนื่องมาจาก ผูสอนมีแบบฝกเสริมทักษะประกอบการจดั 
การเรียนการสอนทุกคร้ัง เพือ่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม 
(2541 : 177 - 148)  ท่ีกลาววา นวัตกรรมที่สรางขึ้นอาศัยหลักจติวิทยาจึงสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ ความ
สนใจและความประทับใจในเนื้อหาวิชา และสามารถนํามาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูไดโดยงาย และจากการสอบถามความคิดเห็นดานการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาตรพบวาวิธีสอนโดยใชแบบฝก 
เสริมทักษะชวยใหนักเรียนรูจักการแกโจทยปญหาเพิ่มข้ึน นักเรียนมีความภูมิใจที่ไดตอบคําถามจากครู และ
สนใจที่จะตอบปญหาพรอมที่จะทํากจิกรรมคณิตศาสตรรวมกับครูและเพื่อน สามารถอธิบายขอคําถามที่
เพื่อนไมเขาใจไดระดับหนึ่ง กิจกรรมคณิตศาสตรชวยใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผลสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ท้ังนี้อาจเนือ่งมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดข้ึนเปนข้ันตอนของรูปแบบการสอนที่
ผูเรียนไดทราบจุดประสงคของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของโรเซนชายน (Rosenshine 1986 : 
1 - 16, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนด ี 2541 : 91) ท่ีกลาววา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126ข้ันตอนแรกของการนําเสนอความรูใหม ก็คือ การแจงจุดประสงคการเรียนใหผูเรียนทราบ ซ่ึงอาจ
นําเสนอเปนรายจุดประสงคเชิงพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหทําความเขาใจกับ
จุดประสงคการเรียนรูนั้น นอกจากนีย้ังมีแบบฝกหัดใหผูเรียนไดฝกฝน มีการทดสอบยอยกอนเรียน แลวจึง
ทําแบบฝกหัด ผูเรียนสามารถทราบความกาวหนาทางการเรียนของตนเอง ซ่ึง 
สอดคลองกับแนวคดิของ สุรพล  พยอมแยม (2541 : 7 - 8) ท่ีกลาววา การไดรับรูผลการเรียนจะมีสวนชวย
ใหการเรยีนรูดีข้ึน การรูผลของการผิดพลาดจะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองได 
ถูกตองและถารับรูผลสําเร็จก็สามารถนําความสําเร็จจากการเรียนรูไปใชในการเรยีนรรูคร้ังตอไป และแบบ
ฝกท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดผานกระบวนการตามขั้นตอนการศกึษาคนควา กลาวคือไดผานกระบวนการกลั่นกรอง
จากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ  ผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร ท้ัง 3 ทาน และไดทดลองใช
เครื่องมือกับนกัเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมด 3 คร้ัง แลวนาํผลที่ไดไปปรับปรุง แกไข กอนท่ีจะนําไปทดลอง
ใชจริงกับนกัเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน 30 คน และจาก 
ผลการศึกษาคนควาทําใหทราบวา  แบบฝกเสริมทักษะที่ผูวจิัยสรางขึ้น เนนการฝกทักษะการคิดคํานวณ 
การแกโจทยปญหา ใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการเรียนรูของ 
จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอน  จะตองเนนเดก็เปนศนูยกลางการ
เรียนรู  (Child Center) การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 127ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  จากผลการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
นําไปใชประกอบการสอนเนือ้หาอ่ืนของวชิาคณิตศาตรมากขึ้น  
 2. ในการนําวธีิสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะไปใชใหมีประสิทธิผลนั้นครูตองตระหนกัถึงการ
แนะนําใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในแตละวิธีโดยเฉพาะในการใชแบบฝก
เสริมทักษะ ผูสอนควรมีการอธิบายการใชแบบฝกเสริมทักษะทั้งนี้เพราะนักเรียนอาจยังไมคุนเคยกับการใช
แบบฝกประกอบการสอนในระยะแรก 
 3. ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะควรใชขอคําถามในแตละชุดใหมีสวนที่เหมาะสมเพือ่
สะดวกในการใหคะแนนของแบบฝกเสริมทักษะแตละชุด 
 4.  ในการสอนโดยใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ครูผูสอนจะตองติดตามดูแลอยาง 
ใกลชิดทุกข้ันตอนการสอน พรอมใหคําแนะนําและใหขอเสนอแนะในเรื่องที่เรียนและท่ีใหฝกปฏิบัติเพื่อให
การใชวิธีสอนดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
กับวิธีสอนแบบอื่นๆ ท่ีใชส่ือประสมมาประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาวชิา 
คณิตศาตร เชน เร่ืองเศษสวน เร่ืองทศนิยม เร่ืองรอยละ ฯลฯ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรู ความสามารถในการเรยีนรูโดยใชวิธี
สอนแบบเอ็กซพลิซิท และโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีสอนโดยใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิทกับวิธีสอนแบบเบญจบูรณาการ หรือแบบเพื่อนสอนเพื่อน เพือ่เปรียบเทียบความแตกตางของผลการ
เรียนรู 
 4. ควรศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยแยกกลุมเกง กลุมปานกลาง 
กลุมออน ท่ีใชแบบฝกเสริมทักษะ  และวีธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทวากลุมใด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
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133

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ ก  รวมปฏิรูปการเรียนรูกับครูตนแบบ. พิมพครั้งท่ี 1
.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแคนเดียมีเดีย จํากัด, 2542.

                   . ข หลากหลายวิธีสอนของครูตนแบบ 2541 วิชาคณิตศาสตร. พิมพครั้งท่ี 1.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พิมพดี, 2542.

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุร.ี หนวยศึกษานิเทศก. รายงานการประเมินผลนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2540. ราชบุร ี: ม.ป.ท., 2541.

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ ก เอกสารพัฒนาการเรียนการสอนกลุมทักษะ
คณิตศาสตร.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539.

                   .  ข  แนวการจัดกิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางโครงการชั้นประถมศึกษาปที ่6 ป
งบประมาณ  2539.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2539.

                   .  รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในสมรรถภาพการใช
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  ปการศึกษา 2542.      กรุงเทพมหานคร   :   โรงพิมพ
การศาสนา,   2544.

                   . การเรียนรูทักษะชีวิต .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541.
                   . คูมือการวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว,

2536.
                   . แนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการสําหรับขาราชการครู สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาต.ิ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2531.
                   . เอกสารพัฒนาการเรียนการสอนกลุมทักษะคณิตศาสตร การอบรมครูผูสอนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2537.
สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย.  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา .

กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 2522.
สุนทร   คสิุนธ และองอาจ   วัฒนพงศ. สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2544.
สุรพล   พยอมแยม. เอกสารประกอบการสอนวิชาพ้ืนฐานจิตวิทยาทางการศึกษา. นครปฐม : โรง

พิมพ      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2541.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

เสาวนีย  กุลเพชรประสิทธ์ิ. “ความเขาใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 โรงเรียนปรินสรอแยลสวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
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ภาคผนวก  ก
     รายนามผูเช่ียวชาญ
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ

1.  อาจารยคม ทองพูล          ศึกษานิเทศก 9           สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
   จังหวัดราชบุรี

ผูเช่ียวชาญดานคณิตศาตร
2. อาจารยบุบผา   ซังพุก     ศึกษานเิทศก 8              สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

              จังหวัดราชบุรี
ผูเช่ียวชาญดานการสอน

3. อาจารยหัสนัย  ยามชวง   ศึกษานิเทศก 9  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
 จังหวัดราชบุรี
 ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล
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ภาคผนวก  ข
ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลซิิท และวิธีสอนตามคูมือครู
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการทดสอบทางการเรียนกอน-หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณและ
       การหารช้ันประถมศึกปท่ี 4 ดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบ

                     เอ็กซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครูคนท่ี

กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน
1 4 16 8 17 5 10
2 9 19 9 20 4 10
3 8 18 5 13 2 8
4 7 16 12 21 10 16
5 5 15 4 13 9 14
6 9 27 9 20 9 14
7 10 22 9 19 8 15
8 6 18 9 20 6 12
9 16 28 10 19 6 12
10 10 24 7 16 10 16
11 11 23 7 17 13 19
12 8 17 9 19 15 24
13 12 28 10 22 12 18
14 13 29 10 22 12 17
15 3 15 7 16 10 15
16 12 24 13 25 10 15
17 9 19 6 14 8 15
18 8 18 6 15 7 12
18 5 18 12 21 9 19
20 9 19 17 27 3 15
21 11 22 11 28 7 22
22 11 23 8 16 4 9
23 3 10 10 28 6 14
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ตารางท่ี 26 (ตอ)

วิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครูคนท่ี

กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน
24 11 22 11 19 6 16
25 2 12 10 19 4 8
26 12 24 16 15 8 20
27 11 27 11 20 8 19
28 11 23 12 24 8 23
29 13 27 11 26 7 18
30 13 27 12 29 9 25

Min - 8 - 13 - 8
Max - 29 -           29 - 25

x - 21.00 -          20.03 - 15.70
S.D. - 5.00 -          4.52 - 4.53

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



142

ภาคผนวก  ค
ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143
ตารางท่ี 27 คาเฉล่ียการประเมินความสอดคลองตามเนื้อหาของแผนการสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

วิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะ

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

ขอความ

1 2 3 คา
เฉล่ีย

1 2 3 คา
เฉล่ีย

1 2 3 คา
เฉล่ีย

1. มีหัวขอชัดเจนตามรูปแบบการเขียนแผนการสอน
2. ความถูกตองของสาระสําคัญ
3. ความถูกตองของจุดประสงค
4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
5. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีลําดับขั้นชัดเจน
6. ความเหมาะสมสอดคลองของส่ือการเรียนการสอน
7. การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรม

+1
+1
+1
0

+1
+1
+1

+1
0

+1
+1
+1
+1
+1

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

1.00
0.66
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00

+1
+1
+1
0

+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0
+1
+1

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

1.00
1.00
1.00
0.66
0.66
1.00
1.00

+1
+1
+1
0

+1
+1
+1

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

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

1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
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ตารางท่ี 28   การประเมินความตรงตามจุดประสงคและเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
        ทางการเรียน

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอท่ี รายสมรรถภาพ
1 2 3

คาเฉล่ีย

1. เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวาง
จํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีไม
เกินส่ีหลัก   หรือระหวางจํานวนท่ีมี
สองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักให
สามารถหาผลคูณได

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ

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

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

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2. เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้ง
เปนจํานวนไมเกินส่ีหลักและตัวหาร
เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียวใหสามารถ
หารผลหารและตรวจคําตอบได

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ

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

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

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3.   เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้ง
เปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัว
หารเปนจํานวนท่ีมีสองหลักโดยท่ีผล
หารเปนจํานวนไมเกินสองหลักให
สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได

21
22
23
24

การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1

1.00
1.00
1.00

    1.00
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ตารางท่ี 28 (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอท่ี รายสมรรถภาพ
1 2 3

คาเฉล่ีย

25
26
27
28

การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

4.  เม่ือกําหนดขอมูลหรือโจทยปญหา
ให   สามารถหาคาเฉล่ียของขอมูล
หรือของจํานวนตางๆจากโจทย
ปญหาได

29
30
31
32
33
34

การคิดคํานวณ
การคิดคํานวณ

การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา

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

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

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการ
คูณระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก
กับจํานวนท่ีมีหลักเดียว   หรือ
ระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับ
จํานวนท่ีมีสองหลักให   สามารถ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ   แสดง
วิธีทําและหาคําตอบได

35
36
37
38
39
40
41
42
43

การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ
การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ
ความรูความเขาใจ
ความรูความเขาใจ
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา

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

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

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางท่ี 28 (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอท่ี รายสมรรถภาพ
1 2 3

คาเฉล่ีย

6. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการ
หารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ี
หลัก   ตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลัก
เดียวหรือตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกิน
ส่ีหลัก  ตัวหารเปนจํานวนทีมีสอง
หลัก โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไม
เกินสองหลักให   สามารถเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ   แสดงวิธีทําและ
หาคําตอบได

44
45
46
47
48
49

การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ

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

+1
+1
+1
+1
+1

 +1

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7.  เม่ือกําหนดโจทยปญหาระคนเกี่ยว
กับการคูณ   การหาร   การบวก   การ
ลบให   สามารถแสดงวิธีทําและหาคํา
ตอบได

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ
การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
ความรูความเขาใจ
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา
การแกโจทยปญหา

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

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

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางท่ี 29   คาเฉล่ียผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นดวยวิธีสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท วิธีสอนตามคูมือครู

ผูเช่ียวชาญขอความ
  1 2 3 คาเฉลี่ย

บรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
1. ฉันจะเตรียมสมุดหนังสือเรียนคณิตศาสตรไวบนโตะทุกคร้ังเมื่อถึงเวลาเรียน

คณิตศาสตร
2. ฉันฟงครูอธิบายตลอดเวลาโดยไมเบื่อเลย
3. ฉันเต็มใจที่จะเรียนคณิตศาสตรมากกวาวันละ 1 ช่ัวโมง
4. ฉันไมมีความวิตกกังวลเลย เมื่อถึงเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร
5. ฉันสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอื่นๆ
6. ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยความสบายใจ
7. ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน
8. ฉันจะตั้งใจทํางานจนเสร็จและสงทุกคร้ังเมื่อคุณครูใหทําแบบฝกหัด
9. ฉันรูสึกสบายใจที่จะตองพบครูผูสอนในช่ัวโมงคณิตศาสตร
10. บรรยากาศการเรียนคณิตศาสตรทําใหฉันกระตือรือรน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
11. วิธีสอนของครูชวยสงเสริมใหฉันรูจักการแกโจทยปญหาดีขึ้นมาก
12. ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได
13. ขณะที่กําลังทํากิจกรรมเมื่อไมเขาใจ ฉันจะยกมือเพ่ือขออนุญาตถาม
14. เมื่อคุณครูถามปญหาคณิตศาสตรในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนฉันสนใจ

ที่จะตอบปญหา
15. ฉันชอบทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข
16. ถาเราเขาใจเกี่ยวกบัคณิตศาสตรแลว เมื่อเพ่ือนสงสัยเราควรอธิบายใหเขาเขาใจดวย
17. ฉันแนใจวาการสอคณิตศาสตรแตละคร้ังจะทําคะแนนไดดี
18. ฉันพรอมที่จะทํากิจกรรมคณิตศาสตรที่ไดรับมอบหมาย
19. ฉันคิดวาคณิตศาสตรชวยสงเสริมใหฉันเปนคนมีเหตุผล
20. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนั

+1

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

+1
+1
+ 1
+1

+1
+1
0

+1
+1
+1

+1

+1
+1
0

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

+1
+1
+1
+1

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

+1

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

+1
+1
+1
+1

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

1.00

1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
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ตารางท่ี 30 คาเฉล่ียแบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณและการหาร
                  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4

ผูเช่ียวชาญขอความ
1 2 3 คา

เฉล่ีย
1. จุดประสงค

1.1 สอดคลองกับเนื้อหา
1.2 ภาษาท่ีใชมีความชัดเจนเขาใจงาย

2. ตัวอยาง
2.1 เหมาะสมกับเวลา
2.2 มีความยากงายพอเหมาะ
2.3 เปนประโยชนตอนักเรียน

3. แบบฝกหัด
3.1 เราความสนใจของผูเรียน
3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา
3.3 ครอบคลุมเนื้อหา

4. การประเมินผล
4.1 แบบทดสอบยอยสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 วัดไดครอบคลุมเนื้อหา
4.3 มีแบบบันทึกคะแนนเพ่ือเราความสนใจของนักเรียน

5. รูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะ
5.1 นาสนใจ สวยงาม
5.2 มีภาพประกอบชัดเจนสวยงาม
5.3 ตรงตามจุดมุงหมายของแผน
5.4 กิจกรรมเปนไปตามขั้นตอน
5.5 ตัวหนังสือ ชัดเจน เขาใจงาย

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ กอน-หลังเรียน
แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนกอนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่องการคุณและการหาร ช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 4

ขอท่ี p r ขอท่ี p r ขอท่ี p r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.73
0.70
0.30
0.26
0.40
0.86
0.67
0.76
0.56
0.53
0.26
0.73
0.73
0.83
0.80
0.86
0.73
0.33
0.80
086

0.75
0.37
0.12*
0.50
0.62
0.37
0.37
0.10*

0*
0.37
0.63
0.75
0.50
0.38
0.50
0.25
0.25
0.50
0.75
0.50

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.43
0.40
0.26
0.33
0.40
0.40
0.73
0.80
0.20
0.26
0.43
0.50
0.53
0.40
0.30
0.76
0.73
0.30
0.66
0.80

0.38
0.30
0.50
0.87
0.75
0.25
0.50
0.37
0.25
0.50
0.38
0.13*
0.37
0.50
0.38
0.37
0.50
0.38
037
0.75

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0.76
0.33
0.23
0.63
0.63
0.50
0.50
0.50
0.66
056
0.73
0.73
030
0.80
0.37
0.80
0.67
0.70
0.36
043

0.25
0.50
0.50
0.38
0.87
0.63
0.62
0.75
0.37
0.75
0.63
0.25
0.38
0.37
0.25
0.75

0..13*
0.50
1.00
0.75

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอท่ี 14, 16 และ 20 มีคา p สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบท่ีงาย
2. ขอสอบขอท่ี 3,8 , 9, 32, 57 มีคา r นอยกวา 0.20 จัดเปนขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา

เกณฑ
3. ขอสอบขอท่ี 9 มีคา r เทากับ 0 จัดเปนขอสอบท่ีไมมีคาอํานาจจําแนก
4. เนื่องจาก ขอสอบเกินจํานวนตองการ จึงตัดออกดวยการจับฉลากไดแกขอสอบขอท่ี 4, 5,

6, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 35, 36, 38, 43, 47, 48, 51, 53, 54
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 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน (ฉบับเดียวกัน)

สูตรคาความเช่ือม่ัน  rtt      = n 1  - x  (n - x)

แทนคา      rtt      =  30 1 – 21.03 (30 – 21.03)

                 = 30 1 – 21.03 (8.97)

                 = 30 1 – 188.639

        = 30 1 - .188

   = (1.03) (.812)
     rtt         = 0.83

         คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบกอนและหลังเรียน    = 0.83

       ผลการวิเคราะหคาคามเชื่อม่ันทั้งฉบับของแบบสอบถามความคิดเห็น

สูตร การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา
       ของครอนบัด (∝- Conefficiont)

∝ = n 1 -  ΣS t2

แทนคา ∝ = 30 1 – 8.44

∝ =  30 1 – .237

∝ = (1.03) (.763)
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น = 0.79

n-1 S t2

29 35.58

29

n-1 n (S t2)

30 (33.41)30-1

 29

29

1,002.3

1,002.3

29 
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              ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความคิดเห็น
สูตร การหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความคิดเห็น วิธีการของ  t- test ดังนี้

t = xสูง  -  xตํ่า
S2

สูง +  S2
ตํ่า

       √
แทนคา t = 59.14  -  47

          √
= 12.14

= 5.92

คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความคิดเห็น    =      5.92

ตารางท่ี 32 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและ
                   การหาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กับกลุมทดลองลองจริง 30 คน จํานวน 16 ชุด

ชุดที่ กิจกรรมระหวางเรียน
(E1)

แบบทดสอบยอยหลังเรียน
(E2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

74.58
80.20
78.33
80.36
78.89
80.13
81.01
82.00
81.00
82.69
80.21
80.00
81.58
82.03
80.39
80.83

80.50
80.00
85.00
82.67
83.88
82.00
82.67
84.67
84.67
85.56
81.11
82.78
84.66
83.89
82.00
83.33

รวมเฉล่ีย 80.26 83.37

n n

0.115 + 4.09

2.05
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ภาคผนวก  ง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่  4   เร่ือง   การคูณและการหาร

คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกจํานวนขอทดสอบ

30 ขอคะแนนเต็ม  30  คะแนน  เวลาในการสอบ 50  นาที
                   2.    ใหนักเรียนอานและทําความเขาใจในแตละขอ   แลวเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด
      เพียงคําตอบเดียว   โดยทําเครื่องหมาย   r  ลงในชองท่ีตรงกับอักษรเลือกใน

 กระดาษคําตอบตัวอยางเชน

ขอ  ก  ข  ค  ง
r

      3.   ถาตองการเปล่ียนแปลงคําตอบใหขีดเสนทับคําตอบเดิม   แลวทําเครื่องหมาย r
            ใหมในขอท่ีตองการดังตัวอยางเชน

ขอ  ก  ข  ค  ง
r r

                   4.    หามนักเรียนทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบนี้
       5.    ใหนักเรียนทดไดในดานหลังของกระดาษคําตอบ
       6.   เม่ือหมดเวลาใหนักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกอาจารยผูควบคุมสอบ
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1.   8  x 1,625 =
ก.  130 ข.  1,300
ค.  13,000 ง.  130,000

2.   19 x  1,000  =
ก.  19,000 ข.  1,900
ค.  190 ง.  19

3.   63    x  11  =
 ก.    690 ข.  691
       ค.    692               ง.   693
4.   21   ÷    3    =

ก.  7 ข.  8
ค.  9 ง.   10

5.   600   ÷   2    =
ก.  300 ข.  400

 ค.  600 ง.   700
6.   801   ÷    3    =

ก.  265 ข.  266
ค.  267 ง.   268

7.   600   ÷   24      =
ก.  24 ข.  25
ค.  26 ง.  27

 8.   3,840    ÷       15      =
ก.  254 ข.  255
ค.  256 ง.  257

9.   672      ÷       12        =
ก.  56 ข.  55
ค.  54 ง.  53

10.  1,300  ÷ 26  =
ก.  20 ข.  30
ค.  40  ง.   50

11.  (10 + 15 + 20 + 30  +35 ) ÷  5  =
ก.  20 ข.  21
ค.  22 ง.  23

12.  ปุก   ปก   ปุบ  และ  ปุย   หนัก  22
        กิโลกรัม ,   24   กิโลกรัม สวนปุบ  และ
        ปุยหนัก   21 กิโลกรัมเทากัน    จงหา
        คาเฉล่ียของน้ําหนักของเด็กท้ังส่ีคน

ก.  22  กก. ข.  23  กก.
ข.  24  กก. ง.   25  กก.

13. วันแรกอุไรตัดดอกกุหลาบได 30 กํา วันท่ี
       สองตัดได 32 กํา วันท่ี สามตัดได 40 กํา   
       เฉล่ียแลวอุไรตัดดอกกุหลาบวันละกี่กํา

    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  กอนและหลังเรียน

คําส่ัง    ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   (X)   ลงในกระดาษคําตอบ
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ก. (30+32+40) ÷3 =
       ข.   (40+32+30) ÷3 =
        ค.   (30x32x40) ÷3   =

 ง.   ถูกท้ัง ก และ ข
14. โรงงานผลิตปลากระปอง เดือนท่ี 1 ผลิตได
       2,500ลัง เดือนท่ีสามผลิตได 36,00ลัง เดือน
       ท่ีสามผลิตได 2,900ลัง โรงงานผลิตปลา
       กระปองสามเดือนเฉล่ียแลวเดือนละเทาไร
        ก.  3,000 ลัง ข.  3,200 ลัง

 ค.  3,300 ลัง ง.  3,400  ลัง
15. โรงงานผลิตสับปะรดกระปองผลิตได

ช่ัวโมงละ  525  กระปองในเวลา  8  ช่ัวโมง
จะผลิต ไดท้ังหมดกี่กระปอง
  ก.   525÷8    =        ข. 525  - 8   =
  ค.   8  + 525  =        ง. 8 x 525   =

16. ฝากเงินธนาคารไวเดือนละ  400  บาท  ถา
       ฝาก  6  เดือนมีเงินฝากท้ังหมดเทาไร

ก.   12  x  400   =    ข. 6 x 400   =
ค. 400   ÷   6   =    ง. 400 ÷ 12  =

17.  แมซ้ือชุดนักเรียนมาให  5  ชุด   ราคาชุดละ
       250   บาท  แมตองจายเงินเทาไร

ก.   5   +   250   =        ข.  5 x 250   =
ค.   250   -   5   =        ง.  250   ÷5  =

 18.  หนังสือราคาเลมละ 45  บาท   ถาขายไป
        48  เลม   จะไดรับเทาไร

ก.   45   x   48   =       ข. 48 x  45   =
ค.   45   +  48   =       ง.  ถูกท้ัง ก และข

19.  แกวลังหนึ่งมี  48  ใบ   ถาขายแกวไป
       12  ลัง  แสดงวาขายแกวไปท้ังหมดกี่ใบ

ก.  570    ใบ ข.  572  ใบ
ค.  574    ใบ ง.   576  ใบ

20. ขับรถไดระยะทางช่ัวโมงละ  60   กิโลเมตร
ถา ระยะทาง  960  กิโลเมตรจะตองขับรถ
นานกี่ช่ัวโมง
ก. 960 – 60   =

       ข.   960 + 60   =
       ค.   960  x 60  =
       ง.   960  ÷ 60  =
21.  60  นาที   เทากับ  1  ช่ัวโมง   ถา  540  นาที
       เทากับกี่ช่ัวโมง
      ก.   540÷60    =
      ข.   540÷120  =

ค.   540÷24   =
ง.    540÷24   =

22.  มีน้ําผ้ึง  365  ขวด  จัดใสลัง ลังละ   12
        ขวด  จะจัดไดกี่ลัง

ก.  20  ลัง   5  ขวด ข.  25  ลัง  5  ขวด
ค.  30  ลัง  5  ขวด ง.  35  ลัง  5  ขวด

23.  กระดาษหอหนึ่งมี 500 แผน กระดาษ 6 หอ
       จะมีกี่แผน
 ก.  500    ÷   6      =
 ข.   500   -    6      =
 ค.   6 x 500          =
 ง.    6 +   500        =
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24.  ดอกไม  6  ดอก   ราคา  3   บาท   ดอกไม
       12  ดอก  ราคาเทาไร

 ก.  6   บาท ข.  12  บาท
 ค.  24  บาท ง.  48  บาท

25.  พอเปนชางไม  ทําตูขายใบละ  5,200   บาท
       ขายไป   3  ใบ   พอจะไดรับเงินเทาไร

ก.  15,000 บาท ข.  15,500 บาท
ค.  15,600 บาท ง.   15,700 บาท

26. แมไดรับเงินเดือน  ๆ  ละ  4,500  บาท  พอ
      ไดรับเปน  2  เทาของแม  พอและแมไดรับ
      เงินเดือนรวมกันเปนเทาไร

ก.  1,300  บาท ข.  13,500  บาท
ค.  14,500  บาท ง.  14,500  บาท

27.  ไขไกกระบะหนึ่งมี   36  ฟอง  กระบะละ
        60  บาท   ตองการซ้ือ  10  กระบะมีเงิน
        เพียง  500  บาท  จะตองหาเงินเพ่ิมอีก
        เทาไร
       ก.   (60x10) – 500 =

ข. 500 - (60x10 ) =
ค. 600 - (36x10)  =
ง. (500-36) x 10 =

28.  ชาวสวนเก็บมะมวงมา 480  ผล จัดใส
กลอง กลองละ  40 ผลจะตองใชกลองกี่ใบ

         ก.  12  ใบ ข.  13  ใบ
         ค.  14  ใบ ง.   15  ใบ
29. อุดมมีเงิน 800 บาท  ถาใชวันละ 25  บาท
        จะใชได กี่วัน
          ก.   30 วัน ข.  32  วัน
           ค.  34  วัน ง.  36  วัน
30. แมซ้ือขาวสาร 3 ถุง ถุงละ 15 กิโลกรัม 

แบงหุง วันละ 3 กิโลกรัม จะใชหุงไดกี่วัน
        ก.  1  วัน              ข.  10  วัน
         ค.  5  วัน              ง.  15  วัน

 “ขอใหทุกคนโชคดีนะคะ”
และนารักทุกคน
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  การคูณและการหารของนักเรียน

           ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท และ
วิธีสอนตามคูมือครู

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ตองการทราบความรูสึกและการกระทําบางอยางของนักเรียน

ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ขอใหนักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามใหตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง
เพ่ือประโยชตอการวิจัย

2. การตอบคําถามครั้งนี้ไมมีผลใดๆตอคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร
3. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 20 ขอ เวลา 20 นาที
4. วิธีการตอบแบบสอบถาม  หลังจากอานขอความในแตละขอแลวใหขีดเครื่องหมาย / ให

ตรงกับขอนั้นๆ เพียงขอเดียว ดังตัวอยางในการตอบในขอ 0

ระดับความคิดเห็นขอความ
มาก ปานกลาง นอย

0  ฉันอยากทําโจทยคณิตศาสตรนอกหองเรียน            /

                  ขอขอบใจนักเรียนทุกคนในความรวมมือ
             นัคสวรรย   ศรีจันทร
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ช่ือ……………………..…………………………….หองเรียนท่ี ………….เลขท่ี……………..

ระดับความคิดเห็นขอความ
มาก ปานกลาง นอย

บรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
1.  ฉันจะเตรียมสมุดหนังสือเรียนคณิตศาสตรไวบนโตะทุกคร้ังเมื่อถึงเวลา
          เรียนคณิตศาสตร
2.      ฉันฟงครูอธิบายตลอดเวลาโดยไมเบื่อเลย
3.      ฉันเต็มใจที่จะเรียนคณิตศาสตรมากกวาวันละ1 ช่ัวโมง
4.      ฉันไมมีความวิตกกังวลเลย เมื่อถึงเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร
5.      ฉันสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอื่นๆ
6.      ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยความสบายใจ
7.      ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน
8. ฉันจะตั้งใจทํางานจนเสร็จและสงทุกคร้ังเมื่อคุณครูใหทํา แบบฝกหัด
9. ฉันรูสึกสบายใจที่จะตองพบครูผูสอนในช่ัวโมงคณิตศาสตร
10. บรรยากาศการเรียนคณิตศาสตรทําใหฉันกระตือรือรน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
11. วิธีสอนของครูชวยสงเสริมใหฉันรูจักการแกโจทยปญหาดีขึ้นมาก
12.    ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได
13.  ขณะที่กําลังทํากิจกรรมเมื่อไมเขาใจ ฉันจะยกมือเพ่ือขออนุญาตถาม
14. เมื่อคุณครูถามปญหาคณิตศาสตรในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอนฉันสนใจที่จะตอบปญหา
15.   ฉันชอบทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข
15. ถาเราเขาใจเกี่ยวกบัคณิตศาสตรแลว เมื่อเพ่ือนสงสัยเราควรอธิบายใหเขา

เขาใจดวย
17.  ฉันแนใจวาการสอคณิตศาสตรแตละคร้ังจะทําคะแนนไดดี
18.  ฉันพรอมที่จะทํากิจกรรมคณิตศาสตรที่ไดรับมอบหมาย
19.  ฉันคิดวาคณิตศาสตรชวยสงเสริมใหฉันเปนคนมีเหตุผล
20. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปใชในชีวิต
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 แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่1 เวลา  3  คาบ
           &&&&&
สาระสําคัญ

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10   , 100  , 1,000 วาทําไดโดยนํา
ตัวตั้งเฉพาะสวนหนาของตัวตั้งโดยไมคํานึงถึง 0 ท่ีมีอยูขางทายของตัวตั้ง เม่ือไดเทาไรแลวจึงเติม 0 ท่ี
ผลคูณใหจํานวนของ 0 ท่ีเติมมีคาเทากับจํานวนของ 0 ท่ีอยูขางทายของตัวตั้ง
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนทีไมเกินส่ีหลักใหสามารถหา
ผลคูณได
เนื้อหา

การคูณท่ีมีหลักเดียว กับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10  ,  100  ,  1,000
กิจกรรมการเรียนการสอน
     1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
                    1.1   ครูใหนักเรียนทองสูตรคูณ แม 2 ถึง 12 พรอมกัน

   1.2   ครูใหนักเรียนเลนเกมคูณสูตรคูณ จาก บัตรคําการคูณจํานวน ระหวาง
จํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลัก

      1.3   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 1 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 1
             1.4    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 1

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูใหนักเรียนหาผลคูณระหวางจํานวนท่ีมี 1 หลัก กบั 1   10    100

1,000     ของตัวอยางตอไปนี้
  6      ×1 6     × 1 = 6
  6      ×   10 6     × 10 = 60
  6      ×100 ⇒ 6      × 100 = 600

       6      ×1,000 6      × 1,000 = 6,000
 ใหนักเรียนสังเกตผลคูณท่ีไดวาจะมี  0  เพ่ิมขึ้นทีละหนึ่งตัว

          2.2   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีก
   3    ×    1 =  7    × 1 =  
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   3     ×10 =  7    × 10 =  
   3     ×100 =  7    × 100 =  
  3   × 1,000 =  7    × 1,000 =  

      2.3   ใหนักเรียนหาผลคูณแลวตอบดวยวาจา
3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูยกตัวอยางอีก

 3   × 4 =  6     × 13        =  
 3   × 40 =  6    × 130      =  
 3   × 400 =  6    × 1,300   =  
 3    ×     4,000    =  

       3.2   ใหนักเรียนหาผลคูณแลวชวยกันสรุปเกี่ยวกับการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียว
กับจํานวนท่ีเปนพหุคูณ ของ 10 100 1,000วา ทําไดโดย นําตัวคูณไปคูณตัวตั้งเฉพาะสวนหนาของตัว
ตั้งโดยไมคํานึงถึง 0  ท่ีมีอยูขางทายของตัวตั้ง เม่ือไดเทาไร แลวจึงเติม 0 ท่ีผลคูณใหจํานวนของ 0 ท่ี
เติม มีจํานวนของ 0 เทากับ 0 ท่ีอยูขางทายของตัวตั้ง

4.   ขั้นฝกทักษะ
       4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 1
       4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 1
       4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
       4.5   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 1
5.   ขั้นนําความรูไปใช

                     นักเรียนทําการบานจากหนังสือเรียนหนา63ขอ2
6. ขั้นประเมินผล

                    ใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอย ชุดท่ี 1 เพ่ือเปนการประเมินผล
ส่ือการเรียนการสอน

1.   บัตรคําการคูณ จํานวนหลักเดียวกับพหุคูณของ 10  100  1,000 จํานวน 6 บัตร
2.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 1

การวัดผลและประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
2. ผลการตรวจแบบฝกเสริมทักษะ ชุดท่ี 1
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่2 เวลา  3 คาบ

                &&&&&
สาระสําคัญ

การคูณ หมายถึงนําตัวคูณไปคูณตัวตั้งทีละตัว เริ่มตั้งแตหลักหนวยทางขวามือ แลวคูณกับ
หลักสิบ และหลักรอยตามลําดับ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนทีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีไมเกิน ส่ีหลัก หรือระหวาง
จํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนทีมีสองหลักให สามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูใหนักเรียนทองสูตรคูณแม 2 ถึง 12
       1.2   ใหนักเรียนเลนเกมการคูณจากบัตรคํา

1.3 ครูเฉลยการบาน
1.4    ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 2 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 2
1.5 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 2

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
                     2.1   ครูยกตัวอยางโจทยการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ี
มีสามหลัก เชน 7   × 125   =   

       2.2   ครูและนักเรียนชวยกันหาผลคูณโดยการคูณเปนขั้นๆ ดังนี้
  ขั้นท่ี 1 คูณในหลักหนวย

         215 7     × 5 ได 35
     ×

     7 35  คือ 3  สิบ กบั 5 ใส 5
5 ในหลักหนวยทด 3 ในหลักสิบ
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   ขั้นท่ี 2 คูณในหลักสิบ
215 7    คูณ 1 สิบ  ได  7  สิบ

×                        รวมกับทดอีก  3  สิบ  เปน  10  สิบ
     7 10 สิบ  คือ  1 รอย  กบั  0  สิบ  ใส  0

05 ในหลักสิบ ทด 1 ในหลักรอย

ขั้นท่ี 3 คูณในหลักรอย

215 7 คูณ 2 รอย ได 14 รอย
×                        รวมกับทดอีก 1 รอย เปน 15 รอย

                   7 15 รอย ใส 5ในหลักรอยและ 1 ในหลักรอย
             1,505                                  ดังนั้น     7   ×   125    = 1,505

3.   ขั้นสรุป
              3.1   ครูเขียนโจทยเปนตัวอยางอีก 2 ตัวอยาง

4 × 9 =  ∗
8 ×           934 =  ∗
5 × 2,148 =  ∗

                     3.2   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ขั้นตอนการคูณทํานองเดียวกับขอ 2.2 โดยนําตัวคูณ
คูณตัวตั้งทีละตัว เริ่มจากหลักหนวยทางขวามือ แลวคูณหลักสิบและหลักรอย หลักพันตามลําดับ

4.   ขั้นฝกทักษะ
                 4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 2
                 4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 2
                 4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                 4.4  นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 2

5. ขั้นนําไปใช
ใหนักเรียนทําการบานจากแบบฝกหัดในบทเรียนหนา65ขอ2

         6.   ขั้นประเมินผล
                     นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี 2
ส่ือการเรียนการสอน

1.   บัตรคําการคูณ จํานวนท่ีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมี สามหลัก จํานวน 10 บัตร
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2.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 2

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการอภิปรายรวมกันระหวางนักเรียนและครู
2.   ตรวจแบบทดสอบยอย
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่3 เวลา  3 คาบ

                          &&&&&
สาระสําคัญ

10 คูณจํานวนท่ีมีสองหลักจะหาผลคูณไดจากการนํา 1 ไปคูณ จํานวนท่ีมีสองหลักแลวเติม 0
ตอทายอีก 1 ตัว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณ   10, 20, .....,90   กับจํานวนท่ีมีสองหลัก  ใหสามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณ  10   20 ……90 กับจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
                    1.1  ทบทวนการบานโดยตรวจเฉลยการบานพรอมกับนักเรียน

      1.2   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 3 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 3
                    1.3   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 3

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
                     2.1   ครูเขียนโจทยบนกระดาน ดังนี้

  1  × 53 =       
  10× 53 =       

        2.2   ครูจัดแผนตารางสิบ แผนตารางรอย แทนจํานวน 53 หนึ่งกลุม เพ่ือแสดง
   1  ×  53

2.3 ใหนักเรียนหาผลคูณของ  10  ×  53 จากแผนตารางสิบ และแผนตารางหนวย จ
ได     530

3.   ขั้นสรุป
                     3.1   ครูยกตัวอยางอีก  เชน

  1 × 60         =           1 × 24 =       
  10 × 60         =          10 × 24 =       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



165
  1 × 71 =           1 × 18 =       
  10 × 71 =           10 × 18 =       

แลวใหนักเรียนหาผลคูณ จากนั้นใหนักเรียนสังเกตผลคูณวาตัวเลขในหลักหนวยเปนเลขใด และ
ท่ีเหลือหลักถัดไปเปนเลขใด
                    3.2   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา 10 คูณ จํานวนท่ีมีสองหลักจะ
หาผลคูณไดจากการนํา 1 ไปคูณจํานวนท่ีมีสองหลักแลวเติม 0 ตอทายอีก 1 ตัว
                    3.3   ครูใหนักเรียนหาผลคูณจากตัวอยางตอไปนี้

4 × 50 =          3 × 18     =       
40 × 50 =          30 × 18     =       

4. ขั้นฝกทักษะ
                     4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 3
                     4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 3
                     4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                     4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 3

5.   ขั้นนําไปใช
                    ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา66ขอ7-15
        6.   ขั้นประเมินผล
                    ใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี 3
ส่ือการเรียนการสอน

1.   แผนตารางรอย แผนตารางสิบ
2.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 3

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมอภิปรายตอบคําถามและสรุป
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี 3
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่4 เวลา  3คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

การคูณตัวตั้งสองหลักและตัวคูณสองหลักทําไดโดยนําหลักหนวยของตัวคูณกับตัวตั้งในหลัก
หนวยกอนแลวหาผลคูณของหลักตอไป   แลวหาผลคูณของตัวคูณกับหลักสิบในตัวตั้งหลักหนวยนํา
ผลลัพธท้ังสองามรวมกันจะไดคําตอบ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนทีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีไมเกิน ส่ีหลัก หรือระหวาง
จํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนทีมีสองหลักให สามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนความหมายของจํานวนหนึ่งหลักกับสองหลักโดยใหนักเรียนหาคาของ

2 × 36 =       
3 × 43 =       
5 × 50 =       

      1.2   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 4 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 4

      1.3   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 4
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
        2.1   ครูเขียน 12  × 36   =         บนกระดาน แลวถามวา มี 36 อยูกี่กลุม
        2.2   ครูนําภาพแสดง 12 กลุม ของ 36 มาติดบนแผนปาย(ใหภาพนี้สามารถแยกเปน 2

สวน ใหสวนหนึ่งแสดง 10 กลุม อีกสวนหนึ่งแสดง 2 กลุม)  แลวถามนักเรียนวา 12 กลุม คือ 10 กลุม
กับอีก 2 กลุม ใชหรือไม ใหนักเรียนเขียน 12 ในรูปการบวกไดอยางไร (12 = 10 + 2 )

        2.3   นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
   10  กลุมของ   36     คือ  360    อาจหาคําตอบไดจาก 10   ×   36
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   2 กลุมของ  36     คือ 72   อาจหาคําตอบไดจาก    2   ×   36

360     +72     = 432
       2.4   ใหนักเรียนเขียนแสดงผลคูณไดดังนี้

36 ×
12
72 ß 2 × 36

            360 ß 10 × 36
            432

3.   ขั้นสรุป
        3.1   ครูยกตัวอยางอีก เชน 14    ×    23  =       
        3.2   ใหนักเรียนแสดงวิธีคูณ ของ  14    ×  23
        3.3   นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปการคูณของจํานวนสองหลักกับสองหลัก โดย นําหลัก

หนวยของตัวคูณ คูณตัวตั้งกอนแลว หาผลคูณของหลักสิบกับตัวตั้ง นําผลลัพธท้ังสองมารวมกันจะได
คําตอบ

4.   ขั้นฝกทักษะ
                    4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 4
                    4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 4
                    4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง

4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 4
      5.   ขั้นนําไปใช

      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบสอนหนา69ขอ1-6เปนการบาน
      6.   ขั้นประเมินผล

       นักเรียนทําแบบทดสอบยอย ชุดท่ี 4
ส่ือการเรียนการสอน

1.   ภาพจัดกลุมการคูณ 2  ภาพ
2.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 4

การวัดผลประเมินผล
1.    สังเกตการรวมกิจกรรม การถามตอบ การอภิปราย การสรุปเรื่องการหารยาว
2. ตรวจแบบทดสอบยอยท่ี 4
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่5 เวลา  3 คาบ

 &&&&&
สาระสําคัญ การหาผลหารของจํานวนซ่ึงมีตัวตั้งเปนพหุคูณของ  10  , 100  , 1,000 และตัวหาร
เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว ทําไดโดยการหาจํานวนอะไรมาคูณกับตัวหารแลวไดผลลัพธเทากับตัวตั้ง
เรียกวาการหารโดยการประมาณผลหา
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนพหุคูณของ  10, 100, 1,000 และตัวการเปน
จํานวนท่ีหลักเดียว   ใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารซ่ึงตัวตั้งเปนพหุคูณ ของ 10 , 100  ,1,000 และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลัก หรือส่ีหลัก ตัวหารเปน

หลักเดียว
                     1.2   ครูทบทวนความสัมพันธของการคูณและการหาร เชน

7       ×     2 =     14       ดังนี้
14     ÷     2 =        7
7 0      ×     2 =     140      ดังนี้
14 0    ÷     2 =        70
700       ×     2 =     1,400      ดังนี้
1,4 00    ÷     2 =        700

       1.3    ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 5 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 5

       1.4   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 5
2. ขั้นสอนเนื้อหา
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       ครูยกตัวอยาง การหาผลหารอีก เชน
480 ÷ 6 ซ่ึง     จะไดดังนี้
    ×   6 = 480

หาจํานวนมาคูณกับ 6 แลวได 480
80   ×   6 = 480

ดังนี้            480      ÷ 6 = 80
3.   ขั้นสรุป
      ครูยกตัวอยางอีกแลวรวมอภิปรายกับนักเรียนวาการหารของจํานวนซ่ึงมีจํานวนตัวตั้งเปน

พหุคูณของ 10   100   1,000 และตัวหารท่ีเปนจํานวน เปนเลขหลักเดียว ทําไดโดยการหาจํานวนอะไร
มาคูณกับตัวหาร แลวไดผลลัพธเทากับตัวตั้ง

4.   ขั้นฝกทักษะ
                     4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 5
                     4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 5
                     4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                     4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 5

5.   ขั้นนําไปใช
      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา70ขอ4-12เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี 5

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 5

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยท่ี 5
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่6 เวลา  3 คาบ

  &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีหลายหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว อาจทําได
โดยใชการตั้งหารยาวโดยวิธีการหารทีละหลัก
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลัก
เดียวใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลัก หรือ ส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว โดยวิธี
หารยาว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนการใชสัญลักษณ    )             แทนการหารโดยยกตัวอยาง
               48   ÷  6   =     ใหนักเรียนหาผลหาร จากนั้นเขียนแสดงวิธีการหารดังนี้

   8
                                                                             ) 4  8

            4  8 8 ×    6
  0

1.2 ครูยกตัวอยางอีก 1 ตัวอยาง ท่ีตัวหารเปนเลขหลักเดียว ใหนักเรียนแสดงวิธีการหาร
ยาวอีกครั้ง

       1.3  ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 6พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 6

1.4  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 6
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูยกตัวอยาง  756 ÷ 6 =   
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                    2.2   ใหนักเรียนชวยกันหาผลหารโดยครูใชแผนตารางรอยประกอบ และเขียนแสดง
วิธีการหารยาวดวย

       2.3   ครูยกตัวอยางเพ่ิมอีก 2 – 3 ตัวอยาง
3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูใหนักเรียนยกตัวอยาง และรวมกันแสดงวิธีทําการหารยาว
       3.2   ครูใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยโดยใชความสัมพันธ

                           (ผลหาร  ×  ตัวหาร )   +   เศษ       =  ตัวตั้ง
       3.3   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการหารยาวซ่ึงทําไดโดยการหารทีละหลัก
4.   ขั้นฝกทักษะ
       4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 6
       4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 6
       4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง

4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 6
5. ขั้นนําไปใช

ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา72ขอ2เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
        นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี 6

ส่ือการเรียนการสอน
1. แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 6

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การถามตอบระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  6
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 7 เวลา  3 คาบ

 &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีหลายหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว อาจทําได
โดยใชการตั้งหารส้ันโดยวิธีการหารทีละหลัก
จุดประสงค

เม่ือกําหนดการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
ให สามารถหาผลหารดวยวิธีหารส้ันได
เนื้อหา

การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียวโดยการ
หารส้ัน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
      1.1   ครูทบทวนการหารยาวท่ีตัวตั้งไมเกินส่ีหลัก ตัวหารหลักเดียว

1.2 ครูตรวจการบานพรอมกับนักเรียน
1.3    ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 7 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 7
1.4   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 7

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูแนะนําสัญลักษณการหารส้ัน  )              กอน
       2.2   นักเรียนหาผลหารของจํานวนตัวอยางท่ีครูให 723   ÷ 3
       2.3   นักเรียนเขียนในรูปการหารส้ัน

           3  )  723
      2.4   นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายการหารยาวท่ีมีวิธีการหารตัวตั้งทีละตัวซ่ึงมีวิธีการ

หารส้ันทําไดโดยการหารทีละหลักเชนกัน
                    2.5   ใหนักเรียนสังเกตผลหารท่ีเขียนไวขางลาง ซ่ึงแตกตางกับการหารยาวซ่ึงเขียนไวขาง
บน

3.   ขั้นสรุป
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ครูยกตัวอยางโจทยการหารเพ่ิมเติมอีกหลายๆตัวอยาง ท้ังท่ีมีเศษและไมมีเศษแลวรวมกัน

สรุป วิธีการหารส้ันวา การหารส้ันทําไดโดยใหใชการตั้งหารส้ันโดยวิธีการหารทีละหลัก

4.   ขั้นฝกทักษะ
                    4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 7
                    4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 7
                    4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                    4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 7

5.   ขั้นนําไปใช
      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา74ขอ6-10เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล

                    นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี 7
ส่ือการเรียนการสอน

1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 7
การวัดผลประเมินผล

1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การสรุปเปนรายบุคคล
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  7
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 8 เวลา  3 คาบ

  &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหาร
เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว หาคําตอบไดโดยใชความสัมพันธของการคูณและการหาร
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารท่ีเปนการหารดวยพหุคูณของ  10  ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
1.1 ครูทบทวนความสัมพันธระหวางการคูณและการหารซ่ึงตัวหารไมเกินหลักเดียว

       1.2  ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 8 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 8
                     1.3   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 8

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2.1 ครูนําบัตรโจทยเกี่ยวกับความสัมพันธของการคูณและการหารมาใหนักเรียนหาคํา

ตอบ                 เชน    4  ×  20  80
          80 ÷ 20 =   
          3 × 60 =  180
      180 ÷ 60 =   

      2.2   ครูยกตัวอยางอีก ใหนักเรียนหาคําตอบ
3.   ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการหาผลหารท่ีตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหารเปน

จํานวนท่ีมีหลักเดียวสามารถหาคําตอบไดโดยใชความสัมพันธของการคูณและการหาร เชน จะหาผล
หารของ 560   ÷  80 ก็ใหหาวาอะไรคูณกับ 80 ได 560 ซ่ึงจะได  7  × 80   = 560

ดังนั้น  560   ÷80   = 7
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4.   ขั้นฝกทักษะ

             4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 8
                    4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 8
                    4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                    4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 8

5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา77ขอ4-15เปนการบาน

       6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  8

ส่ือการเรียนการสอน
      1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 8
การวัดผลประเมินผล

1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  8
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 9 เวลา  3 คาบ

  &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหาร
เปนจํานวนท่ีมีสองหลัก อาจใชวิธีหาคําตอบโดยการหารยาวท่ีมีผลหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก และหารดวยพหุคูณของ  10
โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนการหารท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ10 ผลหารเปน

จํานวนท่ีมีหลักเดียว
1.2 ครูทบทวนการบานใหนักเรียนตรวจคําตอบ
1.3  ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 9 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 9
1.4   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 9

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูเขียนโจทยการหารท่ีตัวหารเปนพหุคูณของ 10 และผลหารเปนจํานวนท่ีมีสอง

หลัก เชน 840    ÷   40 =   
       2.2   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการหารยาวซ่ึงขั้นท่ี 1 หารในหลักรอย

กอน ขั้นท่ี2หารในหลักสิบ   ขั้นท่ี3 หารในหลักหนวย
        2.3   ครูยกตัวอยางอีก 1 – 2 ตัวอยาง แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายขั้นตอนการหาร

ยาวและหาคําตอบ
3. ขั้นสรุป
        3.1   ครูยกตัวอยางการหารอีก 1 – 2ตัวอยาง
        3.2   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการหาร
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คูณใหนักเรียนสังเกตผลหารในแตละขั้นนั้นจะเขียนตัวเลขโดดในหลักเดียวกับตัวเลขขวามือสุด
ของตัวตั้งท่ีพิจารณาในขั้นนั้น เชน ถาหารในหลักสิบ จะใสผลหารเลขโดดในหลักสิบ เปนตน และใน
การหารแตละหลัก ใชวิธีคิดเพ่ือใหหาคําตอบไดงายขึ้น โดยอาศัยการหารท่ีผลหารมีหนึ่งหลักกอนแต
เวลาเขียนผลหารตองใสผลหารใหถูกตอง

4. ขั้นฝกทักษะ
                     4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 9
                     4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 9
                     4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                     4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 9

5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา79ขอ6-10เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  9

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 9

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
2. ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  9
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        แผนการสอนกลุมทดลองที่ 1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 10 เวลา  3 คาบ

                       &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก ผล
หารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก อาจใชวิธีการตางๆเชนเดียวกับการหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ี
มีหลายหลัก และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสอง
หลัก โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารเม่ือตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลักใดๆ และผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนขั้นตอนการหารยาว

1.2   ครูทบทวนการบานพรอมคําตอบ
1.3   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 10 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 10
 1.4   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 10

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูยกตัวอยางการหาร เชน  648 ÷   27 =   
       2.2   ใหนักเรียนรวมกันอภิปราบขั้นตอนการหารและใหนักเรียนสังเกตและประมาณ

หารจะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดเร็วขึ้น
       2.3   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาการหารงายๆใหนักเรียนฝกอภิปรายหาคําตอบจากโจทย

ปญหา
3. ขั้นสรุป

                     3.1   ครูยกตัวอยางการหารอีก 1 –2 ตัวอยาง ท่ีเปนโจทยปญหา
                     3.2   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการหาร
                     3.3   นักเรียนรวมกันอภิปรายการหารตัวตั้งสามหลักตัวหารสองหลัก ผลหารสองหลัก
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โดยในขั้นท่ี1การหารในหลักรอยขั้นท่ี2การหารในหลักสิบ ขั้นท่ี3การหารในหลักหนวย

4.   ขั้นฝกทักษะ
                    4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 10
                    4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 10
                    4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                    4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 10

5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา81ขอ
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  10

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 10

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมอภิปราย การถามตอบ  การสรุปบทเรียน
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  10
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แผนการสอนกลุมทดลองที่ 1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง คาเฉลี่ย                แผนการสอนที ่ 11 เวลา 3 คาบ

 &&&&&
สาระสําคัญ

การนําผลบวกของจํานวนตางๆมาหารดวยจํานวนท่ีมีท้ังหมด เรียกวา การเฉล่ีย และผลหารท่ี
ไดเรียกวา คาเฉล่ีย ของจํานวนเหลานั้น
จุดประสงค

เม่ือกําหนดขอมูลหรือโจทยปญหาให สามารถหาคาเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวนตางๆของ
โจทยปญหาได
เนื้อหา

การเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
       1.1 ครูทบทวนโจทยปญหาการหาร การจัดแบงกลุมท่ีเทาๆกันรวมกันอภิปรายกับ

นักเรียน
       1.2   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 11 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 11
       1.3   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 11
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม

                     2.1   ครูแบงนักเรียนออกเปน 3 – 4 กลุม ใหแตละกลุมจัดส่ิงของตามท่ีกําหนดดังนี้
         กลุมท่ี 1จัดหนังสือ 3 ตั้ง ใหแตละตั้งมีหนังสือเปน 6,4,2 ตามลําดับ
         กลุมท่ี 2 จัดดินสอ 4 กลอง ใหแตละกลองมีจํานวนดินสอเปน 5,3,6,2 แทงตามลําดับ
         กลุมท่ี 3 จัดยางลบ 5 กลอง ใหแตละกลองมีจํานวนยางลบเปน 1,2,3,1,3 แทงตามลําดับ
         กลุมท่ี 4 จัดสมุด 7 ตั้ง ใหแตละตั้ง มีจํานวนสมุดเปน 2,4,5,1,2,3,4 เลมตามลําดับ

                     2.2   ใหแตละกลุมจัดส่ิงของใหมใหมีจํานวนตั้งเทาเดิม และแตละตั้งมีจํานวนส่ิงของ
เทาๆกันใหนักเรียนแตละกลุมหาวาจะไดตั้งละกี่ช้ิน ใหนักเรียนอภิปรายวิธีหาคําตอบใหไดประเด็นท่ี
อาจใชวิธีการนําส่ิงของทุกครั้ง (หรือกอง) มารวมกันแลวจึงแบงเปนตั้งหรือกองละเทาๆกัน เพ่ือนําเขา
สูการคิดคํานวณ
                     2.3   ครูใหนักเรียนคิดวาถามีส่ิงของ 4 กอง แตละกองมีจํานวนเปน 5 ช้ิน 3 ช้ิน 6 ช้ิน
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 และ 2 ช้ิน ตามลําดับ ถาจะจัดส่ิงของใหแตละกองมีจํานวนเทาๆกันจะไดกองละกี่ช้ินและมีวิธีคิด
อยางไร
                     2.4   ครูนําอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวา สามารถคิดคําตอบไดจากการรวมจํานวนส่ิง
ของท้ังหมดกอน แลวหารดวย 4 ดังนี้

5   + 3      +    6   +    2      =     16
16     ÷ 4                  =     4

3. ขั้นสรุป
                     3.1   ครูแนะนําใหนักเรียนทราบวาการนําจํานวนส่ิงของท้ังหมดในแตละกลุมมารวม
กันแลวนําจํานวนกลุมมาหารผลบวกนั้นเรียกวิธีการเชนนี้วา การเฉล่ีย และผลหารท่ีไดเรียกวา คา
เฉล่ียของจํานวนเหลานั้น
                    3.2   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม

4.   ขั้นฝกทักษะ
                    4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 11
                    4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 11
                    4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                    4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 11

5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา84ขอ4-8เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  11

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 11

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  11
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                         แผนการสอนกลุมทดลองที่ 1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาการคูณการหาร แผนการสอนที ่ 12 เวลา  3 คาบ

&&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการคูณสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทําและหาคําตอบได
จุดประสงค

1.   เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณและการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ี
มีหลักเดียว หรือระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักใหสามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ แสดงวิธีทําและหาคําตอบได

2.   การหารท่ีมีหลักเดียว
เนื้อหา

โจทยปญหาการคูณการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
หรือสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ขั้นทบทวนความรูเดิม
                     1.1   ครูทบทวนโจทยปญหาการหาคาเฉล่ีย 1 – 2 ตัวอยาง

1.2 ครูทบทวนการบานพรอมคําตอบ
1.3  ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 12 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 12
       1.4   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 12
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม

2.1 ครูนําโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
หรือระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักหลายๆตัวอยาง
                      2.2   นักเรียนอานโจทยท่ีครูให แลวครูตั้งคําถาม
                                -   โจทยกําหนดอะไร
                                -   โจทยใหหาอะไร
                                -    จะตองใชวิธีใดในการแกปญหา
                                -    เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร
                    2.3   นักเรียนฝกวิเคราะหโจทยและเขียนเปนประโยคสัญลักษณจากโจทยท่ีครูให
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                    2.4   เม่ือนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณแลว ใหนักเรียนชวยกันเขียนแสดงวิธีทํา
                    2.5   ครูนําโจทยปญหาการหารใหนักเรียนฝกคิดเชนเดียวกับโจทยปญหาการคูณ

3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาการคูณหรือการหารอีก
       3.2   นักเรียนฝกคิดโจทยปญหาการคูณการหารโดยสรุปเปนขั้นตอนคือ

 -   โจทยกําหนดอะไร
 -   โจทยใหหาอะไร
 -   จะตองใชวิธีใดในการแกปญหา
 -   เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร
- แสดงวิธีทํา

4.   ขั้นฝกทักษะ
                     4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 12
                     4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 12
                     4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                     4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 12

5.   ขั้นนําไปใช
                    ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา86ขอ7-10เปนการบาน

6.   ขั้นประเมินผล
                    นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  12
ส่ือการเรียนการสอน

1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 12
การวัดผลประเมินผล

1.   สังเกตการรวมกิจกรรม  การอภิปรายการแตงโจทยปญหา การถามตอบ การสรุป
2. ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  12
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แผนการสอนกลุมทดลองที่ 1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาที่คําวา”เทาของ” แผนการสอนที ่ 13 เวลา  3 คาบ

&&&&&
สาระสําคัญ

จํานวน   เทาของ   อาจหาไดจากการจัดจํานวนกลุมของจํานวนหนึ่ง
จุดประสงค

1.   เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณการหารท่ีมีคําวา     เทาของ   สามารถหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาท่ีมีคําวา......เทาของ.......
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูใหนักเรียนเลนเกมแบงกลุม และจัดกลุมเพ่ือนําเขาสูบทเรียน

1.2   ครูทบทวนการคูณ
1.3   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 13 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 8
1.4   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 13

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูใหนักเรียนพิจารณาภาพ

                           แลวตอบคําถามวา จากภาพมีของกี่กลุม กลุมละเทาไร
สองกลุมรวมกันมีคาเทาไร

       2.2   ครูแนะวา “  2 เทาของ 3” อาจหาคาไดจากการหาวา 2 กลุม ของ 3 มีคาเทาไร ครูยก
ตัวอยางอีก เชน 4 เทา ของ 2

5  เทา ของ 4
6 เทา ของ   3
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      แลวใหนักเรียนหาคําตอบจากการจัดกลุม
3. ขั้นสรุป
        3.1   ครูยกตัวอยาง

                      3.2   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย  วา    4 เทา ของ 2 คือ 8
     5 เทา ของ 4 คือ 20
     6 เทา ของ 3 คือ 18

   จากท่ีนักเรียนไดคําตอบแลวถามตอวาจะมีวิธีการใดจึงไดคําตอบ
    ครูอาจแนะ 4  เทา ของ  2    คือ 4×2   มีคาเทากับ 8

                    3.3   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกคิดอีก
4.    ขั้นฝกทักษะ

                    4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 13
                    4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 13
                    4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                    4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 13

5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา87ขอ4-6เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  13

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 13

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การอภิปราย การถามตอบ
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  13
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        แผนการสอนกลุมทดลองที่ 1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาที่มีคําวา”เทาของ” “เปนกี่เทาของ” แผนการสอนที ่ 14 เวลา  3 คาบ

       &&&&&
สาระสําคัญ

จํานวน……….เทาของ………….และ      เปนกี่เทาของ อาจหาคําตอบไดจากการเขียนใหอยู
ในรูปการคูณได
จุดประสงค

1. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีคําวา เทาของ เปนกี่เทาของ สามารถ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณได

เนื้อหา
โจทยปญหาท่ีมีคําวา……..เทาของ ……… เปนกี่เทาของ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม

                    1.1   ครูทบทวนการคูณ
1.2   ครูทบทวนโจทยการหาจํานวนเทาของ
1.3   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 14 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก

เสริมทักษะชุดท่ี 8
1.4  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 14

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูเขียนโจทย “ 7 เทา ของ 5 เทากับเทาใด” แลวใหนักเรียนหาคําตอบวา

                             -   จากโจทยคําตอบเทากับเทาใด
                             -   ใชวิธีการใดในการหาคําตอบ
                             -   เขียนใหอยูในรูปการคูณไดอยางไร
                      2.2   ครูเขียน  7 เทาของ  5  เทากับ  35

6 เทาของ  5 =        35
             สามารถพูดไดอีกอยางหนึ่งวา 35 เปน 7 เทา ของ   5 เขียนใหอยูในรูปการคูณไดดังนี้

35 = 7  ×5
          2.3   ครูยกตัวอยางอีกตอไปวา 4 เทา ของ 2 เทากับ 8 พูดไดอีกอยางหนึ่งวา 8 เปน 4 เทา

ของ 2 เขียนในรูปการคูณไดเปน 8  =  4  ×  2
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      2.4   ใหนักเรียนชวยกันเขียนประโยคสัญลักษณ

12 เปนกี่เทาของ 3
12 =      ×3

      2.5   แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบ ซ่ึงสามารถหาไดโดยการหาร
12 =      ×3
12 ÷ 3   =    

      2.6   ครูยกตัวอยางท่ีเปนโจทยปญหาแลวใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหา
3.   ขั้นสรุป
       ครูยกตัวอยางโจทยปญหามีคําวา    เทาของ     เปนกี่เทาของ  อีก แลวใหนักเรียนฝกคิด

เปนประโยคสัญลักษณโดยหาขอสรุปวา ถามีคําวา เทาของ ใหเขียนในรูปการคูณ เชน 4 เทา ของ เงิน
20 บาท เปนเงินเทาไร

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 4     × 20 =    
หรือ 21 เปนกี่เทาของ 3
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 21 =    × 3
หาคําตอบไดจาก 21 ÷ 3   =    
4.   ขั้นฝกทักษะ

                      4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 14
                      4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 14
                      4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                      4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 14

5.   ขั้นนําไปใช
 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา87ขอ7-10เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  14

ส่ือการเรียนการสอน
1. แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 14

การวัดผลประเมินผล
2. สังเกตการรวมกิจกรรม  การถามตอบ การสรุปในบทเรียน
3. ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  14
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แผนการสอนกลุมทดลองที่ 1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร แผนการสอนที ่ 15 เวลา  3 คาบ

  &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ หรือกาารหารในขอเดียวกันถามีวงเล็บใหทําใน
วงเล็บกอนและโจทยการหารและการคูณสามารถทําวิธีคูณหรือวิธีหารกอนก็ได และคําตอบท่ีไดจะ
เทากันเสมอ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยระคนเกี่ยวกับการคูณการหาร การบวก การลบใหสามารถแสดงวิธีหาคํา
ตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
       1.1   ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 2 –3 กลุม

                     1.2   ครูแจกแผนโจทยใหนักเรียนกลุมละ 1 แผน นักเรียนในกลุมรวมกันคิดหาคําตอบ
แตละกลุมไดคําตอบเทาใดเขียนไวในชองเติมคํา

1.3 นักเรียนรอคําตอบจากเพ่ือนกลุมอ่ืนๆแลวแตละกลุมบอกคําตอบของตนเองให
เพ่ือนฟง คําตอบจะเทาๆกันทุกกลุม

       1.4   ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 15 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 15

1.5  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 15
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม

                     2.1   ครูนําโจทยเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ท่ีอยูในขอเดียวกันใหนักเรียน
คิดวิเคราะหโจทย   และเขียนเปนประโยคสัญลักษณพรอมท้ังหาคําตอบ
                     2.2   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาหลายๆตัวอยาง
                     2.3   ครูยกตัวอยางโจทยระคนท่ีเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร เชน

(120 -46)  ×  59  =  
1,168 -   ( 25 × 37 )       =  
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(15,430 - 14,330 ) × 7   =  

แลวใหนักเรียนหาคําตอบและฝกนักเรียนสังเกตโจทยระคนท่ีครูยกตัวอยาง ถามีวงเล็บใหนักเรียนทํา
ในวงเล็บกอน     นักเรียนเปรีบเทียบคําตอบของโจทยระคนการคูณและการหารแตละคูท่ีตางกันแตคํา
ตอบเทากัน เชน

(45   × 3)   ÷ 15    กบั   (45   ÷  3)    × 15
(312  ÷ 4 ) × 2      กบั   (312     ÷4 )  ÷  2

3.   ขั้นสรุป
                    3.1   ครูยกตัวอยางโจทยระคนการคูณ การหาร ท่ีเปนวงเล็บ
                    3.2   ใหนักเรียน ฝกคิด และหาขอสรุปวา ถามีวงเล็บใหทําในวงเล็บกอนและโจทย
ระคนท่ีมีท้ังการคูณและการหาร สามารถทําวิธีคูณกอนแลวจึงหารหรือจจะทําวิธีหารกอนแลวจึงคูณ
คําตอบจะเทากันเสมอ

4.   ขั้นฝกทักษะ
                     4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 15
                     4.2   นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 15
                     4.3   นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบท่ีถูกตอง
                     4.4   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 15

5.   ขั้นนําไปใช
       นักเรียนทําการบานจากแบบเรียนหนา88ขอ4-9เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  15

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 15

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  15
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่1

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร แผนการสอนที ่ 16 เวลา  3 คาบ

               &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร ในขอเดียวกันถามีวงเล็บใหทําในวง
เล็บกอน และโจทยระคนการคูณ และการหาร สามารถทําวิธีคูณกอนแลวหาร หรือ วิธีหารกอนแลว
คูณ คําตอบจะเทากันเสมอ และสามารถใชความรูเกี่ยวกับ “ กี่เทาของ” มาชวยหาคําตอบซ่ึงจะชวยให
ไดคําตอบรวดเร็วขึ้น
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยปญหาระคนเกี่ยวกับการคูณ การหาร การบวก การลบใหสามารถแสดงวิธี
ทํา และหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
 1.1    ครูทบทวนโจทยระคน การคูณ การหาร ท่ีมีวงเล็บ

1.2    ครูแจกชุดแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 16 พรอมบอกจุดประสงคของแบบฝก
เสริมทักษะชุดท่ี 8

1.3   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 16
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
        2.1   ครูเขียนโจทยปญหาระคนโดยเขียนตัวอยางโจทยปญหา เชน

มีมะนาว 340 ผล แบงใสถุง ถุงละ 10 ผล แลวขายราคาถุงละ 5 บาท ถาขายหมดจะไดเงินเทาไร
        2.2   นักเรียนอานโจทยแลวตอบคําถามตอไปนี้

                              -   โจทยกําหนดอะไรบาง
                              -   โจทยใหหาอะไร
                              -   ขายมะนาวถุงละกี่บาท
                              -   โจทยกําหนดใหหรือไมวา ขายมะนาวท้ังหมดกี่ถุง
                              -   จะหาไดอยางไรวา แบงมะนาวใสถุงไดกี่ถุง
                              -   ถาขายถุงละ 5 บาท จะไดเงินเทาไร
                     2.3   นักเรียนรวมกันสรุปวาโจทยขอนี้ใชวิธีใดในการหาคําตอบ
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2.4   นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ
2.5   นักเรียนแสดงวิธีทําแลวหาคําตอบ

3.   ขั้นสรุป
                     3.1   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาอีก
                     3.2   ครุนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุป ขั้นตอนการแสดงวิธีทําโดย
                              -   โจทยกําหนดอะไร
                              -   โจทยใหหาอะไร
                              -    จะใชวิธีใดบางในการหาคําตอบ
                              -   เขียนประโยคสัญลักษณ
                              -   แสดงวิธีทํา

4.   ขั้นฝกทักษะ
                    4.1   นักเรียนศึกษาตัวอยางและทําแบบฝกหัดในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 16
         4.2    นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 16

4.3   นักเรียนบันทึกความกาวหนาของตนเองลงในแบบฝกชุดท่ี 16
5.   ขั้นนําไปใช

                  นักเรียนทําการบานจากแบบเรียนหนา90ขอ3-6เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดท่ี  16

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกเสริมทักษะชุดท่ี 16

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม ถามตอบ ทําแบบฝกหัด
2.   ตรวจแบบทดสอบยอยชุดท่ี  16
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร            ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ            แผนการสอนที ่1  เวลา  3  คาบ

               &&&&&
สาระสําคัญ

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10 ,100 , 1,000 วาทําไดโดยนําตัว
ตั้งเฉพาะสวนหนาของตัวตั้งโดยไมคํานึงถึง 0 ท่ีมีอยูขางทายของตัวตั้ง เม่ือไดเทาไรแลวจึงเติม 0 ท่ี
ผลคูณใหจํานวนของ 0 ท่ีเติมมีคาเทากับจํานวนของ 0 ท่ีอยูขางทายของตัวตั้ง
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีไมเกิน  ส่ีหลักสามารถหา
ผลคูณได
เนื้อหา

     การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียว กับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10 , 100 ,1,000
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.  ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
     ครูตรวจการบานและอธิบายการบานขอท่ีนักเรียนทําผิดมากๆมาอธิบายบน

กระดานดําโดยใหนักเรียนรวมอภิปรายในการหาคําตอบ ถามีนักเรียนทําผิดมากหรือยังไมเขาใจครู
สอนซํ้าในเนื้อหานั้น

2. ขั้นนําเสนอสาระความรู
2.1  แจงจุดประสงคเรื่องจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10  100

1,000
2.2  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย การหาผลคูณระหวางจํานวนท่ีมี 1 หลักกับ 10

100    1,000   จากตัวอยางท่ีครูให
6 × 1 = c

6 × 10 = c

6 × 100 = c

6 × 1,000 = c

2.3 ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีกดังนี้
3           X           4                 =         c
3           X           4                 =         c
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3           X           400             =         c
3           X           4,000          =         c
6           X           13               =         c
6           X           130             =         c
6           X           1]300          =         c

3. ขั้นการปฏิบัติโดยครูแนะนํา
3.1 ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยตัวอยางท่ีครูให
3.2 ครูอธิบายเพ่ิมเติม
3.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เกี่ยวกับการคูณวานําตัวคูณไปคูณตัวตั้งเฉพาะสวน

หนาของตัวตั้งโดยไมคํานึงถึง 0 ท่ีมีอยูขางทายของตัวตั้ง เม่ือไดเทาไรจึงเติม 0 ท่ี
ผลคูณใหจํานวนของ 0 ท่ีเติมเทากับจํานวน 0ท่ีอยูขางทายของตัวตั้ง

4. ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
4.1 ครูถามคําถามจากตัวอยางท่ีครูเขียนบนกระดานซํ้าจนกวาจะถูกตอง
4.2 ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหไดคําตอบ
4.3 ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5. การฝกอยางอิสระ
5.1 ครูแจกใบงานใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน
5.2 ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน

6. การทบทวน
ใหนักเรียนทําการบานจากหนังสือเรียน หนา 63  ขอ  2

ส่ือการเรียนการสอน
1.  ใบงานท่ี 1   เรื่องการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนสองหลัก
2 .  แบบฝกหัดจากหนังสือเรียนหนา   63  ขอ  2

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.    ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงาน   และจากการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ          แผนการสอนที ่2  เวลา   3  คาบ

 &&&&&
สาระสําคัญ

การคูณ หมายถึงนําตัวคูณไปคูณตัวตั้งทีละตัว เริ่มตั้งแตหลักหนวยทางขวามือ แลวคูณกับ
หลักสิบ และหลักรอยตามลําดับ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนทีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีไมเกิน ส่ีหลัก ให
สามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

       การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       ครูทบทวนการคูณจํานวนหลักเดียวกับจํานวนหลักเดียว
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู

                     2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดี่ยวกับจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ี
หลัก

       2.2   ครูเขียนโจทยการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีสามหลัก
7    × 125 = c

                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหาผลคูณ
2.4 ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีกดังนี้

1.   4   X   316     =   c
2.  8   X   634     =   c
3.  5   X   2,148  =   c

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยตัวอยางการคูณท่ีครูให
                     3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                     3.3   ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปเกี่ยวกับการคูณโดยนําตัวคูณคูณตัวตั้งที
ละตัว เริ่มจากหลักหนวยทางขวามือแลวคูณหลักสิบและหลักรอยตามลําดับ
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4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ

                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
                    4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหไดคําตอบ
                    4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
                    5.1    ครูแจกใบงานท่ี 2ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน
                    5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน

6.   การทบทวน
ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา หนา 65 ขอ 2

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 2 เรื่อง  การคูณจํานวน
2. แบบฝกหัดจากหนังสือเรียน  หนา  65   ขอ  2

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงาน  และการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร            ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ            แผนการสอนที ่3  เวลา  3   คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

10 คูณจํานวนท่ีมีสองหลักจะหาผลคูณไดจากการนํา 1 ไปคูณ จํานวนท่ีมีสองหลักแลวเติม
0 ตอทายอีก 1 ตัว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณ   10, 20, .....,90   กับจํานวนท่ีมีสองหลัก  ใหสามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณ 10 , 20, ……,90 กับจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       ครูตรวจการบานโดยใหนักเรียนคนท่ีทําถูกอธิบายขอท่ีนักเรียนทําผิดใหเพ่ือนเขาใจ
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู

                     2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการคูณ 10 20 ……90 กับจํานวนท่ีมีสองหลัก
                     2.2   ครูเขียนโจทยการคูณบนกระดาน

1 ×     53 = c

10 ×     53 = c

                      2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหาผลคูณ
2.4 ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมดังนี้

4 ×     50 = c

40 ×     50= c

3 ×     18 = c

30 ×     18 = c

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยตัวอยางการคูณท่ีครูให
                     3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                     3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปวา 10 คูณจํานวนท่ีมีสองหลักหาผลคูณ
ไดจากการนํา 1 ไปคูณจํานวนท่ีมี สองหลัก แลวเติม 0 ตอทาย
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      4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
                     4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
                     4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
        5.1   ครูแจกใบงานท่ี 3ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                    5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
              6.   การทบทวน

         ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา หนา 66 ขอ 7 - 15
ส่ือการเรียนการสอน

1.   ใบงาน   เรื่องการ   คูณ  10, 20, ......., 90   กับจํานวนท่ีมีสองหลัก
2.    แบบฝกหัดจากหนังสือเรียนหนา  66  ขอ  7-15

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงาน   และการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร             ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ             แผนการสอนที ่4  เวลา  3  คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

กาคูณตัวตั้งสองหลักและตัวคูณสองหลักทําไดโดยนําหลักหนวยของตัวคูณกับตัวตั้งใน
หลักหนวยกอนแลวหาผลคูณของหลักตอไป   แลวหาผลคูณของตัวคูณกับหลักสิบในตัวตั้งหลัก
หนวยนําผลลัพธท้ังสองามรวมกันจะไดคําตอบ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนทีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีไมเกิน ส่ีหลัก หรือ
ระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนทีมีสองหลักให สามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณจํานวนทีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
           นักเรียนผลัดกันอธิบายขอท่ีตนทําถูกตองใหเพ่ือนพังเปนการทบทวนอีกครั้ง

2. ขั้นนําเสนอสาระความรู
                     2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการคูณจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลัก
                     2.2   ครูเขียน 12 ×     36 = c บนกระดาน
                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหาผลคูณ

2.4 ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีกดังนี้
14 ×     13 = c

51 ×     90 = c

25 ×     35 = c

72 ×     83 = c

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยตัวอยางการคูณท่ีครูให
                     3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
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                     3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปวาการคูณตัวตั้งสองหลักและตัวคูณ
สองหลักท่ีไดโดยนําหลักหนวยของตัวคูณคูณตัวตั้งในหลักหนวยกอนแลวหาผลคูณของหลักตอ
ไป แลวหาผลคูณของหลักสอบกับตัวตั้งนําผลลัพธท้ังสองมารวมกันจะไดคําตอบ

4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
                    4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหไดคําตอบ
                    4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
5.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียน หนา 69  ขอ  1-6
5.2 ครูแจกใบงานท่ี  4   ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                    5.3   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน
      ครูแจกใบงานท่ี 4ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน
     ครูใหนักเรียนทําใบงานท่ี  1   เรื่องการคูณ  เพ่ือเปนการทบทวนในแผนท่ี  1-4

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี4 – 5  เรื่องการคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนา  69  ขอ  1-6

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี  4-5 , ใบงาน  ก  และจากการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร         ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร         แผนการสอนที ่5   เวลา  3  คาบ

  &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารของจํานวนซ่ึงมีตัวตั้งเปนพหุคูณของ  10   100   1,000 และตัวหารเปน
จํานวนท่ีมีหลักเดียว ทําไดโดยการหาจํานวนอะไรมาคูณกับตัวหารแลวไดผลลัพธทากับตัวตั้ง เรียก
วาการหารโดยการประมาณผลหาร
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนพหุคูณของ  10, 100, 1,000 และตัวการเปน
จํานวนท่ีหลักเดียว   ใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารซ่ึงตัวตั้งเปนพหุคูณ ของ 10 , 100  ,1,000 และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       ครูทบทวนการหารจํานวนตัวตั้งท่ีมีสองหลักกับตัวหารจํานวนหลักเดียว
2. ขั้นนําเสนอสาระความรู

                     2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการหารซ่ึงตัวตั้งเปนพหุคูณ ของ 10  100 1,000 และตัวหาร
เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
                     2.2   ครูเขียนโจทยการหาร 480 ÷ 6 = c

                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหาผลคูณ
2.4 ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม  ดังนี้

                                560     ÷ 8 = c

                             630     ÷ 9 = c

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหารท่ีครูให
                     3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                     3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปวา การหารเลขหลักเดียวโดยการหาจํานวน
อะไรมาคูณกับตัวหารแลวไดผลลัพทเทากับตัวตั้ง

4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
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                     4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
                     4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
        5.1        ครูแจกใบงานท่ี 4ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                    5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6. การทบทวน

                      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา หนา 70 ขอ 4-12
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 6  ทบทวนการหาร จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือเรียน  หนา  70  ขอ  4-12

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี  4
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร               แผนการสอนที ่6เวลา  3  คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีหลายหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว อาจทํา
ไดโดยใชการตั้งหารยาวโดยวิธีการหารทีละหลัก
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัวหารเปน
จํานวนท่ีมีหลักเดียวใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได

เนื้อหา
การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลัก หรือ ส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว โดย

วิธีหารยาว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       นักเรียนเปล่ียนงานกันตรวจการบาน ขอท่ีนักเรียนยังไมเขาใจครูจะอธิบายอีกครั้ง
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่อง การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลัก หรือ ส่ีหลักตัว

หารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว โดยวิธีหารยาว
       2.2   ครูยกตัวอยาง 756 ÷ 6 = c

       2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหาผลหาร
                    2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีกดังนี้  458  ÷  7   = c

       6,570  ÷  5    = c

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1    ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหารท่ีครูให
                     3.2    ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                     3.3    ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปวา การหารยาวซ่ึงทําไดโดยการหารท
ละหลัก
   4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
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                    4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
                    4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหไดคําตอบ
                    4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
      5.1   ครูแจกใบงานท่ี 7ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                  5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวน
      ครูแจกใบงานท่ี 7ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 7 เรื่อง การหารจํานวนท่ีมีหลัก,ส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  72  ขอ  2

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 7
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร              แผนการสอนที ่ 7เวลา  3  คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีหลายหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว อาจทํา
ไดโดยใชการตั้งหารส้ันโดยวิธีการหารทีละหลัก
จุดประสงค

เม่ือกําหนดการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลัก
เดียวให สามารถหาผลหารดวยวิธีหารส้ันได
เนื้อหา

การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียวโดยการ
หารส้ัน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       1.1   ครูตรวจการบานและอธิบายการบานขอท่ีนักเรียนท่ีผิดมากๆมาอธิบายบน

กระดานดําโดยใหนักเรียนรวมอภิปรายในการหาคําตอบ ถามีนักเรียนทําผิดมากหรือยังไมเขาใจครู
สอนซํ้าในเนื้อหานั้น

2. ขั้นนําเสนอสาระความรู
                      2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการหารท่ีตัวตั้งเปนจํานนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลักตัวหาร
เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียวโดยการหารส้ัน
                      2.2   ครูเขียนโจทยการหาร 723    ÷ 3        = c

                      2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการหาผลหารโดยการหารส้ัน
                      2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีก

3. ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหารท่ีครูให
                     3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                     3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเพ่ิมเติมวา การหารส้ันทําไดโดยใหใช
การตั้งหารนั้นโดยวิธีหารทีละหลัก

4. ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
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                   4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
                   4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
                   4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
      5.1   ครูแจกใบงานท่ี 8ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                  5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวน
      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 74  ขอ 6 -10

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 8 เรื่อง การหารกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
3. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  74  ขอ  6-10

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 8
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร              แผนการสอนที ่8 เวลา  3  คาบ

                 &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลผล
หารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว หาคําตอบไดโดยใชความสัมพันธของการคูณและการหาร
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารท่ีเปนการหารดวยพหุคูณของ  10  ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       นักเรียนคนท่ีทําการบานถูกทุกขอเปนตัวแทนอธิบายขอท่ียากๆใหเพ่ือนฟง
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู

2.1 แจงจุดประสงคเรื่องการหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนหล
เดียว
                    2.2   ครูนําบัตรโจทยปญหาความสัมพันธของการคูณและการหารมาใหนักเรียนหาคํา
ตอบ
                    2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการหาผลหารโดยใชความสัมพันธของการคูณ
และการหาร
                    2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
3.1 ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหารท่ีครูให

                    3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                    3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปเพ่ิมเติมวา การหารใชความสัมพันธการคูณ
และการหาร

4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
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                    4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
                    4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
5.1 ครูแจกใบงานท่ี 9- 10ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                  5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวน
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 77  ขอ 4-15

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 9-10  เรื่อง การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  77  ขอ  4-15

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 9-10
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร              ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร              แผนการสอนที ่ 9เวลา  3  คาบ

&&&&&
สาระสําคัญ
             การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหาร
เปนจํานวนท่ีมีสองหลัก อาจใชวิธีหาคําตอบโดยการหารยาวท่ีมีผลหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก และหารดวยพหุคูณของ  10
โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       ครูทบทวนการหารจํานวนพหุคูณของ     10  ,   100   ,   1,000  ผลหารหลักเดียว
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก

                   2.2   ครูเขียนโจทยการหารท่ีมีตัวหารเปนพหุคูณของ 10ตัวตั้งสามหลัก
840   ÷ 40        = c

                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการหาผลหารโดยขั้นตอนการหารยาวทีละหลัก
                     2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม

3. ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                   3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหารท่ีครูให

      3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                  3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการหารยาวซํ้า
ขั้นท่ี 1 หารในหลักรอยกอน ขั้นท่ี 2 หารในหลักสิบ ขั้นท่ี3หารในหลักหนวย

4. ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
                     4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
                     4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



209
5.   การฝกอยางอิสระ

                    5.1   ครูแจกใบงานท่ี  11ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงานเปนการบาน
                    5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน

6.   การทบทวน
                     ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 79  ขอ 6-10
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 11 แสดงวิธีการหาร
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  77  ขอ  4-15

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
 2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 11
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        แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร            ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร            แผนการสอนที ่ 10เวลา  3  คาบ

                                    &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก
ผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก อาจใชวิธีการตางๆเชนเดียวกับการหาผลหารท่ีตัวตั้งเปน
จํานวนท่ีมีหลายหลัก และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก และตัวหารเปนจํานวนท่ีมี
สองหลัก โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารเม่ือตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลักใดๆ และผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       ครูขออาสาสมัครตรวจการบานและอธิบายการบานขอท่ียากๆใหเพ่ือนฟงบนกระดาน

ดํา
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่องการหารเม่ือตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลักใดๆ และผลหาร

เปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก
                    2.2   ครูยกตัวอยางการหาร

648     ÷   27     = c

                    2.3   ครูและนักเรีรยนรวมกับอภิปรายการหาผลหารโดยขั้นตอนการหารยาวทีละหลัก
                    2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                    3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหารท่ีครูให
                    3.2   กันอภิปรายและสรุปเพ่ิมเติมวาการหารตัวตั้งสามหลักตัวหารสองหลักผลหาร
สองหลักมีขั้นการหารเหมือนกับการหารตัวตั้งสามหลักกับพหุคูณของ 10
 4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                    4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
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                    4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
                    4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
5.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 81  ขอคี่
5.2 ครูแจกใบงานท่ี  12 ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                    5.3   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
           6.   การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน

       ครูใหนักเรียนทําใบงาน 8 เรื่องการหาร
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 12  การหารยาว จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  81  ขอ  คี่
3. ใบงาน  8  เรื่องการหารจํานวน  1  ชุด

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี12  ,  ใบงานท่ี 8  และจากการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร           ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง คาเฉลี่ย                        แผนการสอนที ่ 11เวลา  3  คาบ

 &&&&&
สาระสําคัญ

การนําผลบวกของจํานวนตางๆมาหารดวยจํานวนท่ีมีท้ังหมด เรียกวา การเฉล่ีย และผลหาร
ท่ีไดเรียกวา คาเฉล่ีย ของจํานวนเหลานั้น
จุดประสงค

เม่ือกําหนดขอมูลหรือโจทยปญหาให สามารถหาคาเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวนตางๆ
ของโจทยปญหาได
เนื้อหา

การเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจการบาน
       ครูทบทวนการหารซ่ึงตัวตั้งสามหลักและตัวหารมีจํานวนสองหลักหรือหลักเดียว
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1    แจงจุดประสงคเรื่องการเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวน

                    2.2   นักเรียนเลนเกมจัดส่ิงของใหเทาๆกัน แตละกองของจํานวนสิงของท่ีครูนํามาให
                    2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการหาคาเฉล่ีย
                    2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม

3. ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
                     3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการหาคาเฉล่ียท่ีครูให
                     3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                     3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย และสรุปเพ่ิมเติมวา การหาคาเฉล่ียกระทําไดโดย
นําส่ิงของท้ังหมดหรือตัวเลขท้ังหมดมารวมกัน แลวนําจํานวนกลุมมาหารผลบวก

4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
       4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
       4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
       4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



213
5.   การฝกอยางอิสระ
      5.1   ครูแจกใบงานท่ี  14 ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                  5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.  การทบทวน

                    ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 84  ขอ 1-3
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 14  เรื่องคาเฉล่ีย จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  84  ขอ  1-3

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี14  และการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลอง ที่ 2

วิชา คณิตศาสตร         ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาการคูณการหาร          แผนการสอนที ่ 12 เวลา  3  คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการคูณสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทําและหาคําตอบได
จุดประสงค

1.   เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณและการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวน
ท่ีมีหลักเดียว หรือระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักใหสามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ แสดงวิธีทําและหาคําตอบได

2.   การหารท่ีมีหลักเดียว
เนื้อหา

โจทยปญหาการคูณการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบาน
       นักเรียนรวมกันตรวจการบานพรอมกับคร ูถาพบขอยากครูอธิบายบนกระดานอีกครั้ง
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่องโจทยปญหาการคูณการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก

กับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
       2.2   ครูนําโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว

หรือระหวางจํานวนท่ีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักหลายๆตัวอยาง และใหนักเรียนฝกวิเคราะห
โจทยปญหา
                     2.4    ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการแกปญหาโจทยการคูณการหาร

        2.5   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม
3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา

3.2 ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยการคูณและการหารท่ีครูให
3.3 และนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเปนขั้นตอนการวิเคราะหโจทยปญหาการ

คูณการหารและหาตอบ
4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ

                     4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
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       4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหไดคําตอบ
       4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก
5.   การฝกอยางอิสระ

5.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 86  ขอ 7-10
5.2 ครูแจกใบงานท่ี  13 ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                     5.3   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากรายงาน  ค  เรื่องการคูณและการหาร

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 13 เรื่อง โจทยปญหาการคูณและการหาร จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  86  ขอ  8-10

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี13
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาที่คําวา”เทาของ”          แผนการสอนที ่ 13 เวลา  3  คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

จํานวน   เทาของ   อาจหาไดจากการจัดจํานวนกลุมของจํานวนหนึ่ง
จุดประสงค

1.   เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณการหารท่ีมีคําวา     เทาของ   สามารถหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาท่ีมีคําวา  ……. เทาของ………..
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบาน
       นักเรียนคนท่ีทําการบานถูกทุกขออธิบายการบานขอท่ีเพ่ือนทําผิดมากๆบนกระดาน

ใหเพ่ือนๆดู และเขาใจอีกครั้ง
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่องโจทยปญหาท่ีมีคําวา   เทาของ

                     2.2   ครูใชภาพประกอบการอธิบาย จํานวนเทาของอีกจํานวนหนึ่ง
                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับโจทยปญหาท่ีมีคําวา…..เทาของ…….

       2.4   .ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม
3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
       3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยปญหาท่ีมีคําวา……..เทาของ……………..
       3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
       3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปการหาคําตอบของโจทยท่ีมีคําวา……..

เทาของ………..โดยการเปล่ียนคําวา” เทาของ “  เปนเครื่องหมาย  ×
4. ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ

                  4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
      4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ

4.3 ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก
5.   การฝกอยางอิสระ
      5.1   ครูแจกใบงานท่ี  15 ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน
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                  5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
      6.   การทบทวน
                     ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 87  ขอ 4-6
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 15 เรื่อง จํานวน ….  เทา ….  ของ จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  87  ขอ  4-6

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี15 ,และการบาน
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร           ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาที่คําวา”เทาของ” “เปนกี่เทาของ”            แผนการสอนที ่14 เวลา  3  คาบ

    &&&&&
สาระสําคัญ

จํานวน……….เทาของ………….และ      เปนกี่เทาของ อาจหาคําตอบไดจากการเขียนให
อยูในรูปการคูณได
จุดประสงค

1.   เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีคําวา เทาของ เปนกี่เทาของ
สามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณได
เนื้อหา

โจทยปญหาท่ีมีคําวา……..เทาของ ……… เปนกี่เทาของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบาน
       นักเรียนรวมกันตรวจการบานพรอมกับคร ูถาพบขอยากครูอธิบายบนกระดานอีกครั้ง
2. ขั้นนําเสนอสาระความรู

                     2.1   แจงจุดประสงคเรื่องโจทยปญหาท่ีมีคําวา……..เทาของ ……… เปนกี่เทาของ
                     2.2   ครูเขียนโจทยปญหาใหนักเรียนฝกคิด
                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการหาคาของโจทยปญหาท่ีมีคําวา……..เทา
ของ…….…………….เปนเทาของ………..

        2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม
3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา

3.1 ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยปญหาท่ีมีคําวา …….เทาของ……………..เปนกี่เทา
ของ………ท่ีครูให

3.2 ครูอธิบายเพ่ิมเติม
                   3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปวาใหเขียนโจทยท่ีครูใหเปนประโยค
สัญลักษณโดยเขียนในรูปการเขียน

4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                   4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน

พอใหไดคําตอบ
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4.3  ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก

5.   การฝกอยางอิสระ
       5.1   ครูแจกใบงานท่ี  16 ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน
       5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวน
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 87  ขอ 7-10

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 16 การนําเรื่องการหารและจํานวนเทาของ ไปใช
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  87  ขอ  7-10

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 16
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร           ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร          แผนการสอนที่  15 เวลา  3  คาบ

     &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ หรือกาารหารในขอเดียวกันถามีวงเล็บใหทํา
ในวงเล็บกอนและโจทยการหารและการคูณสามารถทําวิธีคูณหรือวิธีหารกอนก็ได และคําตอบท่ีได
จะเทากันเสมอ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยระคนเกี่ยวกับการคูณการหาร การบวก การลบใหสามารถแสดงวิธีหาคํา
ตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบาน
       นักเรียนรวมกันตรวจการบานพรอมกับครูถามีขอท่ีนักเรียนทําผิดมากๆ และหลายคน

ครูจะอธิบายซํ้าใหนักเรียนเขาใจอีกครั้ง
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่องโจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
       2.2   ครูยกตัวอยางโจทยระคนท่ีเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร เชน

 ( 120 –46  )  ×59    =  
 (312    ÷  4) ×   2     กบั    (312   ×   2)     ÷4

                    2.3   นักเรียนสังเกตและรวมกันอภิปรายคิดวิเคราะหโจทยหาคําตอบ
                    2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม

3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
       3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยระคน การบวก การ ลบ  การคูณ  การหาร  ท่ีครูให
       3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม
       3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปวาการหาคําตอบของโจทยระคนใหหา
ผลลัพทในวงเล็บกอนและโจทยระคนท่ีมีท้ังคูณและหารสามารถทําวิธีคูณกอนแลวจึงหาร
หรือจะทําหารกอนแลวจึงคูณผลลัพทจะเทากันเสมอ
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4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ

                   4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
       4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหไดคําตอบ
       4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก
5. การฝกอยางอิสระ
      5.1   ครูแจกใบงานท่ี  17 ใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงาน

                  5.2   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
      6.   การทบทวน
                     ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 88  ขอ 4-9
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 17 เรื่อง โจทยระคน จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  88  ขอ  4-9

การวัดผลประเมินผล
2.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
3.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 17
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แผนการสอนกลุมทดลองที ่2

วิชา คณิตศาสตร            ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร           แผนการสอนที่ 16 เวลา  3  คาบ

    &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร ในขอเดียวกันถามีวงเล็บใหทําใน
วงเล็บกอน และโจทยระคนการคูณ และการหาร สามารถทําวิธีคูณกอนแลวหาร หรือ วิธีหารกอน
แลวคูณ คําตอบจะเทากันเสมอ และสามารถใชความรูเกี่ยวกับ “ กี่เทาของ” มาชวยหาคําตอบซ่ึงจะ
ชวยใหไดคําตอบรวดเร็วขึ้น
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยปญหาระคนเกี่ยวกับการคูณ การหาร การบวก การลบใหสามารถแสดง
วิธีทํา และหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนประจําวันและตรวจสอบการบาน
       ครูทบทวนโจทยการหาร  การคูณ การบวก  การหาร
2.   ขั้นนําเสนอสาระความรู
       2.1   แจงจุดประสงคเรื่องโจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
       2.2   ครูเขียนโจทยปญหาระคนแลวใหนักเรียนฝกคิด

                     2.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโจทยปญหาระคนการบวก การลบ การคูณการ
หาร

        2.4   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม
3.   ขั้นการปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
       3.1   ครูซักถามเกี่ยวกับโจทยปญหาระคนการบวก การลบ การคูณการหารท่ีครูให
       3.2   ครูอธิบายเพ่ิมเติม

                    3.3   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาระคน โดย
เขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ

4.   ขั้นการแกไขใหถูกตองและการใหขอมูลยอนกลับ
                   4.1   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกทําบนกระดาน
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       4.2   ครูช้ีนําเสนอแนะแนวทางเพอใหไดคําตอบ
       4.3   ครูใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามถูก
5.   การฝกอยางอิสระ

5.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกจากหนังสือเรียนหนา 90  ขอ 3-6
5.2 ครูแจกใบงานใหนักเรียนหาคําตอบในคําส่ังจากใบงานเปนการบาน

                  5.3   ครูเดินดูนักเรียนทํางานอยางท่ัวท้ังหองเรียน
6.   การทบทวนรายสัปดาหและรายเดือน
       ครูใหนักเรียนทําใบงาน  ง  แลวหาคําตอบจากใบงาน

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบงานท่ี 18 เรื่อง โจทยระคน จํานวน 1 ชุด
2. แบบฝกหัดจากหนังสือ  หนา  90  ขอ  3-6

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการสนทนา ซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน
2.   ตรวจการทําแบบฝกหัดจากใบงานท่ี 18
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่1 เวลา 3 คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10 , 100 }1,000 วาทําไดโดยนํา
ตัวตั้งเฉพาะสวนหนาของตัวตั้งโดยไมคํานึงถึง 0 ท่ีมีอยูขางทายของตัวตั้ง เม่ือไดเทาไรแลวจึงเติม 0
ท่ีผลคูณใหจํานวนของ 0 ท่ีเติมมีคาเทากับจํานวนของ 0 ท่ีอยูขางทายของตัวตั้ง
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีไมเกิน ส่ีหลัก
เนื้อหา

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียว กับจํานวนท่ีเปนพหุคูณของ 10  ,  100  ,  1,000
กิจกรรมการเรียนการสอน

 1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
        1.1    ครูใหนักเรียนทองสูตรคูณแม 2 ถึง 12

                     1.2   ครูใหนักเรียนเลนเกมคูณสูตรคูณ จาก บัตรคําการคูณจํานวน ระหวาง
จํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลัก

 2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2.1   ครูใหนักเรียนหาผลคูณระหวางจํานวนท่ีมี 1 หลัก กบั 1   10    100

1,000     ของตัวอยางตอไปนี้
  6      ×1 6     × 1 = 6
  6      ×   10 6     × 10 = 60
  6      ×100 ⇒ 6      × 100 = 600
  6      ×1,000 6      × 1,000 = 6,000

ใหนักเรียนสังเกตผลคูณท่ีไดวาจะมี  0  เพ่ิมขึ้นทีละหนึ่งตัว
  2.2  ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติมอีก

 3    × 1 =  7    × 1 =  
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3     × 10 =  7    × 10 =  
3     × 100 =  7    × 100 =  
3     × 1,000 =  7    × 1,000 =  

  2.3   ใหนักเรียนหาผลคูณแลวตอบดวยวาจา
              3.   ขั้นสรุป

ครูยกตัวอยางอีกครั้ง
3   × 4 =  6     × 13        =  
3   × 40 =  6    × 130      =  
3   × 400 =  6    × 1,300   =  
3    ×     4,000             =  

       ใหนักเรียนหาผลคูณแลวชวยกันสรุปเกี่ยวกับการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียว
กับจํานวนท่ีเปนพหุคูณ ของ 10 100 1,000วา ทําไดโดย นําตัวคูณไปคูณตัวตั้งเฉพาะสวนหนาของ
ตัวตั้งโดยไมคํานึงถึง 0  ท่ีมีอยูขางทายของตัวตั้ง เม่ือไดเทาไร แลวจึงเติม 0 ท่ีผลคูณใหจํานวนของ 0
ท่ีเติม มีจํานวนของ 0 เทากับ 0 ท่ีอยูขางทายของตัวตั้ง

4.   ขั้นฝกทักษะ
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  63  ขอ 1

5.   ขั้นนําความรูไปใช
                    ใหนักเรียนทําการบานจากแบบฝกหัดในบทเรียน หนา 63 ขอ 2

6.   ขั้นประเมินผล
                     จากการตอบคําถามของนักเรียน
ส่ือการเรียนการสอน

1.   บัตรคําการคูณ พหุคูณ จํานวน 10 ใบ
2    แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลและประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรมการถามตอบ อภิปราย
2.   ผลการตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่2เวลา 3 คาบ

&&&&&
สาระสําคัญ

การคูณ หมายถึงนําตัวคูณไปคูณตัวตั้งทีละตัว เริ่มตั้งแตหลักหนวยทางขวามือ แลวคูณกับ
หลักสิบ และหลักรอยตามลําดับ
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีไมเกิน ส่ีหลัก ให
สามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
           1.1   ครูทบทวนการคูณจํานวนท่ีเปนพหุคูณ
              1.2   ใหนักเรียนเลนเกมการคูณจากบัตรคํา
                    1.3   ครูเฉลยการบาน
     2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
                     2.1   ครูยกตัวอยางโจทยการคูณจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวนท่ีมีหลักเดียวกับจํานวน
ท่ีมีสามหลัก เชน 7   × 125   =   
                     2.2   ครูและนักเรียนชวยกันหาผลคูณโดยการคูณเปนขั้นๆ ดังนี้
                             ขั้นท่ี 1 คูณในหลักหนวย

         215 7    × 5 ได 35
     ×

     7 35  คือ 3  สิบ กบั 5 ใส 5
5 ในหลักหนวย ทด 3 ในหลักสิบ

                             ขั้นท่ี 2 คูณในหลักสิบ
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215 7    คูณ 1 สิบ  ได  7  สิบ
×                        รวมกับทดอีก  3  สิบ  เปน  10  สิบ

     7 10 สิบ  คือ  1 รอย  กบั  0  สิบ  ใส  0
05 ในหลักสิบ ทด 1 ในหลักรอย

                           ขั้นท่ี 3 คูณในหลักรอย
215 7 คูณ 2 รอย ได 14 รอย

×                        รวมกับทดอีก 1 รอย เปน 15 รอย
                   7 15 รอย ใส 5ในหลักรอยและ 1 ในหลักรอย
             1,505                                  ดังนั้น     7   ×   125    = 1,505

3.   ขั้นสรุป
 3.1   ครูเขียนโจทยเปนตัวอยางอีก 2 ตัวอยาง

4 × 9 =  ∗
8 ×           934 =  ∗
5 × 2,148 =  ∗

       3.2   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ขั้นตอนการคูณทํานองเดียวกับขอ 2.2 โดยนําตัวคูณ
คูณตัวตั้งทีละตัว เริ่มจากหลักหนวยทางขวามือ แลวคูณหลักสิบและหลักรอย หลักพันตามลําดับ

4.   ขั้นฝกทักษะ
              ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  65  ขอ  1

5. ขั้นนําไปใช
                     ใหนักเรียนทําการบานจากแบบฝกหัดในบทเรียนหนา 65 ขอ 2

6.  ขั้นประเมินผล
                      จากการตอบคําถามของนักเรียน
ส่ือการเรียนการสอน

1.   บัตรคําการคูณ เรื่องพหุคูณ จํานวน 10  ใบ
                 2.   แบบฝกหัดในแบบเรียน
การวัดผลประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรม
2. ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การคูณ แผนการสอนที ่3 เวลา 3 คาบ

&&&&&
สาระสําคัญ

10 คูณจํานวนท่ีมีสองหลักจะหาผลคูณไดจากการนํา 1 ไปคูณ จํานวนท่ีมีสองหลักแลวเติม
0 ตอทายอีก 1 ตัว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณ10,20......,90กับจํานวนท่ีมีสองหลักใหสามารถหาผลคูณได
เนื้อหา

การคูณ  10  , 20, ……90 กับจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
                    1.1   ครูทบทวนการบานโดยตรวจเฉลยการบานพรอมกับนักเรียน

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูเขียนโจทยบนกระดาน ดังนี้

1 × 53 =       
10 × 53 =       

        2.2   ครูจัดแผนตารางสิบ แผนตารางรอย แทนจํานวน 53 หนึ่งกลุมเพ่ือแสดง1 ×  53
        2.3   ใหนักเรียนหาผลคูณของ10×53 จากแผนตารางสิบและแผนตารางหนวยจะได

530
 3.   ขั้นสรุป

       3.1   ครูยกตัวอยางอีก  เชน
 1 × 60         =           1 × 24 =       
 10 × 60         =          10 × 24 =       
 1 × 71 =           1 × 18 =       
 10 × 71 =           10 × 18 =       
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แลวใหนักเรียนหาผลคูณ จากนั้นใหนักเรียนสังเกตผลคูณวาตัวเลขในหลักหนวยเปนเลขใด และท่ี
เหลือหลักถัดไปเปนเลขใด

2.2 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา 10 คูณ จํานวนท่ีมีสองหลักจะ
หาผลคูณไดจากการนํา 1 ไปคูณจํานวนท่ีมีสองหลักแลวเติม 0 ตอทายอีก 1 ตัว

2.3 ครูใหนักเรียนหาผลคูณจากตัวอยางตอไปนี้
4 × 50 =          3 × 18     =       
40 × 50 =          30 × 18     =       

4.   ขั้นฝกทักษะ
      ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  66  ขอ 1-6
5.   ขั้นนําไปใช
      ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 66 ขอ 7-15
6.   ขั้นประเมินผล
      จากการตอบคําถามจากโจทยท่ีครูกําหนดดวยวาจา

ส่ือการเรียนกา
1.   แผนตารางรอย แผนตารางสิบ
2.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
 1.   สังเกตการรวมกิจกรรม
 2.   ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เรื่อง การคูณ แผนการสอนที ่4 เวลา 3 คาบ

&&&&&
สาระสําคัญ

การคูณตัวตั้งสองหลักและตัวคูณสองหลักทําไดโดยนําหลักหนวยของตัวคูณคูณตัวตั้งใน
หลักหนวยกอนแลวหาผลคูณของหลักตอไปแลวหาผลคูณของตัวคูณหลักสิบกับตัวตั้งในหลัก
หนวยแลวนําผลลัพธท้ังสองมารวมกันจะไดคําตอบ
เนื้อหา

การคูณจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลัก
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนทีมีสองหลักกับจํานวนทีมีสองหลักให สามารถหา
ผลคูณได
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนความหมายของจํานวนหนึ่งหลักกับสองหลักโดยใหนักเรียนหาคาของ

2 × 36 =       
3 × 43 =       
5 × 50 =       

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูเขียน 12  × 36   =         บนกระดาน แลวถามวา มี 36 อยูกี่กลุม
       2.2   ครูนําภาพแสดง 12 กลุม ของ 36 มาติดบนแผนปาย(ใหภาพนี้สามารถแยกเปน 2

สวน ใหสวนหนึ่งแสดง 10 กลุม อีกสวนหนึ่งแสดง 2 กลุม)  แลวถามนักเรียนวา 12 กลุม คือ 10
กลุมกับอีก 2 กลุม ใชหรือไม ใหนักเรียนเขียน 12 ในรูปการบวกไดอยางไร (12 = 10 + 2 )

        2.3    นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
    10  กลุมของ   36     คือ  360    อาจหาคําตอบไดจาก 10   ×   36
    2 กลุมของ  36     คือ 72   อาจหาคําตอบไดจาก    2   ×   36

360     +72     = 432
 2.4   ใหนักเรียนเขียนแสดงผลคูณไดดังนี้
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36 ×
12
72 ß 2 × 36

                360 ß 10 × 36
               432

3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูยกตัวอยางอีก เชน 14    ×    23  =       
       3.2   ใหนักเรียนแสดงวิธีคูณ ของ  14    ×  23

3.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปการคูณของจํานวนสองหลักกับสองหลัก โดย นํา
หลักหนวยของตัวคูณ คูณตัวตั้งกอนแลว หาผลคูณของหลักสิบกับตัวตั้ง นําผล
ลัพธท้ังสองมารวมกันจะไดคําตอบ

4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  68  ขอ  2

      5.   ขั้นนําไปใช
      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา  69 ขอ1-6เปนการบาน

      6.   ขั้นประเมินผล
จากการตอบคําถามจากโจทยท่ีครูกําหนดใหดวยวาจา

ส่ือการเรียนการสอน
1.   ภาพจัดกลุมการคูณ จํานวน 2 ภาพ
2.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรมการถามตอบ การแสดงออกการชวยเหลือเพ่ือน
2. ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่5 เวลา 3 คาบ

   &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารของจํานวนซ่ึงมีตัวตั้งเปนพหุคูณของ  10  , 100  , 1,000 และตัวหารเปน
จํานวนท่ีมีหลักเดียว ทําไดโดยการหาจํานวนอะไรมาคูณกับตัวหารแลวไดผลลัพธเทากับตัวตั้ง เรียก
วาการหารโดยการประมาณผลหาร
จุดประสงค

การหารซ่ึงตัวตั้งเปนพหุคูณ ของ 10  ,100 ,1,000 และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
เนื้อหา

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนพหุคูณของ  10, 100, 1,000 และตัวการเปน
จํานวนท่ีหลักเดียว   ใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
                     1.1   ครูทบทวนการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลัก หรือส่ีหลัก ตัวหารเปน
หลักเดียว

        2.2   ครูทบทวนความสัมพันธของการคูณและการหาร เชน
7       ×     2 =     14       ดังนี้
14     ÷     2 =        7
7 0      ×     2 =     140      ดังนี้
14 0    ÷     2 =        70
700       ×     2 =     1,400      ดังนี้
1,4 00    ÷     2 =        700

2.  ขั้นสอนเนื้อหา
       ครูยกตัวอยาง การหาผลหารอีก เชน

480 ÷ 6 ซ่ึง     จะไดดังนี้
    ×   6 = 480
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        หาจํานวนมาคูณกับ 6 แลวได 480
80   ×   6 = 480

         ดังนี้  480 ÷ 6 = 80
3.   ขั้นสรุป
      ครูยกตัวอยางอีกแลวรวมอภิปรายกับนักเรียนวาการหารของจํานวนซ่ึงมีจํานวนตัวตั้ง

 พหุคูณของ 10   100   1,000 และตัวหารท่ีเปนจํานวน เปนเลขหลักเดียว ทําไดโดยการหาจํานวน
อะไรมาคูณกับตัวหาร แลวไดผลลัพธเทากับตัวตั้ง

4.   ทักษะ
      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  70  ขอ 1-3
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 70  ขอ  4-12
6.   ขั้นประเมินผล
       จากการตอบคําถามจากโจทยท่ีครูกําหนดดวยวาจา

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การอภิปรายกลุม การแสดงออกการสรุปบทเรียน
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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      แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่6 เวลา 3 คาบ

    &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีหลายหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว อาจทํา
ไดโดยใชการตั้งหารยาวโดยวิธีการหารทีละหลัก
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีม
หลักเดียวใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลัก หรือ ส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว โดยวิธี
หารยาว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
      1.1 ครูทบทวนการใชสัญลักษณ     ) แทนการหารโดยยกตัวอยาง
      48   ÷  6   =     ใหนักเรียนหาผลหาร จากนั้นเขียนแสดงวิธีการหารดังนี้

      8
         6  ) 4  8

  4  8 8  ×  6
      0

       1.2   ครูยกตัวอยางอีก 1 ตัวอยาง ท่ีตัวหารเปนเลขหลักเดียว ใหนักเรียนแสดงวิธีการ
หารยาวอีกครั้ง

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูยกตัวอยาง  756 ÷ 6 =   

                   2.2   ใหนักเรียนชวยกันหาผลหารโดยครูใชแผนตารางรอยประกอบ และเขียนแสดงวิธี
การหารยาวดวย

2.3  ครูยกตัวอยางเพ่ิมอีก 2 – 3 ตัวอยางดังนี้
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  458 ÷ 7 =   
                      6,570 ÷ 7 =   

3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูใหนักเรียนยกตัวอยาง และรวมกันแสดงวิธีทําการหารยาว
       3.2    ครูใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยโดยใชความสัมพันธ

  (ผลหาร  ×  ตัวหาร )   +   เศษ       =  ตัวตั้ง
       3.3   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการหารยาวซ่ึงทําไดโดยการหารทีละหลัก

 4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหนา  72  ขอ  1 ใหญ   5  ขอยอย
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 72  ขอ  2เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
      จากการถามตอบของนักเรียนจากโจทยท่ีครูกําหนดดวยวาจา

ส่ือการเรียนการสอน
      1.    แบบฝกหัดจากแบบเรียน
การวัดผลประเมินผล

1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การอภิปรายรวมกัน
            2.   ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 7 เวลา 3 คาบ

              &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีหลายหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว อาจทํา
ไดโดยใชการตั้งหารส้ันโดยวิธีการหาร
จุดประสงค

เม่ือกําหนดการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักและตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลัก
เดียวให สามารถหาผลหารดวยวิธีส้ันได
เนื้อหา

การหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลักตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียวโดยการ
หารส้ัน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนการหารยาวท่ีตัวตั้งไมเกินส่ีหลัก ตัวหารหลักเดียว
       1.2   ครูตรวจการบานพรอมกับนักเรียน
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูแนะนําสัญลักษณการหารส้ัน  )                   กอน
       2.2   นักเรียนหาผลหารของจํานวนตัวอยางท่ีครูให 723   ÷ 3

                     2.3   นักเรียนเขียนในรูปการหารส้ัน3  )  723
                     2.4   นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายการหารยาวท่ีมีวิธีการหารตัวตั้งทีละตัวซ่ึงมีวิธี
การหารส้ันทําไดโดยการหารทีละหลักเชนกัน

1.2 ใหนักเรียนสังเกตผลหารท่ีเขียนไวขางลาง ซ่ึงแตกตางกับการหารยาวซ่ึง
เขียนไวขางบน

3.   ขั้นสรุป
       ครูยกตัวอยางโจทยการหารเพ่ิมเติมอีกหลายๆตัวอยาง ท้ังท่ีมีเศษและไมมีเศษแลวรวม
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กันสรุป  วิธีการหารส้ันวา การหารส้ันทําไดโดยใหใชการตั้งหารส้ันโดยวิธีการหารทีละหลัก
4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  74  ขอ  1-5
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 74  ขอ  6 –10
6.   ขั้นประเมินผล
       จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การตั้งใจทําแบบฝกหัด การอภิปราย
2.   ตรวจแบบฝกหัด 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



238

แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 8 เวลา 3 คาบ

     &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหาร
เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว หาคําตอบไดโดยใชความสัมพันธของการคูณและการหาร
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารท่ีเปนการหารดวยพหุคูณของ  10  ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนหลักเดียว
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
1.1 ครูทบทวนความสัมพันธระหวางการคูณและการหารซ่ึงตัวหารไมเกินหลักเดียว

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
                    2.1   ครูนําบัตรโจทยเกี่ยวกับความสัมพันธของการคูณและการหารมาใหนักเรียนหา
คําตอบ     เชน    4  ×  20  80

          80 ÷ 20 =   
          3 × 60 =  180
      180 ÷ 60 =   

       2.2   ครูยกตัวอยางอีก ใหนักเรียนหาคําตอบ
3.   ขั้นสรุป
       ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการหาผลหารท่ีตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหาร

เปนจํานวนท่ีมีหลักเดียวสามารถหาคําตอบไดโดยใชความสัมพันธของการคูณและการหาร เชน จะ
หาผลหารของ 560   ÷  80 กใ็หหาวาอะไรคูณกับ 80 ได 560 ซ่ึงจะได  7  × 80   = 560

ดังนั้น  560   ÷80   = 7
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4.    ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหนา  76  ขอ  1-3

       5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา   77  ขอ  4-15

      6.   ขั้นประเมินผล
      จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
      1.   แบบฝกหัดจากบทเรียน
การวัดผลประเมินผล

1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การถามตอบ การแนะนําจากเพ่ือน
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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  แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร                แผนการสอนที ่ 9 เวลา 3 คาบ

     &&&&&

สาระสําคัญ
การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ 10 ผลหาร

เปนจํานวนท่ีมีสองหลัก อาจใชวิธีหาคําตอบโดยการหารยาวท่ีมีผลหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก และหารดวยพหุคูณของ 10
โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนการหารท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวหารเปนพหุคูณของ10 ผลหารเปน

จํานวนท่ีมีหลักเดียว
       1.2   ครูทบทวนการบานใหนักเรียนตรวจคําตอบ
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูเขียนโจทยการหารท่ีตัวหารเปนพหุคูณของ 10 และผลหารเปนจํานวนท่ีมีสอง

หลัก เชน 840    ÷   40 =   
       2.2   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการหารยาวซ่ึงขั้นท่ี 1 หารในหลรอย

กอน ขั้นท่ี2หารในหลักสิบ   ขั้นท่ี3 หารในหลักหนวย
        2.3   ครูยกตัวอยางอีก 1 – 2 ตัวอยาง แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายขั้นตอนการหาร
ยาวและหาคําตอบ

3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูยกตัวอยางการหารอีก 1 – 2ตัวอยาง
       3.2   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการหาร
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คูณใหนักเรียนสังเกตผลหารในแตละขั้นนั้นจะเขียนตัวเลขโดดในหลักเดียวกับตัวเลขขวามือสุดของ
ตัวตั้งท่ีพิจารณาในขั้นนั้น เชน ถาหารในหลักสิบ จะใสผลหารเลขโดดในหลักสิบ เปนตน และใน
การหารแตละหลัก ใชวิธีคิดเพ่ือใหหาคําตอบไดงายขึ้น โดยอาศัยการหารท่ีผลหารมีหนึ่งหลักกอน
แตเวลาเขียนผลหารตองใสผลหารใหถูกตอง

4.    ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  79  ขอ  1-5
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 79  ขอ 6 – 10
6.   ขั้นประเมินผล
       จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากบทเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การถามตอบ การแสดงความคิดเห็น
2. ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร             ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง การหาร             แผนการสอนที ่ 10 เวลา 3 คาบ

      &&&&&
สาระสําคัญ

การหาผลหารท่ีตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีสามหลักหรือส่ีหลัก ตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลัก
ผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก อาจใชวิธีการตางๆเชนเดียวกับการหาผลหารท่ีตัวตั้งเปน
จํานวนท่ีมีหลายหลัก และตัวหารเปนจํานวนท่ีมีหลักเดียว
จุดประสงค

เม่ือกําหนดโจทยการหารซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลัก และตัวหารเปนจํานวนท่ีมี
สองหลัก โดยท่ีผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได
เนื้อหา

การหารเม่ือตัวหารเปนจํานวนท่ีมีสองหลักใดๆ และผลหารเปนจํานวนท่ีมีไมเกินสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูทบทวนขั้นตอนการหารยาว
       1.2   ครูทบทวนการบานพรอมคําตอบ
2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูยกตัวอยางการหาร เชน  648 ÷   27 =   
       2.2   ใหนักเรียนรวมกันอภิปราบขั้นตอนการหารและใหนักเรียนสังเกตและประมาณ

ผลหารจะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดเร็วขึ้น
       2.3   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาการหารงายๆใหนักเรียนฝกอภิปรายหาคําตอบจาก

โจทยปญหา
3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูยกตัวอยางการหารอีก 1 –2 ตัวอยาง ท่ีเปนโจทยปญหา

3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการหาร
       3.3   นักเรียนรวมกันอภิปรายการหารตัวตั้งสามหลักตัวหารสองหลัก ผลหารสองหลัก

โดยในขั้นท่ี1การหารในหลักรอยขั้นท่ี2การหารในหลักสิบ ขั้นท่ี 3 การหารในหลักหนวย
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4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  81  ขอคู
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 81  ขอคี่
6.   ขั้นประเมินผล
จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.  สังเกตการรวมกิจกรรม การรวมอภิปราย การแนะนําเพ่ือน
2.  ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง คาเฉลี่ย                แผนการสอนที ่ 11 เวลา 3 คาบ

                  &&&&&
สาระสําคัญ

การนําผลบวกของจํานวนตางๆมาหารดวยจํานวนท่ีมีท้ังหมด เรียกวา การเฉล่ีย และผลหาร
ท่ีไดเรียกวา คาเฉล่ีย ของจํานวนเหลานั้น
จุดประสงค

เม่ือกําหนดขอมูลหรือโจทยปญหาให สามารถหาคาเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวนตางๆ
ของโจทยปญหาได
เนื้อหา

การเฉล่ียของขอมูลหรือของจํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม
      ครูทบทวนโจทยปญหาการหาร การจัดแบงกลุมท่ีเทาๆกันรวมกันอภิปรายกับนักเรียน

              2.  ขั้นสอนเนื้อหาใหม
 2.1   ครูแบงนักเรียนออกเปน 3 – 4 กลุม ใหแตละกลุมจัดส่ิงของตามท่ีกําหนดดังนี้
               กลุมท่ี 1จัดหนังสือ 3 ตั้ง ใหแตละตั้งมีหนังสือเปน 6,4,2 ตามลําดับ
               กลุมท่ี 2 จัดดินสอ 4 กลอง ใหแตละกลองมีจํานวนดินสอเปน 5,3,6,2 แทงตา
ลําดับ
               กลุมท่ี 3 จัดยางลบ 5 กลอง ใหแตละกลองมีจํานวนยางลบเปน 1,2,3,1,3 แทงตาม
ลําดับ
               กลุมท่ี 4 จัดสมุด 7 ตั้ง ใหแตละตั้ง มีจํานวนสมุดเปน 2,4,5,1,2,3,4 เลมตามลําดับ
        2.2   ใหแตละกลุมจัดส่ิงของใหมใหมีจํานวนตั้งเทาเดิม และแตละตั้งมีจํานวนส่ิงของ

เทาๆกันใหนักเรียนแตละกลุมหาวาจะไดตั้งละกี่ช้ิน ใหนักเรียนอภิปรายวิธีหาคําตอบใหไดประเด็น
ท่ีอาจใชวิธีการนําส่ิงของทุกครั้ง (หรือกอง) มารวมกันแลวจึงแบงเปนตั้งหรือกองละเทาๆกัน เพ่ือนํา
เขาสูการคิดคํานวณ

        2.3   ครูใหนักเรียนคิดวาถามีส่ิงของ 4 กอง แตละกองมีจํานวนเปน 5 ช้ิน 3 ช้ิน 6 ช้ิน
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 และ 2 ช้ิน ตามลําดับ ถาจะจัดส่ิงของใหแตละกองมีจํานวนเทาๆกันจะไดกองละกี่ช้ินและมีวิธีคิด
อยางไร

         2.4   ครูนําอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวา สามารถคิดคําตอบไดจากการรวมจํานวนส่ิง
ของท้ังหมดกอน แลวหารดวย 4 ดังนี้

5   + 3      +    6   +    2      =     16
16     ÷ 4                  =     4

3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูแนะนําใหนักเรียนทราบวาการนําจํานวนส่ิงของท้ังหมดในแตละกลุมมารวม

กันแลวนําจํานวนกลุมมาหารผลบวกนั้นเรียกวิธีการเชนนี้วา การเฉล่ีย และผลหารท่ีไดเรียกวา คา
เฉล่ียของจํานวนเหลานั้น

       3.2   ครูยกตัวอยางเพ่ิมเติม
4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  84  ขอ  1-3
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําการบานในแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 84  ขอ  4-8
6.   ขั้นประเมินผล
       จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาการคูณการหาร แผนการสอนที ่ 12 เวลา 3 คาบ

     &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการคูณสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทําและหาคําตอบได
จุดประสงค

1.   เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณและการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวน
ท่ีมีหลักเดียว หรือระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักใหสามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาการคูณการหารระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
หรือสองหลัก
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
                    1.1   ครูทบทวนโจทยปญหาการหาคาเฉล่ีย 1 – 2 ตัวอยาง
                    1.2   ครูทบทวนการบานพรอมคําตอบ

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
                    2.1   ครูนําโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีไมเกินส่ีหลักกับจํานวนท่ีมีหลักเดียว
หรือระหวางจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนท่ีมีสองหลักหลายๆตัวอยาง
                    2.2   นักเรียนอานโจทยท่ีครูให แลวครูตั้งคําถาม

- โจทยกําหนดอะไร
- โจทยใหหาอะไร
- จะตองใชวิธีใดในการแกปญหา
- เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร

       2.3   นักเรียนฝกวิเคราะหโจทยและเขียนเปนประโยคสัญลักษณจากโจทยท่ีครูให
                    2.4     เม่ือนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณแลว ใหนักเรียนชวยกันเขียนแสดงวิธีทํา
                    2.5   ครูนําโจทยปญหาการหารใหนักเรียนฝกคิดเชนเดียวกับโจทยปญหาการคูณ
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3.   ขั้นสรุป
       3.1   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาการคูณหรือการหารอีก

2.2  นักเรียนฝกคิดโจทยปญหาการคูณการหารโดยสรุปเปนขั้นตอนคือ
  - โจทยกําหนดอะไร
  - โจทยใหหาอะไร
  - จะตองใชวิธีใดในการแกปญหา
  - เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร
  - แสดงวิธีทํา

3. ขั้นฝกทักษะ
        ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา 86  ขอ  2 , 3  และ  6
4. ขั้นนําไปใช
        ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 86  ขอ  7 – 10
5. ขั้นประเมินผล
        จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การถามตอบ การอภิปรายกลุม
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาที่คําวา”เทาของ” แผนการสอนที ่ 13 เวลา 3 คาบ

     &&&&&
สาระสําคัญ

จํานวน   เทาของ   อาจหาไดจากการจัดจํานวนกลุมของจํานวนหนึ่ง
จุดประสงค

1. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณการหารท่ีมีคําวา     เทาของ   สามารถหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาท่ีมีคําวา........ เทาของ.........
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
       1.1   ครูใหนักเรียนเลนเกมแบงกลุม และจัดกลุมเพ่ือนําเขาสูบทเรียน
       1.2   ครูทบทวนการคูณ
2   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
      2.1   ครูใหนักเรียนพิจารณาภาพ

                           แลวตอบคําถามวา จากภาพมีของกี่กลุม กลุมละเทาไร
สองกลุมรวมกันมีคาเทาไร

       2.2   ครูแนะวา “  2 เทาของ 3” อาจหาคาไดจากการหาวา 2 กลุม ของ 3 มีคาเทาไร ครู
ยกตัวอยางอีก เชน 4 เทา ของ 2

5  เทา ของ 4
6 เทา ของ   3

      แลวใหนักเรียนหาคําตอบจากการจัดกลุม
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3.    ขั้นสรุป
                   3.1   ครูยกตัวอยาง
                   3.2   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวา      4 เทา ของ 2 คือ 8

     5 เทา ของ 4 คือ 20
     6 เทา ของ 3 คือ 18

  จากท่ีนักเรียนไดคําตอบแลวถามตอวาจะมีวิธีการใดจึงไดคําตอบ
   ครูอาจแนะ 4  เทา ของ  2    คือ 4×2   มีคาเทากับ 8

                  3.3   ครูยกตัวอยางใหนักเรียนฝกคิดอีก
4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  87  ขอ  1-3
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน  หนา 87ขอ 4 – 6 เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
      จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม  การถามตอบ การสรุปบทเรียน
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาที่มีคําวา”เทาของ” “เปนกี่เทาของ” แผนการสอนที ่ 14 เวลา 3 คาบ

     &&&&&
สาระสําคัญ

จํานวน……….เทาของ………….และ      เปนกี่เทาของ อาจหาคําตอบไดจากการเขียนให
อยูในรูปการคูณได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนท่ีมีคําวา เทาของ เปนกี่เทาของ สามารถ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณได

เนื้อหา
โจทยปญหาท่ีมีคําวา……..เทาของ ……… เปนกี่เทาของ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม

                    1.1   ครูทบทวนการคูณ
                    1.2   ครูทบทวนโจทยการหาจํานวนเทาของ

2    ขั้นสอนเนื้อหาใหม
       2.1   ครูเขียนโจทย “ 7 เทา ของ 5 เทากับเทาใด” แลวใหนักเรียนหาคําตอบวา

- จากโจทยคําตอบเทากับเทาใด
- ใชวิธีการใดในการหาคําตอบ
- เขียนใหอยูในรูปการคูณไดอยางไร

        2.2   ครูเขียน  7 เทาของ  5  เทากับ  35
6 เทาของ  5 =        35

             สามารถพูดไดอีกอยางหนึ่งวา 35 เปน 7 เทา ของ   5 เขียนใหอยูในรูปการคูณไดดังนี้
35 = 7  ×5

        2.3   ครูยกตัวอยางอีกตอไปวา 4 เทา ของ 2 เทากับ 8 พูดไดอีกอยางหนึ่งวา 8 เปน 4
เทาของ 2 เขียนในรูปการคูณไดเปน 8  =  4  ×  2

        2.4   ใหนักเรียนชวยกันเขียนประโยคสัญลักษณ
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12 เปนกี่เทาของ 3
12 =      ×3

      2.5   แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบ ซ่ึงสามารถหาไดโดยการหาร
12 =      ×3
12 ÷ 3   =    

      2.6   ครูยกตัวอยางท่ีเปนโจทยปญหาแลวใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหา
3.   ขั้นสรุป
       ครูยกตัวอยางโจทยปญหามีคําวา    เทาของ     เปนกี่เทาของ  อีก แลวใหนักเรียนฝกคิด

เปนประโยคสัญลักษณโดยหาขอสรุปวา ถามีคําวา เทาของ ใหเขียนในรูปการคูณ เชน 4 เทา ของ
เงิน 20 บาท เปนเงินเทาไร

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 4     × 20 =    
หรือ 21 เปนกี่เทาของ 3
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 21 =    × 3
หาคําตอบไดจาก 21 ÷ 3   =    
4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมจากโจทยท่ีครูกําหนด
5.   ขั้นนําไปใช
      ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนหนา 87  ขอ 7  -   10
6.   ขั้นประเมินผล
จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
แบบฝกหัดจากแบบเรียนและโจทยเพ่ิมเติมท่ีครูกําหนด

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม  การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร แผนการสอนที ่ 15 เวลา 3 คาบ

      &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ หรือกาารหารในขอเดียวกันถามีวงเล็บใหทําใน
วงเล็บกอนและโจทยการหารและการคูณสามารถทําวิธีคูณหรือวิธีหารกอนก็ได และคําตอบท่ีไดจะ
เทากันเสมอ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

เม่ือกําหนดโจทยระคนเกี่ยวกับการคูณการหาร การบวก การลบใหสามารถแสดงวิธีหาคํา
ตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.   ขั้นทบทวนพ้ืนความรูเดิม

                    1.1   ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 2 –3 กลุม
                    1.2   ครูแจกแผนโจทยใหนักเรียนกลุมละ 1 แผน นักเรียนในกลุมรวมกันคิดหาคําตอบ
แตละกลุมไดคําตอบเทาใดเขียนไวในชองเติมคํา
                    1.3   นักเรียนรอคําตอบจากเพ่ือนกลุมอ่ืนๆแลวแตละกลุมบอกคําตอบของตนเองให
เพ่ือนฟง คําตอบจะเทาๆกันทุกกลุม

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
                     2.1   ครูนําโจทยเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ท่ีอยูในขอเดียวกันใหนัก
เรียนคิดวิเคราะหโจทย   และเขียนเปนประโยคสัญลักษณพรอมท้ังหาคําตอบ
                     2.2   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาหลายๆตัวอยาง
                     2.3   ครูยกตัวอยางโจทยระคนท่ีเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร เชน

(120 - 46) × 59 =  
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1,168 -   ( 25 × 37 )       =  
(15,430 - 14,330 ) × 7 =  

แลวใหนักเรียนหาคําตอบและฝกนักเรียนสังเกตโจทยระคนท่ีครูยกตัวอยาง ถามีวงเล็บใหนักเรียน
ทําในวงเล็บกอน     นักเรียนเปรีบเทียบคําตอบของโจทยระคนการคูณและการหารแตละคูท่ีตางกัน
แตคําตอบเทากัน เชน

(45   × 3)   ÷ 15    กบั   (45   ÷  3)    × 15
(312  ÷ 4 ) × 2      กบั   (312     ÷4 )  ÷  2

3.   ขั้นสรุป
                     3.1   ครูยกตัวอยางโจทยระคนการคูณ การหาร ท่ีเปนวงเล็บ
                     3.2   ใหนักเรียน ฝกคิด และหาขอสรุปวา ถามีวงเล็บใหทําในวงเล็บกอนและโจทย
ระคนท่ีมีท้ังการคูณและการหาร สามารถทําวิธีคูณกอนแลวจึงหารหรือจจะทําวิธีหารกอนแลวจึงคูณ
คําตอบจะเทากันเสมอ

4.   ขั้นฝกทักษะ
       ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  88  ขอ  1-3
5.   ขั้นนําไปใช
       ครูใหนักเรียนทําการบานในแบบฝกหัดจากแบบเรียน หนา 88  ขอ  4-9
6.   ขั้นประเมินผล
จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การสรุปบทเรียน การอภิปรายกลุม การแสดงความคิดเห็น
2. ตรวจแบบฝกหัด
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แผนการสอนกลุมควบคุม

วิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร แผนการสอนที ่ 16 เวลา 3 คาบ

      &&&&&
สาระสําคัญ

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร ในขอเดียวกันถามีวงเล็บใหทําใน
วงเล็บกอน และโจทยระคนการคูณ และการหาร สามารถทําวิธีคูณกอนแลวหาร หรือ วิธีหารกอน
แลวคูณ คําตอบจะเทากันเสมอ และสามารถใชความรูเกี่ยวกับ “ กี่เทาของ” มาชวยหาคําตอบซ่ึงจะ
ชวยใหไดคําตอบรวดเร็วขึ้น
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

เม่ือกําหนดโจทยปญหาระคนเกี่ยวกับการคูณ การหาร การบวก การลบใหสามารถแสดงวิธี
ทํา และหาคําตอบได
เนื้อหา

โจทยปญหาระคน การบวก การลบ การคูณ การหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม
                     1.1   ครูทบทวนโจทยระคน การคูณ การหาร ท่ีมีวงเล็บ

2.   ขั้นสอนเนื้อหาใหม
        2.1   ครูเขียนโจทยปญหาระคนโดยเขียนตัวอยางโจทยปญหา เชน

มีมะนาว 340 ผล แบงใสถุง ถุงละ 10 ผล แลวขายราคาถุงละ 5 บาท ถาขายหมดจะไดเงินเทาไร
                      2.2   นักเรียนอานโจทยแลวตอบคําถามตอไปนี้
                               -   โจทยกําหนดอะไรบาง
                               -   โจทยใหหาอะไร
                               -   ขายมะนาวถุงละกี่บาท
                               -   โจทยกําหนดใหหรือไมวา ขายมะนาวท้ังหมดกี่ถุง
                               -   จะหาไดอยางไรวา แบงมะนาวใสถุงไดกี่ถุง
                               -   ถาขายถุงละ 5 บาท จะไดเงินเทาไร
                       2.3   นักเรียนรวมกันสรุปวาโจทยขอนี้ใชวิธีใดในการหาคําตอบ
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                   2.4   นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ
                   2.5   นักเรียนแสดงวิธีทําแลวหาคําตอบ

3.   ขั้นสรุป
                     3.1   ครูยกตัวอยางโจทยปญหาอีก
                     3.2   ครุนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุป ขั้นตอนการแสดงวิธีทําโดย
                              -   โจทยกําหนดอะไร
                               -   โจทยใหหาอะไร
                               -   จะใชวิธีใดบางในการหาคําตอบ
                               -   เขียนประโยคสัญลักษณ
                               -   แสดงวิธีทํา

4.    ขั้นฝกทักษะ
        ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา  89  ขอ  1-5
5.   ขั้นนําไปใช
        ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน    หนา  90  ขอ  3-6 เปนการบาน
6.   ขั้นประเมินผล
       จากการตอบคําถามของนักเรียน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   แบบฝกหัดจากแบบเรียน

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตการรวมกิจกรรม การสรุปบทเรียน การอภิปรายกลุม
2.   ตรวจแบบฝกหัด
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               เมื่อกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนที่มีหลักเดียวกับจํานวนที่ไมเกินสี่หลักให 

             สามารถหาผลคูณได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. 5   x  10    =  

ก. 50    ข. 51 
ค. 52    ง.  53 

  2.  4  x  10    = 
ก.  20    ข.  30 
ค.  40    ง.  50 

  3.  5  x  20    = 
ก.  50    ข.  100 
ค.  200    ง.  500 

  4.  7  x  20   = 
ก.  140    ข.  150 
ค.  160    ง.  170 

 

 

 

 

จุดประสงค 

⌫⌫ 
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5.  9  x  90  = 

ก.  81   ข.  810 
ค.  8,100   ง.  81,000 
 

 
    6.   6   x  60  =     
     ก.  60        ข.  260 

                             ค.  300      ง.  360  
 
 
 
 
 
  

 
  
 
จงหาคําตอบการคูณของจํานวนที่เปนพหุคูณของ  10,  100,  1,000 
  7  x  1     =       7 

   7  x  10                   =       70 
   7  x  100                 =       700 
   7  x  1,000 =       7,000 
 
 นักเรียนสังเกตผลคูณที่ไดจะมี   0  เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตัว 

   ⌦ 
คําสั่ง    จงเติมผลคูณลงใน              ใหถูกตอง 
 1.   ก.  3   x       12  = 
  ข.  3   x     120 = 
                                ค.  3   x  1,200       = 
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               2.              ก.  40   x     8       = 
  ข.  40  x    80 = 
  ค.  40  x  800 = 
 
 3.   2   x  240   = 
 4. 9   x  100  =                                                                    
 5. 0   x  900  = 
 6. 1,100   x  9     = 
 
    

⌫  
คําชี้แจง    ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X   ทับอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง 

ที่สุด 
  1.  40    x   4    =              จํานวนใดทําใหประโยคสัญลักษณ 

เปนจริง 
 ก.  40      ข.  140 
 ค.  80     ง.  160 
2.  2  x  1,400   =  จํานวนใดทําใหประโยคสัญลักษณ 
     เปนจริง 
 ก.  2,400    ข.  2,800 
 ค.  1,400    ง.  1,800 
3.  0  x  9,864   =  ขอใดถูกตอง 
 ก.  0     ข.  894 
 ค.  986    ง.  9,864 
4.  1  x  91,000   =  ขอใดถูกตอง  
 ก.  910    ข.  9,100 
 ค.  91,000   ง.  910,000 
5.  8  x  5,000   =      ขอใดถูกตอง 
 ก.  40,000    ข.  60,000 
 ค.  70,000    ง.  80,000 
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6.   2  x  200   =  ขอใดถูกตอง 
 ก.  20     ข.  200 
 ค.  40     ง.  400 

 
 
 

⌦ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
6    

 
 
 

    ⌦⌦ 
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X

X XX 

        จุดประสงค 
เมื่อกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนทีม่ี 
หลักเดยีวกับจาํนวนทีไ่มเกนิสี่หลักให 

สามารถหาผลคูณได 
 
 
 
 
 
 

 
  1.          439           2.   1,401  
          2                       5 
          
 
3.          111     4.         1,011 
  9               7 
 
 
5. 773                   6.    861 
                           5                                    8 
 
 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนหาผลคูณจากโจทยที่กําหนด 
ตัวอยาง  5  x  115       =  
วิธีทํา             115  
    5 

            575 
1.  246     2.    1,100  
      3                   5  
 

⌫⌫ 

 

× × 

× × 

× × 

⌫⌫
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X

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.   116     4.    1,266  
      6                   6 
         
 
5.   212     6.    8,010  
      3                   9 
 
          
7.   6   x  1,000   = 
8.  4   x  1,001   = 
9.  3  x 5,000    = 
10.  2  x  1,110    = 
 

 
⌫  

 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X  ทับอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง 

       ที่สุด 
 
 1.    391 

    2 
      ห 

ก.  782     ข.  783 
ค.  784     ง.  785 

  2.   2,001 
                  5 

              ห 
 

 

 

 
 
 

 

X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 264

 

ก.  205     ข.  1,005 
ค.  2,005    ง.  10,005 

3.      7,341  x  7   = 
ก.   14,387    ข.  15,387 
ค.   15,287    ง.  15,487 

 
จงเติมเครื่องหมาย   >      หรือ    <   หรือ    =  ลงใน            ใหถูกตอง 
1. 9   x  911              911  x   9 
2. 3   x   800             2,300 
3. 0  x  960       1    0  x   960 
 

⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    ⌦⌦
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เมื่อกําหนดโจทยการคูณ  10,   20, …,  90    
กับจํานวนที่มีสองหลักใหสามารถหาผลคูณได 

 
 
 
 
 
 
 

1. 5   x  12    =  
ก. 55    ข. 50 
ค. 65    ง.  60 

  2.  6  x  10 = 
ก.  50    ข.  60 
ค.  70    ง.  80 

  3.  18  x  10 = 
ก.  10  x  18    ข.  18  +  10 
ค.  10  ÷  8    ง.  18  -  10 

  4.  99  x  10 = 
ก.  99    ข.  100 
ค.  990    ง.   999 

5.  10  x  50  = 
ก.  50    ข.  55 
ค.  500    ง.   505 

                                6.   21 x  60  = 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

⌫⌫ 
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ก.  1,160    ข. 1,260 
ค.  1,360    ง.  1,460 

      7.   45 x  20    =      
          ก.  90                             ข. 900 
          ค.  9,000                                        ง.  90,000   

      8.  36 x 70  =   
       ก.  2,520           ข.  5,520 
      ค.  250             ง. 5,250 
 

 
      

 
          นักเรียนลองหาผลคูณของจํานวนตอไปนี้ซิคะ 

ตัวอยาง  1  1   x  40   =    40 
                            10  x  40  =   400 
ตัวอยาง  2  3   x  12   =    36 
                      30  x  12  =   360 

แบบฝกหัด 
 1.   ก.     1  x  80     = 
  ข.   10  x  80     = 

2.   ก.     6  x  90     = 
  ข.   60  x  90     = 

 
3.   ก.   40  x  50     = 

  ข. 400  x  50     = 
 
4.   ก.     9  x  60     = 

  ข.   90  x  60     = 
 5.   ก.     7  x  11     = 
  ข.   70  x  11     = 
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⌫   
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X  ทับอักษรหนาคําตอบที่ถูก 

     ตองที่สุด 
 
 
 

1.  4  x  500   = 
ก.  200  ข.  2,000 
ค. 20,000 ง. 200,000 

2. 40  x  500  = 
ก.  200  ข.  200 

 ค. 20,000 ง. 200,000 
3. 3  x  19  = 

ก.  56  ข.  57 
ค. 58  ง. 59 

4. 30  x  19  = 
   ก.  560  ข.  570 
ค. 580  ง.  590 

5. 99  x  90  = 
   ก.  8,800 ข.  8,810 
ค. 8,900 ง.   8,910 

6. 20  x  25  = 
           ก.  250  ข.  500 
 ค. 550  ง. 555 
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7. 70  x  11  = 

           ก.  770   ข.  777 
        ค. 771           ง.  717 
 
8.     80  x  80  = 

        ก.  540   ข.  5,400 
       ค.  640   ง.  6,400 
 
 
 
         ⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
8    

 
 

 
 
 
 
   
 

 

    ⌦ 
⌦ 
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เมื่อกําหนดโจทยการคูณระหวางจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวน
ที่มีสองหลักใหสามารถหาผลคูณได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ⌧        

ก     ข  
ค     ง   

      ⌧    
ก      ข   
ค      ง   

      ⌧    
ก      ข   
ค      ง   

      ⌧    
ก      ข   
ค      ง   

    ⌧     
 

 

 

 

 

 

จุดประสงค 

⌫⌫ 
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X 

ก      ข   
ค      ง   

   ⌧              
      ก      ข  
      ค     ง   
    ⌧    
      ก      ข   
      ค             ง   
   ⌧       
     ก              ข  
     ค                ง  

     ⌧     
ก     ข   
ค     ค   

     ⌧     
ก     ข  
ค     ง   

 
 
    ⌫ 
 
 
 
ตัวอยาง   

      
   
 
 

 
ตอบ 

 
 

875 
๘๗๕

5  x   35 
20  x  35 
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X 

XX

X

ตัวอยาง   
      

   
   
 

 
 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 

 
               

          
 
 
 
ตอบ       ตอบ 
               

          
 
 
 
ตอบ      ตอบ 
  
 
 
 
 
 

  2  x  46 
10  x  46 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

X

X

๕๕๒

⌦ 
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X

 
               

          
 
 
 
ตอบ       ตอบ 
 
 

 
⌫   

 
      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

      ⌧     

   ⌧     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

X
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⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
    

 
 

 
    ⌦ 
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เมื่อกําหนดการหารซึ่งตัวตั้งเปนจํานวนที่มีไมเกินสี่หลักและตัวหาร 
เปนจํานวนที่มีหลักเดียวให  สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได 

 
 
 
 

1.  14   ÷    2    = 
     ก.  5     ข.  6 

        ค.  7     ง.  8 
  2.  140    ÷   2   =  

      ก.  50    ข.  60 
      ค.  70    ง.  80 

  3.  90   ÷   9    = 
     ก.  9     ข.  10 
     ค.  90    ง.   01 
4.  364    ÷    4    = 
     ก.  91    ข.  90 
     ค.  81    ง.  80 

  5.  246     ÷   6   = 
     ก.  30    ข.  31 

                         ค.  40    ง.  41 
  6.  847  ÷   7   = 
        ก.  120    ข.  121 
        ค.  122    ง.  123  
 

 

 

 

 

 

⌫⌫   
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⌫ 

ตัวอยาง  1 
 2,000  ÷   2   = 
วิธีทํา 2,000  ÷   2   =   1,000    

 
 
  อะไรหนอคูณกับ  2  ได  2,000 
 

          x    2    =   2,000 
                

 1      x    2       =   2 
   1,000   x    2       =   2,000 

        ฉะนั้น  1,000   เปนคําตอบ 
 
 
 

ตัวอยาง  2 
 720  ÷   9   = 

 
 
                อะไรหนอคูณกับ  9  ได  720 
 

          x     9    =   720 
                            8      x    9    =    72 

                  80    x    9       = 720 
                      คําตอบคือ  80 
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⌦ 
 
 
 1.  50  ÷   5   =   
  ก.                  x  5      =        5 
  ข.                  x  5      =        50 
 
  คําตอบคือ    
 
 2.  400  ÷   4   =   
  ก.                 x  4      =        4 
  ข.                  x  4     =       400 
     

 คําตอบคือ   
 
 3.  9,000  ÷   9   =   
  ก.                  x  9      =      9 
  ข.                  x  9     =       9,000 
     

 คําตอบคือ   
 
 
 4.  5,600  ÷   8   =   
  ก.                  x  8      =      56 
  ข.                  x  8     =       5,600 

     
 คําตอบคือ 
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⌫  
 

1.  60  ÷  3           =     
2.  90 ÷  9            =     
3.  800  ÷  8         =       
4.  1,500  ÷  5      =     
5.  7,700  ÷  7      =     
6.  9,300  ÷  3      =     
7.  8,100  ÷  9      =     
 
                    x  9      =     81 
                    x  9     =      8,100 

คําตอบคือ    
 
8.  7,200  ÷  9   =     
                    x  9      =     72 
                    x  9     =      7,200  

คําตอบคือ    
 
 

⌦ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
6    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

      
⌦ 
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เมื่อกําหนดการหาร  ซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนที่มีไมเกินสี่หลักและตัวหารเปนจํานวนที่มีหลัก
เดียวให  สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได 
 
 

⌫⌫   
         
           
หนูลองหาคําตอบของจํานวนตอไปนี้ซิคะ 

 
1.     384    ÷     5  = 
2.    1,257   ÷  6      = 
3.    977     ÷  9       =         
4.    6,910  ÷  8       =          
5.    291    ÷  3        =   
         
       

 
 
 
ตัวอยาง  1 
 520  ÷   5   =      
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วิธีหาร                   1 
  5      )  520 
  500 

                     0 
 
     10 

  5   )   520 
  50 

                 2 
   0 

       2 
 
      104 

  5   )   520 
  50 

                 2 
                 0 
                 20 
                 20 
   
                  00 

ตอบ   ๑๐๔ 
ตัวอยาง  2 
 463  ÷   3   =   โดยวิธีลัด 
       
              
 
 

 
 

    ขั้นที่  1  หารในรอย 

ขั้นที่  2  หารในหลักสิบ 

     ขั้นที่  3  หารในหลักหนวย 
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          154 
  3   ) 463 
          3 

             16 
             15 
               13 
               12 
        1 

ตอบ   ๑๕๔   เศษ  ๑ 
 
 

⌦ 
 

  
 
1.  367  ÷   3   =   โดยวิธีลัด 
 
        

  6   )   367 
            36 

        
    
        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   
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 2.  900  ÷   9   =   โดยวิธีลัด 
 
        

  9   ) 900 
          9 

        
    
        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   

 
 
 3.  5,600  ÷   5   =   โดยวิธีลัด 
 
        

  5   ) 5,600 
          5 

        
    
        
    
        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   
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⌫  

 
 

1.  842  ÷  4      =    เศษ 
2.  2,468 ÷  3    =    เศษ 
3.  934  ÷  2      =    เศษ   
4.  168  ÷  8      =    เศษ 
5.  6,421  ÷  6   =    เศษ 
6.  728  ÷  7      =    เศษ 
7.  9,532  ÷  4   =    เศษ 
 
 
 
8.   จงแสดงวิธีทํา         

     7  ) 3,535 
   

        
    
           
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   
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⌦ 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
5     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌫    
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   289
 
 

 
 
  

เมื่อกําหนดการหาร  ซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนที่มีไมเกินสี่หลักและตัวหารเปนจํานวนที่มี 
หลักเดยีวใหสามารถหาผลหารดวยวิธีหารสั้นได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌫⌫   
  

1.  902   ÷    11    = 
     ก.  80    ข.  81 

        ค.  82    ง.  82 
  2.  666    ÷   11   =  

      ก.  66   เศษ  0   ข. 60   เศษ  1 
      ค.  66   เศษ  6   ง. 60   เศษ  6 

  3.  250   ÷   4    = 
      ก.  62   เศษ  1   ข. 62   เศษ  2 
      ค.  62   เศษ  3   ง. 62   เศษ  3 
4.  592   ÷   7    = 
      ก.  84   เศษ  4   ข. 83   เศษ  4 
      ค.  82   เศษ  4   ง. 80   เศษ  4 

  5.  205     ÷   5   =  
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18 

184

      ก.  41   เศษ  5   ข. 40   เศษ  0 
      ค.  40   เศษ  5   ง. 41   เศษ  0 

 
 

 
 
 
ตัวอยาง  1 
 368  ÷   2   = 
       

วิธีทํา    2     ) 368 
            1 
     

 2   ) 368 
           
      

2      ) 368 
             

 
ตรวจคําตอบ      184   ×   2   =    368 
ดังนั้น            368  ÷   2   =   184 
 

ตัวอยาง 2 
 892  ÷   8   = 
       

วิธีทํา    8   ) 892 
            1 
     

 8    ) 892 
            11 

 

ขั้นที่  1  หารในหลักรอยกอน 

ขั้นที่  2  หารในหลักสิบ 

ขั้นที่  3  หารในหลักหนวย 

 

ขั้นที่  1   

  ขั้นที่  2 
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     ⌦ 

     8   ) 892 
            111 เศษ   4 

 
ตรวจคําตอบ      (111   x  8)   +  4    =   892 
ดังนั้น                 892  ÷   8   =  111  เศษ   4 

 
 

 
 
1.  720  ÷   8   = 
 วิธีทํา      8     ) 720 
       
     8    )  7   2  0 
     
     8   ) 7     2    0 

 
ตรวจคําตอบ       

 
2.  5,030  ÷   5   = 
       

วิธีทํา    5  )   5,   0    3    0 
      เศษ 
 
ตรวจคําตอบ       

 
3.  432  ÷   7   = 

วิธีทํา    7   )  4   3    2  
     เศษ 
 
ตรวจคําตอบ       

ขั้นที่  3   

 
ขั้นที่  1   

ขั้นที่  2 

ขั้นที่  3   
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⌫   
 
 
1.  732  ÷  3   =      
2.  936  ÷  3  =  
3.  685 ÷  5   =      
4. 1,200 ÷ 4 =  
5.  5,600  ÷  7   =    
6.  1,672  ÷  8   =    
7.  2,500  ÷  5   =    
 
8.                                         4   ) 4,   6   0    0 

       
9.                                         6   )  1,   9   0    6 

      เศษ 
10.                                         6  )  3,   6   0    4 

      เศษ 
 
 

⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
5    

 
 
 

 

 

   
⌦
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เมื่อกําหนดโจทยการหารที่เปนการหารดวยพหุคูณของ 10 ผลหารเปนจํานวนหลักเดียวให
สามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได 
 
 
 
 

  
1.   150   ÷       =      3 

   ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 
   ก.  10    ข.  20 
   ค.  30    ง.   40 

 2.   80   ÷       =      4 
   ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  10    ข.  20 
   ค.  30    ง.   40 

  3.     ÷ 20      =    6 
   ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  120   ข.  130 
   ค.  140   ง.   150 

  4.     ÷ 50      =    7 
   ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  370   ข.  360 
   ค.  350   ง.   340 

  5.    630   ÷  90           
   ก.  4    ข.  5 
   ค.  6    ง.  7 

 

 

 

 
 

 

 

 

⌫⌫   
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ตัวอยาง  1 
 59   ÷   10    = 
       5 

วิธีทํา    10   ) 59     
  50 

                 9 
ตอบ  ๕   เศษ    ๙ 
ตรวจคําตอบ    (5  x  10)   +   9   =    59 
 

ตัวอยางที่  2 
 630   ÷   90    = 
     7 

90 )    630 
           630 

       000 
ตอบ  ๗    
 
ตรวจคําตอบ  7 x  60     =   630 
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1.           90   ÷    40 = 
      2        

40    )    90 
   

     10 
ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   

 
 
2.          120   ÷    60 = 
        

60  )  120 
    

        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   

 
���� 
 
 
 

1.      90  ÷  30   =  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 ก.  3    ข.  4 
 ค.  5    ง.  6 

 

 

 

⌦ 

⌫  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    297 

2.      192  ÷  90   =  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 ก.  2  เศษ  2   ข.  2  เศษ  12 
 ค.  2  เศษ  14   ง.  2  เศษ  16 
3.      250  ÷  50   =  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 ก.  4    ข.  5 
 ค.  6    ง.  7 
4.     300  ÷  60   =  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 

ก. 3    ข.  4 
 ค.  5    ง.  6 
5.     420  ÷  60   =                  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 ก.  7  เศษ  5   ข.  7  เศษ  6 
 ค.  7  เศษ  7   ง.  7  เศษ  8 
6.   จากขอ  5  สามารถตรวจคําตอบไดโดย 

ก.  (7 x 60)  +  5 = 425 ข.  (7 x 60)  +  7 = 425 
ค.  (7 x 60)  +  6 = 425 ง.  (7 x 60)  +  8 = 425 

7.   430  ÷  70   =  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 ก.   6  เศษ  10   ข. 6  เศษ  20 
 ค.   6  เศษ  30   ง. 6  เศษ  40 
8.  จากขอ  7  สามารถตรวจคําตอบไดโดย 

ก.  (6 x 7)   + 10                             ข.  (6 x 70) +  10   
ค.  (6 x 7)   +  20                            ง.  (6 x 70)  +  20 
  

9. มีโตะ 160 ตัว จัดเปนแถวละ 20 ตัว จะได กี่แถว 
     ก. 7 แถว  ข.  8 แถว 
     ค. 9 แถว  ง. 10 แถว 

10. น้ําตาลทราย 15 กิโลกรัม แบงใสถุงๆละ 5 กิโลกรัม จะไดกี่ถุง 
     ก. 1 ถุง                 ข.  2 ถุง 
     ค. 3 ถุง                 ง.  4 ถุง 
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⌦ 

 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
5    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
⌦  
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เมื่อกําหนดโจทยการหาร  ซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนที่มีไมเกินสี่หลักและหารดวยพหุคูณของ 10 
เปนจํานวนที่มีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได 
 
 

แ⌫⌫   
  
 

 1.   1,470   ÷         =      21 
         ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  50    ข.  60 
   ค.  70    ง.   80 

 2.   800   ÷       =           40 
        ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  10    ข.  20 
   ค.  30    ง.   40 

  3.     ÷ 20      =    60 
        ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  1,200   ข.  1,300 
   ค.  1,400   ง.   1,500 

  4.     ÷ 50      =    70 
         ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  3,700   ข.  3,600 
   ค.  3,500   ง.   3,400 
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  5.    6,300   ÷  90           

   ก.  4    ข.  5 
   ค.  6    ง.  7 

 
 

 
ตัวอยาง  1 
 440   ÷   20    = 
               22 

20  )  440 
          40 

               40 
               40 
               00 

ตอบ   ๒๒ 
 
 

ตัวอยางที่  2 
 640   ÷   30    = 
      21 

30    ) 640 
 60 

     40 
     30 

 10 
ตอบ   ๒๑   เศษ  ๑๐ 
ตรวจคําตอบ  (21  x  30)  +  10   =   640 
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⌦ 

 
 
1.  380   ÷    10 = 
        

 10 )   380 
   

     80 
    
        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   

 
2.  806   ÷    60 = 
        

60  )   806 
   60   

     
       
        
 

ตอบ    
 
 ตรวจคําตอบ   

 
3.  1,050   ÷ 50 = 
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      50 )  1,050 

             
     
       
        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   

 
 
                                         ⌫   
 
1.  158  ÷  10   = 
 ก.  15  เศษ  5   ข.  15  เศษ  6 
 ค.  15  เศษ  7   ง.  15  เศษ  8 
2.  จากขอ  1  สามารถตรวจคําตอบไดดังนี้ 
 ก.  (5  x  15)  +   10  =  158 
 ข.  (15  x  5)  +   8  =  158 
 ค.  (10  x  15)  +   8  =  158 
 ง.  (10  x  15)  -   8  =  158 
3.  660  ÷  20   = 
 ก.  30    ข.  31 
 ค.  32     ง.  33 
4.     ÷  8  =  25 ใน    คือเลขใด 
 ก. 200    ข. 220 
 ค. 240    ง. 250 
5.  1,642  ÷  30   = 
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 ก.   54  เศษ  22 

ข.   54  เศษ  21 
ค.   54  เศษ  20 
ง.    54  เศษ  19 

6.  จากขอ  5  สามารถตรวจคําตอบไดดังนี้ 
 ก.  (30 x 54)  +  19 = 1,642 

ข.  (30 x 54)  +  20 = 1,642 
ค.  (30 x 54)  +  21 = 1,642 
ง.  (30 x 54)  +  22 = 1,642 

7.   725  ÷  50   = 
 ก.  14     ข.  14  เศษ  25 
 ค.  15     ง.  15  เศษ  25 
8.  9,100  ÷  10  = 
 ก.  91     ข.  910 
 ค.  9,100    ง.  9100 
9. 360÷  30  = 
 ก.  12     ข.  13 
 ค.  14     ง.  15 
10. 7,986 ÷ 4  =  เลข   4 จะตองหารเลขในขอใดเปนอันดับแรก 
 ก. 6     ข. 7 
 ค. 8     ง. 9 
 

⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
5    

 

 

     ⌦
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เมื่อกําหนดโจทยการหาร  ซ่ึงตัวตั้งเปนจํานวนที่มีไมเกินสี่หลักและตัวหารเปนจํานวนที่มี
สองหลัก  โดยที่ผลหารเปนจํานวนที่มีไมเกินสองหลักใหสามารถหาผลหารและตรวจคําตอบได 
 

   ⌫⌫  
  

 1.   900   ÷            =      9 
   ควรเติมเลขใดลงใน           จึงถูกตองที่สุด 

   ก.  10    ข.  100 
   ค.  1,000   ง.   10,000 

 2.   450   ÷    30   =       
   ก.  15    ข.  25 
   ค.  35    ง.   45 

  3.     ÷ 20      =    17 
   ก.  240   ข.  300 
   ค.  320   ง.   340 

  4.    200   ÷ 30      =     
   ก.  6  เศษ  10   ข. 6  เศษ  20  
   ค.  6  เศษ  30   ง.  6  เศษ  40  

  5.    4,500   ÷             =  90             
   ก.  20    ข.  30 
   ค.  40    ง.  50 
  6.     400   ÷   30   =              
   ก.  13  เศษ  10  ข.  14  เศษ  10 
   ค.  13  เศษ  20  ง.  14  เศษ  20 
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   ⌫ 
 
 
ตัวอยาง  1 
 600   ÷   22    = 

  27 
 22    ) 600 

       44 
              160 
              154 
       6 
 

ตอบ  ๒๗   เศษ  ๖ 
ตรวจคําตอบ (27  x 22)  +   6   =   600 

ตัวอยางที่  2 
 1,810   ÷   18    = 
       

 100 
18    ) 1,810 
  18 

         1 
         0 
          10 
            0 
          10 

ตอบ  ๑๐๐   เศษ  ๑๐ 
ตรวจคําตอบ  (100  x  18   +  10)   =   1,810 
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⌫ 
1.  325   ÷    13 = 
     

13     )     325 
      
     
  
     
       000 
 
ตอบ    

 
ตรวจคําตอบ   

 
2.  2,376   ÷ 88 = 
        

88    ) 2,376    
   

       61 
       
        
 
ตอบ    

 
 
ตรวจคําตอบ   

 

 

    65 

แบบฝกหัด 
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3.  725   ÷    48 = 
      1 

48      ) 725 
            48   

     
       
        
 

ตอบ    
 
ตรวจคําตอบ   
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⌦⌫   
 
1.  486  ÷  16   = 
 ก.  30  เศษ  2   ข.  30  เศษ  4 
 ค.  30  เศษ  6   ง.  30  เศษ  8 
2.  2,059  ÷  29   = 
 ก.  70    ข.  71 
 ค.  81    ง.  89 
3.  1,476  ÷  36   = 
 ก.  41    ข.  42 
 ก.  43    ข.  44 
4.  964  ÷  13   = 
 ขอใดตรวจคําตอบไดถูกตอง 
 ก.  (13  x  74)  +  2 = 964 

ข. (13  +  74)  +  2 = 964 
ค.  (13  -  74)  -  2 = 964 
ง.   (13  ÷  74)  -  2 = 964 

5.  840  ÷  12   = 
 ขอใดตรวจคําตอบไดถูกตอง 
 ก.       (7 x 12)  +  1            = 840 

ข.       (7 x 12)  +  0  = 840 
ค.       (7 x 12)  -  1  = 840 
ง.        (7 x 12)  -  0  = 840 

6.  422  ÷  36   = 
 ขอใดตรวจคําตอบไดถูกตอง 
 ก.  (11 x 36)  -  26   =   ค.  (11 x 36)  -  0   = 
 ข.  (11 x 36)  +  26       =       ง.  (11 x 36)  +  0                 = 
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⌦ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
6    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
⌦ 
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  เมื่อกําหนดขอมูลหรือโจทยปญหาได  สามารถหา 
  คาเฉลี่ยของขอมูลหรือของจํานวนตาง  ๆ ของ 
  โจทยปญหาได 

 
 
 
 
 
 

⌫⌫   
  

 1.   (5  +  5  +  5  +  5)   ÷  2     =       
   ก.  5    ข.  10 
   ค.  15    ง.  20 

 2.   (12   +  12)  ÷  2                 =       
   ก.  12    ข.  24 
   ค.  26    ง.   28 

 3.   (16  + 16  +  16  +  16)   ÷  3   =       
   ก.  21   เศษ  1  ข.  20  เศษ  1 
   ค.  21  เศษ  2  ง.   20  เศษ  2 

 
 4.   (4  +  4  +  4  +  4)   ÷  16       =       

   ก.  4    ข. 3  
   ค.  2    ง.  1  
  5.   (8  +  8  +  8)   ÷  24    =         
    ก.  0    ข.  1 
    ค.  2    ง.  3 
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  6.   (18  +   18)   ÷  12   =        
    ก.  1    ข.  2 

    ค.  3    ง.  4 
 
 
 
                     จ⌫⌫ 
 
 

 
ตัวอยาง   มีมะนาวอยู  3 ถุง   ถุงที่หนึ่งมี  16  ผล   ถุงที่สองมี  25  ผล   ถุงที่สามมี  19  ผล  จะเฉลี่ยใสถุง

ทั้งสามใหมีจํานวนมะนาวเทา  ๆ  กัน  จะไดถุงละกี่ผล 
 

     วิธีทํา            ขั้นที่  1    หาจํานวนมะนาวทั้งหมดไดเปน 
    16   +  25  +  19   =    60  ผล 
               ขั้นที่  2 หาจํานวนถุง  คือ  3  ไปหาร  60  ได  20 
    60   ÷   3   =   20 
หรือเขียนเปนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทําไดดังนี้ 
    16   +  25  +  19   ÷   3     =     
    60   ÷   3                           =   20 
 
 

 ⌦ 
 
1.  มีมังคุดอยู  3  กอง  กองที่  1  มี  6  ผล  กองที่ 2 มี  8  ผล   และกองที่      3  มี  10  ผล  โดยเฉลี่ยแลวมีมังคุด
กองละกี่ผล 
 ก.        (              +         +               )    =  
  

ข.      ÷      =   
 
 ดังนั้นจะไดกองละ                               ผล 
 
2.  วันแรกมานีเก็บไขไกได  10  ฟอง วันที่  2  เก็บได  12  ฟอง   วันที่  3  เก็บได  11  ฟอง  เฉลี่ยแลวมานีเก็บไข
ไกไดวันละกี่ฟอง 
ประโยคสัญลักษณ 

 

    

 3  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  315

วิธีทํา    นําไขไกในแตละวันมารวมกันแลวหารดวย  3   จะได 
      

 
=    ฟอง 
 
 
 
 
 

3.  รานคาแหงหนึ่งขายของไดวันแรก   750  บาท  วันที่  2  ขายได  815  บาท  วันที่  3  ขายได  630  บาท  วันที่  4 
ขายได  901  บาท  เฉลี่ยรานนี้ขายของไดวันละเทาไร 
 
ประโยคสัญลักษณ 
 

นําจํานวนที่รานขายของไดในแตละวัน   มารวมกันแลวหารดวย  4    
จะได 

  
=    บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ⌫  
 
1. พอมีรายไดพิเศษเดือนละ  3,000  บาท  ถาเปนเวลา 10 เดือน  พอมีรายได 

เฉลี่ยเดือนละเทาไร 
ก.  300  บาท    ข.  200  บาท 
ค.  150  บาท    ง.  100   บาท 
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2. วันอาทิตยวัดอุณหภูมิ   ในตอนเชาได  21  องศาเซลเซียส   วันจันทรวัดได  22  องศาเซลเซียส  วันอังคารวัด
ได  23  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยแลววัดอุณหภูมิไดเทาไร 
ก.  22   องศาเซลเซียส  ข.  23  องศาเซลเซียส 
ค.  24   องศาเซลเซียส  ง.  25  องศาเซลเซียส 

 
3. สัปดาหแรกมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  มาเรียนในแตละวันดังนี้            193  คน   185  คน   191  คน  

179  คน  และ  182  คน  เฉลี่ยแลวนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  มาเรียนวันละกี่คน 
ก. 193  +  185  ÷  2   = 
ข. 193  +  185  +  191   ÷   3   = 
ค. 193  +  185   +  191  +  179  ÷   4   = 
ง. 193  +  185   +  191   +   179   +  182   ÷   5   = 
 

4. คาเฉลี่ยของ  15   20    35   40  เทากับเทาไร  
 ก.   15  +  20  ÷  2   = 

 ข.   15  +  20  +  35   ÷  3   = 
 ค.   15  +  20   +  35  +  40 ÷   4   = 

ง.    15 +  20   +  35  +   4  ÷   5   = 
 

5. คาเฉลี่ยของ  12   18   24  30   =   
ก.  21    ข.  22 
ค.  23    ง.   24 
 

6. ในเดือนหนึ่งไก   20  ตัว  ออกไขได  440  ฟอง  เฉลี่ยแลวในเดือนหนึ่งไก  1  ตัวออกไขกี่ฟอง 
ก.  21    ข.  22 
ค.  23    ง.   24 
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⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ⌦⌦ 
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เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณและการหาร 
ระหวางจํานวนที่มีไมเกินสี่หลักกับจํานวน 
ที่มีหลักเดียวหรือระหวางจํานวนที่มีสองหลัก 
กับจํานวนที่มีสองหลักใหสามารถเขียนเปน 
ประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทําและหาคําตอบได 

 
 
 

   แ⌫⌫   
  

1.   2,625  ÷ 25    = 
  ก.   105   ข.  106 
  ค.   107   ง. 108 
 2.    7,200  ÷600    = 
  ก.   10    ข. 11 
  ค.   12    ง. 13 
  3.  ลวดเสนหนึ่งยาว 20 เมตร ตัดเปนเสนสั้นๆยาวเสนละ 50 

     เซนติเมตร จะไดลวดทั้งหมดกี่เสน 
       ก. 30 เสน   ข. 40 เสน 

 ค. 50 เสน   ง. 60 เสน 
4.  กาแฟ 10 ขวด หนัก 2 กิโลกรัม กาแฟหนึ่งขวดหนักเทาไร 

ก. 400 กรัม   ข. 300 กรัม 
ค. 200 กรัม   ง. 100 กรัม 

5. แมซ้ือผาเช็ดหนามาราคาโหลละ 300 บาท  แมคาซ้ือ 
ผาเช็ดหนามาราคาผืนละเทาไร 

 ก. 22 บาท   ข. 23 บาท 
 ค. 24 บาท    ง.  25 บาท 
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X 

ตัวอยาง  1     โจทย   : มีไขไก  10  กระบะ  กระบะละ  36  ฟอง  มีไขไกทั้งหมด 
                            กี่ฟอง 

ฝกวิเคราะหโจทย  และลองเขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
โจทยกําหนด   ไขไก  10  กระบะ 
   กระบะละ  36  ฟอง 
โจทยใหหา  จํานวนไขไกทั้งหมด 

จะตองใชวิธีคูณแกโจทยปญหาขอนี้ 
และสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดดังนี้ 
10   x   36    = 

 
ตัวอยาง  2   มีเงิน  150  บาท  ซ้ือหนังสือราคาเลมละ  15  บาท  จะซื้อหนังสือไดกี่เลม 
ประโยคสัญลักษณ           150     ÷     15    = 
วิธีทํา             มีเงิน    150 บาท 
   หนังสือราคาเลมละ    15 บาท 
   จะซื้อหนังสือได 150  ÷  15 เลม 
   จะได    10 เลม 

ตอบ  ๑๐ เลม 
 

        ⌦ 
 
1.  แมใหเงินอรอนงควันละ   30  บาท  ในเวลา  22  วัน  แมใหเงิน 
     อรอนงคกี่บาท 
     เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  ไดดังนี ้
วิธีทํา  แมใหเงินอรอนงควันละ         บาท 
  ในเวลา          วัน  

  
 รวมเปนเงนิ         บาท 
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X 

2.  หมูกิโลกรัมละ 95  บาท  ถาซ้ือ  20 กิโลกรัม  เปนเงินเทาไร 
     เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  ไดดังนี ้
วิธีทํา หมูกิโลกรัมละ                     บาท 
  ถาซ้ือ        กิโลกรัม 
  รวมเปนเงนิ                บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⌫  
 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีทั้งหมด  42  คน  จัดใหนั่ง  6  กลุม เทา  ๆ  กัน   

จะไดกลุมละกี่คน 
ก.   5 คน    ข. 6 คน 
ค.  7 คน    ง.   8 คน 

2. มีสมุด  48  เลม  แบงใหนักเรียนคนละ  3  เลม  จะแบงใหนักเรียนไดกี่คน 
ก.    48 ÷   3  =    ข.   48  x   3  = 
ก.    48 +   48  =    ข.   48  -   48  = 

3. จัดดินสอ  200  แทงใสกลอง  กลองละ  12  แทงจะจัดไดกี่กลองและเหลือกี่แทง 
ก.  15  กลอง   เหลือ   8  แทง 
ข.  16  กลอง   เหลือ   8  แทง 

 ค.  15  กลอง   เหลือ   6  แทง 
 ง.   16  กลอง  เหลือ   6  แทง 
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⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
6    

 
 
 
 

 

4. กางเกง  3  ตัว  ราคา  525  บาท  กางเกงราคาตัวละเทาไร  ขอใดถูกตอง 
ก.    3  ÷   525  =    ข.   3  ÷  255  = 
ค.    525  ÷   3  =    ง.   255  ÷ 3  = 

 
5. พี่มีธนบัตรใบละ  50  บาท  อยู  20  ใบ  พี่มีเงินเทาไร 

ก.   100 บาท     ข.  1,000 บาท 
ข.   200 บาท     ง.  2,000 บาท 

  
6. ซ้ือองุนราคากิโลกรัมละ  40  บาท  จํานวน  12  กิโลกรัม  เปนเงินเทาไร 

ก.  400  บาท     ข.  420 บาท 
ค.  460 บาท     ง.  480 บาท 

   ⌦⌦
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1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณการหารที่มีคําวา  “เทาของ”  สามารถหาคําตอบได 
 
 
 

 
⌫⌫   

  
 
1.  5 เทาของ 20 เทากับเทาไร 

ก.    20   ข.  50 
ค.    100   ง.   200   

2.  11 เทาของ 80 เทากับเทาไร 
ก.  800   ข.   860   
ค.  880   ง.   900 

3.  75  เปนกี่เทาของ 3 
ก.   25             ข.  24 
ค.   23             ง.  22 

4.  100 เปนกี่เทาของ 25     
          ก.  1   ข.  2 
           ค.  3   ง.   4 
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5. 16 เทา ของ 60 เทากับเทาไร 

ก.  960   ข.  950 
 ค.  940   ง.  930 

 
 

�  
 
 
 
ตัวอยาง  1   2  เทาของ  40  เปนเทาไร 
  หาคําตอบไดจาก 2  x  40 = 
     =    80 
ตัวอยาง  2   18  เปนกี่เทาของ  2 
  หาคําตอบไดจาก 18  ÷ 2 = 
     =      6 
ตัวอยาง  3   45  เทาของ  100  เปนเทาไร 
  หาคําตอบไดจาก 45  x  100 =  4,500 
ตัวอยาง  2   550  เปนกี่เทาของ  22 
  หาคําตอบไดจาก 550  ÷ 22 =  25 
 
 
 
 
 

⌦ 
 
1. 6  เทาของ  50  เปนเทาไร 

หาคําตอบไดจาก 
    = 

2. 5  เทาของ  180  เปนเทาไร 
หาคําตอบไดจาก 
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    = 

3. 100  เปนกี่เทาของ  25   
หาคําตอบไดจาก  = 
 

4. 480  เปนกี่เทาของ  12   
หาคําตอบไดจาก 
    = 
 

5. 10  เทาของ  100  เทากับเทาไร 
หาคําตอบไดจาก  = 
 

6. 12  เทาของ  120  เทากับเทาไร 
หาคําตอบไดจาก  = 
   

7. 360  เปนกี่เทาของ  12  
หาคําตอบไดจาก  = 
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⌫   
 
 
1.  5   เทาของ  100   เปนเทาไร 
 
2   1  เทาของ  200  เปนเทาไร 
 
2. 10 เทาของ 1,000   เปนเทาไร 
 
3. 300  เปนกี่เทาของ  30 
 
4. 960  เปนกี่เทาของ  12 
 
5. 60  เปนกี่เทาของ   5  

 
6. 45  เปนกี่เทาของ  9  
 
7. 80  เทาของ 40  เปนเทาไร  
 
8. 46  เทาของ  100  เปนเทาไร 
 
9. 200  เปนกี่เทาของ  25 
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⌦ 
 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
5    

 
 
 
 
 
 
                              ⌦ 
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�⌫⌫  

 
  
 

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณระหวางจํานวนที่มีคําวา  “เทาของ”  “เปนกี่เทา”   
สามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณได 

 
 

 
1.   12   x         =      108 

  ควรเติมเลขใดลงใน            
   ก.  10    ข.  9 
   ค.  8    ง.   7 

2.   4   x           =      144 
   ก.  36    ข.  35 
   ค.  34    ง.   33 

3.   9   x           =      225 
  ควรเติมเลขใดลงใน            

   ก.  23    ข.  24 
   ค.  25    ง.   26 

4. อานนทมีเงิน 500บาทมาลีมีเงิน1,000  บาท  มาลีมีเงินเปนกี่เทาของอานนท 
   ก.  1  เทา   ข.   2  เทา 
   ค.  3  เทา   ง.   4  เทา 

5. ดอกบัว  10  ดอก  ราคา  30  บาท  ดอกบัว  5  ดอก  ราคาเทาไร 
   ก.  10  บาท   ข.   15  บาท 
   ค.  20  บาท   ง.   30  บาท 

6. สุธิดาซื้อดินน้ํามันมา  12  กอน  ปวียาซ้ือมาเปน2  เทาของสุธิดาอยากทราบวาปวียาซื้อ
ดินน้ํามันมากี่กอน 

ก.  22  บาท   ข.  24  บาท 
ค.  26  บาท   ง.  28  บาท 
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จงหาคําตอบ 
ตัวอยาง  1        ตัวอยาง  2 

สุมน มีฝาเบียร  150  ฝา                   ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงสมุทรคราม 
รัชนี มีฝาเบียร เปน  2  เทาของสุมน        60  กิโลเมตร  แตระยะทาง  จากกรุงเทพ 
 รัชนี มีฝาเบียร กี่ฝา                                    ถึงเพชรบุรีเปน 2 เทาของกรุงเทพถึง 
หาคําตอบไดจาก  150  x  2          สมุทรสงครามตองการทราบวา 
=  300  เม็ด            ระยะทางจาก กรุงเทพถึงเพชรบุรี 

       เปนระยะทางเทาไร 
             หาคําตอบไดจาก  60  x  2 
              =  120  กิโลเมตร  
 

 
 
 
 
 

⌦ 
 
1.  แปวมีตุกตา  15  ตัว  ติ๋มมีตุกตาเปน  2  เทาของแปว  ติ๋มมีตุกตากี่ตัว 

     =    ตัว 
 

2. โนรีปลูกตนมะมวงตนหนึ่งสูง  60  เซนติเมตร  แตโนราปลูกไดสูงกวา  2  เทาของโนรี  
ตนมะมวงของโนราสูงเทาใด 

     =    เทา 
 

3. มีถ่ัวเขียวหนัก 100 กิโลกรัม  ถ่ัวดําหนัก  20 กิโลกรัมมีถ่ัวเขียวหนักเปนกี่เทาของถั่วดํา 
    =    เทา 
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⌫  

4. ในการแขงขันกินกวยเตี๋ยวครั้งหนึ่ง  นายจุกกินได  36  ชาม   
นายใจ กินได  72  ชาม  นายใจกินเปนกี่เทาของนายจุก  
   

=    เทา 
5.  วนิดาสูง  80  เซนติเมตร  สุจิตราสูงเปน  2  เทาของวนิดา สุจิตรา 
       สูงเทาไร 
                               =    เซนติเมตร 

 
6. ลุงสงาปลูกมะมวง  200  ตน  ลุงสมานปลูกเปน  3  เทาของลุงสงา 
     ลุงสมานปลูกมะมวงกี่ตน     
       =    ตน 
 
 
       

 
1. 20  เทาของเงิน  1,300  บาท  เปนเงินเทาไร 

      บาท 
 

2. สุรินทรมีเงิน  800  บาท  สุรัตนมีเงิน  100  บาท  สุรินทรมี 
                      เงินเปนกี่เทาของสุรัตน 

เทา 
 

3. แมวตัวหนึ่งหนัก 16 กิโลกรัมสุนัขหนักเปน 3 เทาของแมวสุนัขตัวนี้หนักเทาไร 
กิโลกรัม 

 
4. พอปลูกองุน   50  ไร  คิดเปน  2  เทาของลุง  ฉะนั้นลุงปลูกองุนกี่ไร 

 
ไร 

5. ขาวสารหนัก  200  กิโลกรัม  ขาวเหนียวหนัก   40  กิโลกรัม    
                     ขาวสารหนักเปนกี่เทาของขาวเหนียว 

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     333
 

เทา 
 

6. เมื่อเดือนเมษายน  ไกออกไขเปน  250  ฟอง  อีก 3  เดือนตอมา   ไกออกไข  เปน  3  
เทาของเดือนเมษายน  เดือนนี้ไกออกไขกีฟ่อง 

ฟอง 
 

    ⌦ 
 

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
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เมื่อกําหนดโจทยระคนเกี่ยวกับ  การคูณ  การหาร  การบวก  การลบให 
สามารถแสดงวิธีหาคําตอบได 

 
 
 

⌫⌫   
  
 
1.  ไขไก  1  ถุง   มี  10  ฟอง  ไขไก  10  ถุง   มีกี่ฟอง 

ก.  10   ฟอง   ข.  100  ฟอง 
ค.  20  ฟอง   ง.   200  ฟอง 

2. มีเสื้อกันหนาว  40  ตัว  แจกใหนักเรียน  5  คน  คนละเทา  ๆ  กัน   
แตละคนจะไดรับเสื้อกันหนาวคนละกี่ตัว 

ก.  8   ตัว   ข. 7   ตัว 
ค.  6   ตัว   ง.  5   ตัว 

3.  ซ้ือหนังสือการตูน  11  เลม  ราคาเลมละ  8  บาท  จะตองจายเงินเทาไร 
ก.  88   บาท   ข. 80  บาท 
ค.  77   บาท   ง.  70  บาท 

3. ดินสอราคาโหลละ  60  บาท  ปากการาคาโหลละ  180  บาท  ปากกาแพงกวาดินสอโหลละเทาไร 
ก.  100   บาท   ข. 120    บาท 
ค.  130   บาท   ง.  140    บาท 

5.  5  x  25   = 
 ก.  50    ข.  100 
 ค.  120    ง.  125 
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X 

X 

 
 

      
 
ตัวอยาง  1 
 จับปลาหมึกสดได  10  ตะกรา  ขายไปตะกราละ  5,000  บาท  จะไดรับเงิน 

เทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ 10  x  5,000 = 
วิธีทํา 
  ปลาหมึกสดตะกราละ 5,000        บาท 
  มีปลาหมึกสด         10        ตะกรา 
  ไดรับเงิน  50,000         บาท 

ตอบ ๕๐,๐๐๐       บาท 
 

ตัวอยางที่  2 
 ขายจักรยานราคาคันละ  1,750  บาท   ถาขายไป  5  คัน  จะไดรับเงินเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ   5 x 1,750         = 
วิธีทํา  จักรยานราคาคันละ          1,750  บาท 
  ขายไป                            5  คัน 

เหลือเงิน   8,750  บาท 
  ตอบ  ๘,๗๕๐ บาท 
 

⌦ 
 
1. พอคาขายกางเกงราคาตัวละ 299บาท ขายได 50 ตัวและขายเสื้อราคาตัวละ  99  20  ตัว จะไดเงินเทาไร 

  ประโยคสัญลักษณ ______________________________      
  วิธีทํา พอคาขายกางเกงราคา ตัวละ_________________  บาท 

  ขายได       _________________                ตัว 
  ราคากางเกงเปนเงิน      ________________        บาท 
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และขายเสื้อราคาตัวละ           ________________                 บาท 

  ขายได        ________________                 ตัว 
  ราคาเสื้อเปนเงิน                    ________________                 บาท 
  ราคากางเกงเปนเงิน      ________________          บาท 
  รวมพอคาจะไดเงิน      ________________               บาท 

ตอบ  ______________   บาท 
 
2. มีลําไยเปนเขงหนักเขงละ 20 กิโลกรัม  30 เขง  และจัดใสถุงขายถุงละ  2  กิโลกรัมจะจัดไดกี่ถุง  

 วิธีทํา ลําไยหนึ่งเขงหนัก             ______________      กิโลกรัม 
  ลําไย             ______________      เขง 
  ลําไยหนกั            ______________                 กิโลกรัม 
  จัดใสถุงขายถงุละ  2  กิโลกรัมจะได  ___________        กิโลกรัม 
            _____   กิโลกรัม 

 ตอบ                              กิโลกรัม 
 
 

  ⌫   
 
 
1. มีปลาทู 124 เขง ขายไปครั้งละ 4 เขง กี่ครั้ง จึงจะหมดพอดี จากโจทยขอนี้สามารถเขียนเปนประโยค

สัญลักษณไดอยางไร 
ก.   124    +   4    = 
ข.    124   −    4   = 
ค.    124   ×   4   = 
ง.     124   ÷   4   = 

2. สมโอราคาผลละ  25  บาท  ซ้ือ 15  ผล กับมะพราวออน  10  ผล  ผลละ  5  บาท   
ตองจายเงินเทาไร 

 ก.   400 บาท    ข.  415 บาท 
 ค.  420 บาท    ง.  425 บาท 
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3.  มีลูกเสืออยู  12  หมู  หมูละ  14  คน  กับเนตรนารี  125  คนรวมเปนกี่คน 
 ก.      329 คน    ข.  392 คน 
 ค.      292 คน    ง.  293 คน 
4. ซ้ือปุยมา  1,000  กิโลกรัม  ใสแปลงผักขนาดใหญ 25  แปลง  แปลงละ  15 กิโลกรัมจะซื้อปุยเทาไร  

ก.  600  กิโลกรัม   ข.   615 กิโลกรัม 
ค.   625 กิโลกรัม   ง.    635 กิโลกรัม 

5. มีนักเรียน  5  หองเรียนหองละ  30  คนแบงเปนกลุมๆละ15คนจะไดกี่กลุม 
ก.  40 กลุม    ข.   30   กลุม 
ค.                20   กลุม    ง. 10 กลุม   

 
 

⌦ 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
5    

 
 
                                                          ⌦ 
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เมื่อกําหนดโจทยระคนเกี่ยวกับ  การคูณ   
การหาร  การบวก  การลบให สามารถแสดงวิธีและ 
หาคําตอบได 

 
 

⌫⌫   
  

1. มีนมจืด  54  ถุง นมหวาน 27  แจกใหเด็ก  9  คน  คนละเทา  ๆ  กัน  แตละคนจะไดรับ
นมจืดคนละกี่ถุง 

   ก.  7  ถุง      ข.  9  ถุง 
   ค.  11  ถุง     ง.   13  ถุง 

2. มีเหรียญบาท   80  บาท  แลกเหรียญ  10  ไดกี่เหรียญ 
   ก.  8   เหรียญ     ข.  10   เหรียญ 
   ค.  12  เหรียญ    ง.   15  เหรียญ 

3. ดอกบัว  7  กํา  และดอกเบญจมาศ 5 กํา กําละ  10  ดอก   มีดอกไมทั้งหมดกี่ดอก 
   ก.  100  ดอก     ข.  110  ดอก 
   ค.  120  ดอก     ง.   130  ดอก 

4. นิวมีเงิน  200  บาท  นิวอยากซื้อจักรยานราคา  899  บาท  นิวตองหาเงินเพิ่มอีกกี่บาท  
ถึงจะไดจักรยานคันนี้ 

   ก.  600  บาท      ข.   650  บาท  
   ค.  689  บาท     ง.   699  บาท   
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5. มีทอฟฟหวาน ทอฟฟรสบวยอยาละ   10  เม็ด  แจกใหเด็กเทา  ๆ  กัน  5  คน  เด็กจะ
ไดรับคนละกี่เม็ด 

ก.  4  เม็ด      ข.   5  เม็ด 
   ค.  6  เม็ด      ง.   7  เม็ด 

6. บริษัทผลิตน้ําอัดลมผลิตน้ําอัดลมวันละ 6,500 ขวดและผลิตน้ําดื่ม 
วันละ 2,000 ขวด ในเวลา 5วัน จะผลิตน้ําอัดลมไดกี่ขวด 
ก.  41,500  ขวด  ข. 42,000  ขวด 
ค. 42,500 ขวด  ง. 43,000 ขวด 

7. เรือลําหนึ่งจุผูโดยสารได 5 คน ถามีผูโดยสาร 50 คน จะตองใชเรือทั้งหมดกี่ลํา 
ก.   5 ลํา   ข. 10 ลํา 
ค. 15 ลํา    ง. 20 ลํา 

8. เก็บมะมวงวันแรกได 240 ผล วันที่สองเก็บได 250 ผล วันที่สามเก็บได 170 ผล เฉลี่ย
แลวเก็บมะมวงไดวันละ กี่ผล 
ก. 200  ผล  ข. 210 ผล  
ค. 220 ผล  ง. 230  ผล 
 

 
 
 
 

 
ตัวอยาง  1 
 มีเงิน  250  ซ้ือขาวสารไป  2  ถัง  ๆ  ละ  100  บาท  จะเหลือเงินเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ 250 −  (100  x  2)   = 
 วิธีทํา 
  ขาวสารราคาถังละ  100  บาท 
  ซ้ือขาวสาร       2  ถัง 
  เปนเงิน    200  บาท 

แตมีเงินอยู   250  บาท 
ซ้ือขาวสารเปนเงิน  200  บาท 

 

× 
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เหลือเงิน      50  บาท 
  ตอบ   ๕0   บาท 
 
ตัวอยางที่  2 
 โอมีเงิน  900  บาท    ซ้ือกรอบรูป   300  บาท  รับจางเขียนภาพไดอีก 150  บาท  
           ตอนนี้โอมีเงินเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ 900 -  300  +  150   = 
 วิธีทํา  มีเงิน   900 บาท 
   ซ้ือทํากรอบรูป 300 บาท 

 เหลือเงิน  600 บาท 
ซ้ือกระดาษไป 150 บาท 
เหลือเงิน  450 บาท 

   ตอบ  ๔๕๐ บาท 
 

⌦ 
 

1. ซ้ือจานราคา โหล ละ 250 บาท  จํานวน 2 โหลและซื้อถวย 2โหลราคาโหลละ 200 บาท   
รวมเปนเงินเทาไร 

     
2. ผลไมตะกราละ  40  บาท  ตองการซื้อ  15  ตะกรา  มีเงินเพียง  500  บาท 
      ตองหาเงินเพิ่มเทาไร 

       
 
       3.  มะมวง  1,000  ผล   ราคา  2,000  บาท  มะมวง  500  ผล  ราคาเทาไร 
       
 
                4.   ซ้ือสมมาราคา 6,510 บาท เสียคาจางรถบรรทุก 500 บาท ขายไดเงนิ 
                      ทั้งหมด 9,735 บาท จะไดกําไรเทาไร 
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      5.  ระยะทาง  600  กิโลเมตร   รถคันหนึ่งวิ่งใชเวลา  10  ช่ัวโมง   
          ระยะทาง  1,200  กิโลเมตร   รถใชเวลาวิ่งกี่ช่ัวโมง 

       
 
 6.  โรงเรียนไดรับสมุดมา  1,250  เลม   แจกนักเรียนคนละ  10  เลม   
                   จะแจกไดกี่คน 
      
 

7. วัน  มี  24  ช่ัวโมง 
2 วัน  กับอีก  12  ช่ัวโมง  มีกี่ช่ัวโมง 

      
 

8. มีขาว 10  ถัง ถังหนึ่งมี 15  กิโลกรัม  ขายปลีกกโิลกรัมละ 10  บาท  ถาขายหมดจะไดเงินเทาไร 
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x 

+ 

 
⌫   

 
1. แมไดรับเงินเดือน  เดือนละ  5,000  บาท  พอไดรับเงินเดือนเปน  2  เทาของแม  
      พอและแมไดรับเงินเดือนรวมกันเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ 
 วิธีทํา 
  แมไดรับเงินเดือน  ๆ  ละ     บาท 
  พอไดเงินเดือนเปน                      เทา 
  พอไดเงินเดือน      บาท 
  แมไดเงินเดือน      บาท 
  พอและแมไดรับเงินเดือนรวมกัน    บาท 
2.  มีเสื้อยืด   15  กลอง  กลองละ  24  ตัว  นํามามัดเปนหอ   หอละ  12  ตัว   
     จะไดกี่หอ 
 ประโยคสัญลักษณ 
3.  มีตนพันธุมะพราว  665  ตน  จัดปลูกในรองสวน  95  รอง เทา  ๆ  กัน จะไดรองละกี่ตน 
 ประโยคสัญลักษณ 
 วิธีทํา 
   มีพันธุมะพราว    ตน 
   จัดปลูกในรองสวน   รอง 
               จะได                  ตน 
  คําตอบที่ไดคือ    
 

 
⌦ 

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผาน ไมผาน 
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