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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหาเศษสวน   กอนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   2) ศึกษาความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรเรื่อง  โจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6      ที่สอนดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   3)  ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล  2  วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาล
นครนครปฐม จํานวน 38 คน แบบแผนการทดลอง  One Group Pretest Posttest Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาเศษสวนดวยวิธีการเรียนรู แบบ 4 MAT  2) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหาเศษสวน   3) แบบทดสอบวัดความสามารถ  ในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร  และ   4)  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    การวิเคราะหขอมูลใช  
คารอยละ (%), คาเฉลี่ย ( X ), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), การทดสอบคาที(t–test)  แบบ Dependent และ
การวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา  1) ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6        
ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
2) ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีการจัด 
การเรียนรูแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยดานความคลองใน
การคิดสูงที่สุด รองลงมาคือดานความยืดหยุนในการคิด  และความคิดริเริ่มตามลําดับ   3) นักเรียนมีความคิดเห็น
ตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  อยูในระดับมาก  โดยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีความคิดเห็นวา  ไดมี
โอกาสเรียนรูและลงมือปฏิบัติ   ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความคิดเห็นวา   เกิดความมั่นใจ
ในการคิดและปฏิบัติงานอยางมีระบบ  และบรรยากาศในการเรียนรู  มีความคิดเห็นวาทําใหกระตือรือรน  และ
สนใจในการเรียน  
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 The purposes of this research were  : 1) to  compare  learning  outcomes  on  fraction  problem  of  
the  sixth  grade  students  before  and  after  the  instruction   by   4 MAT  approach.  2)  to  study  mathematics  
creative   thinking  ability  on  fraction   problem  of   the  sixth  grade  students  taught  by   4 MAT   approach.   
3)  to  study  the  students’  opinions  towards  the  instruction  with  4 MAT approach.  The sample consisted of 
38 students  in    sixth  grade at  Tessaban  2  Wat  Saneha  (Samakphol  Phadung)  School,  Nakhon  Pathom  
Municipality.  The  research  design  was  one  group  pretest  posttest  design. The  research  instruments  were  
lesson  plans,    learning  outcomes  test  on fraction  problem,  mathematics  creative  thinking  ability  test  and    
questionnaire of  opinions towards  the  instruction  with  4 MAT  approach.  The  data  were  analyzed  by  
percentage,  mean,  standard  deviation,    t–test  dependent  and content  analysis. 
  
 The  results  of  this  research  were :   
 1) Learning  outcomes  on  fraction  problem of  the  sixth  grade  students  after  the  instruction  
by  4 MAT  approach  were  statistically  significant  and   higher  than  before  the  instruction  at  0.05  level. 
 2) The  mathematics  creative  thinking  ability of  the  sixth  grade  students  after the  
instruction  by  4 MAT  approach  was  statistically  significant  higher  than  before  the  instruction  at  0.05  
level. 
 3) The  students’  opinions  towards  the  instruction  with  4 MAT  approach  were  overall  at  a  
high  agreement  level.  As  in the  instructional  activities  aspect,  the  students  revealed  their  opinions  that  
they  liked  games  and  songs  and  they  had  chance to  learn  and  practice.  They  had  self-confident  in  
thinking  and  systematic  practice  in  the  usefulness  of  the  instructional  aspect.  In addition,  in  the  
instructional  climate  aspect,  the  students  showed  that  they  enjoyed  to  learn  and  gained  more  
knowledge.  Also  they  were  free  to  express  their  opinions. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทางเทคโนโลยี  
ขอมูลและขาวสาร  เปนผลใหทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของประเทศใหเปนผูมีความรูความสามารถ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยอาศัย 
กระบวนการทางการศึกษาเพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีคุณธรรม       
ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแกครูใหญและ
นักเรียน  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  พระราชวังดุสิต   22  กรกฎาคม  2520  วา 
                   
                      “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู    ความคิด    ความประพฤติ    ทัศนคติ  
          คานิยม และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อใหเปนพลเมืองดี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบานเมือง 
         ประกอบไปดวยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศชาติ  ก็ยอมทําใหไดโดย 
         สะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”  
  
 ประเทศไทยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาโดยระบุไวในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549)   ซ่ึงมีการดําเนินการในดานแนวคิดที่ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาประเทศ  คนเทานั้นจะเปนผูไดรับผลประโยชนและผลกระทบโดยตรงจาก
การพัฒนา  แนวการพัฒนาจึงเปนการพัฒนาแบบองครวม และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งดานตัวคน  สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  พัฒนาคนใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันได
รวดเร็ว  มุงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน  
ทําเปน  มีเหตุผล  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหกาวตามโลกอยางรู เทาทัน  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2546 : 11) 
 รัฐบาลปจจุบันไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ซ่ึงจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาคน เพื่อสรางชาติ  สรางคน และสรางงานใหแกประเทศชาติสืบไป  จะเห็นได
จากนโยบายการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภา  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 
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     “รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ. 2542  เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู   ไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรู 
และฝกอบรมไดตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ  สรางคน และสรางงาน”            

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคนไทยใหมีความรู  และทักษะดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และใหเปนมนุษยที่สมบูรณเชนเดียวกัน จึงไดระบุไวในสวนของหมวด 4   
แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา   ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แหงชาติ  2542 : 3)   นอกจากนี้แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2545 : 9 – 11)  ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ขอ และแนวนโยบาย 11 ประการ  
ในสวนวัตถุประสงค ขอที่ 2  คือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม  ภูมิปญญา  และการเรียนรู  
ในแนวนโยบายเพื่อการดําเนินการ ขอที่ 5  ที่เนนการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  ความคิด  ความประพฤติ  
และคุณธรรมของคน   ซ่ึงมีเปาหมายใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิดวิเคราะห  
และการคิดแกปญหา  มีความใฝรูและสามารถประยุกตใชความรูอยางถูกตองไดอยางตอเนื่อง     
เต็มตามศักยภาพ 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2544 : 3 – 4)  กลาวไววา  การศกึษาเปนปจจยัสําคญั
ในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  และคุณธรรมของบุคคล  จึงไดกําหนด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย      
ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ   ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  
และกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร   ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหา    
ในชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  โดยใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ  
ของผูเรียน  การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  ความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมไหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง   และความสัมพันธของตนเองกับสังคม     
นอกจากนี้สถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมให
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ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่อง  ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุล ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม  
ที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู  อํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา   
ทุกสถานที่  นอกจากนี้ยังยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
โดยหลักสูตรดังกลาวไดจัดสาระการเรียนรูไว 8 กลุม  ไดแก  ภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และภาษาตางประเทศ   (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 : 5)  และตามโครงสรางของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ประกอบดวย  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546   : 13 – 14)  สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ  
สาระที่ 2  การวัด    สาระที่ 3  เรขาคณิต   สาระที่ 4  พีชคณิต    สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและ
ความนาจะเปน และสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  จะเห็นไดวาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีโครงสรางเนื้อหาวิชาเหมือนเดิมแตมีลักษณะการแบงกลุมวิชาเพิ่มขึ้นและ
แยกเปนสาระ  และเมื่อพิจารณาสาระและการจัดการเรียนการสอน ที่มุงใหผูเรียนรูจักคิดอยางมี
เหตุผล  รูจักแกปญหาอยางมีระบบ และรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง  รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียน
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม  ไดอยางมีความสุขและมีคุณคานั้น มีเนื้อหา
เดนชัดอยูในวิชาคณิตศาสตรซ่ึงผูเรียนตองเรียนรูอันดับแรกจนเกิดความเชี่ยวชาญและไปใชใน   
การเรียนในระดับสูงตอไป   (วัสริน  ประเสริฐศรี 2544  : 4)        
 คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีความสําคัญ  โดยไดกําหนดจุดมุงหมายเนน
ทักษะกระบวนการในการคิด  การแกปญหาของชีวิตประจําวัน  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค   ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนสวนหนึ่งที่จะชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน    
และคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด   ถือวาเปนวิชาที่สรางสรรคมนุษยเกี่ยวกับ
ความคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล เปนเครื่องมือในการปลูกฝงอบรมใหผูมีความละเอียด  รอบคอบ  
ชางสังเกต  มีความคิดสรางสรรค  ชวยใหเขาใจสิ่งตาง ๆ  อยางลึกซึ้ง ตลอดจนมีความสามารถ     
ในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ  อยางมีเหตุผล   (วรรณี  โสมประยูร  2534 : 220 – 224)  สอดคลองกับ  
สิริพร  ทิพยคง  (2536 : 9)  คณิตศาสตรชวยพัฒนาใหแตละบุคคลเปนคนที่สมบูรณ  เปนพลเมืองดี  
เพราะคณิตศาสตรชวยเสริมสรางความมีเหตุผล  ความเปนคนชางคิด  ชางริเร่ิมสรางสรรค  มีระบบ 
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มีระเบียบในการคิด มีการวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย  
ตลอดจนลักษณะความเปนผูนําในสังคม    
 ดวยเหตุนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร จึงตองคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหา  และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เมื่อผูเรียนเรียนรูแลวควรจะสามารถนําความรู
ทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความรูความเขาใจ   และมีความสามารถในการแกปญหา
ซ่ึงการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น  จะตองมีความสมดุลระหวางสาระ
ทางดานความรู  ทักษะกระบวนการ   ควบคูไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม ดังนี้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 : 3)  
 1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวน  และการดําเนินการ  การวัด  
เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะหขอมูล  และความนาจะเปน  พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป
ประยุกตได 
   2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก  ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอ  
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ  
 3. มีความสามารถในการทํางานอยาง  มีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ          
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง   พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดี
ตอคณิตศาสตร 
 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรมุงเนนผูเรียนไดฝกฝนการแกปญหาเปนพื้นฐาน  เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนนั้นมีเปาหมายที่สําคัญ  2  ประการ   คือ     
ใหนักเรียนรูจักวิธีการคิด และมีทักษะในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
(Howard and Dumas  1963 : 339, อางถึงใน   กรมวิชาการ, ศูนยพัฒนาหลักสูตร  2541 : 1)   เคร่ืองมือ 
หรือวิธีการที่จะเสริมสรางใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายดังกลาวนั้นคือ การฝกใหนักเรียน    
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรในชั้นเรียน   ซ่ึงประสบการณจากการฝกทักษะ          
ในการแกปญหาคณิตศาสตรในชั้นเรียนนี้จะเปนรากฐานสําคัญนําไปสูการพัฒนาวิธีการคิด            
และเสริมสรางทักษะการแกปญหาตาง ๆ ตอไป     
 ดวยความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรดังกลาว  สถาบันนานาชาติหลายแหงไดจัดใหมี
การทดสอบระหวางประเทศ  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  ทุกประเทศไดใหความสําคัญกับการทดสอบสองวิชานี้อยางมาก  เพราะเปนดัชนีตัวหนึ่ง
ที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาของประเทศนั้น ๆ  และจากการแขงขันคณิตศาสตร
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โอลิมปกเปนระยะเวลา  16  ป  ตั้งแต  พ.ศ. 2532 – 2547  พบวา ประเทศไทยไดเหรียญทอง       
เปนคร้ังแรกและครั้งเดียว ใน พ.ศ. 2546 นอกนั้นจะเปนเหรียญเงิน  เหรียญทองแดง    
 เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษา  
โดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ผานมา  พอสรุปไดวา  ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรคือ  
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ จากผลการประเมิน
ผลผลิตทางการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา
ประจําปการศึกษา 2545  โรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 1 (กระทุมแบน, นครปฐม, นนทบุรี,     
บางบัวทอง, ปทุมธานี, พระประแดง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
พบวา  คาเฉลี่ยรอยละของแตละกลุมวิชา คือ  ภาษาไทย  71.49  คณิตศาสตร  61.24  กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  69.04  กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  77.32   กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ  67.44   
ภาษาอังกฤษ  57.99   จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร มีคะแนนต่ํากวาวิชาอ่ืน ๆ      
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนเทศบาล 2  วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ปการศึกษา 2543 – 2546 ของวิชาคณิตศาสตร  
พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.36  คะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.44   คะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.67  และ  
2546  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  64.83  ตามลําดับ  เมื่อนํามาวิเคราะห  พบวา  คาเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร
ในแตละปจะลดลงเรื่อย ๆ และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2546  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  จากจํานวนนักเรียน  109  คน  
แยกเปนทักษะความรู–ความเขาใจ   การคิดคํานวณ   การแกปญหา   นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  และคิดอยางมีเหตุผล  คิดเปนรอยละ  38.71, 37.948,  34.195,  34.174  และ 31.422   
ตามลําดับ  คาเฉลี่ยรวมทุกทักษะคิดเปนรอยละ 36.078  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  1    
2546 : 1/1) ซ่ึงจะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรคอนขางต่ํา  โดยเฉพาะการแกปญหา  
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และการคิดอยางมีเหตุผล 
 นอกจากนั้นจากการวิเคราะหผลการสอบวิชาคณิตศาสตร  ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โดยจําแนกตามระดับการเรียนรูกลุมทักษะคณิตศาสตรตาม
จุดประสงคการเรียนรู  ป. 02 (หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)       
ซ่ึงประเมินรายจุดประสงค  8  จุดประสงค  พบวา  จุดประสงคที่มีนักเรียนผานการประเมินนอยกวาเกณฑ    
คือ  จุดประสงคที่ 2  มีทักษะการคิดคํานวณ   และจุดประสงคที่ 6  มีความสามารถในการแกโจทยปญหา  
โดยมีนักเรียนผานผลการเรียนรูรอยละ 46.87  และ 26.45  ตามลําดับ และจากการประเมินผล      
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ระหวางปการศึกษา 2444 – 2546  พบวา รายสมรรถภาพที่มีผลการเรียนรูต่ํา
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ในขั้นที่ตองพัฒนา  คือ  สมรรถภาพที่ 6  มีความสามารถในการแกโจทยปญหา  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 
รอยละ  40.25  แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา   
(สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม กําลังประสบปญหาดานความสามารถแกโจทยปญหา 
 และจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6  เกี่ยวกับเนื้อหาโจทย 
ปญหาคณิตศาสตรที่ประสบปญหาเฉพาะภาคเรียนที่ 1  พบวา เร่ืองที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นไป
ในแนวเดียวกันมากคือ  โจทยปญหาเศษสวนคิดเปนรอยละ  50  ลําดับตอมาคือโจทยปญหาทศนิยม 
โจทยปญหา  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  โจทยปญหาสมการ  และโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  และหาร  
จํานวนนับ คิดเปน  21.05, 14.04, 8.77  และ 6.14  ตามลําดับ นอกจากนั้นนักเรียนยังแสดง        
ความคิดเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก  มีกฎระเบียบที่ครูใหทองจํามาก  ตองทําแบบฝกหัดมาก  
นักเรียนรูสึกกลัว  ทอแท  ขาดความมั่นใจในการเรียน  
 จากการศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์  การสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  
และจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  จึงสรุปไดวา   จุดประสงคความสามารถในการแก
โจทยปญหาเรื่องเศษสวน  เปนปญหาในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ซ่ึงจากการประชุมฝายวิชาการ  ก็พบวา คณะครูกลุมสาระคณิตศาสตรมีความเห็นตรงกันวา     
โจทยปญหาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงประกอบดวยโจทยปญหาในเรื่องตาง ๆ ที่กลาว
มาแลวนั้น เนื้อหาโจทยปญหาแตละเรื่องยากงายคละกัน  แตโจทยปญหาที่คณะครูในกลุมสาระ
คณิตศาสตรลงมติเห็นควรดําเนินแกไขกอน คือ เรื่องโจทยปญหาเศษสวน  เนื่องจากโจทยปญหา
เศษสวนเปนเรื่องที่ซับซอน   ตองการการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม   พรอมทั้งฝกปฏิบัติใหเห็นจริง  
ทั้งนี้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู  และ
กําหนดสาระการเรียนรูหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียน  เรื่องโจทยปญหาเศษสวน  อยูในสาระการเรียนรูที่ 1 
จํานวนและการดําเนินการ  และสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอน  จึงไดศึกษาสาเหตุที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด   ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษา  พบวาสาเหตุตาง ๆ สวนใหญเปนสาเหตุรวมกันระหวางครูผูสอนและผูเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวที่วา   ครูยังเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  แสดงบทบาทของตนในฐานะ
ผูปอนวิชาความรู  นักเรียนมีบทบาทเปนเพียงผูคอยรับเทานั้น โดยที่ครูยังไมเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็น  หรือมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  ครูยังขาดโอกาส  ขาดความกระตือรือรน   
ไมใสใจในการแสวงหาความรู  เพื่อปรับปรุงการสอนใหทันสมัย   จัดการเรียนการสอนเนนเนื้อหา
มากกวากระบวนการ   ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะพื้นฐานของ
นักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ซ่ึงพฤติกรรมการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพเทานั้น ที่จะชวย
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ผลักดันใหพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนดําเนินไปดวยดี (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 
2534 ข : 8)  นอกจากนั้นกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 1) ไดกลาวสรุปในเรื่องนี้วา
การจัดการเรียนการสอนของครูยังไมเอื้อตอการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตรเทาที่ควร  เนื่องจากครูสวนใหญยังไมจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบกับ
สภาพปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาเปนสังคมแหงยุคขอมูลขาวสาร  วิธีการสอนที่เนนให
ผูเรียนทองจําเนื้อหาตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน  ดังนั้นผูสอนจึงตอง
ปรับปรุงวิธีสอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น  โดยศึกษาวิธีสอนที่มุงสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรได  ซ่ึงสอดคลองกับ  ยุพิน  พิพิธกุล (2530 : 
3 – 5) ปญหาในการสอนนั้น อยูที่ตัวครู  กลาวคือ  1)  บุคลิกภาพของครู   2)  การจัดการเรียนการสอน  
3)  การประเมินผล  ครูยึดตนเองเปนหลัก   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวบรัดไมเปนไปตาม
ขั้นตอน   ขาดการตรวจงาน เพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียนเปนรายบุคคล  เนื่องจากครูพยายามสอน
ใหจบทันเวลา  ขาดการพัฒนา รูปแบบการสอนคณิตศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตร   ครูยังยึดการสอนแบบเดิม  คือ  สอนใหนักเรียนทองจํามากกวาทําความเขาใจ   สอนให
ทําแบบฝกหัดตามตัวอยาง  มากกวาการสอนดวยเหตุผล   การจัดการเรียนการสอนไมตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล   สวนกิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่จะใหนักเรียนไดปฏิบัติตาม
คําสั่งของครู  ครูไมจัดกิจกรรมหรือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนเลย  ขาดการริเริ่มสรางสรรค และ 
ขาดทักษะที่จําเปนในการแสวงหาความรูที่เปนความหมาย  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  
2534  ก :    91 – 93)   สุชาติ  วงคสุวรรณ   (2542 : 12)    กลาวถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศตวรรษที่ 21  ที่สําคัญคือการศึกษาตองเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเต็มขีดความสามารถที่มีอยู  
การศึกษาตองเปนกระบวนการที่ทําใหผู เ รียนไดคนพบความรูและสรางความรูดวยตนเอง           
การจัดการเรียนรูจึงเนนวิธีการเรียนรูหรือวิธีแสวงหาความรูดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
จากแหลงและสื่อตาง ๆ  อันจะนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา  โดยเฉพาะครูจําเปนที่ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา  คือเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมี
ลักษณะเปน   คนดี   คนเกง  และมีความสุข   แตการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันยังไมสอดคลอง
ตามแนวพระราชบัญญัติ  การสอนในปจจุบันสอนใหจํามากกวาสอนใหทํา  สอนใหเชื่อมากกวา
สอนใหขัดแยง  สอนเนื้อหามากกวาสอนกระบวนการแสวงหาความรู  ไมไดดึงศักยภาพของ
นักเรียนออกมาใช  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร  2540 : 20)  การสอนโดยใชการบรรยายเปนหลักไมอาจ
เชื่อมโยงประสบการณตรงและกระบวนการคิดแกปญหาใหนักเรียนได   
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 จากปญหาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  ที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
อยูในระดับต่ํากวาเกณฑดังกลาว  จึงตองมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มาเปนรูปแบบกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และสนองตอบความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัดตามความสามารถ
เต็มศักยภาพ  และชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 สําหรับวิธีการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  เนนความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาปจจุบันมีอยูหลายวิธี  เชนการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative  Learning)  
เปนการเรียนรูรวมกันปฏิบัติงานชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และทักษะทางสังคม การยอมรับเพื่อนรวมงาน  
โดยเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ  4 – 5  คน  ที่จัดนักเรียนคละความสามารถ  คือ  เกง  ปานกลาง  ออน  
มีขั้นตอนการสอน  คือ  1) ขั้นเตรียมผูเรียน  เปนการแจงจุดประสงค  และตรวจสอบความรูเดิมของ
นักเรียน  2)  ขั้นสอน   เสนอเนื้อหาสาระใหกับผูเรียน   โดยกําหนดสถานการณปญหาแลวใช
กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเรียนรูแบบตาง ๆ มาปรับใชได   3)  ขั้นกิจกรรมกลุม    
ใหทุกกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการศึกษา  ใบความรู  ใบงาน  4)  ขั้นการทดสอบหรือแขงขัน    
มีการทดสอบยอยเพื่อประเมินความรูและศึกษาความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้งเปน
รายบุคคลและเปนกลุม  5)  ขั้นสรุป  ประเมินผลการทํางาน   ยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ  และ
มอบรางวัล  (วัชรา  เลาเรียนดี  2547 : 1 – 38)  การจัดการเรียนรูแบบมิสซูร่ี  (Missouri)  โดยมุงเนน
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยแบงออกเปนขั้นตอนหลัก 6  ขั้นตอนคือ  การเริ่มบทเรียน  การพัฒนา
บทเรียน การฝกปฏิบัติรายบุคคลที่โตะเรียน   การใหการบาน  การสรุปบทเรียน   และการทบทวน
บทเรียน  (ปราณี  จงศรี  2545 : 14)  การจัดการเรียนรูแบบ  4  คําถาม เปนการจัดการเรียนรูที่มุงให
ผูเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการแกโจทยปญหา ไปใชในการคนควาหาคําตอบ  ดวยคําถาม 4 ขั้นตอน คือ   
1) โจทยกําหนดอะไร    2) โจทยตองการใหหาอะไร    3) จะหาอยางไร  และ  4) จะหาสิ่งที่โจทย
ตองการหาไดอยางไร  วิธีการสอนแบบแผนผังตนไม 5 ขั้น  ในการสอนคณิตศาสตรมุงเนนให
นักเรียนวิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางโจทย   และคําตอบที่ตองการทราบ  สามารถ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน คืออานโจทยปญหาและแตงโจทยใหมตัดคําที่ไมจําเปนออกเหลือไว
แตคําที่จําเปน  แลววิเคราะหโจทย  โจทยกําหนดอะไรใหบาง โจทยตองการทราบอะไร  จากนั้น
สรางความสัมพันธของขอกําหนดที่โจทยตองการทราบ  แปลงเปนประโยคสัญลักษณและ
ดําเนินการคํานวณศึกษาคําตอบ  สุดทายตรวจสอบความถูกตอง   แลวตอบคําถามที่โจทยตองการทราบ   
เทคนิคการสอน KWDL  ในการแกโจทยปญหา  ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐานกอน เปนการอาน 
ที่ฝกการถามคําถามตนเอง  (วัชรา  เลาเรียนดี  2547 : 96 – 97)   มีขั้นตอนการสอนคือ   1) หาสิ่งที่
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โจทยกําหนดให    2)  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ   3) ดําเนินการแกปญหา   และ  4)  นําเสนอแนวคิด
สรุปเปนความรู 
 จากการศึกษาผลการวิจัยของ  ปกาศิต  ปล่ังกลาง  (2545 : บทคัดยอ)  พบวาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  5   ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยใชโมเดลซิปบา  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนคือ 1) ขั้นวางแผน  2) ขั้นปฏิบัติการ  3) ขั้นสังเกตการณ   
4) ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ   มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 75  ของคะแนนเต็ม     
สวนวัสริน  ประเสริฐศรี  (2544 : บทคัดยอ)  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง  
เศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน   ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน
คือ  1)  เสนอบทเรียนตอช้ันเรียน   2)  จัดนักเรียนเขากลุม   3)  กลุมยอยศึกษาบทเรียนจากใบงาน      
4)  สมาชิกกลุมยอยอภิปรายปญหา  5)  ทดสอบวัดความเขาใจสูงกวาการสอนตามแนวคูมือครู   
ผลการวิจัยของ  ประเชิญ  ชาวหนาไม  (2542 : บทคัดยอ) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เร่ืองบทประยุกตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีแบบแผนผังตนไม  5  ลําดับขั้น 
ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนคือ 1)  ขั้นนํา  2)  ขั้นสอนเนื้อหาใหม  3)  ขั้นสรุปและนําไปใช  4)  ขั้นประเมินผล  
5)  การใหการบาน  สูงกวาการสอนตามปกติ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เหมาะสม  และสอดคลองกับสาระการเรียนรู   มาตรฐานและผลการเรียนรูที่คาดหวัง             
จัดเนื้อหาสาระใหแกผูเรียนโดยคํานึงถึงความยากงาย   ความตอเนื่อง  ลําดับขั้นตอนของเนื้อหา     
รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดทั้งความรูและทักษะกระบวนการ  และ         
ยังสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตประจําวัน  (ยุดา  กีรติรักษ  2545 : 17, อางถึงใน     
รวิชุฒม  ทองแมน  2547 : 3) นอกจากนี้การเรียนคณิตศาสตรจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ 
ในการคิด  แตความสามารถในการคิดจะพัฒนาไดอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อผูเรียนจะตองฝกคิดโดยใช
สมองทุกสวน    ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
โดยใชสมองทุกสวนอยางสมดุล  ดังที่  ดุษฎี  บริพัตร  ณ  อยุธยา (2538 : 1)  ไดกลาวไววา  “เมื่อใด
ที่ครูสอนใหนักเรียนรูจักคิด  รูจักใชสมองทุกสวนไดตลอดเวลา  เมื่อนั้นครูไดชวยใหผูเรียน  
สามารถพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่” ซ่ึงสอดคลองกับ  เธียร  พานิช (2544 : 21) ที่กลาวไววา  “ผูเรียน
แตละคนมีความถนัดในการใชสมองซีกใดซีกหนึ่งแตกตางกัน  แตศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยนั้น
ขึ้นอยูกับการทํางานของสมองทั้งสองซีกอยางสอดประสาน และการทํางานของสมองจะเปลี่ยน   
ทุก ๆ  60 – 90 นาที   ถาซีกหนึ่งทํางานดี  อีกดานหนึ่งจะจางลง  ผูสอนจะตองกระตุนใหเกิดความสมดุล
ของสมองทั้งสองซีก  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู  และยังสอดคลองกับ  วิชัย  วงษใหญ  
(2543 : 35)  ที่กลาววา กระบวนการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนใชสมองทั้งสองซีกอยางสมดุลภายใน
สมอง  จะมีสารสุขหรือสารเอนโดรฟนหล่ังออกมาจากตอมไรทอใตสมอง   ซึมเขาสูกระแสโลหิต
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ไปทั่วรางกาย  เปนผลใหผูเรียนมีความสุข  อารมณดี  ราเริงเบิกบาน อยูในภาวะผอนคลาย  มีจินตนาการ  
มีความคิดสรางสรรค  สงผลใหเกิดความงดงามและจริยธรรมตามมา ดังนั้น การพัฒนาสมองทั้งสองซีก   
ใหสมดุลกันจึงเปนส่ิงที่สําคัญที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนที่เนนการสอน
โดยใชสมองสองซีกสลับกันไปมา  คือการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  (กาญจนา  คุณารักษ  
2545 : 369)  การสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรือเปนสําคัญ เพราะเปนการจัดกิจกรรม การเรียนรูที่คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของ
ผูเรียนกับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามลักษณะ
ความสนใจความถนัดความชอบ  และความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู   
ในบางชวงบางขณะจะตองสนองใหผูเรียนที่มีความแตกตางกันไดเรียนรูอยางมีความสุข และทาทาย
ความสามารถศักยภาพของผูเรียนแตละคน  เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธี     
การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  เนนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาสลับกัน  ดังนั้น การสอน
ดวยวิธีนี้จะชวยพัฒนาความสามารถในดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน   โดยเฉพาะความสามารถดาน      
การคิดสรางสรรค ดังที่  วิชัย  วงษใหญ (2541 : 23)  กลาววาความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาได
และมีความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู ถาผูเรียนไดรับการกระตุนอยางถูกวิธี  และมีปริมาณที่
เหมาะสมเปนระบบและมีความตอเนื่อง  สมองซีกขวาเปนสวนที่มีศักยภาพดานความคิดสรางสรรค  
ถากระบวนการเรียนรูไดออกแบบและกระตุนให    ถูกวิธีในสมองสวนนี้  รวมทั้งการจัด
ประสบการณที่เหมาะสม   ความคิดสรางสรรคจะเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ   จําลอง  ภูบํารุง  (2544 : 27) 
พบวา  ความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติที่พึงปรารถนากันในทุกหนวยงานและสังคม  เพราะผูที่มี
ความคิดสรางสรรคยอมไมหยุดนิ่งหรือพึงพอใจกับสภาพการทํางาน   โดยที่จะพยายามหาหนทางที่
ดีกวา เหมาะสมกวา  และมีประสิทธิภาพมากกวามาประยุกตใช การที่โลกเจริญกาวหนามาถึงยุคอวกาศ  
ยุคคอมพิวเตอรไดเชนนี้  เพราะวาเปนผลผลิตจากผูที่มีความคิดสรางสรรค   นอกจากนั้นความคิด
สรางสรรคยังมีความสําคัญในฐานะที่เปนมาตรฐานหนึ่ง  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
สาระที่ 6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร   คือตองการใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
 แมคคารธี  (McCarthy  1990 : 2)  กลาวถึงลักษณะของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT วานักเรียนทุกคนที่ผานประสบการณทุกอยางครบทุกขั้นตอนจะ
ไดเรียนในลักษณะที่กาวตามธรรมชาติ  นักเรียนไดใชสามัญสํานึกและความรูสึก ไดรับประสบการณ    
ไดเฝาจองมอง  ตอบสนองกลับ  และไดรับความรูไปพัฒนาความคิดสรางสรรค โดย Bernice McCarthy       
ไดนําผลการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน  และผลการศึกษาดานพฒันา
สมอง 2 ซีก  มาพัฒนาเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนทุกลักษณะผสมผสานกัน   
กระบวนการจัดการเรียนรูไดแบงเปน 4 สวน  และแตละสวนแบงเปนขั้นตอนยอย ๆ  2  ขั้นตอน   
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จึงทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและยืดหยุน  ตอบสนองการพัฒนา
ศักยภาพทุกดานของผู เ รียน  ที่มีรูปแบบ/ลักษณะการเรียนรูแตกตางกัน กลาวคือ สวนที่ 1            
การนําเสนอประสบการณที่มีความสัมพันธกับผูเรียน แบงเปน  ขั้นที่ 1 การเสริมสรางประสบการณ  
และขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ  สวนที่ 2 การเสนอเนื้อหา สาระขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน  แบงเปน  
ขั้นที่ 3 บูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด  และขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด  สวนที่ 3  
ฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด  แบงเปนขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด และขั้นที่ 6   
การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และสวนสุดทายคือ การนําความคิดรวบยอดไปสูการประยุกตใช   
แบงเปนขั้นที่ 7 การวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช/การพัฒนางาน  และขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู   
ของตนเองกับผูอ่ืน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  ซ่ึงเปนการจัดการเรียน
การสอนที่คํานึงถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียนและความสมดุลของสมองทั้งสองซีก  มาใชในการจัด 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาเศษสวน   เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับผูเรียน
ที่แตกตางกันและชวยใหพัฒนาตนเองไดอยางเต็มความสามารถ   ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนขอมูล       
ใน  การสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ผูวิจัย
พิจารณาเห็นวา  การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  ของ แมคคารธี  
เปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางมาก  
โดยจัดใหมีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 แบบ นําเทคนิค 
การพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาสลับกันไป  ดวยการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอน  8  ขั้นตอน   ไดแก
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นสรางประสบการณ  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ   ขั้นตอนที่ 3  ขั้นปรับ
ประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 4  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบัติ
ตามความคิดรวบยอด  ขั้นตอนที่ 6  ขั้นวางแผนและสรางผลงาน  ขั้นตอนที่  7  ขั้นวิเคราะห       
เพื่อนําไปประยุกตใช  และขั้นตอนที่ 8  นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน จากการวิจัย
ของ  ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  (2542 : 79)  และ  สิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542 : บทคัดยอ) ที่มี
ผลการวิจัยวา  การสอนที่ใชแผนการสอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงคํานึงถึง        
แบบการเรียนของนักเรียน  กับการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เปนวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาครู  
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนในระดับตาง ๆ  ในการเรียนการสอนเรื่องตาง ๆ ได นอกจากนี้ 
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ประพนธ  จายเจริญ  (2544 : บทคัดยอ)  พบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนระบบ  4  MAT  โดยชุดกิจกรรมนั้น
เปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได   
โดยมุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในดานการคิดและทักษะกระบวนการ    และการจัดกจิกรรมใหเดก็
มีความคิดสรางสรรคในการเรียนรูและการกระทําของตน รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง          
รูจักคิดไตรตรอง   แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกับผูอ่ืน  ตัดสินใจเลือกกระทําหรือไมกระทํา    
ในสถานการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล   ตระหนักถึงผลการกระทําของตนที่อาจสงผลตอสวนรวมและ
พัฒนาสมองใหสมดุล   ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางปญญาที่ใชความสามารถการคิด
ระดับสูงหลายอยางมารวมกันเพื่อสรางสรรคส่ิงใหม หรือแกปญหาที่มีอยูดีขึ้น  (Torrance  1964, 
อางถึงใน  พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 40)   จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังแผนภูมิที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนกอนและหลังเรียน  ที่สอน
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวนกอนและหลังเรียน   ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่6 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ  4  MAT  

วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT 
ขั้นที่ 1. สรางประสบการณ 
ขั้นที่ 2. วิเคราะหประสบการณ 
ขั้นที่ 3. ปรับประสบการณเดิมเขาสู 
             ความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 4. พัฒนาความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 5. ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 6.วางแผนและสรางผลงาน 
ขั้นที่ 7. วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
ขั้นที่ 8. นําเสนอและแลกเปลี่ยน 
             ความรูของตนกับผูอื่น 

ความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT   

ผลการเรียนรูเรื่องโจทย
ปญหาเศษสวน 
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คําถามการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรูสาระคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT หลังเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอน
เรียนหรือไม 
 2. ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  สูงกวากอนเรียนหรือไม 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT   
อยูในระดับใดและเปนอยางไร  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอน
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ   4 MAT   หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ตัวแปรที่ศึกษา  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
  1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  คือ วิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   คือ  
   1.2.1 ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน   
   1.2.2 ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน 
   1.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   สังกัดเทศบาลนครนครปฐม    
ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน  3  หอง  รวม  114  คน   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  จํานวน  38  คน  ไดมาจากการสุมหองเรียน โดยวิธี  
สุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6/3 โรงเรียนเทศบาล 2       
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม     
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 3. สาระการเรียนรู  
  สาระคณิตศาสตร ที่นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู เปนสาระการเรียนรูเร่ือง 
โจทยปญหาเศษสวน จากแบบเรียนคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ   สาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร   
มาตรฐาน ค  6.1  ความสามารถในการแกปญหา  และมาตรฐาน ค 6.5  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค    
ประกอบดวย  โจทยปญหาการบวกเศษสวน  โจทยปญหาการลบเศษสวน  โจทยปญหาการคูณเศษสวน  
โจทยปญหาการหารเศษสวน และโจทยปญหาเศษสวนระคน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2544       
 4. ระยะเวลา  
  ใชระยะเวลาในดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 โดยทํา       
การจัดการเรียนรู  6 วัน ๆ  ละ  2  ช่ัวโมง  รวมทั้งหมด  12  ช่ัวโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทของการวิจัย  ดังนี้ 
 1. วิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อตอบสนอง 
การเรียนรูของผูเรียนที่มีลักษณะการเรียนรูที่ตางกัน 4  แบบ  โดยใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย
และซีกขวาสลับกันไป ดวยการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอน  8  ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นสรางประสบการณ         
ขั้นวิเคราะหประสบการณ   ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด     
ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  ขั้นวางแผนและสรางผลงาน  ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช  
และนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน   
 2. ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ 
วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการบวก  การลบ การคูณและการหารเศษสวน  จากแบบทดสอบ 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของนักเรียนที่คิดแกปญหาทางคณิตศาสตรไดกวางไกล  หลายทิศทาง  ดวยการคิดดัดแปลง       
ปรุงแตงผสมผสานจากความคิดเดิมใหเกิดเปนสิ่งใหม   ซ่ึงความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรนี้ 
วัดไดจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น    ซ่ึงประกอบดวย
ความคิด  3  ลักษณะ  คือ  1)  ความคลองในการคิด  เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบจากโจทย      
ที่กําหนดใหไดจํานวนมากที่สุดในเวลาที่จํากัด   2)  ความยืดหยุนในการคดิ  เปนความสามารถในการคดิหา
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คําตอบจากโจทยที่กําหนดใหไดหลายกลุมและหลายแนวทาง  และ   3) ความคิดริเร่ิมเปนความสามารถ
ในการคิดหาคําตอบจากโจทยที่กําหนดใหไดแปลกใหม  และแตกตางไปจากความคิดของคนอื่น 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัด 
การเรียนรูแบบ  4  MAT ดานบรรยากาศ  การจัดการเรียนรู และ ประโยชนที่ไดรับภายหลังเสร็จสิ้น
การเรียนสาระคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  วัดโดยแบบสอบถามความคิดเห็น  
 5. นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนที่กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  
2548  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดเสนหา  (สมัครพลผดุง)  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่ไดรับการสอน   
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนและความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT   ผูวิจัยไดเสนอแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้  1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  ประกอบดวย  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร กระบวนการเรียนรู  หลักของการประเมินผล
การเรียนรู และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  2) การสอนคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา  ประกอบดวย  ทฤษฎีในการสอนคณิตศาสตร  หลักการสอนคณิตศาสตร      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร   การประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ระดับประถมศึกษา  และการจัดการเรียนรูของครูตนแบบสาระคณิตศาสตร   3)โจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร ประกอบดวย  ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร ประเภทของปญหาทาง
คณิตศาสตร  การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร    
และประโยชนของโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 4) วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบดวย     
ความหมายของ 4  MAT   ความเปนมาของวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  สมองกับการเรียนรู     
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลักการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  บทบาทของครูและนักเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ขอคิดสําคัญในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  และประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 5) ความคิดสรางสรรค  ประกอบดวย ความหมาย   
องคประกอบ   ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  อุปสรรคในการคิดสรางสรรค  การวัด
ความคิดสรางสรรค  6) ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ประกอบดวย  ความหมายของความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร   แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  การวัดความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร และ7) งานวิจัยที่
เกี่ยวของ   ประกอบดวย  งานวิจัยภายในประเทศ  และงานวิจัยตางประเทศ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลัก
ผูเรียนเปนสําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคม  ซ่ึงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดกําหนดสาระสําคัญที่นําเสนอ  ไดแก  
ความสําคัญ  วิสัยทัศน  คุณภาพของผูเรียน  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู     
การวัดและการประเมินผล  ดังตอไปนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 : 1 – 7)  
 
ความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณ
ไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ 
ที่ เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  
 
วิสัยทัศนการเรียนรู 
 การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เปนการศึกษา
เพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตร อยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนํา
ความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ  ดังนั้น    
จึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน   
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว   
 สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร  และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น   
ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
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ไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ   
 
คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนสามารถนําความรูคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ดังนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ     
การวัดเรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป
ประยุกตได 
 2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก  ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอ 
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ  
 3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ         
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดี
ตอคณิตศาสตร 
 
กระบวนการเรียนรู 
 การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น  ผูที่เกี่ยวของ
ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดคํานวณพื้นฐาน  มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจนพัฒนาผู เ รียนใหมีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
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  2. การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย  ความตอเนื่อง และ
ลําดับขั้นของเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรู   
โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง  รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการศึกษา 
และแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูที่สมดุลทั้ง 3 ดาน คือ 
  3.1 ดานความรู  ประกอบดวย สาระการเรียนรู 5 สาระ ดังนี ้
   3.1.1 จํานวนและการดําเนินการ 
   3.1.2 การวัด 
   3.1.3 เรขาคณิต 
   3.1.4 พีชคณิต 
   3.1.5 การวิเคราะหขอมูล และความนาจะเปน 
  3.2 ดานทักษะ / กระบวนการ ประกอบดวย 5 ทักษะ / กระบวนการที่สําคญั ดังนี้ 
   3.2.1 การแกปญหา 
   3.2.2 การใหเหตุผล 
   3.2.3 การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 
   3.2.4 การเชื่อมโยง 
   3.2.5 การคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดแก 
   3.3.1 ตระหนกัในคณุคา และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
   3.3.2 สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ         
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตร    มีสาระ / กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคา
ของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ  ตลอดจนใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 4. การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน
การสอน  รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรูทางคณิตศาสตร
พื้นฐานที่สําคัญและจําเปน  ทั้งนี้ควรใหการสนับสนุน ใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีศักยภาพ 
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 5. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  ควรมีการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงาน และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร เชน สถานศกึษา 
โรงเรียน บาน สมาคม ชมรม หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนคณิตศาสตรสรางสรรค หองกิจกรรม
คณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแมผูปกครอง ครู อาจารย 
ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในเอกสารเลมนี้  เปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปน
ที่คาดหวังวาผูเรียนปกติทุกคนตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้  สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ มีความถนัด 
หรือมีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น  ใหถือเปนหนาที่ของ
สถานศึกษาที่จะตองจัดหนวยการเรียนรูโปรแกรมการเรียนการสอน  หรือรายวิชาที่มีความเขม
สูงขึ้นใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเต็มศักยภาพ ตามความถนัด 
ความตองการ ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล  ดังนั้นสาระการเรียนรู   และมาตรฐาน
การเรียนรูคณิตศาสตรที่สถานศึกษาแตละแหงจะจัดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนนั้นจึงมีไดหลากหลาย 
 
หลักการของการประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ยึดหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่อง  และตองควบคูไปกับกระบวนการเรียน
การสอน  ครูควรใชงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตรเปนสิ่งเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู       
และใชการถามคําถาม  นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบ และสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหาแลว  
ควรถามคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย 
 2. การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรู  จุดประสงค
และเปาหมายการเรียนรูในที่นี้เปนจุดประสงค  และเปาหมายที่กําหนดใหไวในระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษา  และระดับชาติในลักษณะของสาระ และมาตรฐานการเรียนรูที่ประกาศไวใน
หลักสูตร เปนหนาที่ของครูที่ตองประเมินตามจุดประสงค และเปาหมายการเรียนรูเหลานี้   เพื่อให
สามารถบอกไดวาผู เ รียนบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม   ครูตองแจง
จุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบ  เพื่อใหผูเรียนเตรียมพรอมและ
ปฏิบัติตนใหบรรลุจุดประสงค และเปาหมายที่กําหนด 
 3. การประเมินผลทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร  มีความสําคัญเทากับการวัด
ความรูความเขาใจในเนื้อหา ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล       
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การนําเสนอ การเชื่อมโยงและความคิดสรางสรรค 
ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนส่ิงที่ตองปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียนเพื่อการเปนพลเมืองดี   
มีคุณภาพ  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ปรับตัวและดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
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  4. การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลทางสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรอบดาน              
การประเมินผลการเรียนรูมิใชเปนเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น  
แตควรใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ           
การมอบหมายงาน การทําโครงงาน การเขียนบันทึกโดยผูเรียน  การใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงาน
ของตนเอง  หรือการใหผูเรียนประเมินตนเอง  การใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลายจะทําให
ครูมีขอมูลรอบดานเกี่ยวกับผูเรียน  เพื่อนําไปตรวจสอบกับจุดประสงค และเปาหมายการเรียนรู      
ที่กําหนดไว เปนหนาที่ของครูที่ตองเลือกและใชเครื่องมือวัด และวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ 
การเรียนรู การเลือกใชเครื่องมือขึ้นอยูกับจุดประสงคการประเมิน เชน การประเมินเพื่อวินิจฉัย
ผูเรียน การประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และการประเมินเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน 
 5. การประเมินผลการเรียนรูตองเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมให ผู เ รียนมี          
ความกระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถดานคณิตศาสตรของตน  การพัฒนาความสามารถ
ดานคณิตศาสตรของตนใหสูงขึ้น  เปนหนาที่ของครูที่ตองสรางเครื่องมือวัดหรือวิธีการที่ทาทาย 
และสงเสริมกําลังใจแกผูเรียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มขึ้น  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการประเมินตนเอง   ดวยการสรางงานหรือกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมบรรยากาศใหเกิด       
การไตรตรองถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการทํางานของตนไดอยางอิสระ  เปนวิธีการหนึ่ง
ที่ชวยสงเสริมใหผู เรียนมีความกระตือรือรน  ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถดาน
คณิตศาสตรของตน 
 ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู  ตองกระทําอยางตอเนื่อง  ควบคูไปกับการเรียนการสอน  
สอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไวในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
และระดับชาติ ในลักษณะของสาระ  และมาตรฐานการเรียนรูที่ประกาศไวในหลักสูตร  ซ่ึงเปน
หนาที่ของครูที่ตองประเมิน   แลวตองนําผลการประเมินไปสูขอมูลทางสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน
รอบดาน  และยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถ  
พัฒนาตนใหสูงขึ้น   
 
สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  ประกอบดวย 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   ในการจัดการเรียนรูผูสอนควร 
บูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ประกอบดวย  
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 สาระที่ 1   จํานวนและการดาํเนินการ 
 สาระที่ 2   การวัด 
 สาระที่ 3   เรขาคณิต 
 สาระที่ 4   พีชคณิต 
 สาระที่ 5   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 สาระที่ 6   ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถานศึกษาอาจ
จัดใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนขึ้น หรือฝกทักษะกระบวนการมากขึ้น
โดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้   หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมก็ได เชน แคลคูลัสเบื้องตน หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียน 
 
มาตรฐานการเรียนรูคณติศาสตร 
 มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน มีดังนี ้
 สาระที่ 1 : จํานวนและการดาํเนินการ 

     มาตรฐาน ค.1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน
ชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค.1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ ความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค.1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค.1.4 เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจาํนวนไปใชได 
 สาระที่ 2 : การวัด 
 มาตรฐาน ค.2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการวัด 
 มาตรฐาน ค.2.2 วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
 มาตรฐาน ค.2.3 แกปญหาเกีย่วกับการวดัได 
 สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค.3.1 อธิบายและวเิคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
 มาตรฐาน ค.3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกีย่วกับปริภูม(ิspatial reasoning) 
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได 
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 สาระที่ 4 : พีชคณิต 
 มาตรฐาน   ค.4.1  อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตาง ๆ  ได 
 มาตรฐาน ค.4.2ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ 
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
 สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค.5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
 มาตรฐาน ค.5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค.5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหาได 
 สาระที่ 6 : ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 มาตรฐาน ค.6.1 มีความสามารถในการแกปญหา 
 มาตรฐาน ค.6.2 มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 มาตรฐาน ค.6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ
การนําเสนอ 
 มาตรฐาน ค.6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
 มาตรฐาน ค.6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2  วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  พุทธศักราช 2546 
 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  เปนโรงเรียนที่สรางดวยเงินพระราชทาน 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว  และเงินสมทบจากราษฎร  เมื่อสรางเสร็จแลวได
พระราชทานนามวา   “โรงเรียนประชาบาลวัดเสนหา (สมัครพลผดุง)”  เปดทําการสอนเปนคร้ังแรก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465  “สมัครพลผดุง”  เปนนามพระราชทานบรรดาศักดิ์ของขาราชการ
ทานหนึ่ง  ซ่ึงถึงแกกรรมเนื่องจากซอมรบเสือปา  ณ  บริเวณพระราชวังสนามจันทร หนาพระที่นั่ง
สามัคคีมุขมาตย   ไดนําศพมาบําเพ็ญกุศล  ณ  วัดเสนหา  จึงไดพระราชทานนาม  “สมัครพลผดุง”   
เปนอนุสรณโดยพวงทายชื่อโรงเรียนเทศบาล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2479  จนถึง  พ.ศ 2487   
รวมเปนเวลา  9  ป  จากนั้นราชการไดรับโอนมาเปนโรงเรียนประชาบาลอีกครั้ง  เปนเวลา  19  ป  
และไดรับโอนกลับมาเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลอีก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506  จนถึงปจจุบัน  
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โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแตช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  มีจํานวนครู  55  คน  และ
นักเรียนจํานวน  1,138  คน 
 
 วิสัยทัศนของโรงเรียน  
 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  เปนโรงเรียนชั้นแนวหนาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (9 ป)  ไดตามเกณฑมาตรฐาน  จัดสภาพแวดลอมไดรมร่ืน  และจัดแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ
การจัดศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในป พ.ศ. 2549  นักเรียนเปนคนดี มีคณุภาพ  
มีความเปนไทย  มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ  และใชเทคโนโลยีในระดับสากล   มีสุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่สมบูรณ  พัฒนาคนใหเปนผูนําทางดานวิชาการ  และคุณธรรม  โดยบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมของชุมชน  ใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  การสื่อสาร  และสารสนเทศ (ICT) 
ในการจัดการศึกษา  ใชแหลงเรียนรูจากธรรมชาติ  และภูมิปญญาทองถ่ิน   
 
 ภารกิจ  
 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ 
    1. จัดการศึกษาระดับประถมวัย (กอนประถมศึกษา)  เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรยีน
พรอมที่จะเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
    2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 การจัดการศึกษามุงใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันทั้งบุคคลที่มีความบกพรองและ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผูดอยโอกาสทางการศึกษา  เนนการจัดการศึกษาที่สนอง
ความตองกรของผูเรียนและทองถ่ินพัฒนาสมรรถภาพดานการฟง พูด  อาน  เขียน การคิดเปนระบบ
ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลัก
ที่วา  “นักเรียนมีศักยภาพที่แตกตางกันซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาไดดวยการเรียนรูที่เหมาะสม”    
 
 โครงสรางหลักสูตร 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีแนวในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 
(สมัครพลผดุง)  จึงไดมีการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน       
ดังตารางที่  1 
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ตารางที่ 1  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
                 ชวงชั้นที่ 1 –3 
 

กลุมสาระ สัดสวนเวลาเรียน (ชั่วโมง) 

การเรียนรู 

พื้นฐาน 

ป.1 ป.2 ป.3 ชั่วโมง/ 

สัปดาห 

ป.4 ป.5 ป.6 ชั่วโมง/ 

สัปดาห 

ม.1 ม.2 ม.3 ชั่วโมง/ 

สัปดาห 

ภาษาไทย 320 320 320 8 200 200 200 5 120 120 120 3 

คณิตศาสตร 240 240 240 6 200 200 200 5 120 120 120 3 

วิทยาศาสตร 40 40 40 1 80 80 80 2 120 120 120 3 

สังคมศึกษา ศาสนา 40 40 40 1 80 80 80 2 80 80 80 2 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

40 40 40 1 40 40 40 1 80 80 80 2 

ศิลปะ 40 40 40 1 40 40 40 1 40 40 40 1 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 80 80 80 2 120 80 80 3-2 160 160 160 4 

ภาษาตางประเทศ 40 40 40 1 80 80 80 2 80 80 80 2 

รวม 8 สาระ 840 840 840 21 840 800 800 20 800 800 800 20 

สาระเพิ่มเติม - - - - - 40 40 1 240 240 240 6 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 160 160 160 4 160 160 160 4 160 160 160 4 

รวม 1,000 1,000 1,000 25 1,000 1,000 1,000 25 1,200 1,200 1,200 30 

 
ที่มา  :  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดเสนหา (สมัครพลผดุง), “หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร,” 2546. (อัดสําเนา). 
 
 ผังมโนทัศน 
 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2546  : 95)  ไดจัดทําไวเพื่อใหเห็นภาพของการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหา
ตาง ๆ  ไดเห็นลําดับขั้นของสาระการเรียนรูตลอดทั้งปไดชัดเจนเปนรูปธรรม         ดังแผนภูมิที่ 2   
หนาที่ 27  
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 คําอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ของโรงเรียนเทศบาล 2  วัดเสนหา 
(สมัครพลผดุง)  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กําหนดเวลาเรียนไว  200ช่ัวโมง/ป   มีรายละเอียด 
ของเนื้อหาสาระดังคําอธิบายรายวิชา  ดังนี้ 
 ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผลและฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้    
จํานวนนับ  หลักเลข และคาประจําหลัก การเขียนในรูปการกระจาย  การประมาณคาใกลเคียง
จํานวนเต็มสิบ เต็มรอย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มลาน จํานวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 การบวก การลบ การคูณและการหาร จํานวนนับ โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ 
และการหารที่มีหลายหลัก  โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหารระคน และโจทย
ปญหาระคน 
 สมการและการแกสมการ ความหมายของสมการและการใชอักษรแทนจํานวนที่        
ไมทราบคา  การแกสมการ  การแกโจทยปญหาดวยสมการ 
 ทิศและแผนผัง ช่ือทิศและทิศทางของทิศทั้งหมด อานและเขียนแผนผังและมาตราสวน
 เศษสวน ความหมาย การอานและการเขียนเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน การบวก
ลบเศษสวนที่มีตัวสวนไมเทากับ  การบวกลบคูณหารระคน เศษซอน และโจทยปญหาเศษสวน 
 ทศนิยม ความหมาย การอานและการเขียน การเปรียบเทียบทศนิยมการใชเครื่องหมาย
แสดงการเปรียบเทียบ คาประจําหลัก การกระจาย  ตามคาประจําหลัก ความสัมพันธระหวาง
ทศนิยมกับเศษสวน การประมาณคาใกลเคียงทศนิยมหนึ่งตําแหนงและสองตําแหนง 
 การบวก ลบทศนิยม โจทยปญหาการบวก ลบทศนิยม  การคูณ  การหารทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง และโจทยปญหาระคน 
 การหาพื้นที่สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม   โดยการหาพื้นที่จากการนับตาราง  การหาพื้นที่โดย
การใชสูตร   การหาพื้นที่ของรูปวงกลม โจทยปญหาและสถานการณ 
 การหาปริมาตรของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก บอกชนิดและลักษณะของรูปทรง การหา
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉากโดยใชสูตร 
 บทประยุกต ความหมายของรอยละ  การคํานวณหาคารอยละ  โจทยปญหารอยละ       
โจทยปญหาการซื้อขายเกี่ยวกับตนทุน กําไร ขาดทุน และการลดราคา การคิดดอกเบี้ยธนาคาร         
 สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 
กราฟเสน  แผนภูมิรูปวงกลม และแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางแนนอนอาจจะ
เกิดขึ้นหรือไมไดเกิดขึ้นอยางแนนอน 
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                   แผนภูมิที่ 2  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (กรมวิชาการ 2546 : 95) 

ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

- ความหมายและการนําไปใชใน 
  ชีวิตประจําวันของเหตุการณที่ 
  *เกิดขึ้นอยางแนนอน 
  *อาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น 
  *ไมเกิดขึ้นแนนอน 
 

- สมการที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว 
- สมการที่เปนจริงสมการที่เปนเท็จ 
- คําตอบของสมการ 
- การแกสมการที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว 
 

- เศษสวนที่เทากัน 
- การเปรียบเทียบ 
  และการเรียงลําดับ 
  เศษสวน 

- การบวก ลบ คูณ หาร 
  จํานวนนับระคน 
- การบวก ลบคูณ หาร 
  เศษสวนระคน 
- การบวก ลบคูณ หาร 
  ที่ผลลัพธเปนทศนิยม 
 

- สมบัติของจํานวนนับและศูนย 
- สมบัติสลับที่ของการบวก 
- สมบัติการเปลี่ยนหมูของการบวก 
- สมบัติการแจกแจง 
- สมบัติของเศษสวน 
- สมบัติการสลับที่ของการคูณ 
- สมบัติการเปลี่ยนหมูของการบวก 
- สมบัติการเปลี่ยนหมูของการคณู 
 

- สมบัติของทศนิยม 
- สมบัติการสลับที่ 
- สมบัติการเปลี่ยนหมู 
  ของการบวก 
- สมบัติการเปลี่ยนหมู 
  ของการคูณ 

- มุม : มุมที่มีขนาดเทากัน 
- การแบงครึ่งมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอร 
- สวนของเสนตรง : การแบงครึ่งสวนของ 
  เสนตรงโดยใชไมบรรทัด 
- รูปสี่เหลี่ยม : เสนทแยงมุม  การสราง  
  สี่เหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวของดาน  
  ความยาวของเสนทแยงมุมหรือขนาดของมุม 
 
 

- ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก 
  กรวย ปริซึม และพีระมิด  สวนประกอบ 
- รูปคลี่ 
- เสนขนาน 
- เสนขนานและมุมแยง 
- เสนขนานและมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัด 
- การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยงและมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัด 

คณิตศาสตร การวัด 

เรขาคณติ 

จํานวนและ 
ความนาจะเปน 

การวิเคราะหขอมูล 
และความนาจะเปน 

พีชคณติ แบบรูปและ 
ความสัมพันธ 

สถานการณ 
หรือปญหา สมการและ 

การแกสมการ 

- แบบรูปและ 
  ความสัมพันธ 
  ของจํานวน 

อานแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง แผนภูมิรูป 
วงกลม ตารางและกราฟ 

- การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
- การอานกราฟ 
- การอานแผนภูมิรูปวงกลม 
 

ความนาจะเปน 
เบื้องตน 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
- การเขียนกราฟเสน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
และนําเสนอขอมูล 

  - การเขียนประโยคสัญลักษณที่มีตัวไมทราบคาแสดงความสัมพันธ 
    ของสถานการณหรือปญหา 
  - โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ 

โจทยปญหา 
สถานการณ 

ทิศ แผนผัง 
และแผนที ่

- การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 
- การหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยม โดยแบง 
  รูปสามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม 
- การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเปนตารางเมตร   
   ตารางเซนติเมตร  และตารางวา 
 

การวัดพื้นที่ 

  - ความยาวของเสนรอบรูปของวงกลม การวัดความยาว 

- โจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวเสน   
   รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 
- โจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ 
   ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

การวัดปริมาตร 
(การตวง) 

 - การหาปริมาตรและ/หรือความจุ 
   ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

โจทยปญหา 
สถานการณ 

สมบัติของจํานวนนับและ 
ศูนย เศษสวนและทศนิยม 

การบวก ลบ 
คูณ หาร 

ทศนิยม 

เศษสวน 

- โจทยปญหาการบวกลบคูณหารของจํานวนนับ  
   ระคน 
- โจทยปญหาการบวกลบคูณหารเศษสวน ระคน 
- โจทยปญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม ระคน 
- โจทยปญหารอยละ (รวมเรื่อง กําไร ขาดทุน  
   ลดราคาดอกเบี้ย) การสรางโจทยและโจทยปญหา 
 
 

- การอานและการเขียนทศนิยม 
  ไมเกินสามตําแหนง 
- การเขียนจํานวนในรูปกระจาย 
  คาประจําหลักและคาของตัวเลข 
  ในแตละหลัก 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ 
- การเขียนทศนิยมใหอยูในรูปเศษสวน 
  และการเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม 
- ความสัมพันธของเศษสวน ทศนิยม 
  และรอยละ 
- การประมาณคาใกลเคียงเปนทศนิยม 
  หนึ่งตําแหนง สองตําแหนง 

- หลักและคาประจําหลัก 
  คาของตัวเลขในแตละหลัก 
- การเขียนจํานวนในรูปกระจาย 
- การเรียงลําดับจํานวน 
- การประมาณคาใกลเคียงเปน 
  จํานวนเต็มสิบ เต็มรอย  
  เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน  
  และเต็มลาน 
- จํานวนเฉพาะ 
- การแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม.  ค.ร.น. 
 จํานวนนับ 

- การบอกชื่อและทิศทางของทิศทั้งแปด 
- มาตราสวน 
- การอานแผนที่ แผนผังที่มีทิศและมาตราสวนกํากับ 
- การเขียนแผนผังแสดงตาํแหนงของสิ่งตาง ๆ  
- การเขียนแผนผังแสดงเสนทางโดยใชมาตราสวน 
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 หนวยการเรียนรู 
 จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สามารถแยก
อัตราเวลาเรียนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดดังตารางที่  2   
 
ตารางที่ 2 หนวยการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

1 จํานวนและการดําเนินการ 
-  จํานวนนับ 
-  การประมาณคา 
-  สมบัติของจํานวน 
-  การบวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็ม 
-  โจทยปญหาระคน 

19 

2 ตัวประกอบ 
-  ตัวประกอบของจํานวนนบั 
-  การแยกตวัประกอบ 
-  ตัวหารรวมมาก (ห.ร.ม .) 
-  ตัวคูณรวมนอย (ค.ร.น.)  
-  โจทยปญหา  ห.ร.ม. กับ  ค.ร.น. 

20 

3 สมการ 
-  ความหมายและชนิดของสมการ 
-  หลักการแกสมการ 
-  การแกโจทยปญหาดวยสมการ 

14 

4 เศษสวน 
-  ชนิดและการแปลงเศษสวน 
-  การเปรียบเทียบและการเรียงลําดับเศษสวน 
-  การบวกและการลบเศษสวน 
-  โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน 
-  การคูณและการหารเศษสวน 
-  โจทยปญหาการคูณและการหารเศษสวน 
-  โจทยเศษสวนระคน 
-  โจทยปญหาเศษสวนระคน 

27 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

5 ทศนิยม 
-  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับทศนิยม 
-  การบวก และการลบทศนยิม 
-  โจทยปญหาการบวก และการลบทศนิยม 
-  การคูณและการหารทศนิยม 
-  โจทยปญหาการคูณ และการหารทศนิยม 
-  โจทยทศนยิมระคน 
-  โจทยปญหาทศนิยมระคน 

21 

6 มุมและสวนของเสนตรง 
-  มุมที่มีขนาดเทากัน 
-  การสรางมุมใหมีขนาดเทากับมุมที่กําหนดใหโดยใช 
   ไมโพรแทรกเตอรและใชวงเวยีน 
-  การแบงครึ่งมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอรและ 
   โดยวงเวยีน 
-  การแบงครึ่งสวนของเสนตรงโดยใชไมบรรทัดและ 
   โดยใชวงเวียน 

8 

7 เสนขนาน 
-  เสนขนานและมุมแยง 
-  เสนขนานและมุมภายในที่อยูบนขางเดยีวกันของ 
    เสนตัด 
-  การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยงและมุมภายใน 
   ที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัด 

9 

8 ทิศและแผนผงั 
-  ช่ือทิศและทศิทางของทิศทั้งแปด 
-  การอานแผนผังและมาตราสวน 
-  การเขียนแผนผัง 

8 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง) 

9 บทประยุกต 
-  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับรอยละ 
-  ความสัมพันธระหวางเศษสวน  ทศนยิม  และรอยละ 
-  โจทยปญหารอยละ 
-  โจทยปญหาเกี่ยวกับการซื้อ การขาย กําไร  ขาดทุน   
   และการลดราคา 
-  โจทยปญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

18 

10 รูปสามเหลี่ยม 
-  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  
-  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 
-  รูปสามเหลี่ยมคลายและการสรางรูปสามเหลี่ยมคลาย 

8 

11 รูปสี่เหลี่ยม 
-  ลักษณะของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก, รูปสี่เหล่ียมดานขนาน  
-  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปนู, รูปส่ีเหล่ียมคางหมู,  
-  รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว 
-  การสรางรูปสี่เหล่ียมชนิดตาง ๆ  
-  การหาพืน้ทีข่องรูปสี่เหล่ียมชนิดตาง ๆ  
-  โจทยปญหาเกี่ยวกับพืน้ที ่
-   ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 

17 

12 รูปวงกลม 
-  การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง 
-  การหาพืน้ทีว่งกลม 
-  โจทยปญหา 

7 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

13  รูปทรงและปริมาตร 
-  ชนิดและลักษณะของรูปทรง 
-  การหาปริมาตรและความจขุองทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
   โดยใชสูตร 
-  โจทยปญหา 

14 

14 แผนภูมิและกราฟ 
-  การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
-  การเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
-  การอานกราฟเสน 
-  การเขียนกราฟเสน 
-  การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

10 

 
ที่มา : โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง), “หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร,” 2546.  (อัดสําเนา). 
 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูกลุมที่ 2  ที่กรมวิชาการไดกําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู มุงเนนการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรูสาระตาง ๆ  
ตลอดจนพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหา เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวน  ซ่ึงเปนเนื้อหาที่ระบุไวในสาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ  มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และ
สามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได  และสาระที่ 6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร   
มาตรฐาน ค 6.1  ความสามารถในการแกปญหา และมาตรฐาน ค 6.5  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 : 6 – 10)  
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 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ และสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ดังตอไปนี้ 
 1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกเศษสวนให   สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ 
และแสดงวิธีทํา  พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบเศษสวนให   สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวนให   สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวนให   สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษสวนระคนให   
สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 
 6. เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวนระคนให   สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 

  การสอนคณติศาสตรระดบัประถมศึกษา 
 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น 
เกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษา  วิเคราะห  จนกระทั่งเกิดการคนพบ
ส่ิงที่ เปนองคประกอบในการสงเสริมใหผู เ รียนเกิดการเรียนรู  ซ่ึงจะตองประกอบไปดวย
องคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไดแก  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  จิตวิทยาในการสอน
คณิตศาสตร  แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
     ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
จําแนกได 2 ประเภท คือ 1) ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  2) ทฤษฎีการเรียนรู   โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
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 1. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร   ที่สําคัญมีดังนี้    (กรมวิชาการ, กองวจิัยทางการศึกษา 
2538  : 16 – 17) 
  1.1  ทฤษฎีแหงการฝกฝน  (drill theory)  เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนน    
ในเรื่องการฝกฝน ใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกวาผูเรียนจะเคยชินกับวิธีการนั้น ๆ การสอนจึงเริ่มจาก
ครูเปนผูใหตัวอยางบอกสูตร  หรือกฎเกณฑ แลวใหผูเรียนฝกฝน จนผูเรียนเกิดความชํานาญ 
  1.2 ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (incident learning theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูเรียนจะ
เรียนรูไดดี  เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียน
ควรจัดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชน   ซ่ึงผูเรียนไดประสบดวยตนเอง 
  1.3 ทฤษฎีแหงความหมาย (meaning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการคิดคํานวณกับ     
การเปนอยูในสังคมของผูเรียน  เปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  และมีความเชื่อวา
ผูเรียนจะเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี   เมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอผูเรียน และเปนเรื่องที่ผูเรียนได
พบเห็นและปฏิบัติอยูเปนประจํา 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู นักทฤษฎีหลายคนไดใหแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมาก ดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรูเพียเจท (Jean Piaget 1966 : 576 : 584,  อางถึงใน  ประยูร อาษานาม 
2537 : 13 – 14)   เพียเจท เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส ซ่ึงสนใจและไดวิเคราะหกระบวนการพัฒนา
ความคิด และการเรียนรูของเด็กอยางละเอียด และเสนอเปนทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
(intellectual development) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม   
   2.1.2 การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล โดยตวัผูเรียนเองเทานั้นที่ทราบวา
ตัวเองกําลังเรยีนรู 
   2.1.3 พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะ ดังนี ้
    2.1.3.1 ระดับพัฒนาความรูสึกทางการเคลื่อนไหว (sensory motor stage) 
อายุ 0 – 2 ป ระยะนี้เปนระยะที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
               2.1.3.2 ระดับพัฒนาการกอนความคิดรวบยอด (pre–operational stage) 
อายุ 2 – 6 ป เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจภาษา อากัปกิริยาของคนใกลชิด เปนชวงเวลาที่เด็กเสริมสราง
บุคลิกภาพของตนเอง  รูจักใชเหตุผลแตยังไมสามารถอธิบายอยางชัดเจนได 
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               2.1.3.3  ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด (concrete operational stage) 
อายุ 6 –12 ป ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจการจัดหมวดหมู  การจําแนก การเรียงลําดับ การใหเหตุผลของ
เด็กวัยนั้น จะอาศัยส่ิงที่ตนมองเห็น ยังไมสามารถใหเหตุผลที่เกี่ยวกับนามธรรมได 
             2.1.3.4 ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (formal operational stage) 
อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป ระยะนี้เปนระยะที่เด็กรูจักอธิบายเหตุผล เร่ิมคิดในรูปของการตั้งสมมติฐาน    
และทดสอบสมมติฐาน   สามารถคิดในสิ่งที่เกินเลยจากการรับรูได 
        จากแนวคิดดังกลาว เปนประโยชนตอการพัฒนาดานหลักสูตร ดานการเรียนรู
และรวมถึงการนําไปใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ซ่ึงการเรียนรูจะประสบผลดีที่สุดตอเมื่อครู
และนักเรียนมีความสัมพันธดานการเรียนการสอนอยางใกลชิด  แนวคิดของเพียเจท เปนประโยชน
ตอการออกแบบวิธีสอน   การคนควาวิธีสอนและเนื้อหาใหมโดยการใหนักเรียนคนควา ใชอุปกรณ
และส่ือการเรียนการสอนที่จับตองได  ซ่ึงจะชวยใหมีการแสดงออกทางสติปญญาดวยการใชเหตุผล  
สามารถคิดในลักษณะที่เปนนามธรรมตามคิดทฤษฎีการพัฒนาเชาวปญญา มีความสามารถ          
ในการคิดสรางสรรค  มีแนวคิดตอการพัฒนาทางดานภาษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนถือวา      
เปนเครื่องชี้รวมของความสามารถทางสติปญญา และความสัมพันธของพัฒนาการดานตาง ๆ นั่นเอง  
  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร (Bruner) ไดใหหลักการที่เรียนรูที่สําคัญ ไดแก 
การเนนโครงสราง (structure) ของเนื้อหาวิชาและเนนกระบวนการ (process) ของการแกปญหา
มากกวาการเนนผลพฤติกรรม (product) และการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวยใหนักเรียนมี
ความรูแจง  สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอ่ืน ๆ ได ทําใหมีความทรงจําไดเปนระยะเวลานาน      
จึงไดเสนอแนะวิธีการสอนมโนมติทางคณิตศาสตร 3 ขั้น ดังนี้ (ประยูร  อาษานาม  2537 : 15) 
   2.2.1 การใชของจริงอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร (concrete 
representation)   
   2.2.2 การใชรูปภาพอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร  (iconic representation) 
   2.2.3 การใชสัญลักษณอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร  (symbolic 
representation) เปนขั้นของการใชจินตนาการลวน ๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมายตาง ๆ   
มาอธิบายหาเหตุผล และเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
             การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  บรูเนอร (Bruner) จําเปนจะตอง
คํานึงถึงโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ  คุณสมบัติที่สําคัญบางประการของคณิตศาสตร เชน 
คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุม และการแจกแจง หากครูผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะกับพัฒนาการของ
ผูเรียน และจัดเนื้อหาใหเหมาะกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความพรอม
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ในการเรียน  การเรียนการสอนนั้นจึงถือไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรู และสามารถคิด
แกปญหาตาง  ๆ ไดดวยตนเอง  นอกจากนี้บรูเนอร  ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรไว  ดังนี้  (ฉวีวรรณ  กีรติกร  2537 : 54 – 55) 
           1.  ทฤษฎีการสราง  การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยใหเด็กสรางกฏเกณฑตาง ๆ      
ขึ้นไดเอง  และสามารถนําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
          2.  ทฤษฎีการใหคําอธิบาย  เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตาง ๆ ให
เปนสัญลักษณ ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตร  เพื่ออธิบายแนวคิดตาง ๆ      
ไดอยางถูกตอง 
          3. ทฤษฎีการไดเปรียบและความแตกตาง  ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็นความ
แตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร  ก็จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดี ในการสอน
คณิตศาสตร     จึงควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  และควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปใน
แนวเดียวกัน        จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็วยิ่งขึ้น 
          4. ทฤษฎีความตอเนื่อง  แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตร  เพื่อใหมี
ความตอเนื่องสัมพันธกัน มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม มีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปปฏิบัติการ  การจัดแบงกลุมนักเรียนรวมถึงการใหความสําคัญตอการเรียนรูจากประสบการณ  
และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  อันจะเปนการสรางพลังการเรียนรูและสรางเสริมแนวคิด
ทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี 
 วรรณี  โสมประยูร (2536 : 20) ไดเสนอวิธีการสอน ที่สอดคลองกับทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตร 8 ทฤษฎี ดังนี้  
 1. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก  (apperception theory)  ของ เฮอรบารต (Herbart) เปนทฤษฎี
เชื่อมโยงสิ่งเรากับการเรียนรู  เนนการเรียนที่เราความสนใจและสรางความเขาใจใหแกนักเรียน
เสียกอน  ดวยกิจกรรมที่ใชรูปธรรมเปนสื่อการเรียน หรือใชสถานการณตาง ๆ เปนกระบวนการ
เชื่อมตอความคิดใหเขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว 
 2. ทฤษฎีเช่ือมโยงสภาพการณจากสิ่งเรา และการตอบสนอง  (connectionism  s – r bond 
theory)  ของ  ธอรนไดค (Thorndike)   เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของนักเรียนใน   
แตละขั้นอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 ขอ คือ 
  2.1 กฏของการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา (the law of exercise repettion)  การตอบสนอง
ของสิ่งเรามากครั้งเทาใด  ส่ิงนั้นยอมจะอยูคงทนมากขึ้น และถาไมไดปฏิบัติตัวเชื่อมจะออนกําลังลง 
  2.2 กฎแหงความพรอม (law of readiness) ของ  ครอนบาค (Cronbacth)  กระแส
ประสาทที่มีความพรอมที่จะกระทํา และไดกระทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความพอใจ แตถายังไมพรอม    
ที่จะกระทํายอมทําใหเกิดความรําคาญ 
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  2.3 กฎแหงผล (law of effect)   หรือกฏแหงความพึงพอใจและความเจ็บปวด
(pleasure–pain principle)  การตอบสนองจะมีกําลังขึ้นหากเกิดความพึงพอใจตามมา และออนกําลังลง
เมื่อเกิดความไมพอใจ 
 3. ทฤษฎีเสริมแรง (operant conditioning)  ของ สกินเนอร (Skinner)  การเรียนรูจะ
แบงจุดประสงคของการเรียนรูออกเปนสวนยอยมากมาย  ซ่ึงแตละสวนจะถูกเสริมแรงเปนสวน ๆ ไป 
และตองกําหนดจังหวะเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม 
 4. ทฤษฎีฝกสมอง (mental discipline)  ของ  เพลโต (Plato)  การพัฒนาสมองโดยให 
นักเรียนเขาใจ และฝกมาก ๆ   จนเกิดทักษะและความคงทนในการเรียนรู  และการถายโยงไปใช
โดยอัตโนมัติ 
 5. ทฤษฎีฝกสมอง (generalization theory) ของ  จัดด (Judd)  เนนการสรุปเรื่องจาก
ประสบการณที่ไดรับ 
 6. ทฤษฎีการหยั่งรู  (insight through configuration of a perceive situation theory) ของ 
โคลเลอร (Koler) คือ จัดสภาพที่เปนปญหา และใหนักเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ  ที่
เกิดขึ้นและหาทางแกปญหาเปนคราว ๆ ไป ตอเมื่อเกิดปญหาขึ้นอีก นักเรียนก็จะสามารถนําวิธีการ
นั้นมาแกปญหาไดทันที  โดยไมตองเสียเวลาคิดพิจารณาใหม  แลวก็อาจนําดัดแปลงใชกับ
สถานการณใหม และรูจักมอบปญหาเปนสวน ๆ และเรียนรูความสัมพันธตาง ๆ ได  
 7. ทฤษฎีการผอนคลาย (suggestopedia theory)  เนนเรื่องความสุขสบายจะชวยใหเกิด
ความรูและความคิดสรางสรรค  
 8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ  (the natural approach theory) เนนเรื่องการเรียนรู
โดยนักเรียนไดสัมผัสของจริง 
 สุรพล พยอมแยม (2541 : 17 –18) ไดกลาวถึง วิธีการเรียนที่สงผลตอการเรียนรูไวดังนี้              
 1. การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมาก   การถายทอดโดยแบงงานที่
จะเรียนรู เปนสวน  ๆ จะทําใหการเรียนรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการถายทอด
รายละเอียดทั้งหมดทันที 
 2. การฝกฝนทบทวน  การเรียนรูทุกชนิดตองมีการทบทวน และฝกฝนเปนระยะ   
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลว   ยังทําใหการเรียนรูคงทนดวย 
 3. การไดรับผลการเรียน จะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น การเรียนรูผลของขอผิดพลาด 
จะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตอง   และถารับรูผลสําเร็จก็จะสามารถนําความสําเร็จ
หรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรูคร้ังกอนไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไป    และชวยลดความทอแทเบื่อหนาย
การเรียนที่ไมมีโอกาสรับรูผลการเรียนดวย 
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 4. การไดรับแรงเสริม เชน รางวัล คําชมเชย จะมีผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการเรียนที่ไมไดรับการเสริมแรง ผูถายทอดจําเปนตองหาสิ่งเสริมแรงแกผูเรียนใหมากที่สุด 
 นอกจากนี้ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2540 : 29)  ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข   
ในการเรียนไว ดังนี้ 
 1. บทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ 
ของเด็กแตละวัย  มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูแขนงอื่น ๆ เพื่อสรางเสริมความเขาใจ
ตอชีวิตและโลกรอบตัว 
 2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อ  และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน  การนําเสนอ
เปนไปตามธรรมชาติ ไมยัดเหยียดหรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลา     
และไมนอยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 
 3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนา  และสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตาง ๆ ของ
เด็กรวมทั้งความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห  จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตาง ๆ คิดแกปญหา
อยางมีระบบ 
 4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส 
ความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว     บทเรียนไมจํากัดสถานที่ หรือเวลาและทุกคนมี
สิทธิ์เรียนรูเทาเทียมกัน 
 5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอการเรียนนั้น ๆ     
เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาที่ใชจูงใจเด็ก นุมนวลใหกําลังใจและ
เปนไปในเชิงสรางสรรค 
 6. ส่ือประกอบการเรียน เราใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงเปาหมาย ซ่ึงกําหนดไวอยาง
ชัดเจน คือ มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนชัดเจน (learn to know)  เรียนจนทําได (learn to do) 
และเรียนเพื่อจะเปน (learn to be) 
 7. การประเมินผล  มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจาก       
ผลการทดสอบทางวิชาการ  และเปดโอกาสใหเด็กประเมินตนเองดวย 
 จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับทฤษฎีตาง ๆ ในการสอนคณิตศาสตรนั้นมีความสําคัญ  
ครูผูสอนจําเปนตองนําแนวคิด  หลักการมาเชื่อมโยงผสมผสานใชในการจัดการเรียนการสอน  
ระหวางเนื้อหาวิชาและชีวิตประจําวัน  ทฤษฎีเหลานี้ไดผานการทดลอง  สรุปเปนหลักการที่เชื่อถือได  
โดยเนนใหผูเรียนเห็นประโยชนของการเรียน   ชวยใหเขาใจสิ่งตาง ๆ ในโลกอยางแทจริง  
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หลักการสอนคณิตศาสตร 
 ในการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้น  ครูควรมีความรูความเขาใจในหลักการสอน
ที่เปนแนวทางใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอน  ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 49 –50)        
ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี้  
 1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก  เชน การยกตัวอยางอาจเปนตัวเลขงาย ๆ กอนจงึไปสู
สัญลักษณ 
 2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  ในเรื่องที่ใชส่ือการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม
ประกอบได 
 3. สอนใหสัมพันธกับความคิด  รวบรวมเรื่องที่เปนหมวดหมูเขาดวยกัน  จะชวยให
นักเรียนเขาใจไดแมนยํามากขึ้น 
 4. เปลี่ยนวิธีสอนไมใหซํ้าซากนาเบื่อหนาย  ครูควรสอนใหสนุกและนาสนใจ อาจมี
บทกลอน เกม เพลง กลาวเลานิทาน ทําภาพประกอบ  การตูน  ปริศนา  เปนตน ครูตองรูจัก
สอดแทรกใหบทเรียนนาสนใจ 
 5. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มตน  เปนแรงดลใจที่จะเรียน ดวยเหตุนี้       
การสอนจึงมีการนําเขาสูบทเรียนเพื่อเราความสนใจ 
 6. สอนใหผานประสาทสัมผัส ครูอยาพูดเฉย ๆ โดยไมเห็นตัวอักษรไมเขียนบนกระดานดํา 
เพราะการพูดลอย ๆ ไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร 
 7. ควรคํานึงถึงประสบการณเดิม  และทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยู   กิจกรรมใหมควรจะ
ตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม 
 8.  ควรสอนเรื่องที่มีความสัมพันธกันไปพรอม ๆ กัน 
  9.  สอนใหนักเรียนเห็นโครงสราง ไมควรเนนเนื้อหา 
 10. ไมควรใหโจทยยากเกินหลักสูตร    เพราะอาจทําใหนักเรียนที่เรียนออน ทอถอย    
แตนักเรียนที่เรียนเกงอาจจะชอบ   ควรสงเสริมเปนราย ๆ ไป การสอนควรคํานึงถึงหลักสูตร และ
เลือกเนื้อหาใหเหมาะสม 
 11. สอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได 
 12. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด  ใหนักเรียนไดคิดสรุปเอง  
 13. ครูควรจะมีอารมณขัน เพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้น วิชาบทประยุกต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันโดยใชกิจกรรมการเรียน
แบบกลุมการแขงขัน (TGT)  และแบบกลุม  คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนหนัก  ครูไมควรเครงเครียด 
 14. ครูควรจะมีความกระตือรือรน  และตื่นตัวอยูเสมอ 
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 15. ครูควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อที่จะนําสิ่งแปลกใหมมาถายทอดใหแก
นักเรียน  และครูควรเปนผูที่มีความศรัทธาในอาชีพ  จึงจะทําใหสอนไดดี 
 ชมนาด  เชื้อสุวรรทวี  (2542 : 7)  ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร  พอสรุปไดวา   
 1. ใหผูเรียนไดเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร  รูจักใชความคิดริเร่ิม  รูเหตุและรูถึง  
โครงสรางทางคณิตศาสตร 
 2. การเรียนรูควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนรูปธรรมใหไดมากที่สุด 
 3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ 
 4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร  นักเรียนตองมีทักษะ
ความชํานาญ 
 5. เนนการฝกฝนใหเกิดทักษะ  การสังเกต  ความคิดตามลําดับเหตุผล  แสดงออกถึง  
ความรูสึกนึกคิดอยางมีระบบ  ระเบียบ  งาย  ส้ัน  กะทัดรัด ชัดเจน  ส่ือความหมายได มีความละเอียด 
ถ่ีถวน 
 6. เนนการศึกษาและเขาใจเหตุผลโดยใชยุทธวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ 
และคนพบตัวเอง  เกิดความคิดสรางสรรค  เกิดการประยุกตใชไดโดยไมจําเปนตองเรียนโดยการจดจํา
หรือเลียนแบบจากครูเทานั้น 
 7. ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร  รูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร    
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และเปนเครื่องมือในการเรียนรูเร่ืองอื่น ๆ หรือวิชาอ่ืนตอไป 
 8. การสอนคณิตศาสตร  ไมควรเปนเพียงการบอก  ควรใชคําถามชวยกระตุนใหผูเรียน
ไดคิด  และคนพบหลักเกณฑ ขอเท็จจริงตาง ๆ ดวยตนเอง  เคยชินตอการแกปญหา  อันจะเปน
แนวทางใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีทักษะในกระบวนการคิด  แกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ประยูร  อาษานาม  (2537 : 27 – 28) ไดเสนอหลักสําคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในระดับประถมศึกษาไดดังตอไปนี้คือ 
 1. การกําหนดความมุงหมายของการเรียนการสอนที่เดนชัด   ครูจะตองรูวาสอนอะไร   
ใหนักเรียนรูอะไรบาง 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนหลาย ๆ วิธี  และการใชวัสดุประกอบการสอนหลายชนิด 
 3. การเรียนรูจากการคนพบ 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีระบบ   โดยคํานึงถึงโครงสรางของเนื้อหาเปนสําคัญ 
 5. การเรียนรูมโนคติทางคณิตศาสตร ควรเริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม   เรียนจาก
ส่ิงที่งายไปสูส่ิงที่ยากขึ้น 
 6. การฝกหัดควรไดกระทําหลังจากที่นักเรียนเขาใจหลักการแลว 
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 จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาวขางตน  ครูคณิตศาสตรควรนํามาเปนแนวทางใน
การสอน และประยุกตใชใหเหมาะสม   อันจะสงผลใหการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จุดหมาย
สําคัญของการสอนคือ  การจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับนักเรียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ดวยการใชส่ือการสอน  ที่เราใจ   นักเรียนมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมที่สนใจดวยตนเอง  
 
การจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร 
 การเรียนการสอนเปนของคูกัน  ทั้งครูและนักเรียนตองมีกิจกรรมรวมกัน  จึงใชคําวา  
การเรียนการสอน  ในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นจะตองคํานึงถึง  จุดประสงค  เนื้อหา  วิธีการสอน  
ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล   
 ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 182 – 199)  ไดแบงวิธีสอนคณิตศาสตรออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
 1. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมครู  ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธี คือ   
  1.1 วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล  เปนวิธีสอนที่ครูเปนผูบอกใหนักเรียน
ติดตาม   เมื่อครูตองการใหนักเรียนเขาใจเรื่องใด ครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผล วิเคราะหตีความ
รวมทั้งเปนผูสรุปดวย  วิธีดังกลาวอาจมีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1.1 การสอนโดยการยกตัวอยางประกอบการอธิบาย 
   1.1.2 การสอนโดยการใชส่ือการเรียนการสอนซึ่งเปนรูปธรรม 
   1.1.3 การเปรียบเทียบและการเลาเรื่อง 
   1.1.4 การเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย 
   1.1.5 การสอนโดยการบอกสูตร แลวยกตัวอยางแสดงการนําไปใช 
  1.2 วิธีสอนแบบสาธิต  หมายถึง การแสดงใหนักเรียนดู ครูจะใหความรูแกนักเรียน 
โดยครูจะใชส่ือการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม และนักเรียนจะไดรับประสบการณตรง วิธีสอน
แบบสาธิตนี้วัตถุประสงค  เพื่อใชส่ือการเรียนการสอนแสดงใหนักเรียนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น   
เพื่อใหนักเรียนมองเห็นมโนมติที่สําคัญ และนําไปสูขอสรุปได และเพื่อใชรูปธรรมอธิบายนามธรรม 
  1.3 วิธีสอนแบบใชคําถาม เปนวิธีการสอนที่มุงใหความรูแกผูเรียนดวยการถามตอบ  
วิธีการสอนแบบนี้ครูอาจจะมีวิธีการถามคือ  ใชคําถามสอดแทรกกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ครูอาจจะใช
คําถามเปนตอน ๆ  หรือถามตอเนื่องจนสามารถสรุปบทเรียนนั้นก็ได  วิธีสอนแบบใชคําถามนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อการทบทวนเนื้อหาตาง ๆ อยางรวดเร็ว  ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ โดยให     
มีสวนรวมในการตอบคําถาม   เพื่อใหนักเรียนรูจักฟงแลวคิดตามอยางมีเหตุผล  และสามารถสรุป
บทเรียนได 
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 2. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของกลุมนักเรียน ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธีนี้ เปนวิธีสอน
โดยการแบงกลุม เนนที่กิจกรรมของกลุมนักเรียน  โดยจะใหนักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม
ของจํานวนนักเรียนในชั้นเรียน  โดยรายละเอียดของแตละวิธีสอนมี  ดังนี้ 
  2.1 วิธีสอนแบบทดลอง  เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนไดเรียนโดยการกระทํา  หรือ
เรียนโดยการสังเกต 
  2.2 วิธีสอนแบบอภิปราย  เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนทํางานเปนกลุม รวมพลังคิด
เพื่อพิจารณาปญหา  ชวยกันหาขอเท็จจริง หาเหตุผลรวมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจะทําใหนักเรียน
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
  2.3 วิธีสอนแบบโครงการ   เปนวิธีสอนที่ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  
ซ่ึงนักเรียนสนใจในโครงการนั้น  ครูอาจจะตั้งหัวขอใหหรือนักเรียนเสนอขึ้นมาเอง  ครูเปนเพียง  
ผูชวยเหลือแนะนําเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือเทานั้น 
 3. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธี    
ซ่ึงแตละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม  เปนวิธีสอนที่นักเรียนรูดวยตนเอง  โดยครู
เปนผูสรางบทเรียนและในบทเรียนจะมีคําเฉลยไว   ครูจะชวยเหลือนักเรียนเมื่อจําเปนเทานั้น        
วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมนี้มีจุดประสงคเพื่อฝกใหนักเรียนรูจักตนเอง   
  3.2 วิธีสอนโดยใชชุดการสอนรายบุคคล   ชุดการสอนรายบุคคลเปนชุดการสอนที่
ใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเอง  ในชุดการสอนประกอบดวย   บัตรคําสั่ง  บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา 
บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงานพรอมเฉลย  ในชุดการสอนนั้นจะมีส่ือการเรียนการสอน เพื่อนักเรียน
จะใชประกอบการเรียนนั้น ๆ  วิธีสอนแบบมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาจาก
ชุดการสอนดวยตนเอง   
  3.3 วิธีสอนโดยใชเอกสารแนะแนวทาง  เอกสารแนะแนวทางนี้เปนเครื่องมือที่จะ
ใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเอง  ซ่ึงอาจจะเขียนในรูปเติมคําตอบแตไมมีคําเฉลยไวให  ทั้งนี้ตองการ
ใหนักเรียนทําไดโดยไมตองกังวลตอคําเฉลยที่ครูมีไวให    ในการเฉลยนั้นครูอาจจะใหนักเรียนทํา
เปนตอน ๆ  แลวเฉลยคําตอบ หรือทําไปจนหมดบทเรียนแลวเฉลยก็ได ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม
ของบทเรียนนั้น ซ่ึงบทบาทของครูในการใชวิธีสอนแบบนี้ก็คือ เลือกเนื้อหาที่จะสอน ตั้งจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม   เขียนเอกสารแนะแนวทางเพื่อใหนักเรียนไดมโนมติตามที่ครูตองการ 
 4. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมระหวางครูและนักเรียน  ประกอบดวยวิธีสอน 4 วิธี  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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  4.1 วิธีสอนแบบแกปญหา  เปนวิธีสอนที่ครูกระตุนใหนักเรียนแกปญหาอยางมี
เหตุผล  โดยอาศัยความคิดรวบยอด กฏเกณฑ ขอสรุป ประสบการณ การพิจารณาและการสังเกต 
ตลอดจนความรูความชํานาญในเรื่องนั้น 
  4.2 วิธีสอนโดยการวิเคราะห–สังเคราะห  เปนวิธีสอนที่ครูพยายามแยกแยะปญหา
ออกมาจากสิ่งที่ไมรูไปสูส่ิงที่รู  ใหผูเรียนเกิดความคิดตามลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่องกันไปที่ละนอย
จนสมบูรณที่สุด   
  4.3 วิธีสอนแบบอุปนัย–นิรนัย  วิธีสอนแบบอุปนัย หมายถึง วิธีสอนที่ครูยกตัวอยาง
หลาย ๆ ตัวอยาง  เพื่อใหเห็นรูปแบบ เมื่อนักเรียนใชการสังเกตเปรียบเทียบดูส่ิงที่มีลักษณะรวมกัน  
ก็จะสามารถนําไปสูขอสรุปได 
  4.4 วิธีสอนแบบคนพบ สามารถแบงออกเปน 2 ประการ คือ 1) เปนวิธีการสอนที่  
ทําใหนักเรียนคนพบปญหาหรือสถานการณ แลวใหนักเรียนแสวงหาวิธีแกปญหา  2) เปนวิธีการสอนที่
เนนใหนักเรียนทราบวา  ตองการใหนักเรียนคนพบอะไร เชน กฎ สูตร นิยาม เปนตน นักเรียนจะ
เกิดนโมมติแลวสรุปได 
 จากรูปแบบวิธีสอนที่นําเสนอมาทั้งหมดนั้นสรุปไดวา  วิธีสอนที่ใชในการสอน
คณิตศาสตรนั้น  ไมมีวิธีสอนใดที่สามารถใชไดกับทุกเนื้อหา  ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับวิจารณญาณของ
ครูในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการสอนแตละเนื้อหา   และจะเห็นไดจากขอจํากัดของวิธีสอน   
ทุก ๆ วิธีวาหากครูผูสอนไมมีความชํานาญในวิธีสอนนั้น ๆ แลวก็จะทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรู  
และการเรียนการสอนก็จะไมประสบความสําเร็จ  ดังนั้น การที่จะเลือกใชวิธีสอนใดนั้น  ครูควร
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา  ความแตกตางของนักเรียน และความสามารถ    
ในการใชวิธีสอนนั้นของตนเองดวย  จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ 
 
ประโยชนของคณิตศาสตร 
 ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นหนีไมพนการนําคณิตศาสตรไปใช ทั้งนี้เพราะชีวิตคนเรา
ผูกพันกับคณิตศาสตรตลอดเวลา  ไมวาจะเปนเรื่องของการใชเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน 
การใชจายเงิน การนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาที่พบประจําวัน เพื่อหาคําตอบ
ของสิ่งที่เราไมทราบคา การกําหนดระยะทางหรือเสนทางของการเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ การเก็บ
และติดตามหาขอมูลตาง  ๆ  ที่พบจากการอานหนังสือ  ดูโทรทัศน  ฯลฯ  ส่ิง เหลานี้อยู ใน
ชีวิตประจําวันทั้งสิ้น  (มุกดา งอกเสมอ  2541 : 18)    นอกจากนี้  วรรณี โสมประยูร (2534 : 229) 
กลาวถึงประโยชนของคณิตศาสตร ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

 คณิตศาสตรมีประโยชนในชีวิตประจําวันและกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การซื้อขาย  การดูเวลา 
คาแรงงาน ฯลฯ 
 1. คณิตศาสตรชวยใหเราเขาใจการโคจรของโลก เชน น้ําขึ้น น้ําลง ฤดูกาลตาง ๆ 
 2. คณิตศาสตรชวยสรางเจตคติที่ถูกตอง ชวยใหนักเรียนเปนผูแสวงหาความจริง  
ความถูกตอง และรูจักนําความรูไปใชประโยชน 
 3. คณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 4. คณิตศาสตรเปนมรดกของวัฒนธรรมสวนหนึ่ง ที่คนรุนกอนไดคิดคนสรางสรรค 
และถายทอดใหคนรุนหลังไดเรียนรู 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาคณิตศาสตรมีประโยชนตอคนเราเปนอยางยิ่งเพราะ     
ในชวีิตประจําวันคนเราหนีไมพนที่จะนําคณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการซื้อขาย 
หรือการกําหนดเวลา การวัดระยะทาง การจัดทําขอมูลสถิติตาง ๆ ลวนตองใชคณิตศาสตรทั้งสิ้น  
นอกจากนี้คนเรายังสามารถนํากระบวนการแกปญหาการมีเหตุผลที่มีอยูในวิชาคณิตศาสตรมา
ประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอีกดวย จึงนับไดวาคณิตศาสตรมีประโยชนและมีความสําคัญ
และนํามาประยุกตใชชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราไดเปนอยางดี 
 
การประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา 
 โดยทั่วไปแลววัตถุประสงคของการเรียนการสอนจะเปนแนวทางในการประเมินผล  
การประเมินผลการเรียนการสอนจําเปนตองมีวัตถุประสงควาจะประเมินผลอยางไร   และมีขอบขาย
เพียงใด  ความมุงหมายของการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นประถมมีขอบขาย
กวาง ๆ ดังตอไปนี้  (ประยูร  อาษานาม  2537 : 238)  
 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  และโปรแกรมการเรียนการสอน  เชน
การประเมินความเหมาะสมของลําดับความยากงายของเนื้อหาวิชาวาเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็กหรือไม    
 2. เพื่อประเมินวากิจกรรมการสอนของครูเอ้ืออํานวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม
เพียงไร 
 3.  เพื่อประเมินวา  ตํารา  แบบฝกหัด  อุปกรณหรือวัสดุการเรียนการสอนเหมาะสมหรือไม 
 4.   เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพัฒนาการของนักเรียน 
 5. เพื่อนําผลการประเมินผลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  ตํารา  แบบฝกหัด  
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 หลักการของการประเมินผล 
 หลักการที่สําคัญที่ควรคํานึงในการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน         
ช้ันประถมศึกษา  ไดแก  (ประยูร  อาษานาม  2537 : 238)  
 1. การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรจัดอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่องกัน  การประเมินผลเพียงครั้งเดียวเมื่อส้ินสุดภาคเรียนหรือปการศึกษา จะทําใหผลการประเมนิ
ไมครอบคลุมและละเอียดเพียงพอ 
 2. การประเมินควรมีขอบขายที่กวางขวาง  โดยหลักการแลวการประเมินผลเปน
กิจกรรมที่สลับซับซอนและเปลืองเวลามาก  การประเมินผลเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยอมเปนการไมเพียงพอ 
 3. การประเมินผลจะไดผลดีก็ตอเมื่อมีกระบวนการและระบบที่มีประสิทธิภาพ        
การประเมินผลจากขอทดสอบแตเพียงอยางเดียวยอมเปนการไมเพียงพอ  การสังเกตพฤติกรรม   
และพัฒนาการของผูเรียน  และการสัมภาษณ  จะชวยใหการประเมินเปนที่เชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น 
 4. การบันทึกผลการประเมินผลอยางสม่ําเสมอและละเอียดถูกตองเปนสิ่งจําเปน       
ครูควรจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน  หรือแฟมประจําตัวนักเรียนของแตละคน 
 ดังนั้นการประเมินผลการเรียนการสอนมีความสําคัญที่จะบงบอกผลการเรียน    
พฤติกรรมของนักเรียน  รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ   และในการประเมิน
ควรประเมินอยางตอเนื่อง หลากหลายวิธี และที่สําคัญควรมีการบันทึกผลอยางสม่ําเสมอ 
 
การจัดการเรียนรูของครตูนแบบสาระคณติศาสตร 
 การจัดกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ   เปนการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดคิด และแกปญหาดวยตนเอง  ไดศึกษาคนควาจากสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ  ตามความรูสึก
นึกคิดของผูเรียนอยางอิสระ  ผูสอนมีสวนชวยในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ   
ความสนใจและความถนัดของผู เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ผูสอนทําหนาที่
เปนที่ปรึกษา  ใหคําแนะนําชี้แนะในขอบกพรองของผูเรียน  และจากการสังเคราะหรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูของครูตนแบบสาระคณิตศาสตร  จําแนกเปน  4  กลุมรูปแบบ ซ่ึงสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  (2543 : 12 – 88)  ไดรวบรวมไวดังนี้  ดังนี้ 
 1. กลุมรูปแบบการจัดการเรียนรู   แบบการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดการ       
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนมุงพัฒนาขบวนการคิดและการจัดการ  เพื่อใหคิด  คนควา 
แกปญหาดวยตนเอง  และเปนกลุม  ลักษณะการจัดกิจกรรม   จะตองกอใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประโยชนในชีวิตจริง  ประกอบดวยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูดังตอไปนี้ 
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  1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  รูปแบบนี้ 
ยึดหลักของการจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสม  ดวยการอุนเครื่องผอนคลาย  หลากหลายวิธีการฝก      
จนชํานาญ  ประสานสูชีวิต  ผลิตส่ือสรางสรรค  หมั่นประเมินรอบดาน 
             1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  รูปแบบผูสอนสามารถนํามาพัฒนา
กระบวนการคิด  เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการซักถาม  การตั้งคําถาม  การอภิปราย  การใหเหตุผล  
ลักษณะของการจัดกิจกรรมจะเนนการคิดเปรียบเทียบ  เชื่อมโยงความสัมพันธที่เกี่ยวของกับ
ขอสรุปเพื่ออธิบายหรือทํานายเหตุการณอ่ืน ๆ 
  1.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบการเรียนรูและประเมินตามสภาพจริง  
มีขั้นตอนในการเรียนรู  คือ  1) ขั้นทบทวนความรูเดิม  2) ขั้นฝกกระบวนการคิด โดยแยกเปน     
การสรางความคิดรวบยอด  การฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการฝกทักษะการแกโจทยปญหา         
3) ขั้นสรุปและนําไปประยุกตใช 
  1.4 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูจากการศึกษาคนควารูปแบบนี้ เปนการจัด
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูไดจากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการปญหา  และสามารถสรุป
เปนองคความรูทางคณิตศาสตรได  ซ่ึงจะสะทอนถึงสมรรถนะทางการเรียนรูคณิตศาสตรของ
ผูเรียนอยางแทจริง  สมรรถนะดังกลาว  ไดแก  สมรรถนะดานความรูความเขาใจคณิตศาสตร  
ทักษะกระบวนการ การคิดแกปญหา  การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีเหตุผล  การคิดวิจารณญาณ 
การคิดสรางสรรค  ตลอดจนสามารถเห็นความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ  จําแนกไดดังนี้ 
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบนิทานคณิตศาสตร การเลานิทาน
สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาเปนสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมาก  สามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนอยางดี 
        ในการเลานิทานคณิตศาสตร  ผูสอนจะใหผูเรียนเลือกนิทานที่ชอบ  ไมวาจะ
เปนเรื่องใดก็ได  แลวเลานิทานที่ชอบใหเพื่อนฟง  ซ่ึงจะเกี่ยวกับคณิตศาสตรหรือไมก็ได  หลังจากนั้น  
ผูสอนนําตัวอยางที่ผูเรียนเลามาดัดแปลงใหเปนนิทานคณิตศาสตร  เลายกตัวอยางแลวใหผูเรียน
เขียนนิทาน คณิตศาสตร  ตั้งโจทยปญหาจากนิทานแลวนํานิทานของตนเองมาเลาใหเพื่อน ๆ หรือ
ผูสนใจฟง 
            - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร รูปแบบนี้จะ
สงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนไดแสดงถึง
ความคิดริเริ่ม  การคิดแกปญหาทําใหเกิดความคิด  การประดิษฐ  การพัฒนาสิ่งใหม ๆ เปนการนํา
ความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
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คณิตศาสตร  จะสงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนไดรูวิธีการศึกษาคนควา  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
ภายใตการดูแล  ใหคําปรึกษาของผูสอน  ทําใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค     
ไดประมวลความรูความสามารถ  ตลอดจนกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา  
กอใหเกิดความรู ความคิด การประดิษฐคิดคน และพัฒนาสิ่งใหม ๆ เปนการนําความรูทาง
คณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันได 
         รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบคนควา  สรุปความจากจุดประสงค
รูปแบบนี้  เปนการสรางองคความรูดวยตนเองอยางอิสระมุงพัฒนากระบวนการคิดแกปญหาการคิด
สรางสรรค  เนนการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมแบบผสมผสานความรูคูคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค 
  1.5 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบการแสวงหาความรูดวยตนเอง จุดเนน 
ของการจัดกระบวนการเรียนรู  ไดแก  ผูเรียนเลือกส่ิงที่จะเรียนจากสิ่งที่ตนเองรูสึกอยากเรียนและ   
ลงมือปฏิบัติรวมกับผูอ่ืน กระบวนการเรียนรู  ขยายวงกวางสูแหลงการเรียนรูนอกหองเรียนและ
นอกโรงเรียน  ส่ือตาง ๆ เปนสื่อที่ผูเรียนใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูการสอนเปนไปเพื่อเราและจูงใจให
เกิดความกระหายใครรู  ผูสอนและผูเรียนปฏิสัมพันธกันในทางบวก 
  1.6 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบการสรางความคิดรวบยอด  โดยใช
แผนภาพ   รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่เนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห  จําแนกขอมูลอยางสัมพันธกัน  
และสรุปรวมขอมูลเปนองคความรูใหม 
  1.7 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันคิด พิชิตปญหา  รูปแบบนี้เปน
การจัดการเรียนรูที่เนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  กระตุนผูเรียนใหสนใจเขารวมกิจกรรม
ดวยความกระตือรือรน  ใหความรวมมือกับกลุม  รับฟง  พิจารณา  และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดูแลเพื่อน  สอนเพื่อนในกลุมทั้งในและนอกหองเรียน 
  1.8 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเรียนรูดวยกระบวนการคิด  การจัด 
กระบวนการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการของตนเอง   เปนเจาของงานดวยตนเอง    
ฝกการปรับปรุงแกไขงานดวยตนเองใหดีขึ้น  ผูสอนคอยกระตุน ช้ีแนะไมตีกรอบความคิดหรือ    
ยัดเยียดความคิดของผูสอนใหผูเรียน 
 2. กลุมรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใชประสบการณจริง การจัดกระบวนการเรียนรู  
แบบใชประสบการณจริงนี้  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง     
จากการเนนประสบการณที่ไดรับ  และจากการเรียนรูดวยการรวมมือรวมใจตลอดจนการฝกทักษะ
กระบวนการกลุมดวยดังนี้ 
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  2.1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง   การจัด
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดลงมือทํางาน
นั้นจริง ๆ ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง  โดยใชส่ือส่ิงพิมพ  หรือส่ือรูปธรรมที่สามารถ   
นําผูเรียนไปสูการคนพบหรือไดขอสรุป  มีโอกาสฝกใชทักษะ/กระบวนการตาง ๆ  เชน  การสังเกต  
การคาดคะเน  การประมาณคา  การใชเครื่องมือ  การบันทึกขอมูล  การอภิปราย  การคิดเลข       
การแกปญหา  การสรุป  และอื่น ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบปฏิบัติจริง  รูปแบบนี้  เปนการจัดกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและมีบทบาทในการเรียนการสอนตามความสนใจ  ความสามารถ
ผูเรียนเรียนรูจากการลงมือทํากิจกรรม  การแกปญหา  การศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อ  เพื่อน  
และผูสอน  ไดฝกทักษะตาง ๆ  
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยเนนกระบวนการกลุม รูปแบบนี้เปน
รูปแบบที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพเหตุการณปจจุบัน  
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเนนทักษะกระบวนการ รูปแบบนี้เนน    
การเคลื่อนไหวรางกายไปมาในลักษณะตาง ๆ เชน ใชเพลง  ใชเกม  ใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งในและนอกโรงเรียนเปนสื่อในการจัดกิจกรรม 
   -  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเบญจมิตร รูปแบบนี้เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนผูกําหนดเปาหมาย  ดําเนินกิจกรรมดวยกระบวนการตาง ๆ อยาง
หลากหลาย  ศึกษาหาความรู  สรางองคความรู  แกไขอุปสรรค และเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  
โดยอาศัยความรวมมือกัน  ประสานความคิด  รวมกันรับผิดชอบจนบรรลุเปาหมาย  โดยมีผูสอน
เปนผูอํานวยความสะดวก 
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบรวมดวยชวยกัน รูปแบบนี้เปนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนถึงความสามัคคี  รวมกันคิดรวมกันทํา  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน     
ฝกใหกลาแสดงออก  สงเสริมเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบติดทน   รูปแบบการสอนที่จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทนและลืมไดยาก  เนื่องจากเปนรูปแบบการสอนที่เนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองในสภาพชีวิตจริง  ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม  มีจํานวนทั้งสิ้น  
6  กิจกรรม  คือ 
    กิจกรรมที่ 1   การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชส่ือ 
    กิจกรรมที่ 2   การเรียนรูจากการสรางชิ้นงาน 
    กิจกรรมที่ 3   การเรียนรูจากทําแบบฝกหัดเสริมทักษะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

    กิจกรรมที่ 4  การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
    กิจกรรมที่ 5  การเรียนรูจากการเรียนแบบโครงงาน 
    กิจกรรมที่ 6  การเรียนรูจากการนําส่ิงที่เรียนไปออกแบบและประดษิฐ 
   - รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เปนการจัดการเรียนรู
ใหสมาชิกในกลุมดูแลและชวยเหลือกัน โดยผูเรียนอยูในวัยเดียวกัน จะมีความสนิทสนมกัน     
ภาษาที่ใชจะสื่อสารเขาใจไดดี  จะทําใหผูเรียนกลาซักถามกัน 
  2.2 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ในการสอนมีเปาหมาย  
คือ  มุงมั่นตามเจตนารมณของหลักสูตร  คือ  สรางใหเด็กเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตัวเขาเอง
สามารถดํารงตนเองอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การที่จะใหบังเกิดผลดังกลาว  อยูที่ผูสอน     
ผูนําการสอน  และการสอนจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อผูสอนไดทําแผนการเรียนรูลวงหนา  ไดใช
วิธีสอนที่เหมาะสม  จัดหาสื่อการเรียนรูไดเหมาะสมกับเนื้อหา  และวัตถุประสงคของการเรียนรู  
รวมทั้งจัดเก็บสื่อใหอยูในสภาพที่ดี 
  2.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันเรียนรู  กิจกรรมหลากหลาย 
รูปแบบนี้  เปนรูปแบบที่เนนกระบวนการคิดเชื่อมโยงกับฐานความรูเดิม  สูกระบวนการสืบเสาะ
เพื่อคิดแกปญหา 
  2.4 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบไตรวิวรรธน   “ไตรวิวรรธน”  มาจาก
คําวา  ไตร  แปลวา  สาม  วิวรรธน  แปลวา  ความเจริญรุงเรือง หรือความคลี่คลายไปในทางเจริญ  
โดยความหมายนี้  ตองการใหผูเรียนไดดําเนินการเรียนรูครบ  3 ขั้นตอนจนเปนนิสัยแลวสามารถ
เกิดความเจริญงอกงาม  หรือเกิดความรุงเรืองทางสติปญญาทางความคิด  การเรียนรูที่จะพัฒนา
ตนเองเรียนรูที่จะหาวิธีการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดความสุข  โดยมุงใหผูเรียนมี
กระบวนการเรียนรูครบ 3 ขั้นตอน  ไดแก 
   - การตั้งเปาหมายการเรียน 
   - วิธีการเรียน 
   - การสรุปผลการเรียนรู 
 3. กลุมรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบบรูณาการนี้  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะผสมผสานสาระการเรียนรูที่สัมพันธกัน
ทางคณิตศาสตร  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร  
เชื่อมโยงกันอยางมีความหมาย  กลุมรูปแบบนี้  มีตัวอยางกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย  ดังนี้ 
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  3.1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบบูรณาการดานกระบวนการรูปแบบนี้   
จะเนนกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  กระบวนการเรียนรูจาก  เกม เพลง    สนทนา ซักถาม  
เลาเรื่อง  การทดลอง  การแสดงละคร   การแกปญหา  การเรียนรูรวมกันการฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร  และอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
  3.2 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบรวมคิดรวมทํา  นําสูบูรณาการ  ประสานผล 
สอดคลองคุณธรรม   รูปแบบนี้  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มุงใหผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะ
บูรณาการ ทํางานชวยกันเปนกลุม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงการเสริมสราง
คุณธรรมที่พึงประสงคและเนนการเรียนรูอยางมีความสุข 
  3.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบสรางองคความรูสูบูรณาการ  รูปแบบนี้  
เปนการมุงนํากระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตรทั้งทางดานการคิดวิเคราะห  การคิดอยางมีเหตุผล  
ทักษะของคณิตศาสตร  นําสูการประยุกตทางสรางสรรคที่หลอมรวมกับองคความรูใหมใน
ชีวิตประจําวัน 
 4. กลุมรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ  กระบวนการจัดการเรียนรู  
จากแหลงวิทยาการนี้  เปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดรวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
เพื่อนํามาวิเคราะหสูการสรางองคความรูทางคณิตศาสตร  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  4.1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบคนขอมูล รูปแบบนี้เปนการจัดการเรียนรู 
ที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุม ปฏิบัติจริง โดยสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเนต 
จากผูทรงภูมิ  ผูรู  องคกร  หนวยงาน  และสถานที่ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหม        
ในลักษณะไดสัมผัสกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากบุคคล  จากสิ่งแวดลอม  เปนการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรใหกวางไกลยิ่งขึ้น 
  4.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู  แบบศิลปะเปนสื่อ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
ที่ใหผูเรียนไดจัดทํากิจกรรมเสริมสรางความสุนทรียภาพแหงตน  สรางความสนใจ  เอาใจใสฝก
ความรับผิดชอบ  ความมีน้ําใจ  เอื้ออาทรตอกัน   เสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรูของครูตนแบบสาระคณิตศาสตร เปนการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  จึงตองพัฒนารูปแบบวิธีสอนใหมี
ความชัดเจน  มีประสิทิภาพ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตลอดเวลา 
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โจทยปญหาทางคณติศาศตร 
 

    ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนนั้น มีเปาหมายใหนักเรียน
รูจักคิด  และมีทักษะในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  ความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตรเปนการวางพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรโดยเฉพาะพื้นฐานทางการแกปญหา เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตร     
ใหดียิ่งขึ้น  จึงไดรวบรวมบางสวนที่เกี่ยวกับปญหาทางคณิตศาสตรดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร 
 คําวา  “ปญหาทางคณิตศาสตร”   นั้นไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของปญหาทาง
คณิตศาสตร ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกัน เชน แอนเดอรสัน และพินกรี (Anderson and Pingry 1973 : 228,  
อางถึงใน  ศรีทอง  มีนาทอง  2534 : 74 ) กลาววา ปญหาทางคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถาม   
ที่ตองการวิธีการหาคําตอบ ซ่ึงผูตอบจะทําไดดีตองมีวิธีการที่เหมาะสมใชความรูประสบการณ และ
การตัดสินใจ อดัมส เอลลิส และบีสัน (Adams, Elis, and Beeson 1977 : 173 – 174, อางถึงใน    
สุนีย  เหมะประสิทธิ์ 2533 : 71) ใหความหมายของปญหาวา คือ สถานการณที่เปนประโยคภาษา 
คําตอบจะเกี่ยวของกับปริมาณ ซ่ึงปญหานั้นไมไดระบุวิธีการหรือการดําเนินการในการแกปญหาไว
ชัดเจน ผูแกปญหาจะตองคนหาวาจะใชวิธีการใดในการหาคําตอบของปญหา นั่นคือการไดมาซึ่ง
คําตอบของปญหา โพลยา (Polya 1973 :  1) กลาววา การแกปญหาคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางที่
จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไดขอสรุปหรือคําตอบที่มี
ความชัดเจน แตวาส่ิงเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด เชินเฟลด (Schoenfeld 1989 : 83, อางถึงใน 
จุฑารัตน จันทะนาม  2543 : 10) ใหคําจํากัดความของปญหาคณิตศาสตรวาเปนชิ้นงานที่นักเรียนให
ความสนใจ ประสงคจะหาขอยุติและยังไมมีวิถีทางสําเร็จรูปที่จะไดขอยุติหรือแกหาคําตอบได 
นอกจากนี้  ปรีชา  เนาวเย็นผล (2538 : 62)  ใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรสรุปได ดังนี้ 
 1. เปนสถานการณทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปปริมาณหรือ
จํานวน หรือคําอธิบายใหเหตุผล 
 2.  เปนสถานการณที่ผูแกปญหาไมคุนเคยมากอน ไมสามารถหาคําตอบไดทันทีทันใด
ตองใชทักษะความรู และอุปกรณหลาย ๆ อยาง ประมวลเขาดวยกันจงึหาคําตอบได 
 3. สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไม  ขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหาและเดาสถานการณ
อาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง  แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได และสถานการณที่
เคยเปนปญหาสําหรับบุคลลหนึ่ง อาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนั้นแลวในปจจุบัน 
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 วัยวุฒิ  อินทวงศ (2539 : 28)   มุกดา งอกเสมอ (2541 : 28)   ปราณี จงศรี (2545 : 40)    
สัทธา สืบดา (2545 : 74)  และ ศรีสมร ประเสริฐศรี (2546 : 15)  ไดใหความหมายของโจทยปญหา
คณิตศาสตรไวในทํานองเดียวกันวา  สถานการณหรือสภาพของปญหาคณิตศาสตรซ่ึงประกอบดวย
จํานวน ตัวเลขและขอความที่กอใหเกิดปญหาซึ่งนักเรียนตองตัดสินใจเองวาจะเลือกวิธีการทาง
คณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบ  ซ่ึงผูแกปญหาตองคนหาวาจะใชวิธีใดที่มี
กระบวนการอยางเหมาะสม โดยใชความรู ประสบการณ การวางแผน และการตัดสินใจประกอบ 
การพิจารณาแกปญหานั้น ๆ  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาทางคณิตศาสตรคือ สถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวของ
กับปริมาณปญหาในชีวิตประจําวัน ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเผชิญอยู และตองการหาคําตอบซึ่งตอง
ใชความรูและวิธีการตาง ๆ ที่มีอยูมาผสมผสานเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบใหสําเร็จ 
 
ประเภทของปญหาคณิตศาสตร 
 โพลยา (Polya 1957 : 123 – 128) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ปญหาใหคนพบ (problems to find) เปนปญหาใหคนพบสิ่งที่ตองซึ่งอาจเปนปญหา
ในเชิงทฤษฎีหรือปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญของปญหานี้
แบงเปน 3 สวน คือ ส่ิงที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเงื่อนไข 
 2. ปญหาใหพิสูจน (problems to prove) เปนปญหาที่ไดแสดงอยางสมเหตุสมผลวา 
ขอความที่กําหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหาแบงเปน 2 สวนคือ สมมติฐาน 
หรือส่ิงที่กําหนดใหและผลสรุปหรือส่ิงที่จะตองพิสูจน 
 บิทเทอร แฮทฟลดและเอดเวิดส (Bitter, Hartfield and Edwards 1989 : 37 ,อางถึงใน  
จุฑารัตน  จันทะนาม  2543 : 12) ไดแบงปญหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1. ปญหาปลายเปด (open–ended) เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบที่เปนไปไดหลาย
คําตอบ ปญหาลักษณะนี้จะมองวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ 
 2. ปญหาใหคนพบ (discovery) เปนปญหาที่จะไดคําตอบในขั้นสุดทายของการแกปญหา 
เปนปญหาที่มีวิธีแกไดหลายวิธี 
 3. ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (guided discovery) เปนปญหามีลักษณะรวม
ของปญหา มีคําชี้แนะ (clues) และคําชี้แจงในการแกปญหา ซ่ึงนักเรียนอาจไมตองคนหาหรือตอง
กังวลในการหาคําตอบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52

 ปรีชา เนาวเย็นผล (2540 : 64 – 66) กลาวถึงการแบงประเภทของปญหาคณิตศาสตร   
ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1.  การแบงประเภทของปญหาคณิตศาสตรโดยพิจารณาจากจุดประสงคของปญหา
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1.1 ปญหาใหคนพบ เปนปญหาที่ใหคนหาคําตอบ  ซ่ึงอาจอยูในรูปปริมาณ จํานวน 
คําอธิบายใหเหตุผล 
  1.2 ปญหาใหพิสูจน  เปนปญหาที่ตองแสดงใหเหตุผลวา ขอความที่กําหนดใหเปน
จริงหรือเปนเท็จ 
 2. การแบงประเภทของปญหาคณิตศาสตรโดยพิจารณาจากตัวผูแกปญหา  และ    
ความซับซอนของปญหา สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 
  2.1 ปญหาธรรมดา (routine problems) เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอน ผูแกปญหา
มีความคุนเคยในโครงสรางและวิธีการแกปญหา 
  2.2 ปญหาไมธรรมดา (nonroutine problems) เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน      
ผูแกปญหาตองประมวลความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพื่อนํามาใชในการแกปญหา 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ปญหาคณิตศาสตรแบงเปน 2 ประเภท คือ ปญหาที่ให
คนพบ ซ่ึงอาจเปนปญหาใหคนหาคําตอบ   อาจอยูในรูปปริมาณจํานวน   คําอธิบายและใหเหตุผล
และปญหาที่ใหพิสูจนตามกฏ นิยาม และปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ตองอาศัยยุทธวิธีหลายวิธีมา
ชวยแกปญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ 
 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบของโจทยปญหาที่
กําหนดใหโดยผูแกปญหาตองใชความรู และประสบการณเดิมที่มีอยูมาผนวกเขากบัสถานการณใหมทีพ่บ  
ดวยการพิจารณาถึงกระบวนการคิดแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหนักเรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหา ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียด ดังนี้ 
 
 กระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาคณติศาสตร 
 กระบวนการแกปญหามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคณิตศาสตร เพราะคําตอบของ
ปญหาที่ไดจากกระบวนการแกปญหาจะทําใหเกิดขอคนพบใหม  และเปนวิธีการที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับปญหาอื่น ๆ ได มีนักการศึกษาไดศึกษาขั้นตอนการแกปญหาไวหลายวิธี ดังนี้ 
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 โพลยา (Polya 1973 : 5 – 40) ไดจัดขั้นตอนการแกปญหาไว 4 ประการ คือ 
 1. ทําความเขาใจในปญหา ส่ิงแรกที่จะตองทําความเขาใจคือ สัญญาลักษณตาง ๆ ของ
ปญหา นักเรียนจะตองสรุปปญหาใหเปนภาษาของตนเอง สามารถบอกไดวาโจทยถามหาอะไร 
อะไรคือเงื่อนไข และถาจําเปนจะตองใหช่ือกับขอมูลตาง ๆ นักเรียนจะตองเลือกสัญญาลักษณที่
เหมาะสมได นักเรียนจะตองพิจารณาปญหาหลาย ๆ แงมุม จนกระทั่งสามารถสรุปออกมาได 

       2. วางแผนในการแกปญหา  ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมองเห็นความสัมพันธของขอมูล
ตาง ๆ ในปญหาที่ชัดเจนกอน  ส่ิงที่ตองการหามีความสัมพันธกับขอมูลที่ใหมาอยางไร โดยนักเรียน
ตองนึกทบทวนความรูของตนวามีความรูอะไรบางที่เขามีอยูซ่ึงสัมพันธกับปญหานั้นบาง  เทคนิค
หนึ่งที่จะชวยในการแกปญหา  ไดแก  การพยายามนึกถึงปญหาที่เคยแกมากอนซึ่งมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน  ในการวางแผนนั้นควรจะแบงเปนขั้น ๆ  แบงออกเปนขั้นตอนใหญกอน  และในขั้นตอน
ใหญแตละขั้น  ก็จะแบงออกเปนขั้นตอนเล็ก ๆ  นอกจากนั้นในขั้นนี้นักเรียนตองมองเห็นวา  ถาเขา
ตองการรูส่ิงใด   เขาจะตองใชเหตุผลอะไรเพื่อที่จะไดส่ิงนั้นมาตามตองการ 
 3. ดําเนินการตามแผน  ขั้นนี้เปนขั้นลงมือทําการคํานวณตามแผนที่วางไว  เพื่อใหได
คําตอบของปญหา   ส่ิงที่นักเรียนจะตองใชในขั้นนี้คือ  ทักษะคํานวณ 
 4. ขั้นตรวจสอบ  เปนขั้นการตรวจสอบเพื่อความแนใจวา  คําตอบถูกตองสมบูรณ
หรือไม  โดยพิจารณากระบวนการในการแกปญหา  เพื่อตรวจสอบและหาคําตอบที่ถูกตอง 
 ครูลิค และ เรย  (Krulik and Reys  1980, อางถึงใน  จุฑารัตน  จันทะนาม  2543 : 15)   
กลาวถึงขั้นตอนในการแกปญหา  ดังนี้    
 1. ทําความเขาใจในการแกปญหานั้นจะตองทําความเขาใจปญหากอน  โดยพิจารณาวา
อะไรเปนตัวที่ไมทราบคามีขอมูลเงื่อนไขอะไรบาง  ส่ิงที่โจทยบอกมีเพียงพอในการแกปญหา
หรือไม  ในการพิจารณาอาจจะสรางภาพประกอบความเขาใจ 
 2.  วางแผนในการแกปญหา  จะตองหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่โจทยบอกกับตัว
ไมทราบคา   พิจารณาปญหายอยทั้งหลาย   และเทียบเคียงโจทยปญหาใหมกับปญหาเกา  
 3. ดําเนินการตามแผน   ดําเนินงานตามแผนทันที  ควรตรวจสอบทีละขั้นตอนวา
ถูกตองหรือไม  และอยาขามขั้นตอน 
 4. ขั้นตรวจสอบ  ตรวจสอบวาใชขอมูลหมดหรือยัง  และไดผลตามที่ตองการหรือไม 
 วิลสัน  เฟอรเดช และ ฮาดาเวย  (Wilson, Fernandez  and  Hadaway  1993 : 62, อางถึงใน  
จุฑารัตน  จันทะนาม  2543 : 16)  ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาที่แสดงความเปนพลวัตร  
(dynamic) และกําหนดขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา  ดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3  กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตร 
ที่มา :  Wilson, Fernandez, and Hadaway1993 : 62, อางถึงใน จุฑารัตน จันทะนาม, “การพัฒนา 
ชุดการแกปญหาคณิตศาสตรดวยตนเองทีใ่ชการตูนประกอบ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่1” 
(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2543), 16. 
  
 เปนการแสดงการพิจารณาตัดสินใจที่เปนการเคลื่อนที่ของการทํางาน จากตําแหนงหนึ่ง
ไปสูอีกตําแหนงหนึ่ง อาจจะพิจารณายอนกลับไปที่ขั้นตอนเดิม หากมีปญหาหรือขอสงสัยจะเห็นวา
กระบวนการไมจําเปนตองเปนแนวตรง เชน เมื่อนักเรียนทําการแกปญหาในขั้นตอนแรก คือ        
ทําความเขาใจกับปญหา แลวเคลื่อนไปสูขั้นตอนการวางแผน ระหวางการดําเนินการนั้นนักเรียน
อาจคนพบสิ่งที่ทําใหเขาใจปญหาไดดียิ่งขึ้น หรือในขณะที่นักเรียนดําเนินการตามแผนที่วางไว    
แตไมสามารถดําเนินการได นักเรียนอาจกลับไปเริ่มวางแผนใหม หรือทําความเขาใจใหม            
ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนการแกปญหาโดยไมจําเปนตองเริ่มตนใหมในขั้นทําความเขาใจ
ปญหาเสมอไป 
 
ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 เมื่อพบปญหาบุคคลตองสืบคนสถานการณ และเลือกยุทธวิธีที่สามารถนําไปใช
แกปญหาได นักแกปญหาที่ดีจะมียุทธวิธีในการแกปญหา ที่พรอมจะเลือกออกมาใชไดในทันทีที่
เผชิญปญหา ยุทธวิธีที่สามารถนํามาใชในการแกปญหามีหลากหลายซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอ
ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตรไวมากมาย  แคโรล กรีนส และคณะ (Carole Greens et al. 1972, 

กระบวนการจัด 
กิจกรรมการสอน 

ทําความเขาใจปญหา 

กําหนดสถานการณ 
ปญหา 

ตรวจสอบผล 

ดําเนินการแกปญหา 

วางแผน 
การแกปญหา 
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อางถึงใน จุฑารัตน จันทะนาม 2543 : 17)  ไดกลาวถึงวิธีการในการแกปญหาวา อาจจะใชกลวิธี
หลาย ๆ อยางจึงจะแกปญหาได กลวิธีตาง ๆ มีดังนี้ 
 1. วิธีการคาดคะเนหรือเดา ลองเดาดูเสียกอนเพื่อจะไดหาสิ่งที่จะตองอางถึงตอไป 
 2. ควรทําใหเปนอยางงาย ทําโจทยใหเปนกรณีงาย ๆ เทาที่จะทําได แลวคนหารูปแบบ 
และความสัมพันธ เพื่อขยายไปยังเรื่องที่ซับซอนตอไป 
 3. การทดลอง ใชการทดลองเพื่อแกปญหา เชน ในการโยนลูกเตา สรางรูปแบบ
คํานวณ คอยสังเกตดูวาผลจะเปลี่ยนไปอยางไร เปนการทดลองเพื่อเก็บขอมูลพิจารณา 

     4. การสรางแผนภาพเปนวิธีการที่ดี เชน จะสอนเรื่องสมการก็เขียนภาพประกอบจะ
ชวยทําใหโจทยปญหาเปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจน ซ่ึงจะชวยมองเห็นแนวทางในการคิด 
      5. การทําตาราง การทําตารางจะชวยมองเห็นขอที่เหมือนกันหรือแตกตางกัน เห็นรูปแบบ
ไดชัดเจน อันเปนการนําไปสูการสรุปการแกปญหาได 
 6. การเขียนกราฟ กราฟเปนสิ่งที่แทนขอมูลตาง ๆ ชวยใหเห็นความสัมพันธของขอมูล  
เห็นแนวทางของสิ่งที่นาจะเปนไปได 
 เคนเนดี้ (Kennedy 1984 : 82) ไดใหความคิดเห็นในเรื่องยุทธวิธีในการแกปญหา คณิตศาสตร
ไวดังนี้ 
 1. การหารูปแบบเปนการจัดระบบของขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของขอมูลในสถานการณ
ปญหาที่กําหนด และจัดเปนรูปแบบทั่วไปในการแกปญหา ซ่ึงอาจเปนรูปแบบของจํานวนหรือ
รูปแบบของรูปเลขาคณิต เชน การหารูปแบบทั่วไปของจํานวนสามเหลี่ยม (triangular numbers) 
 2. เขียนแผนผังหรือภาพประกอบ เปนการเขียนแผนผังหรือภาพของสถานการณปญหา  
เพื่อชวยใหเห็นความสัมพันธ และแนวทางในการหาคําตอบ เชน กําหนดปญหา “ครูมานะตองการ
จัดนักเรียน 12 คน  ทํากิจกรรม 2 อยาง โดยมีเงื่อนไขวาใหนักเรียนทํากิจกรรมแรกจํานวน 3 คน 
และทํากิจกรรมทั้งสองอยาง 4 คน จงหาจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมแตละอยาง” เขียนแผนภาพ
แทนสถานการณปญหาขางตนได ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
จากแผนภาพ จะไดวากิจกรรมแรกมีนักเรยีน 7 คน และกิจกรรมที่สองมีนักเรียน 9 คน 

         กิจกรรมแรก               กิจกรรมที่สอง 

     3      4      5 
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 3. สรางรูปแบบเปนยุทธวิธีการแกปญหาที่คลายกับการเขียนแผนภาพแตมีประโยชน 
ดีกวาตรงที่นักเรียนสามารถเคลื่อนสิ่งที่นํามาจัดรูปได เชน เมื่อกําหนดปญหา “มาลีมีแสตมปเปน
สามเทาของมาลัย และมาลีมีแสตมปมากกวามาลัย 8 ดวง จงหาวาเขาทั้งสองมีแสตมปคนละกี่ดวง” 
จัดรูปแบบได ดังนี้ 
    มาลัย  
    มาลี 
  จะไดวา มาลัยมีแสตมป 4 ดวง และมาลีมแีสตมป 12 ดวง 
 4. การสรางตารางหรือกราฟ การจัดขอมูลลงในตารางการนําเสนอขอมูลที่งาย และ  
นําไปสูการคนพบรูปแบบ 
 5. การเดาและการตรวจสอบ เปนการหาคําตอบของปญหาโดยผูแกปญหาคาดเดาแลว  
ตรวจสอบ ถาไมไดคําตอบก็เปลี่ยนแปลงการเดาและการตรวจสอบจนกระทั่งไดคําตอบของปญหา
การเดาและตรวจสอบจนกระทั่งไดคําตอบของปญหาการเดาและตรวจสอบเปนวิธีการที่งาย แตอาจ
ใชเวลามากกวายุทธวิธีอ่ืน ๆ 
 6. การแจงกรณีที่เปนไปได เปนการแจงกรณีที่เปนไปไดของปญหา ใชไดดีในกรณีที่มี 
จํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน มักจะใชตารางชวยในการแจกแจงกรณีทั้งหมด 
 7. การเขียนเปนประโยคทางคณิตศาสตร  เพื่อเปนการแสดงสถานการณปญหา            
มีเปาหมาย 2 ประการ คือ เปนการแสดงความเขาใจสถานการณปญหา และเปนการแสดงใหรูวา
ตองคิดคํานวณอยางไรในการแกปญหา นักเรียนที่เขียนประโยคทางคณิตศาสตรไดถูกตองแสดงวา
พวกเขาเขาใจปญหานั้น และนําไปสูการดําเนินการหาคําตอบไดถูกตอง 
 8. การดําเนินการแบบยอนกลับ ยุทธวิธีเร่ิมจากขอมูลที่ไดจากขั้นตอนสุดทาย แลวทํา 
ยอนข้ันตอนกลับมาสูขอความที่กําหนดเริ่มตน ใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึงขั้นตอน
การไดมาซึ่งคําตอบ 
 9. การแบงเปนปญหายอยบางปญหามีความซับซอนหรือมีหลายขั้นตอน เพื่อความสะดวก
อาจแบงปญหาใหเปนปญหาที่เล็กลงเพื่องายตอการหาคําตอบ   แลวนําผลการแกปญหายอยนี้        
ไปตอบปญหาที่กําหนด หรือบางปญหาอาจตองใชการคิดและเปลี่ยนมุมมองที่ตางไปจากที่คุนเคยที่
ตองทําตามขั้นตอน 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตรนั้น มีหลากหลายวิธี    
ครูตองฝกใหนักเรียนรูจักขั้นตอนการแกปญหาอยางมีระบบกฎเกณฑ มีเปาหมายที่แนนอน เร่ิมจาก
การทําความเขาใจกับปญหา วางแผนหาแนวทางแกปญหาแลวลงมือปฏิบัติตามแผนและมีการตรวจสอบ
ความถูกตอง นอกจากนี้ยังตองอาศัยยุทธวิธีตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะชวยใหนักเรียน
สามารถแกปญหาคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
 
 วิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดใชสมอง  
ทั้งซีกซายและซีกขวาสลับกันไป  ซ่ึงมาจากฐานความคิดเรื่องการเรียนของมนุษยที่เกิดจากการรับรู  
และกระบวนการ  โดยผานกระบวนการของสมองทั้งสองซีก โดยสมองซีกขวาถนัดเรื่องการสังเคราะห  
จินตนาการ  การมองภาพรวม  การเคลื่อนไหว  มิติสัมพันธ  ศิลป  และสุนทรียภาพ ในขณะที่สมอง
ซีกซาย  จะถนัดในเรื่องรายละเอียด  ภาษา  ความจํา  การจัดลําดับ  วิเคราะห 
 
ความหมายของ 4 MAT 
 ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของ  4 MAT ดังตอไปนี ้
 เบอรนิส  แมคคารธี (Bernice  McCarthy  1990 : 1)  ไดแอน  มิลเลอร (Dyann Miller 
1999 : 1)  เคทท  แมคแคน (Kate  McCan  2005 : 1)  และ ฮารกิส  นาวิกาเทอร (Hargis  Navigator 
2005 : 1)  ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  4 MAT  คือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน  โดยรวม
ลักษณะของผูเรียนทั้ง  4 แบบเขาดวยกันดวยนําการวิธีการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาเขามา 
รวมกัน  ผสมหลักพื้นฐานของหลายทฤษฎีในการพัฒนาบุคคลกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทํางานของ
สมองและการเรียนรูในปจจุบัน  และยังใชเพื่อสรางแผนการสอน  โดยรวบรวมความแตกตางของ
รูปแบบการเรียนของผูเรียน  พหุปญญา  และกระบวนการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
 นอกจากนั้น  ไดมีนักการศึกษาไทยหลายคนไดกลาวถึงความหมายของ  4  MAT  
ดังตอไปนี้ ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์  (2542 : 1)  ศักดิ์ชัย   นิรัญทวี (2542 : 13)   อุษณีย  โพธิสุข (2542 : 62)   
และ  ไผท  สิทธสุนทร  (2543 : 20 ) ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  4 MAT  เปนรูปแบบการเรียน
การสอนที่ตอบสนองการเรียนรูของผู เ รียน  4 ลักษณะ  ซ่ึงลักษณะการเรียนรูของเด็ก  ๆ มี
ความสัมพันธโดยตรงกับโครงสรางทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซายและสมองซีกขวา   
โดยการแบงพื้นที่วงกลมออกเปน 4 สวน  โดยใหแตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ  
ซ่ึงสอดคลอง กับลักษณะการเรียนรูของเด็ก ๆ มีความสัมพันธโดยตรงกับโครงสรางทางสมองและ
ระบบการทํางานของสมองซีกซายและสมองซีกขวา  และเปนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนให
สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ  พยงค  จิระพงษ (2544 : 5)  4  MAT  
กระบวนการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู โดยจัดแบง
ชวงเวลาการเรียนใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนในแตละเรื่อง ยึดหลักการจัดประสบการณ 
ที่หลากหลาย ยืดหยุนและเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองผูเรียนทุกแบบการเรียนใหมี
โอกาสไดเรียนรู ไดปฏิบัติกิจกรรมที่ตนชอบและไดปรับตัวเรียนรูในแบบการเรียนอื่น ๆ ดวย และ
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มีการจัดประสบการณที่ชวยกระตุนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เพื่อใหสมองทั้งสองซีกมี
พัฒนาการที่สมดุล ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนของแมคคารธี  
 จากความหมายของ  4 MAT  ขางตนสามารถสรุปไดวา  4 MAT  เปนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปนลําดับขั้นตอน  เหมาะสมกับลักษณะการเรียนของผูเรียนทุกรูปแบบ  ใหเรียนรวมกัน
อยางมีความสุขโดยเนนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาดวยในขณะเดียวกัน 
 
ความเปนมาของวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงความเปนมาของ  4 MAT ดังตอไปนี ้
 ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2542 : 7 – 11)  ไดกลาวถึงความเปนมาของ  4 MAT  วา   เบอรนีส 
แมคคารธี เปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน ที่มีประสบการณดานการสอนนักเรียนหลายระดับชั้นเรยีน
มาเปนเวลานาน  ทําใหเธอแนใจวาเด็กแตละคนมีความแตกตางกันทั้งทางดานสติปญญา การรับรู
และการเรียนรู แมคคารธี ไดนํารูปแบบการเรียนรูของ เดวิด คอลบ (David Kolb) ปราชญทาง
การศึกษาชาวอเมริกันมาเปนแนวทางในการจัดการกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนเปนสําคัญ จากการศึกษาของคอลบ   พบวา  คนบางคนชอบเรียนรูโดยการผาน
การปฏิบัติจริง (active experimentation) ขณะบางคนถนัดการเรียนรูโดยการสังเกต (reflective 
observation)   ซ่ึงคนทั้งสองประเภทดังกลาวมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนที่เอื้อตอผูเรียนลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนเกินไป   จะทําใหผูเรียนอีกลักษณะหนึ่งขาดโอกาส
ที่จะพัฒนาความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ   ดังแผนภูมิที่  4 

 
วิธีการจัดการเรียนรูของ David Kolb 

ประสบการณตรง (Concrete Experience) 
 
 
 
            ลงมือปฏิบัติ                               ก   การสังเกตอยางไตรตรอง 
   (Active Experimentation)            (Reflective Observation) 
 
 
                      ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization) 
 
แผนภูมิที่ 4  วธีิการจัดการเรยีนรูของ  David  Kolb    

       กระบวนการ 
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 ในป ค.ศ. 1980  แมคคารธี ไดนําแนวคิดของคอลบ มาประยุกตและพัฒนาเปนรูปแบบ
การเรียนรูที่ใชพื้นที่ 4 สวนของวงกลมแทนลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ  ซ่ึงมีสไตลการรับรู
และกระบวนการการจัดการสิ่งที่ไดรับรูแตกตางกันเปนรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนในแบบตาง ๆ  
ใหเรียนรูรวมกันอยางสอดคลองกันที่เรียกวา  รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT หรือการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับการเรียนของสมอง  ซ่ึงแมคคารธีไดขยายแนวคิดของคอลบไปใหกวางขึ้น 
โดยไดเสนอวาวิธีการเรียนรูของผูเรียนมี 4 แบบหลัก ๆ ดังนี้ (ไผท  สิทธิสุนทร  2543 : 20 – 23) 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1  เกิดจากการรับรูประสบการณดวยความรูสึกผานกระบวนการ
รับรูอยางไตรตรอง  (reflective watching)  สมองซีกขวาจะคนหาความหมายเฉพาะตัวของเขา หรือ
ทําความเขาใจในแงมุมของเขา (personal meaning)  จากเรื่องที่ตองการเรียน สมองซีกซายจะสราง
ความเขาใจในเรื่องนั้น  ดวยการวิเคราะหในรายละเอียด คําถามนําทางของผูเรียนแบบที่ 1 คือ 
“ทําไม” (Why ?)  ผูเรียนจะคนหาคําตอบในแงมุมของตนเอง เพื่อใหเขาใจวาสิ่งที่จะเรียนรูนั้นมี
ผลกระทบตอตนเองอยางไร  เรื่องที่เรียนเกี่ยวของกับความเชื่อ ความรูสึก และความคิดเห็นของ
ตนเองอยางไร   
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 2  เกิดจากการรับรูดวยความคิดรวบยอด (concept) ผาน
กระบวนของการดู การเห็น หรือรับรูขอมูลอยางไตรตรอง คําถามนําทางของผูเรียนแบบที่ 2 คือ 
“อะไร” (What ?)  สมองซีกขวาจะทําหนาที่คนหาประสบการณในหมูที่บูรณาการเขากับขอมูลที่
ถูกตองนาเชื่อถือจากผูรู หรือผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยในการสรางความคิดรวบยอด หรือขอสรุปเปน
หลักการ ทฤษฎี ที่มีความถูกตองแนนอน 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 3  เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมผาน
กระบวนการของการลงมือกระทํา คําถามนําทางของผูเรียนแบบที่ 3 คือ “ทําอยางไรจึงจะนํา
ความคิดไปประยุกตใชงานได” (How Does it Work ?)  สมองซีกขวาจะพยายามคนหาหนทาง     
การประยุกตที่เปนแนวเฉพาะของตน สวนสมองซีกซายจะคนหาหนทางทํางานที่เปนลักษณะของ
คนอื่น คือ การดูวาคนอื่นเขาจะทํางานชิ้นนั้นอยางไร ซ่ึงเปนการศึกษารายละเอียดหรือข้ันตอนการ
ทํางานตามแนวของผูอ่ืน เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนแนวทางเฉพาะของตนเองตอไป 
 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 4  เกิดจากการรับรูดวยการมีความรูสึกตอประสบการณที่
เปนรูปธรรม และผานกระบวนการลงมือกระทํา คําถามของผูเรียนแบบที่ 4 คือ “ถาหาก” (If ?) 
สมองซีกขวาจะคนหาหนทางการขยายผลการเรียนรู และซีกซายจะวิเคราะหถึงความสําคัญและ
ความเกี่ยวของกับสถานการณในชีวิตจริง  ผูเรียนแบบที่ 4 นี้ ประสงคที่จะคนหาความสัมพันธ     
ในการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและนําผลการเรียนรูมาสูชีวิตจริง  มีความกระตือรือรนที่จะสังเคราะห
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ความรู   และทักษะการเรียนรูในแงมุมที่ตนเองไดคนพบเขากับสถานการณอ่ืน ๆ ของตนเองและ
ผูอ่ืน ถึงแมวาการทําอยางนั้นจะมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม 
 ลักษณะการเรียนรูทั้ง  4 รูปแบบขางตน สอดคลองกับแนวคิดของ  อุษณีย  โพธ์ิสุข 
(2542 : 62 – 65)  และ  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2542 : 10)  ซ่ึงไดสรุปแนวคิดของเบอรนิส  แมคคารธี ดังนี้ 
 1. ผูเรียนลักษณะที่ 1  ผูเรียนจะรับรูผานประสาทสัมผัสและความรูสึก  และสามารถ
ประมวลกระบวนการเรียนรูไดดียิ่งในภาวะที่ตนเองไดมีโอกาสเฝามอง  หรือการไดรับการสะทอนกลับ
ทางความคิดจากที่ตาง ๆ สมองซีกขวาของพวกนี้ทําหนาที่เสาะหาความหมายของสิ่งตาง ๆ จาก
ประสบการณสมองซีกซายขุดคนเหตุผล  และความเขาใจจากการวิเคราะห 
 2. ผูเรียนลักษณะที่ 2  ผูเรียนจะรับรูในลักษณะรูปธรรมและนําสิ่งที่รับรูมาประมวล
กลไกหรือกระบวนการเรียนรูในลักษณะของการมองสังเกตสมองซีกขวาเสาะหาประสบการณที่จะ
สามารถผสมผสานการเรียนรูใหม ๆ และตองการขอมูลที่เหมาะสมถูกตอง  แมนยําตองการศึกษา 
หาความรูใหม ๆ และตองการขอมูลที่เหมาะสมถูกตอง  แมนยําตองการศึกษาหาความรูความจริง
และมีความสามารถสูงในการนําความรูไปพัฒนาเปนความคิดรวบยอดทฤษฏีหรือจัดระบบ
หมวดหมูของความคิดไดดีเด็กกลุมนี้เรียนรู  โดยมุงเนนรายละเอียดขอเท็จจริงความถูกตอง  แมนยาํ  
จะยอมรับนับถือเฉพาะผูเชี่ยวชาญ 
 3. ผูเรียนลักษณะที่ 3  รับรูโดยผานจากกระบวนความคิดและสิ่งที่เปนนามธรรม       
แตการประมวลความรูนั้น ผูเรียนประเภทนี้จะตองการการทดลองหรือกระทําจริงสมองซีกขวามอง
หากลยุทธในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคความรูไปสูการนําไปใช  ในขณะที่สมองซีกซาย   
มองหาสิ่งที่เปนขอมูลเพิ่มเติม  เด็กกลุมนี้ตองการที่จะทดลองและตองการที่จะฝกปฏิบัติ  และ
ตองการเปนผูปฏิบัติ 
 4. ผูเรียนลักษณะที่ 4  ผูเรียนจะรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรม  และผานการกระทําสมอง
ซีกขวาทํางานในการถักทอความคิดใหขยายกวางยิ่งขึ้น ในขณะที่สมองซีกซายเสาะหาการวิเคราะห
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเดนขึ้น  เด็กกลุมนี้มีความสามารถที่จะมองเห็น
โครงสรางของความสัมพันธ ดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 วงกลมสรุปลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 แบบตามแนวคดิของเบอรนิส แมคคารธี  
ที่มา  :  เบอรนสิ แมคคารธี,  อางถึงใน  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และ  ไพเราะ  พุมมั่น , วัฏจกัรการเรียนรู(
4 MAT) การจดักระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข (กรุงเทพมหานคร : ศูนย
หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542),  19. 
       
 เธียร  พานิช (2544 : 22 – 23)  ไดกลาววา  พื้นที่ 4 สวนเกิดจากการตัดของแกนการรับรู
กับแกนกระบวนการแทนลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 แบบ  ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับธรรมชาติ
การเรียนรูของมนุษยและระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา โดย เบอรนิส  แมคคารธี 
(Bernice McCarthy) ไดประยุกตแนวคิดมาจาก  เดวิด  คอลป  (David Kolb 1984)  นั่นคือการเรยีนรู
ประกอบดวยสองมิติคือ การรับรู  (perception)  และกระบวนการ  (processing)  นั่นคือการเรียน  
เกิดจากการที่คนเรารับรูแลวนําขอมูล  ขาวสารนั่นไปจัดกระบวนการเสียใหมตามความถนัดของ
ตนเอง   การรับรูเกิดได 2 วิธีคือ   จากประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม  (concrete  experience)  และ
จากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (abstract conceptualization)  ซ่ึงจะแทนดวย  แกนตั้ง (Y) 
กระบวนการเรียนรูเกิดได  2 วิธีคือ  จากการปฏิบัติจริง  (active experimentation)  และจากการเฝาสังเกต  
(reflective experimentation) และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (abstract conceptualization)  
ซ่ึงจะแทนดวยแกนนอน  (X)  แกนการรับรูและแกนกระบวนการทั้งสองตัดกันทําใหเกิดพื้นที่ 4 สวน
ดังแผนภูมิที่  6 
                                              
 

ลักษณะผูเรียน 
แบบที่ 4 If 

(ประยุกตไปใช 
สถานการณใหม) 

ลักษณะผูเรียน 
แบบที่ 3 How (ลงมือ

ปฏิบัติตาม 
ความสนใจ) 

ลักษณะผูเรียน 
แบบที่ 2  What (สราง
ความคิดรวบยอด 
กับขอมูล) 

ลักษณะผูเรียน 
แบบที่ 1  Why  
(ใหความหมายและ
ความสําคัญกับสิ่งที่เรียน) 
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ประสบการณตรง 
 
 
                                                   4                               1 

กระบวนการ 
                            ปฏิบัติ                                                                                สังเกต 
                                                      การรับรู 
                                                  3                              2 
 

ความคิดรวบยอด 
1 

 แผนภูมิที่ 6  แกนการรับรูและกระบวนการของเดวิด  คอลป  (David Kolb) 
ที่มา  :    David Kolb , อางถึงใน  เธียร  พานิช, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน (กรุงเทพมหานคร  :  มูลนิธิสดศรี- สฤษดิ์วงศ,2544), 23. 

      
 แมคคารธี (McCarthy 1970, อางถึงใน  กระทรวงศึกษิการ,กรมวิชาการ 2542 : 69 – 70)    
ไดเสนอแนวคิดวา การเรียนรูและการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT จะตองมีลักษณะ
ของการเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรการเรียนรู  ที่สามารถทําใหผูเรียนซึ่งมี
ลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน  เรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข โดยมีความเชื่อ
พื้นฐานดังนี้ 
 1. มนุษยทุกคนรับรูประสบการณและขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกัน 
 2. มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดการกับประสบการณ  และขอมูลขาวสารในลกัษณะที่
แตกตางกัน 
 3. วิธีการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน 
 4. ผูเรียนแตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบ หรือลักษณะ   
การเรียนรูของตนเอง 
 5. ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีการเคลื่อนไหว  ผูเรียนทั้งหลายจะ “ฉายแวว”  
แตกตางกัน  ดังนั้น เขาจึงมีโอกาสไดเรียนรูจากเพื่อนแตละคน 
 การเรียนการสอนที่มีฐานคิดจากความเชื่อพื้นฐานขางตนจะเกิดขึ้นได  เมื่อผูสอนและ
ผูเกี่ยวของกับการศึกษาเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหม  เพื่อทําในสิ่งตอไปนี้ 
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 1. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะเรียนรู 
 2.  สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจเปนงานเบื้องตนของครู 
 3. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่สอนทักษะผนวกกับความคิดรวบยอดพรอม ๆ 
กับใหเห็นประโยชนโดยตรง 
 4. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตนเอง 
 5. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ปลุกใหผูเรียนตื่นตากับเทคนิคการสอนที่ใช      
ทั้งสมองซีกซายและขวา 
 6. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ไมเพียงแตใหเกียรติผู เรียน  แตตองชื่นชม      
ความหลากหลายของผูเรียนดวย 
 แนวการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียน
ทุกลักษณะ  โดยกิจกรรมบางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุขในการเรียน ในชวง
กิจกรรมที่ตนถนัด และรูสึกทาทายในชวงที่ผูอ่ืนถนัดผสมผสานกันไป 
 นอกจากนั้นแนวคิดของ  เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy  1990,  อางถึงใน   
พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 17)  เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะและที่มา      
4 MAT  จากเวปไซดตาง ๆ  กลาวคือ 
 ลักษณะของการเรียนรู 4 ลักษณะจะมีความสนใจแตกตางกันโดยลักษณะการเรียนรู
ของผูเรียนดังนี้    
 ผูเรียนลักษณะที่ 1  Innovative Learner :  สนใจในความหมายของสิ่งที่เรียนที่มีตอผล
ตอผูเรียนกลุมนี้ตองการรูเหตุผลที่เขาตองเรียน  ความคิดเห็นจะเชื่อมตอกับความรูใหมดวย
ประสบการณ 
 ผูเรียนลักษณะที่ 2  Analytic  Learner : สนใจในการหาความจริง  และทําความเขาใจให
ลึกซึ้งเกี่ยวกับมโนทัศนและกระบวนการ 
 ผูเรียนลักษณะที่ 3  Common Sense Learner : สนใจในวิธีการของการทํางานตองการทํา
และทดลองทํา 
 ผูเรียนลักษณะที่ 4  Dynamic  Learner:  สนใจในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรียนรูดวย
ตนเองและพรอมที่จะสอนคนอื่น ๆ 
 4 MAT นั้นมีที่มาจากธรรมชาติการเรียนรูมี  4 ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. การเชื่อมตอความรูไปสูการเรียนรู  (connect  to  learn) 
 2. การไดรับที่เกี่ยวของสัมพันธกันกับขอมูล  (provides relevant information) 
 3. การไดรับโอกาสในการฝกปฏิบัติ  (offer an opportunity for practice) 
 4. การมีอิสระที่จะประยุกตส่ิงทีไดเรียนรูอยางสรางสรรค (allow for creative) 
และเปนกระบวนการที่เปนไปตามวัฏจักรโดยเริ่มจาก  การใหประสบการณ (experiencing) การสราง
มโนทัศน (conceptualizing) การประยุกตใช (applying) การสรางสรรคผลงาน (creating)  ตามลําดับ 
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 นอกจากนั้น  เบอรนิส  แมคคารธี  (Bernice  McCarthy  1990,  อางถึงใน  พัชราภรณ  พิมละมาศ  
2544 : 18) ไดอธิบายวาลักษณะการเรียนรู4 ลักษณะนั้นผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะจะมีคําถามและ
กระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังแสดงในแผนภูมิที่  7  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7  แสดงลักษณะคาํถามของผูเรียนทั้ง  4 ลักษณะ    
 
 กลาวโดยสรุป  4 MATมีที่มาจากการที่เบอรนิส แมคคารธี  (Bernice McCarthy) ไดนํา
แนวคิดของเดวิด  คอลป  มาสรางแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง  การเรียนรูเกิด
จากกระบวนการและการรับรูซ่ึงการรับรูมี 2 ประเภท คือจากประสบการณตรงและจากความคิด 
รวบยอดสวนกระบวนการนั้นเกิดจากการลงมือปฏิบัติและการสังเกต  ซ่ึงในแตละบุคคลจะมี
กระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันซึ่งทําใหเกิดการแบงรูปแบบการเรียนรูออกเปน 4 แบบ และเปน
แนวทางที่ เบอรนิส แมคคารธี  มาประยุกตเปนแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับคน 4 แบบให
สามารถเรียนรวมกันอยางมีความสุข  ซ่ึงบุคคลทั้ง  4 แบบจะมีรูปแบบการเรียนรูดังนี้ 
 1. WHY   โดยการเรียนรูจะเกดิดวยการตั้งคําถามวาทําไม  มีคุณคาตอเขาอยางไร 
 2. WHAT   บุคคลในกลุมนี้จะสนใจวาเขาจะไดอะไรจากเรื่องที่เรียน 
 3. HOW   บุคคลกลุมนี้จะสนใจถึงส่ิงทีเ่รียนวามีวิธีการปฏิบัติอยางไร 
 4. IF    บุคคลในกลุมนี้จะสนใจวาส่ิงที่เรียนจะสามารถไปประยกุตใชไดอยางไร 

การปรับปรุง 
การประยกุต 
การเสี่ยง 
การสรางสรรค 

การฟง 
การพูด 
การปฏิสัมพันธ 
การระดมสมอง 

การทดลอง 
การสัมผัส 
การพิสูจน 

การสังเกต 
การวิเคราะห 
การจัดลําดับ 
การตั้งสมมุติฐาน 

ถา ? 

อยางไร ? 

   ทําไม ? 

อะไร ? 
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 สมองกับการเรียนรู 
 มีผูกลาวถึงความสัมพันธของสมองกับการเรียนรูไวดังตอไปนี ้
 อุษณีย  โพธิสุข (2537 : 83 – 84)  ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสมองซีกซายกับ
สมองซีกขวาไววา  สมองซีกซายรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ภาษา ระยะทาง ความคิดเชิงเหตุผล 
ตรรกศาสตรและการวิเคราะห  สมองซีกขวามีความสามารถในเรื่องการรับรูที่เหนือประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ความรูสึก และการสังเคราะห อารมณ สุนทรียภาพตาง ๆ ดนตรีและศิลปะ ดังนั้น ในการทํา
กิจกรรมใด ๆ  ตองใชสมองทั้งสองซีกประสานกันอยางเปนขั้นตอน การทํางานของสมองซีกซาย
และขวา ทําใหคนแตกตางกันทั้งบุคลิกภาพ ความคิด อุปนิสัย ความถนัด จึงเปนสาเหตุทําให
นักเรียนมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน 
 ธรรมรัฐ  วงศศรีกุล (2538 : 35 – 39)  กลาววา นอกจากสมองจะถูกแบงออกเปน 3 สวน
แลวสมองยังถูกแบงออกเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา โดยแตละซีกมีความรับผิดชอบตอ     
การทํางานและความชํานาญในทักษะบางอยางไมเหมือนกัน แมบอยครั้งมีการทํางานที่สัมพันธกัน
และปฏิกิริยาบางอยางที่รวมกัน  ถาเมื่อไรใชสมองซีกซายมากเกินไปความไมสมดุลก็เกิดขึ้น       
ซ่ึงสงผลใหเกิดความเครียดและสุขภาพจิตไมดี 
 พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร (2540 : 14)  ไดจําแนกความถนัดของสมองซีกซายและขวาไว
ดังตารางที่  3 
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ตารางที่ 3   ความถนัดของสมองซีกซายและสมองซีกขวา 
 

ความถนัดของสมอง 
ซีกซายและซีกขวา สมองซีกซาย สมองซีกขวา 

กระบวนการทางสมอง เหตุผล 
การกะระยะแนวนอน 
ใหคําตอบที่ถูกที่สุดคําตอบเดียว 
แนวคดิแบบโลกตะวนัตก 

อารมณ 
มิติสัมพันธ 
ความคิดสรางสรรค 
แนวคดิแบบโลกตะวนัออก 

การรับรู รับรูเปนบางสวน 
การวิเคราะหภาษา 
มีลําดับกอนหลัง 

รับรูภาพรวม 
ทันทีทันใด 
ความรูสึก – สัมผัส 

ดานวิชาการ มีแบบแผนแนนอน 
การบรรยาย การอาน 
เหตุผลเชิงอรรถ 
วิทยาศาสตรการคํานวณ 

อิสระ 
สัญชาติญาณและอภิปรัชญา 
ศิลปะ สุนทรียภาพ 

ดานสังคม จําชื่อคน / ส่ิงของได 
วางแผนลวงหนา 
คําส่ังที่เปนขอความ 
มีการใชภาษารวมกัน 

ประสบการณ 
ทันทีทันใด / ปจจุบัน 
คิดเปนรูปภาพ 
การมองและมติิสัมพันธ 

ดานอารมณและจิตใจ ภาษา 
ความเขาใจความหมายของ 
บทเพลง 
มีเหตุผล/คิดเปนคําพูด/สติปญญา 

ดานสายตา 
ดนตรี / เพลงบรรเลง 
ความคิดเหนือธรรมชาติ 
อารมณ 

 
 วิชัย  วงษใหญ (2542 : 13 – 21)  กลาวถึงความสัมพันธของสมองกับการเรียนรูไววา 
ความสามารถของมนุษยในการแกปญหา หรือการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณคาทางสังคม 
ความสามารถนั้นตองมีสวนของสมองเปนฐานรองรับ เพราะสมองของมนุษยเปนโครงสรางที่
มหัศจรรย สามารถเรียนรูใหบรรลุอะไรก็ได การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดนั้นตอง
อาศัยสมอง และระบบประสาทพื้นฐานของการรับรู  ซ่ึงจะรับความรูสึกจากอวัยวะรับความรูสึกคือ 
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การมองเห็น การไดยิน การสัมผัสและการรับกลิ่น การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพผูสอนตองใสใจให
ความสําคัญกับสมองสวนที่มีความสําคัญกับการเรียนรู โดยแบงสมองออกเปน 3 สวนคือ สมอง
สวนแกน (stem) สมองสวนกลาง (limbic) และสมองสวนนอก (cerebrum) และไดจําแนกความถนัด
ของสมองซีกซายและขวาไวดังแผนภูมิที่  8 
 

ความถนัดของสมองซีกซายและซีกขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8  ความถนัดของสมองซีกซายและสมองซีกขวา 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนใหเอื้อตอผูเรียนทั้ง 4 แบบ โดยใช
เทคนิควิธีการพัฒนาสมองซีกซาย–ซีกขวา กลาวคือ  กิจกรรมการเรียนรูจะหมุนตามเข็มนาฬิกา     
ไปจนครบทั้ง 4 สวน 4 แบบ (Why–What–How–If) แตละสวนจะแบงเปน 2 ขั้นตอน โดยจะเปน
กิจกรรมที่จะมุงใหผูเรียนไดใชทั้งสมองซีกซายและซีกขวาสลับกันไป  ดังนั้นขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกแบงออกเปน 4 สวน 8 ขั้นตอน ดังแผนภูมิที่   9 
 
 
 
 

 
 
 
           เหตุผล                                     จังหวะ 
           คํา         จินตนาการ 
           ตัวเลข         ชองวาง 
           ลําดับเสน                   ภาพรวม 
           วิเคราะห         มิติ 
           รายการ         สี 
 

  ซาย   ขวา 

สมอง 
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แผนภูมิที่ 9  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู แบบ 4 MAT  8 ขั้นตอน 
 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 สวนที่ 1  การเรียนแบบ ทําไม (Why) : สรางประสบการณตรงเฉพาะผูเรียน บทบาท
ของครูเปนผูกระตุนและคอยดู 
 วิธีการ เปนผูใชคําถามสรางความเราใจ การอภิปราย และการใหนักเรียนทํากิจกรรม 
 คําถาม   คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรม คือ ทําไม (Why ?) 
 ขั้นตอนที่ 1  การกระตุนสมองซีกขวา  เปนการสรางประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม
แกผูเรียน การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  โดยครูสรางประสบการณจําลอง  
ใหเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาของนักเรียน  เพื่อใหผูเรียนสรางเปนความหมายเฉพาะ
ของตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 2  การกระตุนสมองซีกซาย วิเคราะหไตรตรองประสบการณ การเรียนรูเกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาสมองซีกซายโดยครูใหนักเรียนไตรตรองวิเคราะห
ประสบการณจําลองจากกิจกรรมในขั้นที่ 1 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนที่ 1   ครูตองสรางบรรยากาศ ครูตองสรรหา 
กิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว  (การสรางความหมายเฉพาะของตนเอง) 

 
สวนที่ 4 : เช่ือมโยงการเรียนรู     สวนที่ 1 : สรางประสบ 
จากการทดลองปฏิบัติ                     การณตรงเฉพาะ 
ดวยตนเอง จน       ผูเรียน 
เกิดเปนความรู 
 
 
 
สวนที่ 3 : การ          สวนที่ 2:  
ปฏิบัติและพัฒนา         พัฒนาความ 
ความคิดรวบยอด        คิดรวบยอด 
มาเปนนามธรรม       ของผูเรียน 

             ขั้นตอนที่ 8     ขั้นตอนที่ 1 
 
ขั้นตอนที่ 7                               ขั้นตอนที่ 2 
 
ขั้นตอนที่ 6                        ขั้นตอนที่ 3 
 
               ขั้นตอนที่ 5  ขั้นตอนที่ 4 
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 สวนที่ 2  การเรียนแบบอะไร (What ?)  : พัฒนาความคิดรวบยอดของผูเรียน บทบาท
ของครู  ผูเตรียมขอมูล ใหขอมูล สาธิต 
 วิธีการ ใหนักเรียนคนควา 
 คําถาม  คําถามที่เปนคําถามนําในสวนนี้ คอื อะไร (What ?) 
 ขั้นตอนที่ 3  การกระตุนสมองซีกขวา สะทอนประสบการณเปนแนวคิด การเรียนรูเกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูไดกระตุนใหนักเรียนรวบรวม
ประสบการณและความรูเพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานของแนวคิด หรือความคิดรวบยอดอยาง
ชัดเจน เชน  การสอนใหผูเรียนเขาใจลึกซึ้งถึงแนวการใชอักษรตัวใหญในภาษาอังกฤษ  ครูตองหา
วิธีอธิบายใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจนวา  อักษรตัวใหญที่ใชนําหนาคํานามในภาษาอังกฤษ       
เพื่อเนนถึงความสําคัญของคํานั้น  
 ขั้นตอนที่ 4  กระตุนสมองซีกซาย  พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด การเรียนรูเกิดจากการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย  ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองแนวคิดที่ไดจากขั้นที่ 3  
และถายทอดเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดที่ได  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอแนวคิดนั้น ๆ ตอไป  
พยายามสรางกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนกระตือรือรนในการเก็บรวบรวมขอมูล และการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนที่ 2  ครูตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิด  
เพื่อใหนักเรียนที่ชอบเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  สามารถปรับประสบการณและความรู  สรางเปน
ความคิดรวบยอดในเชิงนามธรรม  โดยฝกใหนักเรียนคิดพิจารณาไตรตรองความรูที่เกี่ยวของ  
ในชวงนี้เปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดความรู โดยการคิดและฝกทักษะในการคนหาความรู 
 สวนที่ 3 การเรียนแบบอยางไร (How?) : การปฏิบัติและการพัฒนาความคิดออกเปน                           
นามธรรม 
 บทบาทของครู   คือ ผูใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก 
 วิธีการ   ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
 คําถาม   คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้ คืออยางไร (How does it Work?) 
 ขั้นตอนที่ 5  กระตุนสมองซีกซาย  ดําเนินตามแนวคิดและลงมือปฏิบัติหรือทดลอง  
การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนากระตุนสมองซีกซาย เชนเดียวกับขั้นที่ 4 นักเรียนเรียนรู
จากการใชสามัญสํานึก  ซ่ึงไดจากแนวคิดพื้นฐาน  จากนั้นนํามาสรางเปนประสบการณ เชน        
การปฏิบัติทดลองในหองปฏิบัติการ การทําแบบฝกหัด และไดฝกทักษะที่เรียนรูมาจากสวนที่ 2 
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 ขั้นตอนที่ 6  กระตุนสมองซีกขวา  ตอเติมเสริมแตงและสรางองคความรูดวยตนเอง  
การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  นักเรียนเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
แกปญหาคนควา รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษา  คนพบความรูดวยตนเอง 
 ในสวนที่ 3  ครูมีบทบาทเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนเกิด    
การเรียนรูอยางสรางสรรค  นอกจากนี้ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู 
 สวนที่ 4  การเรียนรูแบบ ถา....แลว.... (If ?) : เชื่อมโยงการเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติ
ดวยตนเอง จนเกิดเปนความรูที่ลุมลึก บทบาทของครูเปนผูประเมิน / ซอมเสริม และเรียนรูรวมกัน 
 วิธีการ  การคนหาตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแนะนําผูอ่ืน 
 คําถาม  คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้ คือ ถา (If) 
 ขั้นตอนที่ 7  กระตุนสมองซีกซายวิเคราะหแนวทางที่จะนําความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชน และเปนแนวทางสําหรับการเรียนรูเพิ่มเติมตอไป  การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสมองซีกซาย  นักเรียนนําความรูที่ไดเรียนมาแลวมาประยุกตใชอยางสรางสรรคโดยนักเรียน
เปนผูวิเคราะห และเลือกทํากิจกรรมอยางหลากหลาย 
 ขั้นตอนที่ 8  กระตุนสมองซีกขวา  ลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู
เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา    นักเรียนคนควาความรูดวยตนเองอยาง
สลับซับซอนมากขึ้น  เพื่อใหเกิดเปนความคิดสรางสรรค  จากนั้นนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู         
ซ่ึงกันและกัน ครูมีบทบาทเปนผูประเมินผลงานของนักเรียน  และกระตุนสรางสรรคใหนักเรียน
คิดผลงานใหม 
 เบอรนิส  แมคคารธี  (Bernice McCarthy 1990 : 13 – 14)  ไดเสนอแนวคิด  4 MAT 
ตามลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 แบบ  ซ่ึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด 4 MAT  แบงออกเปน  8  ขั้นตอนยอยโดยเนนเทคนิคการพัฒนาสมองซีกและซีกขวา
ดังตอไปนี้ 
 1. Connect  การทําใหผูเรียนตระหนักความสําคัญของเรื่องที่เรียนโดยดึง ประสบการณ 
ผูเรียนเปนกิจกรรม  ที่กระตุนการทํางานของสมองซีกขวา 
 2. Examine  ใหผูเรียนสะทอนและวิเคราะหประสบการณ ไตรตรองถึงความสําคัญ
และความหมายของเรื่องที่เรียนเนนกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย 
 3. Image  ใหเรียนไดมุมมองของเรื่องที่เรียนที่หลากหลายโดยใชส่ือท่ีหลากหลายเพื่อ
เชื่อมโยงแนวคิดของเรื่องที่เรียนกับผูเรียนกระตุนการทํางานของสมองซีกขวา 
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 4. Inform  ใหความรูเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียนสรางความคิดรวบยอด  กระตุนการทํางาน
ของสมองซีกซาย 
 5. Practice  ใหนักเรียนไดมีกิจกรรมเพื่อใหฝกปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
ผูเรียนเนนการทํางานของสมองซีกซาย 
 6. Extend  ใหนักเรียนสรางชิ้นงานชิ้นใหมโดยบูรณาการความรูและสรางสรรค 
ผลงานออกมาเนนการทํางานของสมองซีกขวา 
 7. Refine  ใหผูเรียนไดวิเคราะหผลงานของตนเองเพื่อกล่ันกรอง  และแปลไปสู    
ความขอเท็จจริงเนนการทํางานของสมองซีกซาย 
 8. Perform  ใหผูเรียนและครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและนําไปสูการประยุกตไป
ใชในอนาคต  เนนการทํางานของสมองซีกขวา 
 นอกจากนั้น ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  (2542 : 4)  ไดกลาวถึงวิธีการจัดกิจกรรมแบบ  4 MAT  
โดยใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย  ซีกขวา  ตามแนวความคิดของ  เบอรนิส  แมคคารธี  มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่ 1  เร่ิมเรียนรูดวยการนําประสบการณจริงที่มีความหมายเปนสวนตัว 
 ขั้นที่ 2  นําเขาสูการวิเคราะหประสบการณที่ผานมา  (โดยคิดวาทําไมจึงเปนเชนนั้น) 
 ขั้นที่ 3  นําเอาประสบการณมาวิเคราะหไตรตรองแลวรวมกันเปนความตองการใหมี 
ความรูมากขึ้น  เพื่อนําไปสูการสรางแนวความคิด 
 ขั้นที่ 4  นําความรูมาศึกษารายละเอียดปลีกยอย 
 ขั้นที่ 5  ทดลองทําตามความรูที่ไดมา 
 ขั้นที่ 6  ปรับปรุงแกไข  ดัดแปลงใหเขากับสถานการณหรือความจําเปนสวนตัว 
 ขั้นที่ 7  วิเคราะหวามีอะไรเกิดขึ้นบาง 
 ขั้นที่ 8  แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  เพื่อขยายวิสัยทัศนใหกวางขึ้น และทําความเขาใจ
สิ่งที่ซับซอนไดมากขึ้น 
 ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2543 : 17 – 25)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิด  4 MAT  และทักษะในแตละขั้นตอนที่นักเรียนตองใชในแตละขั้นตอน 
 ขั้นที่ 1  สรางประสบการณ  เปนขั้นที่ผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณดวยตนเองทําให
ผูเรียนรูสึกวาสิ่งที่จะเรียนนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวเขาเอง  โดยการใหผูเรียนไดสัมผัสไดเกิด  
มโนภาพ  ตลอดจนทักษะในการรวมกิจกรรมกลุม 
 ขั้นที่ 2  วิเคราะหประสบการณ  ใหนักเรียนวิเคราะหตอจากขั้นที่ 1  เปนขั้นที่ผูเรียน
ตองหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในขั้นแรกดวยการวิเคราะหผูเรียนจะชวยกันอภิปราย
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และอธิบายใหเหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน ทักษะที่สําคัญในชวงนี้คือ ทักษะ     
ในการวิเคราะห  อภิปราย 
 ขั้นที่ 3  ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  มุงเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
และไตรตรองความรูที่ไดจากขั้นแรกเชื่อมโยงกับขอมูลท่ีครูไดคนควา  เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะเรียนรูขั้นตอไปได  เปนขั้นที่เนนการใชสมองซีกขวา  ทักษะที่สําคัญ
ในชวงนี้คือ  ทักษะการสรางรูปแบบ  การจัดระบบการวิเคราะห  การจัดลําดับความสัมพันธ       
การจัดประสบการณเปรียบเทียบ 
 ขั้นที่ 4  พัฒนาความคิดรวบยอด  การสอนในขั้นนี้เปนขั้นของการใหขอมูลรายละเอียด 
ทฤษฏีหลักการใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  เพื่อทําใหผูเรียนสามารถเขาใจ  จนสรางความคิดรวบยอดเรื่องที่
เรียนได  เนนการใชสมองซีกซาย  ทักษะที่ใช  การใหคนควา  ทดลอง  การเรียนรูจากวิทยากร
ทองถ่ิน 
 ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนดไว  ผูเรียนจะทําตามใบงานหรือคูมือหรือแบบฝกหัด  
หรือทําตามขั้นตอนที่กําหนด  หรือสรุปไวในขั้นที่  4 ก็ไดเนนการใชสมองซีกซาย  ทักษะที่ใช เชน 
ทักษะการถาม  การสํารวจ  การใชเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทดลอง  การลองผิดลองถูก  การทํานาย 
การบันทึก 
 ขั้นที่ 6  สรางชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ  เปนขั้นของการบูรณาการและ
สรางสรรคอยางแทจริงเพราะเปนขั้นที่ผูเรียนมีโอกาสแสดงความสนใจ  ความถนัด  ความเขาใจ 
เนื้อหาวิชา ความซาบซึ้ง  และจินตนาการของตนเองออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่
ตนเองเลือก  เชน  เปนสิ่งประดิษฐ สมุดรวมภาพ  ภาพวาด  นิทาน  บทกวี  หรือบทละคร  หรือ
หนังสือ  เปนตน ซ่ึงเนนการใชสมองซีกขวา  ทักษะที่ใชคือ  ทักษะการจัดระบบ  จัดลําดับกอนหลัง  
การแกปญหา  การลงมือทํางาน  การสรุปจดบันทึก 
 ขั้นที่ 7  วิเคราะหผลและประยุกตใช  เปนขั้นที่ผูเรียนไดช่ืนชมกับผลงานของตนเอง
หรือผูเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอื่น ๆ หรือผูเรียนนําผลงานของ
ตนเองเสนอในกลุมยอย ๆ ใหเพื่อน ๆ ติชม  เปนขั้นที่  เนนการใชสมองซีกซาย 
 ขั้นที่ 8  แลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส
แบงปนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการคนควาหรือลงมือกระทํากับคนอื่น ๆ ในรูปแบบ
ตาง ๆ ตลอดจนจะชวยใหผูเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรูกับเรื่องอื่น ๆ ที่อาจพบ   
ในสถานการณใหม  ไดแก  จัดแสดงนิทรรศการ  ทักษะที่ใชคือ  การยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนและแลกเปลี่ยนความคิดความรูซ่ึงกันและกัน  มองอนาคต  ตลอดจนการชื่นชมตนเอง   
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 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด  4 MAT    ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภูมิที่ 10  และ
ตารางที่ 4  ดังนี้ 
     
        
 
                                                                ซีกขวา                              ซีกขวา 
                                   8.  นําเสนอและ                1.  สราง 
                                  แลกเปลี่ยน                       ประสบการณ 
 
                           7. วิเคราะหช้ินงาน                                                              2. วิเคราะหประสบการณ 
                                                                                         
                                            ซีกซาย                                                                           ซีกซาย 
 
                           6. วางแผนและสรางผลงาน                                       3. ปรับประสบการณ 
                                                                                              เดินเขาสูความคิดรวบยอด 
                             ซีกขวา                                                           
                                                                        ซีกซาย                ซีกซาย                       ซีกขวา 
                                     5. ทบทวน              4. ทฤษฏีความคิด 
                                          ฝกปฏิบัติ              รวบยอดและพัฒนา 
                                                                 แนวความคิดรวบยอด 
 
 
แผนภูมิที่ 10  ขั้นตอนการจดักิจกรรมตามแนวคดิ  4 MAT   
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4 MAT    
 

ขั้นท่ี  1 สมองซีกซาย (LEFT MODE) สมองซีกขวา  (RIGHT  MODE) 
ทําไม  (WHY?) 

1  สรางประสบการณ 
(Create an  experience) 

2 วิเคราะห / สะทอนประสบการณ 
(Analyze/reflect  about  the 
experience) 

 

อะไร  (WHAT?) 
3  บูรณาการวิเคราะหโดยสะทอนเปนมโนทศัน 

(Integrate reflective  analysis  into concepts) 
4 พัฒนามโนทัศน/ทักษะ (Develop 

concepts/skills) 
 

อยางไร  (HOW ?) 
5 ฝกปฏิบัติในบทบาทของผูให 

(Practice  defined “givens” 
 

6  ปฏิบัติเพิ่มความรู (Practice and add something 
of oneself) 

ถา  (IF ?) 
7 วิเคราะหการประยุกตเพื่อเชื่อมโยง

ความสัมพันธ (Analyze 
application for relevance) 

 

8  ลงมือปฏิบัติสูประสบการณที่ซับซอนมากขึ้น 
(Do it and apply to more complex experience) 
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 กลาวโดยสรุป  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบ  4 MAT ของ เบอรนิส  
แมคคารธี  (Bernice  McCarthy)  ประกอบดวย  8 ขั้นตอน  ซ่ึงเนนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา  
สลับกันตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย  ดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่  1   สรางประสบการณกับเรื่องที่จะเรียน(พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ขั้นที่  2  วิเคราะหประสบการณ  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่  3  สรางมโนทัศนเกีย่วกับเรื่องที่เรียน  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ขั้นที่  4  คนควาขอมูล  รับขอมูลเพิ่มเติม  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่  5  ทําแบบฝกหัด  ทดลองปฏิบัติ  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่  6  สรางชิ้นงานใหม  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ขั้นที่  7  วิเคราะหช้ินงาน  (พัฒนาสมองซีกซาย) 
 ขั้นที่  8  แลกเปลี่ยนความคดิเห็น  แสดงชิน้งาน (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT 
 4 MAT  เปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหบุคคลทั้ง  4 ลักษณะ
ที่มีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกันสามารถเรียนรวมกัน  ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  มีหลักการจัดดังนี้โดยเบอรนิส  แมมคารธี  ไดกลาวถึงหลัก
พื้นฐานของการจัดกิจกรรม (McCarthy  1990 : 2, อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 24) ดังนี้ 
 1. มนุษยมีการรับรูประสบการณและขอมูลท่ีแตกตางกัน  มนุษยมีกระบวนการจัดการ
ประสบการณและขอมูลที่แตกตางกัน การทํางานรวมกันของการรับรูและกระบวนการ  จะทําให
เกิดลักษณะเฉพาะของผูเรียนแตละแบบ 
 2. ลักษณะการเรียนรูแบงออกเปน 4 ลักษณะ  แตทั้ง 4 ลักษณะมีคุณคาเทาเทียมกัน  
ผูเรียนจําเปนตองไดรับความสบายตามลักษณะการเรียนรู 
  ผูเรียนลักษณะที่ 1  สนใจในความหมายของบุคคล  ครูจําเปนตองสรางเหตุผล
จําเปนที่เขาจะตองเรียน 
  ผูเรียนลักษณะที่ 2  สนใจในขอเท็จจริงในการทําใหเกิดความเขาใจใน มโนทัศน   
ครูจําเปนตองใหความเขาใจที่ลึกซึ้งแกนักเรียน 
  ผูเรียนลักษณะที่ 3  สนใจในวิธีการทํางาน  ครูจําเปนตองใหเขาไดลองฝก ปฏิบัติ 
  ผูเรียนลักษณะที่ 4  สนใจในการคนควาดวยตนเองเรียนรูดวยตนเอง ครูจําเปนตอง
ใหพวกเขาไดเรียนรูดวยตนเองและไดสอนคนอื่น ๆ 
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 3. ผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะจําเปนตองไดรับการสอนใน 4 รูปแบบ เพื่อที่จะประสบ 
ความสําเร็จและรูสึกผอนคลายในชวงเวลาที่เรียนกับรูปแบบอื่น ๆ ผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะจะฉายแวว  
ในชวงเวลาที่แตกตางกันตามลักษณะการเรียนรูของตน  ซ่ึงจะเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิด  4 MAT  จะแบงชวงของการเรียนรู  โดยการสอน
จะประกอบดวยผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะ ในแตละชวงของ 4 MAT เปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู 
 5. ในแตละลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะจําเปนตองไดรับการสอนที่พัฒนาสมอง
สวนซีกซายและซีกขวา  ผูเรียนที่ถนัดใชสมองซีกขวาจะรูสึกมีความสุขในชวงที่ไดใชดานที่ตนถนัด
และก็จะไดพัฒนาสมองอีกดานหนึ่งดวยในอีกชวงของเวลา 
 6. การพัฒนาที่รวมเอาลักษณะการเรียนรูและการสอนดวยเทคนิคการใชสมองซีกซาย 
และซีกขวาควรเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา 
 7. ผูเรียนจะยอมรับในคุณคาของตนเองและพัฒนาการยอมรับลักษณะเดนของผูอ่ืน  
และในอนาคตผูเรียนจะสามารถเรียนโดยปราศจากความกดดัน 
 8. ผูเรียนจะรูสึกสะดวกใจและมีความสุขในสิ่งที่เขาเปนและรูสึกเปนอิสระในขณะ 
เรียนรูจากผูอ่ืน 
 ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  (2542 : 11)  ไดอธิบายอยางสอดคลองกับ  เบอรนิส  แมคคารธี        
ถึงหลักการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4 MAT โดยสรุปไดวา  4 MAT เปนการสอน
ที่จะตองลักษณะเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรของการเรียนรูที่สามารถทําให
ผูเรียนซ่ึงมีลักษณะการเรียนรูแตกตางกันและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุขโดยมี    
ความเชื่อพื้นฐานซึ่งเกี่ยวของกับความหลากหลายในการเรียนรูอยูมนษยทุกคนรับรูประสบการณ
และขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกันหลายประการ  ดังนี้ 
 1. มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดการประสบการณและขอมูลขาวสารในลักษณะที่ 
แตกตางกัน 
 2. วิธีการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน 
 3. ผูเรียนแตละคนประสงคที่จะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบหรือลักษณะ   
การเรียนรูของตนเอง 
    4. ในขณะที่วัฏจักรการเรียนรูเคล่ือนไหวไปผูเรียนทั้งหลายจะ  “ฉายแวว” แตกตางกัน  
ดังนั้นเขาจึงมีโอกาสเรียนรูจากเพื่อนแตละคน 
 นอกจากนั้นยังกลาววาการเรียนการสอนที่มีฐานคิดจากความเชื่อพื้นฐานเชนนี้จะ
เกิดขึ้นได  ผูสอนและผูเกี่ยวของกับการศึกษาจะตองเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหม 
เพื่อทําในสิ่งตอไปนี้ 
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 1. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะเรียนรู 
 2. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจเปนงานเบื้องตนของครู 
 3. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่สอนทักษะผนวกกับความคิดรวบยอดพรอม ๆ 
กับใหเห็นประโยชนโดยตรง 
 4. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตนเอง 
 5. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ปลุกใหผูเรียนตื่นตาอยูกับเทคนิคการสอนที่ใช
สมองซีกขวาและซีกซาย 
 6. สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูที่ไมเพียงแตใหเกียรติ  ผูเรียนตองชื่นชมความหลากหลาย
ของผูเรียนดวย  
 จากหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4 MAT ขางตน สามารถ 
วิเคราะหโดยสรุปหลักการจัดคือการเนนที่การพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกและเนนการสอนที่เอื้อแก
บุคคลตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันและสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขโดยแตละชวงของ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4 MAT  ผูเรียนก็จะไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแบบที่ตนเองถนัดและสนใจ 
 
บทบาทของครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรู 
แบบ  4   MAT 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT แมคคารธี (McCarthy 1990) เชื่อวา
ครูตองเตรียมตัวสรางสรรคประสบการณของตนกอนที่จะนําไปสูการอภิปรายในเสี้ยวแรกของการสอน   
ตอจากนั้นครูจะเปนผูปอนขอมูลในเสี้ยวที่สอง  เปนผูช้ีแนะ  ชวยฝกฝนในสวนที่ผูเรียนจําเปนตองรู
ในเสี้ยวที่สาม  เปนผูซอมเสริมและเปนแหลงความรูใหนักเรียนไดคนพบดวยตนเองในเสี้ยวที่ส่ี  
ซ่ึงแมคคารธี ไดใหขอควรจําแกครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครบทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นั้นแบงชวงการเรียนรูออกเปน 4 
ชวงในแตละชวงการเรียนรูนั้นผูเรียนแตละแบบจะมีความสุขในการเรียนมากที่สุดในแตละชวง 
 2. ผูเรียนที่มีลักษณะเปนคนชางคิด  ชอบที่จะเรียนรูวิธีการผสมผสานความรูสึกสัมผัส
กับการสังเกตและเฝาดู 
 3. ผู เรียนที่ เปนคนชางวิเคราะห ชอบท่ีจะเรียนรูดวยวิธีการผสมผสานความคิด
ไตรตรองกับการเฝาดู 
 4. ผูเรียนที่เปนคนมีสามัญสํานึกชอบคิดแบบไตรตรองแลวทดลองลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง โดยใชประสาทสัมผัส 
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 5. ผูเรียนที่เปนคนมีความคิดใหม ๆ ชอบที่จะเรียนดวยการสัมผัสและคิดหาแนวทางใหม 
ทําการคนพบดวยตนเอง 
 6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT คิดขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนทั้ง     
4 รูปแบบขางตนมีความสุขในการเรียน 
 แมคคารธี  ไดกลาวถึงนักเรียนไดรับการสอนดวยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ 4 MAT วานักเรียนทุกคนที่ไดผานประสบการณทุกอยางครบทุกขั้นตอนเปนการเรียน  
ที่กาวหนาตามธรรมชาติ  เด็กไดใชสามัญสํานึกและความรูสึก ไดรับประสบการณไดเฝามอง      
และตอบสนองกลับ และนําความรูไปพัฒนาความคิด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด4MATตามแนวคิดของเบอรนิส แมคคารธี 
นั้นไดกลาววาพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนนั้นเปนการจัดกิจกรรม  ที่เอื้อใหแกผูเรียน
ลักษณะตาง ๆ ใหสามารถเรียนกันอยางมีความสุข  โดยเนนพัฒนาสมอง  2 ซีก ดังนั้นบทบาทของ
ผูสอนจึงตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียนแบบตาง ๆ ตามแตละชวงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิด  4 MAT  ซ่ึง เบอรนิส  แมคคารธี ไดกลาวถึงบทบาทของครูตามลักษณะของผูเรียน 
(McCarthy  1990, อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 46)   ดังตารางที่ 5  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 บทบาทของครูตามลักษณะของผูเรียน 
 

ผูเรียนแบบที ่ ลักษณะของผูเรียน บทบาทของครูผูสอน 
ผูเรียนแบบที่  1 สนใจสิ่งที่เรียนวามีคุณคา 

มีผลตอประสบการณของตนเอง 
ครูควรอธิบายใหเหตุผลของสิ่งที่เรียน
และใหแนวคดิที่สัมพันธและ
ความสัมพันธและความสําคญักับชีวิต
ของผูเรียน 

ผูเรียนแบบที่  2 สนใจความรูใหมและแนวคิด
จากผูเชี่ยวชาญ  กฎ และ ทฤษฏี 

ครูใหขอเท็จจริงซ่ึงแนวคิดที่ลึกซ้ึง
นําไปสูความเขาใจของเรื่องที่เรียน 

ผูเรียนแบบที่ 3 ชอบลงมือปฏิบัติเพื่อหา
ความสําคัญและทดสอบทฤษฏี
มาใชในชวีิตจริง 

ใหนกัเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติตาม
แนวคดิในเรื่องที่เรียน 

ผูเรียนแบบที่  4 สนใจที่จะเชื่อมโยงส่ิงตาง ๆ เขา
ดวยกันและสามารถที่จะ
ถายทอดในสิ่งที่ตนเองรูใหกบั
ผูอ่ืนและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสูส่ิงที่ดีกวา 

ครูใหนักเรียนไดมีโอกาสนําความรูไป
ใชในชวีิตจริงและอนุญาตนกัเรียนให
เกิดการเรยีนรูโดยการคนควาดวย
ตนเอง  ใหนักเรียนไดมีโอกาส
ถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน 
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 นอกจากนั้น  ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  (2544 : 4)  ไดกลาวถึงบทบาทของนักเรียนและครู
ดังนี้วา  นักเรียนเมื่อผานประสบการณครบวงจรที่เปนการเรียนที่กาวหนาตามธรรมชาติ  ผูเรียนจะ
ไดรับประสบการณความรูสึกและสามัญสํานึก  ตอจากนั้นยังไดสังเกต  เฝาดู  และการตอบสนอง
ผูเรียนจะนําไปพัฒนาความคิด  พิสูจนทฤษฏี  ทดลองทฤษฏีของตนเอง  นํามาสรางความคิดรวบยอด
และนําประสบการณที่เขาไดรับมาประยุกตกับประสบการณที่คลายคลึงกัน  ทําใหเกิดการผสมผสาน
ระหวางประสบการณเกากับประสบการณใหมทําใหฉลาดขึ้น  ตาม 8 ขั้นตอน  สวนครูนั้นตอง
เตรียมตัวสรางสรรคประสบการณของตนเองกอนที่จะนําไปสูการอภิปรายในเสี้ยวแรกของการสอน   
ตอจากนี้ครูก็ตองปอนขอมูลในเสี้ยวที่สอง  สวนในเสี้ยวที่สามนั้นครูควรเปลี่ยนบทบาทเปนผูช้ีแนะ
ฝกฝนในสวนที่จําเปนตองเรียนรู  ในเสี้ยวสุดทายครูจะเปนผูซอมเสริม  และเปนแหลงขอมูลให
นักเรียนไดคนพบดวยตนเองจากการเรียน 
 จากบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด  4 MAT  ขางตน  สามารถสรุปไดวา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด  4 MAT  ครูจะตองมีบทบาทที่หลากหลายตามลักษณะการเรียนรูของผูเรียนโดยบทบาท
ของครูและนักเรียนจะเปลี่ยนไปตามแตละขั้นของกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง  8 ขั้นตอน 
 
ขอคิดสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี (McCarthy 1990 : 186)  ไดสรุปขอคิดสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนแบบ 4 MAT ไวดังนี้ 
 1. ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดที่เรียนรูไดดีที่สุด เพราะเปนเพียงวิธีที่ตางกันเทานั้น 
 2. ไมมีรูปแบบการเรียนรูใด  ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 
 3. จําเปนตองศึกษา วิจัยรูปแบบการเรียนรู และรวบรวมผลการวิจัยกับผลการวิจัย
สมรรถภาพเดนของสมองมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 4. จําเปนตองสอนกระบวนการคิดกับความสัมพันธระหวางกระบวนการคิดเพื่อวิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญกอน–หลังไดถูกตอง 
 5. โครงการพัฒนาคุณภาพครูเปนส่ิงจําเปนมาก และตองเปนโครงการตอเนื่องเปน
ระยะเวลานาน 
 6. คนหาวิธีเรียนที่ทําใหผูเรียนสามารถคนพบความรูดวยตนเองและมีความสุขในการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว 
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ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 แมคคารธี  (McCarthy 1990 : 9)  ไดกลาวไววาครูที่ดีจะสามารถนํารูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบ 4 MAT ไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 1. สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกัน ระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 
 2. สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูใหเปนเรื่องงาย 
 3. ชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวา  ส่ิงที่เปนไปไดยอมเปนไปได และสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราได 
 4. ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยองคุณงาม
ความดี และชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบัน อดีต อนาคตใหเขากันไดอยางดี 
 เบอรนิส แมคคารธี  (Bernice McCarthy 1990, อางถึงใน  ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  2542 : 9) 
กลาวถึงการนําแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด  4 MAT  จะทําใหเกิดการปลูกฝง
ความรักซึ่งกันและกัน  ระหวางครูและนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียนเพราะสามารถทํากิจกรรม
การเรียนรูใหเปนเรื่องงายอีกทั้งชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวาสิ่งที่เปนไปไมไดยอมเปนไปได
และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราไดทําใหนักเรียนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
เพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยองคุณงามความดีและชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูใน
ปจจุบัน อดีต  และอนาคตใหเขากันไดอยางดี  นอกจากนั้น  มิลลร โจนน (Mills  John 1984, อางถึงใน  
ศิริวรรณ  ตะรุสานนท  2542 : 27) กลาวโดยสรุปวาการสอนแบบปกตินั้นเปนการสอนที่ไมยืดหยุน           
ไมตอบสนองใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด  4  MAT  สามารถชวยสงเสริมในการพัฒนาสมองและอารมณ 
 จากประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4 MAT  ขางตนสามารถวิเคราะห
ไดวา  4 MAT  เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาผูเรียนทั้งทางดานสติปญญาและอารมณเนื่องจาก 4 MAT 
ไดสนองความถนัดและความตองการของผูเรียนแตละแบบ  และผูเรียนทั้ง 4 แบบ ยังสามารถ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนลักษณะอื่นดวย 
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ความคิดสรางสรรค 
 

  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองของมนุษย  ในการคิดคนสิ่งแปลกใหม
ที่มีคุณคา   มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดมองเห็นคุณคาของความคิดสรางสรรคและ
ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไวในแงมุมตาง ๆ  ดังนี้ 
 ทอแรนซ  (Torrance  1972 : 16)  กลาวถึง  ความหมายของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา  
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา  หรือส่ิงที่ขาดหายไป หรือส่ิงที่ยัง
ไมประสานกัน  แลวเกิดความพยายามในการสรางแนวคิด  ตั้งสมมติฐาน  ทดสอบ  สมมติฐาน และ
เผยแพรผลที่ไดใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจ  อันเปนแนวทางคนพบสิ่งใหมตอไป 
 วอลลาช และ โคแกน  (Wallach and Kogan 1965 : 34)  กลาวถึง   ความหมายของ
ความคิดสรางสรรค  สรุปไดวา  ความคิดสรางสรรค  คือ  ความสามารถคิดส่ิงที่ตอเนื่องสัมพันธ
เปนลูกโซ  เรียกวา  ความคิดโยงสัมพันธ  คือเมื่อระลึกส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ส่ิงนั้นจะเปนสะพานชวยเชื่อมโยง
ใหระลึกถึงส่ิงอื่น ๆ ที่สัมพันธกันตอไปไดเร่ือย ๆ ยิ่งคิดเชื่อมโยงไดมากเพียงไรก็ยิ่งบงชี้ถึง
ความสามารถในการคิดสรางสรรคไดมากเพียงนั้น 
 กิลฟอรด  (Guilford  1967 : 61)  กลาวถึง  ความหมายของความคิดสรางสรรค  สรุปไดวา  
ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย  (divergent  thinking)  เปนความคิดหลายทิศทาง  
หลายแงหลายมุม  คิดไดกวางไกล  ซ่ึงลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูการคิดประดิษฐส่ิงแปลกใหม  
รวมถึงการคิด  คนพบวิธีการแกปญหาไดสําเร็จดวย 
 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2537 : 2)  กลาวถึง  ความหมายของความคิดสรางสรรค  
สรุปไดวา  ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่สลับซับซอนยากแกการใหคําจํากัดความ  ถาพิจารณา
ความคิดสรางสรรคในเชิงผลงาน  ผลงานนั้นตองเปนงานที่แปลกใหมและมีคุณคา  ถาพิจารณา
ความคิดสรางสรรคในเชิงกระบวนการ  กระบวนการคิดสรางสรรค  คือ  การเชื่อมโยงสัมพันธ
ส่ิงของหรือความคิดที่แตกตางกันมากเขาดวยกัน  ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคเชิงบุคคล  บุคคลนั้น
ตองเปนคนที่มีความแปลก  เปนตัวของตัวเอง (originality) เปนผูที่มีความคิดคลอง (fluency)         
มีความคิดยืดหยุน (flexibility)  และสามารถใชรายละเอียดในความคิดนั้น ๆ ได (elaboration)   
 อารี  พันธมณี  (2540 : 6)  กลาววา   ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่
คิดในลักษณะเอนกนัยอันนําไปสูการคิด  คนพบสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง  ปรุงแตงจาก
ความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดส่ิงใหม  ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคิดคนพบส่ิงตาง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิดทฤษฏีหลักการไดสําเร็จ 
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 ยุดา  รักไทย  (2542 : 13)   กลาวไววา  ความคิดสรางสรรค  คือ ความสามารถคิดหา
คําตอบใหม ๆ หรือมีคําตอบมากมายใหกับแตละปญหา  รวมถึงความสามารถของคนในการที่จะ
นําไปสูส่ิงใหม ๆ  อันรวมถึงความคิด  ทฤษฏี  และผลผลิตที่จับตองได  โดยจะตองเปนประโยชน
ตอมวลมนุษยชาติ  ยิ่งวงกวางเทาใดก็ยิ่งดี 
 ขจรศักดิ์  สีเสน  (2544 : 16)  กลาวถึง   ความคิดสรางสรรค  หมายถึง  การใชความคิด
เชิงประยุกตจากความคิดทั่วไป  เพื่อใหไดผลงานใหมที่เปนประโยชนจากสิ่งที่คิดนั้น 
 นัฎฐิตา  โพธ์ิเพชร  (2545 : 19)  ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค หมายถึง 
กระบวนการทางสมองของมนุษยที่สามารถคิดไดหลากหลายและรวมถึงการดึงประสบการณเดิม
ออกมา  แลวนํามารวบรวมเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมขึ้นมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตามหลักการที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความคิดสรางสรรค  เปนความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่สามารถคิดริเร่ิมสิ่งที่แปลก ๆ ใหม ๆ ไดอยางหลากหลาย  โดยใชประสบการณเดิมมา
เช่ือมโยงใหสัมพันธกัน  นําไปสูการคนพบแนวทางการแกปญหา  หรือประดิษฐส่ิงใหมที่มีคุณคา  
และเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  
 
 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะที่ซับซอนของมนุษย  เปนความสามารถทางสมองที่   
ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจึงไดอธิบายลักษณะที่บุคคลแสดง
ออกมาจัดเปนองคประกอบของความคิดสรางสรรค  เพื่อใหสามารถวัดความคิดสรางสรรคได  ซ่ึงมี
นักจิตวิทยาไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรค  ดังนี้ 
 กิลฟอรด (Guilford 1967 : 145 – 151)  ไดอธิบายไววา  ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะ
การคิดแบบอเนกนัย  (divergent thinking)  ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
 1. ความคลองในการคิด  (fluency)  หมายถึง   ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คําตอบไดอยางคลองแคลว  รวดเร็ว  และมีคําตอบในปริมาณมากในเวลาจํากัด 
 2. ความยืดหยุนในการคิด  (flexibility)  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทิศทาง 
 3. ความคิดริเริ่ม  (originality)  หมายถึง  ลักษณะความคิดแปลกใหม  แตกตางจาก
ความคิดธรรม  เกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น 
 4. ความคิดละเอียดลออ  (elaboration)  หมายถึง  ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตง
หรือขยายความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งขึ้น 
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 ทอรแรนซ  (Torrance  1973 : 91 – 95)  ไดสนใจที่จะศึกษาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ในองคประกอบดังนี้ 
 1. ความคลองในการคิด  (fluency)  เปนความสามารถในการคิดไดหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองตอคําถามปลายเปดและคําถามอื่น ๆ  ไมวาจะเปนความคิดทางภาษาหรือทาทาง 
 2. ความยืดหยุนในการคิด (flexibility)  เปนความสามารถในการกระทําตอปญหาได
หลากหลาย  คิดไดหลากหลาย  และสามารถแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชนได
หลายดาน 
 3. ความคิดริเร่ิม  (originality)  เปนความคิดที่แปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดเดิม
หรือความคิดแตกตางไปจากคนอื่น  หรือเปนการรวมกันของความคิดที่ไมมีความสัมพันธกันมากอน    
ทั้งในดานความคิดหรือการกระทํา 
 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาทั้ง 2 คน  ที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวาความคิด
สรางสรรคมีองคประกอบที่เหมือนกัน  3 ลักษณะคือ  ความคลองในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด  
และความคิดริเร่ิม 
 
 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล  ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม   
ที่แสดงออกมา  ซ่ึงมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
ไวดังนี้ 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2534 : 116 – 117)  กลาวถึง  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  
ไวดังนี้ 
 1. มีความสามารถในการคิดและพลิกแพลงแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี 
 2. ไมชอบทําตามผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 
 3. มีความพยายามเอาใจจดจออยูกับงานมาก และมีความอดทนอยางทรหด 
 4. เปนผูไมยอมเลิกลมความตั้งใจงาย ๆ 
 5. มีความคิดคํานึงสูง 
 6. มีลักษณะขี้เลน  ร่ืนเริง 
 7. เปนคนชอบรับประสบการณตาง ๆ โดยไมหลีกเลี่ยงหนี 
 8. มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางยิ่ง 
 9. มีความเปนอิสระ 
 10. ยอมรับและสนใจในสิ่งแปลก ๆ 
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 11. มีความคิดในลักษณะยืดหยุน 
 12. มีความซับซอนในการรับรู 
 13. ไมคอยจะทําตามแบบแผน 
 14. ชอบอยูคนเดียวมากกวารวมกลุม 
 15. ความคิดเปนของตนเองโดยเฉพาะ 
 16. การทําส่ิงตาง ๆ จะไมพะวงอยูเฉพาะสิ่งหนึ่งส่ิงใดในทิศทางเดียว 
 17. ไมยึดมั่น  (dogmatiam)  ในสิ่งหนึ่งส่ิงใดจนเกินไป 
 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2537 : 22 – 23)  กลาวถึง  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิด 
สรางสรรค  ดังนี้ 
 1. มีความเปนตัวของตัวเองไมกังวลตอความคิดของกลุมและไมทําตามอยางกลุม 
 2. มีความแนวแนในการถายทอดความรูสึกหรือความเห็นของตนออกมาใหคนอื่นรับรู  
โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน 
 3. มีใจเปดกวาง  ไมสรุปสิ่งใดงาย ๆ  มักไมเห็นวาสิ่งใดผิด–ถูก มักมองดูทุกสิ่งอยางลึก ๆ  
ดูถึงความหมายสวนลึก  และมีจินตนาการกวางไกล 
 อารี  พันธมณี  (2540 : 71 – 72)  ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
ไววามีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. อยากรูอยากเห็น  มีความกระหายใครรู 
 2. ชอบเสาะแสวงหา  สํารวจ  ศึกษา  คนควา  และทดลอง 
 3. ชอบซักถาม  และถามคําถามแปลก ๆ 
 4. ชางสงสัย  เปนเด็กที่มีความรูสึกแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ 
 5. ชางสังเกต  มองเห็นลักษณะที่แปลก ผิดปกติ  หรือชองวางที่ขาดหายไปได 
งายและเร็ว 
 6. ชอบแสดงออกมากกวาจะเก็บกด  ถาสงสัยส่ิงใดก็จะถามหรือพยายามหาคําตอบ
โดยไมร้ังรอ 
 7. อารมณขัน  มองสิ่งตาง ๆ ในแงมุมที่แปลก และสรางอารมณขันอยูเสมอ 
 8. มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ 
 9. สนุกสนานกับการใชความคิด 
 10. สนใจสิ่งตาง ๆ อยางกวางขวาง 
 11. มีความเปนตัวของตัวเอง 
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 ยุดา  รักไทย  (2542 : 14 – 15)  ไดรวบรวมแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา 
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  สรุปไดดังนี้ 
 1. มีความสนใจใครรูในเรื่องรอบตัวตาง ๆ 
 2. มีความกระตือรืนรน  และทํางานเชิงรุก (Proactive) 
 3. มีความคิดอิสระ  มั่นใจในตนเอง 
 4. ชอบการเรียนรู  แสวงหา  และทดลองสิ่งใหม ๆ 
 5. ไวตอปญหาทั้งในดานการปองกันและการแกไข 
 6. มีจินตนาการและมีวิสัยทัศนสวนตน 
 7. มีความยืดหยุนทั้งในดานการคิดและการกระทํา 
 8. มีโลกทัศนที่กวางไกล 
 9. มีความมุงมั่น  อดทน 
 10. รูจักใชวิจารณญาณ  ไตรตรอง  คาดการณไดอยางละเอียด  รอบคอบ 
 11. กลาตัดสินใจ 
 12. มีอารมณขัน 
 ขจรศักดิ์  สีเสน  (2544 : 16)  กลาวถึง  บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  สรุปไดวา ผูที่มี 
ความคิดสรางสรรค  คือ  บุคคลที่สามารถใชความคิดเชิงประยุกตจากความคิดทั่วไปเพื่อใหได  
ผลงานใหมที่หลากหลาย  แหวกแนว  แตเปนประโยชน  โดยไมยึดติดกับกรอบความคิด  ซ่ึงตรงกับ
หลักพระพุทธศาสนาที่เรียกวา  โยนิโสมนสิการ  ซ่ึงหมายถึง  การรูจักคิด  คิดเปน  คิดอยางมี
เหตุผล คิดในทางที่จะเขาถึงความเจริญของสิ่งทั้งหลาย  คิดในทางที่ทําใหรูจักใชส่ิงทั้งหลายใหเปน
ประโยชน ผูที่ใชวิธีการนี้จะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 จําลอง  ภูบํารุง  (2544 : 28) ไดกลาวถึง  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
 1. เปนคนอยากรูอยากเห็น  ตื่นตัวที่จะรับรูอยูตลอดเวลา 
 2. เปนคนอยากทํางานแปลก ๆ ใหม ๆ 
 3. เปนคนที่พอใจและศรัทธาที่จะทํางานที่ยุงยากและซับซอน 
 4. มีความสนุกกับการแกปญหา 
 5. อุทิศเวลาและเสียสละเพื่องาน 
 6. มีความคิดยืดหยุนได 
 7. มีความสนใจและสนเทหเมื่อพบเห็นของใหม ๆ 
 8. มีสมาธิดี 
 9. ยอมรับสิ่งที่ไมแนนอนและสิ่งที่เปนขอขัดแยง 
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 10.  ไมชอบทําอะไรที่ผิดระเบียบหรือกฏเกณฑ 
 11.  เปนคนมีอารมณขัน 
 12.  ชอบถอมตน  และยกยองผูอ่ืนเสมอ 
 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาดังที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  คือ  สามารถคิดไดหลายแนวทาง  มีความคิดที่เปนอิสระ 
เปนตัวของตัวเอง  มีความเชื่อมั่นในตนเองและไมยอมทําตามผูอ่ืนอยางไมมีเหตุผล 
 
อุปสรรคในการคิดสรางสรรค 
 บุคคลทุกคนมีความสามารถในการคิดสรางสรรคเหมือน ๆ  กัน  แตสาเหตุที่ทําใหหลาย ๆ  คน 
มองตนเองหรือถูกมองวาไมมีความคิดสรางสรรค  นั่นเปนเพราะกระบวนการเหลานั้นถูกขัดขวาง
ดวยอุปสรรคตาง ๆ  ซ่ึงไดมีนักการศึกษากลาวถึงอุปสรรคในการคิดสรางสรรค  ไวดังนี้ 
 อารี  พันธมณี  (2540 : 129 – 135)  กลาวถึง  อุปสรรคในการคิดสรางสรรค  สรุปไดวา 
อุปสรรคในการคิดสรางสรรค  หมายถึง  ส่ิงกีดขวางหรือสกัดกั้นไมใหความคิดสรางสรรคพัฒนา
ซ่ึงอุปสรรคในการคิดสรางสรรค  มีดังนี้ 
 1. การไมชอบใหซักถาม  หมายถึง  การที่ผูใหญไมชอบและไมสนับสนุนใหเด็ก     
เปนคนชางซักถามหรือยับยั้งการถามและรูสึกรําคาญ  และไมพอใจกับการที่เด็กซักถามบอย ๆ     
ซ่ึงการกระทําดังกลาวนอกจากจะไมสงเสริมความคิดสรางสรรคแลว  ยังเปนการยับยั้ง  ลิดรอน 
และขจัดความอยากรูอยากเห็นของเด็กใหหมดไป 
 2. การเอาอยางกันหรือการทําตามอยางกัน  หมายถึง  การกระทําที่ชอบเอาอยางกัน  
คิดตามกัน  คิดในสิ่งที่เคยมี  เลียนแบบของเดิม  ซ่ึงการกระทําในสิ่งที่เหมือนเดิมจะไมทําใหเกิด   
ส่ิงแปลกใหมหรือความคิดสรางสรรคขึ้น 
 3. วัฒนธรรมที่เนนความสําเร็จและประณามความลมเหลว หมายถึง การที่สังคม        
มีคานิยมตอความสําเร็จมากเกินไป  เมื่อมีการทําสิ่งใดแลวก็ตองการใหเกิดความสําเร็จเพียงอยางเดียว  
ความลมเหลวเปนสิ่งที่ไมยอมรับและนาอับอาย  ซ่ึงความจริงแลวความไมสําเร็จหรือขอบกพรอง
ควรจะไดนํามาศึกษาและถือเปนบทเรียน 
 4. บรรยากาศที่เครงเครียดและเอาจริงเอาจังมากเกินไป  หมายถึง  การกระทําและ
ความคิดทุกอยางจะตองอยูในระเบียบแบบแผนอยางเครงเครียด  ซ่ึงบรรยากาศเชนนี้จะทําใหเกิด
ความรูสึกอึดอัด  หวาดกลัว  และไมกลาคิดสรางสรรค 
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 5. ความกลัว  หมายถึง  ความไมกลาคิดไมกลาแสดง  และไมกลาทําสิ่งใดใหมเพราะ
กลัวการหัวเราะเยาะ  กลัวการถูกตําหนิติเตียน  จึงทําใหไมมีการแสดงความคิดเห็นใหม ๆ ดังนั้น
ความกลัวจึงเปนตัวบั่นทอนความคิดสรางสรรคอยางยิ่ง 
 6. ความเคยชิน  หมายถึง  การยอมรับหรือการติดอยูกับรูปแบบหรือการกระทําเดิมที่
เคยทําเปนประจํา  ดังนั้น  ความเคยชินจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ 
 7. ความมีอคติหรือความลําเอียง  หมายถึง  ความเชื่อและคิดตามทัศนะของตนลําเอียง
และยึดมั่นกับความเขาใจของตน  โดยไมยอมรับรูส่ิงใหม  ทําใหเกิดทัศนะที่คับแคบ ไมยอมเชื่อถือ
แนวทางอื่น ๆ ที่เปนไปได 
 8. ความเฉื่อยชา  หมายถึง  ความอืดอาด  เชื่องชา  และความลาชาในการริเร่ิมทั้ง
ความคิดและการกระทํา  ทําใหขาดแรงกระตุนที่จะผลักดันใหทําส่ิงใหม ๆ 
 9. ความเกียจคราน  หมายถึง  ลักษณะการทํางานอยางไมเต็มที่  ไมเต็มความสามารถ  
และหมายรวมถึง  การหลบหลีก  ไมรับผิดชอบ  และไมหวังในผลงานที่เกิดขึ้นดวย  ซ่ึงความเกียจคราน
เปนอุปสรรคอยางยิ่งตอความคิดสรางสรรค 
 
การวัดความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองที่ซับซอน  ไมสามารถมองเห็นได
ชัดเจนยากตอการวัด  แตอยางไรก็ตามไดมีนักการศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดความคิดสรางสรรค
ไวดังนี้ 
 ครอพเลย  (Cropley 1996 : 259 – 266)  ไดกลาวถึงการวัดความคิดสรางสรรควาจะมี
วิธีการที่หลากหลาย  แตแบบวัดความคิดสรางสรรคที่เปนที่ยอมรับคือ  แบบวัดความคิดสรางสรรค
ของกิลฟอรด  ซ่ึงเปนผูริเร่ิมสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคโดยยึดทฤษฏีโครงสรางทางปญญา 
โดยแบบวัดที่กิลฟอรดไดสรางขึ้นนั้นเนนที่การวัดความคิดแบบอเนกอนัย  การใหคะแนนของ 
แบบวัดความคิดสรางสรรคนั้นยึดเกณฑความคลองในการคิด  ความยืดหยุนในการคิดและความคิดริเร่ิม
ของการตอบ  ตอมาแบบวัดความคิดสรางสรรคของกิลฟอรดไดรับการพัฒนามาโดยตลอด และ   
ทอแรนซก็ไดนําการคิดของกิลฟอรดมาพัฒนา  ซ่ึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคตามแนวคิด
ของทอแรนซ  ไดแก  ความคลองแคลวในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด  และความคิดริเร่ิม 
 คาลลาฮาน (Callahan 1991, อางถึงใน  ปยะลักษณ  โพธ์ิถาวร  2542 : 32)  ไดใหขอคิด
เกี่ยวกับการทดสอบความคิดสรางสรรค   สรุปไดดังนี้ 
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 1. ไมมีเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรคช้ินใดที่สมบูรณในตัวเอง  และสามารถวัดความคิด
สรางสรรคในภาพรวมไดทั้งหมด  แตเครื่องมือหนึ่ง ๆ สามารถวัดไดเพียงสวนหนึ่งของทักษะที่
เปนองคประกอบของความคิดสรางสรรคเทานั้น 
 2. ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอพฤติกรรมของมนุษย  ควรนําเครื่องมือวัดมาใช
อยางระมัดระวัง  โดยเฉพาะความถูกตองของการนิยามความหมาย  และการแบงมิติของความคิดสรางสรรค 
 3. ควรวัดความคิดสรางสรรคดวยเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด  อาจจะอยูในรูปของการทดสอบ  
หรือการปฏิบัติ  และจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย  และความตองการของผูที่จะศึกษา 
 4. ในการใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปตองระมัดระวัง   
ในเรื่องของเงื่อนไขของเครื่องมือเหลานั้นดวย 
 5. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรงของแบบทดสอบ 
 6. ไมควรนําเอาคะแนนแบบทดสอบหลาย ๆ  แบบมาสรุปรวมกัน  หรืออธิบายเปน
ภาพรวมของความคิดสรางสรรคของนักเรียนคนนั้น  แตควรพิจารณาเปนดาน ๆ ไป 
 7. ควรมีฐานขอมูลของโรงเรียนเพื่อเก็บสถิติการทดสอบในการจําแนกนักเรียน 
 8. เครื่องมือที่นํามาใชวัดควรไดรับการศึกษาอยางละเอียด  เพื่อการนํามาใชอยาง
เหมาะสม  โดยปราศจากความลําเอียงในดานวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  เพศ  หรือสภาพทางเศรษฐกิจ 
 9.  อยาละเลยตอการจําแนกลักษณะหรือองคประกอบของความคิดสรางสรรคที่ได
สรางขอตกลงไว  และพยายามทําใหขอมูลที่ไดรับจากการทดสอบตรงตามความเปนจริงมากที่สุด  
ดวยการหาขอมูลเพิ่มเติมจากหลายทาง 
 ขอคิดเห็นดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับครู  และผูที่เกี่ยวของในการพิจารณาหา
เครื่องมือมาใชวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดถูกตองแมนยํา  และเหมาะสมตามสภาพความ
เปนจริงของผูเรียนไดมากที่สุด 
 อารี  พันธมณี  (2537 : 184 – 185)  กลาวถึงการวัดความคิดสรางสรรค  สามารถสรุปไดวา  
การวัดความคิดสรางสรรคจะทําใหทราบระดับความคิดสรางสรรคของเด็ก  และเปนขอมูลให
สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนและกิจกรรมใหสอดคลองเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของเด็กใหสูงยิ่งขึ้น  และสามารถสกัดกั้นอุปสรรคตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดวย  
สําหรับวิธีการวัดความคิดสรางสรรคของเด็กนั้น  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. การสังเกต  หมายถึง  การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสรางสรรค 
 2. การวาดภาพ  หมายถึง  การใหเด็กวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด  เปนการถายทอด
ความคิดเชิงสรางสรรคออกมาเปนรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได  ส่ิงเราที่กําหนดใหเด็ก
อาจเปนวงกลม  ส่ีเหล่ียม  แลวใหเด็กวาดภาพตอเติมใหเปนภาพ 
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 3. รอยหยดหมึก  หมายถึง  การใหเด็กไดดูภาพรอยหมึกแลวคิดตอบจากภาพที่เด็กเห็น  
มักใชกับเด็กวัยประถมศึกษา  เพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี 
 4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ  หมายถึง  การใหเด็กเขียนเรียงความจากหัวขอที่
กําหนด  และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน  ซ่ึงนักจิตวิทยามีความเห็นสอดคลองกันวา  
เด็กในวัยประถมศึกษามีความสําคัญยิ่ง  หรือเปนจุดวิกฤติของการพัฒนาความคิดสรางสรรค  เด็กมี
ความสนใจในการเขียนสรางสรรคและแสดงออกเชิงสรางสรรคในงานศิลปะ  จากการศึกษาประวตัิ
ของบุคคลสําคัญ  นักประดิษฐ  นักวิทยาศาสตรของโลก  เชน  นิวตัน  (Newton) และปาสคาล  
(Pascal)  พบวาบุคคลเหลานี้แสดงแววสรางสรรคดวยการประดิษฐและสรางผลงานชิ้นแรกเมื่ออยูใน 
วัยประถมศึกษาเปนสวนใหญ 
 5. แบบทดสอบ  หมายถึง  การใหเด็กทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคมาตรฐาน  
ซ่ึงเปนผลงานมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค  แบบทดสอบความคิด
สรางสรรคมีทั้งภาษาเปนสื่อ  และที่ใชภาพเปนสื่อ  เพื่อเราใหเด็กแสดงออกเชิงความคิดสรางสรรค  
แบบทดสอบมีการกําหนดเวลาดวย  ปจจุบันก็เปนที่นิยมใชกันมากขึ้น  เชน  แบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของทอแรนซ  เปนตน 
 

ความคิดสรางสรรคทางคณติศาสตร 
 
 คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล  เปนเครื่องมือ
สําคัญในการปลูกฝงอบรมใหผู เรียนมีความละเอียด  รอบคอบ  ชางสังเกต  และมีความคิด
สรางสรรค  และจากความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่นํามาซึ่งความคิดแปลกใหม  เพื่อไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน  จึงไดมีนักการศึกษาคณิตศาสตรไดใหความสําคัญและสนใจศึกษาใน
เร่ืองนี้  โดยไดกลาวถึงความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 
ความหมายของความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 เกอรฮารด  (Gerhard  1971 : 157)   รอย (Roy  1982 : 143 – 147)   และแอนนา  (Anna 
1999 : 79)   ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไววา  เปนการสราง
หรือจัดระบบความคิดใหมจากสถานการณทางคณิตศาสตรที่นําไปสูวิธีการแกปญหาที่แปลกใหม  
ริเร่ิม  คาดไมถึงและมองเห็นผลผลิตในรูปแบบใหม   เปนความสามารถที่ซับซอน  แตก็สามารถ
สังเกตได  โดยใชเกณฑในการพิจารณา  คือ  ความสามารถในการสรุปเปนหลักการโดยทั่วไป  
ความสามารถในการตีความคําตอบ  และความสามารถในการคนพบเนื้อหาสําคัญ   ดวยการกระตุน
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โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร จุดประสงคในการปฏิบัติที่เหมาะสม  การชี้แจงขอตกลงเบื้องตน  
ประกอบดวยตัวอยาง  จะสามารถทําใหเด็กมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 นอกจากนี้   นัฎฐิตา โพธิ์เพชร (2545 : 30) ไดกลาววา ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
เปนความสามารถของบุคคลในการคิดปญหาทางคณิตศาสตรอยางซับซอน  โดยใชกระบวนการคิด
ที่แปลกใหม  ริเร่ิมสรางสรรค 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรเปน
ความสามารถของบุคคลในการคิดปญหาทางคณิตศาสตรอยางซับซอน แตสามารถสังเกตได  อาศัย
การกระตุน  โดยใชกระบวนการคิดที่แปลกใหม  มีจุดประสงคในการปฏิบัติที่เหมาะสม  จะสามารถ  
ทําใหเด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  
แนวคิดเก่ียวกับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่พัฒนาความคิดของนักเรียนใหเปนคนมีเหตุผล  รูจัก   
การแกปญหาอยางมีระบบและมีความคิดสรางสรรค  อีกทั้งยังเปนรากฐานของวิชาการหลาย ๆ 
สาขาและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  ดังนั้น การจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร ซ่ึงจะสงใหนักเรียนสามารถนําแนวความคิด หรือส่ิงคนพบที่แปลกใหมไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน  มีนักการศึกษาคณิตศาสตรหลายทานใหความสนใจศึกษาเรื่องนี้ และไดแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 แจคเคอร ฮาดามารด (Jacques Hadamard 1980 : 96, อางถึงใน ปยะลักษณ  โพธ์ิถาวร  
2542 : 16)  เปนนักคณิตศาสตรชาวฝร่ังเศส โดยอธิบายกระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นเตรียม (preparation) เปนขั้นตอนของการรับรูปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร และ
กระทําตอปญหานั้น ๆ อยางเปนระบบ ดวยวิธีการเชิงตรรกศาสตร (logical)  
 2. ขั้นฟกตัว (incubation) เปนขั้นที่เกิดกระบวนการคิดขึ้นมาโดยไมรูตัว ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่เกิดการรวบรวมความคิดตาง ๆ จากสถานการณทางคณิตศาสตร แบบสุม ๆ และจะมีเพียง
ความคิดที่ดีที่สุดเทานั้น  ที่จะนําไปสูระดับความคิดที่รูตัว 
 3. ขั้นความคิดกระจาง (lumination) เปนขั้นที่เกิดขึ้นในระดับรูตัว เกิดความคิดที่
สามารถนําไปแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรได 
 4. ขั้นตรวจสอบวิธีแกปญหา  นําเสนอผลและความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่ไดนําไปใช
เปนขั้นสุดทายของกระบวนการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรซ่ึงเกิดในระดับรูตัวทั้งหมด 
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  โพลยา ( Polya 1973 : 92 – 93) เปนนักคณิตศาสตร ซ่ึงไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร  และมีความคิดเห็นวากระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ทําใหบุคคลเกิดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรได   ซ่ึงกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
แบงเปน 4 ขั้นตอนคือ 
 1. ขั้นเขาใจปญหา (understanding the problem) เปนขั้นที่บุคคลสามารถรับรูปญหา
สถานการณทางคณิตศาสตรที่กําหนดให  แลวจับประเด็นสําคัญของปญหา 
 2. ขั้นวางแผน (devising a plan)  เปนขั้นที่บุคคลคิดหาวิธีแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่
สามารถจะเปนไปได 
 3. ขั้นดําเนินการตามแผน (carrying out the plan) เปนขั้นทดสอบวิธีแกปญหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรที่นาจะเปนไปไดทั้งหมด 
 4. ขั้นตรวจสอบและยอมรับวิธีการแกปญหา (check) หรือตรวจวาแผนการแกปญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตรที่วางไวใชไดหรือไม  ถาตรวจสอบแลววิธีการที่คิดไวใชไมไดก็เริ่มคิดวิธีการใหม
อีกตอไป 
 โพลยา ยังไดกลาวอีกวา ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่สําคัญ กลาวคือ เปนขั้นที่เนนการฝกให
นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เกิดสิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และเกิดการหยั่งรูส่ิงที่ตองการ 
 เดอโบราฮ อี เบิรนส (Deborah E. Burns  1995 : 25 – 39, อางถึงใน ปยะลักษณ  โพธ์ิถาวร  
2542 : 23) ไดกลาวถึง ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรตามองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
4 องคประกอบ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. ความคลองในการคิด (fluency) เปนการแสดงความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรไดอยาง
รวดเร็ว  โดยครูและนักเรียนจะตองตระหนักวา จากสถานการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่กําหนดให 
ไมมีคําตอบใดผิด ดังนั้นจึงตองยอมรับทุกคําตอบ  ไมมีการกําหนดจํานวนความคิดที่ตองการ
แสดงออก และจะตองกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดฝกรวมกันทั้งชั้น หรือจัดเปนกลุมก็ได ตัวอยางเชน ใหนักเรียนตั้งโจทยคําถามที่มีคําตอบเปน 15 
ซ่ึงนักเรียนที่มีความคลองในการคิด  สามารถคิดโจทยคําถามไดหลายคําถามและคิดไดอยางรวดเร็ว 
 2. ความยืดหยุนในการคิด (flexibility) เปนการแสดงความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร    
ไดมาก แตกตาง หลายทิศทาง หรือหลายประเภท โดยครูจะตองฝกใหแตกตางจากความคลอง      
ในการคิด และตองคอยกระตุนดวยคําถามที่กระตุนใหเกิดการฝกคิดทางคณิตศาสตร อาจจะจัด
รวมกันทั้งชั้นหรือเปนกลุมก็ได  ตัวอยางเชน  มีอะไรบางที่เราไมสามารถวัดไดซ่ึงนักเรียนที่มี  
ความยืดหยุนในการคิด สามารถคิดคําตอบไดวามีหลายสิ่งหลายอยางที่ไมสามารถวัดได 
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 3. ความคิดริเร่ิม (originality) เปนการแสดงความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่แปลกใหม 
ไมเหมือนใคร เปนเอกลักษณของตนเองโดยครูใหนักเรียนคิดแลวสรุปสิ่งที่แปลกใหมทาง
คณิตศาสตร ตัวอยางเชน ใหนักเรียนบอกตัวเลขที่ชอบ แลวแสดงเหตุผล นักเรียนที่มีความคิดริเร่ิม
สามารถแสดงเหตุผลไดแตกตางจากผูอ่ืน และเหตุผลนั้นมีความถูกตองดวย 
 4. ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) เปนการขยายขอบเขตของความคิดทาง
คณิตศาสตรใหละเอียดและนาสนใจ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของความคิดใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยครู
เร่ิมตนดวยการตั้งหัวขอเกี่ยวกับสถานการณทางคณิตศาสตร และใหนักเรียนเสนอรายละเอียดให
มากที่สุดที่จะคิดได ตัวอยางเชน ใหนักเรียนตอเติมรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให ซ่ึงนักเรียนที่มี   
ความละเอียดลออในการคิด  สามารถเสนอรายละเอียดไดแตกตางจากผูอ่ืน และถูกตองครบถวน 
 เดเรก ดับเบิลยู เฮลอค (Derek W. Hayiock 1987 : 58, อางถึงใน  ปยะลักษณ โพธ์ิถาวร
2542 : 22) ไดกลาวถึงผูที่มีความสามารถในความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรสูง  สรุปไดดังนี้ 
 1. เปนผูมีความรอบรู  และมีมโนทัศนเกี่ยวกับตนเองทางคณิตศาสตรสูง 
 2. มีความคาดหมายที่จะคิดแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่กําหนดใหอยางดีที่สุด 
 3. มีจินตนาการในการคิด  กระทําในสถานการณหรือปญหาทางคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย
ดวยความพยายาม 
 4. มีความวิตกกังวลต่ําเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร หรือแบบทดสอบความรูทาง
คณิตศาสตร 
 5. ชอบที่จะคิดตอบคําถามเกี่ยวกับคณิตศาสตรแบบปลายเปด 
 6. มีความคิดที่เปนอิสระและมีความคลองในทักษะการคิด และการเรียนรูสูงกวา
นักเรียนปกติ 
 7. มีความคลองและความคิดริเริ่มในการคิดหาคําตอบทางคณิตศาสตร ที่แตกตางไป
จากบุคคลอื่น 
 8. มีความกลาคิด กลาเสี่ยงที่จะหาคําตอบ  กลาแสดงเหตุผล  และกลาคิดคํานวณ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร 
 
การวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 การวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและ
ทฤษฏีความคิดสรางสรรค  คือ  ใหผูตอบสามารถคิดไดหลาย ๆ ทาง  หลาย ๆ แบบ  หลาย ๆ แนว 
ซ่ึงมีนักการศึกษาคณิตศาสตรและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตรสนใจศึกษาการวัดความคิด
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สรางสรรคทางคณิตศาสตร  ไดกลาวถึงการวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและสราง     
แบบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ดังนี้คือ 
 บาลกา  (Balka  1974 : 634 - 636)  ไดทําการศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร  โดยการสํารวจเกณฑที่นํามาสรางแบบทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ  3 กลุม  ไดแก  
ครูผูสอน  นักวิชาการคณิตศาสตร  และนักคณิตศาสตร  แลวคัดเลือกเกณฑที่กลุมผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกัน  80%  ขึ้นไป  มาสรางแบบทดสอบ  ผลการสํารวจพบวา  เกณฑที่ใชในการ
วัดความคิดสรางสรรค  มีดังนี้ 
 1. ความสามารถในการตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตรในลักษณะของเหตุและผลจาก
สถานการณที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร 
 2. ความสามารถในการกําหนดรูปแบบจากสถานการณทางคณิตศาสตร 
 3. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด  เพื่อแกปญหาจากสถานการณทาง
คณิตศาสตร 
 4. ความสามารถในการประเมินปญหา  ตลอดจนคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้น 
 5. ความสามารถในการคนหาสิ่งที่ขาดหายไปจากสถานการณทางคณิตศาสตร 
 6. ความสามารถในการแยกแยะปญหาทางคณิตศาสตรใหเปนปญหายอยที่เฉพาะเจาะจงได 
 ซ่ึงบาลกา(Balka1974 )ไดยกตัวอยางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
ไว  เชน  กรณีที่ตองการวัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด เพื่อแกปญหาจากสถานการณ
ทางคณิตศาสตร เชน สมมติใหมีถังน้ํา 2 ใบ ใบหนึ่งใสน้ําได  7 ลิตร และอีกใบหนึ่งใสน้ําได 8 ลิตร  ถา
ตองการใชถัง  2 ใบ  ตวงน้ําใสใบที่  3 ใหไดน้ํา  9 ลิตร  นักเรียนจะมีวิธีการตวงน้ําอยางไร  และกรณีที่
ตองการวัดความสามารถในการประเมินปญหาตลอดจนคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้น  เชน  สมมติวา
ไมใหนักเรียนเขียนขอความ  หรือวาดรูปใด ๆ ลงบนกระดาษหรือกระดานดําใหคาดคะเนถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น  โดยใหนักเรียนนึกถึงลูกบอลลูกใหญ ๆ หรือลูกโลกในวิชาภูมิศาสตร บอกผลทั้งหมดที่จะ
เกิดขึ้น หรือส่ิงที่เปนไปไดทั้งหมดถานักเรียนวาดภาพเรขาคณิตลงบนลูกบอล  ตัวอยางเชนถาเรา
เร่ิมวาดเสนบนลูกบอลตรงไปในขั้นสุดทายเสนตรงนั้นจะกลับมาที่จุดเริ่มตน  เปนตน 
 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 48 – 50) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับการสราง
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรวา  มีหลักการเดียวกันกับแบบวัดความคิด
สรางสรรคทางดานภาษาหรือดานศิลปะ  คือใหผูตอบคิดหาคําตอบไดหลาย ๆ ทาง  หลาย ๆ แบบ  
ใหมากที่สุด  ซ่ึงประกอบดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 94

 1. แบบใหตั้งคําถาม  โดยใหนักเรียนอานโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กําหนดใหแลวให
สรางคําถามใหไดมากที่สุด  ภายในเวลาที่กําหนด 
 2. แบบแบงครึ่งรูป  โดยจะกําหนดรูปทรง  สามเหลี่ยม  ส่ีเหล่ียม  วงกลม แลวให
ลากเสนแบงครึ่งรูปในลักษณะหลาย ๆ แบบ  แตกตางกันใหมากที่สุด 
 3. แบบใหเติมตัวเลข  โดยใหเติมตัวเลขลงในรูปสี่เหล่ียมที่กําหนด  ซ่ึงตัวเลขที่เติมให
ไดเฉพาะเลข  0  ถึงเลข  10 และใหไดผลลัพธเทากับที่กําหนดให  ภายในเวลาที่กําหนด 
 4. แบบสรางรูปเรขาคณิต  โดยกําหนดไมขีดไฟจํานวนหนึ่ง  แลวใหใชไมขีดไฟมา
สรางรูปเรขาคณิตใหไดมากที่สุด  ภายในเวลาที่กําหนด 
 5. แบบประกอบภาพ tangrams  เปนการสรางสรรคของจีน  ซ่ึงรูจักกันในชื่อ           
Ch’chiso pan  ประกอบดวย  7 ช้ิน  ที่แบงมาจากรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  โดยใหนําชิ้นสวนทั้ง 7 ช้ิน             
มาประกอบเปนภาพตาง ๆ  ใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 
 จากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ที่สามารถกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
ในหลาย ๆ ดานพรอมกัน  และควรเลือกเหมาะสมกับบุคคลแตละกลุม  เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของบุคคล 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
 ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  (2542 : 79)  ศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT  และการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ   
ในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคม  โดยกลุมตัวอยางที่ใช      
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  70  คน  
แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน  และกลุมควบคุม 35 คน  มีขั้นตอนการสอน    ดังนี้     1) ขั้นนํา           
2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  3) ขั้นกิจกรรมสรุป  4) ขั้นประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT    
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนวิธีการทางวิทยาศาสตร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01 
 ศิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542 : 91 – 97)  ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT 
และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีทางวิทยาศาสตรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา       
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โดยกลุมทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต (หญิง) 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด 80  คน  แบงเปนกลุมทดลองกลุมละ 40 คน   
มีขั้นตอนการสอน  ดังนี้ 1) ขั้นนํา  2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  3) ขั้นสรุป  และ 4) ขั้นประเมินผล    
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ  0.01    และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดใชกิจกรรม 4 MAT มีความสามารถใน
การคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 ปณต  เกิดภักดี (2544 : 45 – 47) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากการใชชุดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดกิจกรรม  
แบบ 4 MAT กลุมที่ใชทดลอง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  41  คน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ดังนี้   1) ใชคําถาม “ทําไม”เพื่อกระตุน  2) ใชคําถาม      
“อะไร”  เพื่อการนําเสนอขอมูล  3) ใชคําถาม “อยางไร” เพื่อการนําขอมูลไปปฏิบัติ  4) ใชคําถาม 
“อะไร…ถา”  เพื่อกระตุนคนหาคําตอบ  การคิดริเริ่มสรางสรรค  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชกิจกรรมแบบ 4 MAT  ภายหลังการทดลอง  สูงกวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนดําเนินการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.001 
 ดวงหทัย  แสงวิริยะ (2544 : 72 – 77)  ไดศึกษาผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความรับผิดชอบ  และเจตคติตอการเรียน  ในหนวยการเรียนเรื่อง
ประชากรศึกษาและการทํามาหากิน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยกลุมทดลองที่ใชเปนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดิสหงสาราม  จํานวน  30  คน  สวนกลุมควบคุมใชแผนการสอน
ตามแนวการสอนของกรมวิชาการ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน         
วัดทัศนารุณสุนทริการาม  จํานวน  30  คน  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน  ดังนี้   1) สรางประสบการณ   
2) วิเคราะหประสบการณ  3) บูรณาการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด  4) การพัฒนาความคิดรวบยอด  
5) ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด   6) ปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง   7) การวิเคราะหเพื่อนําไป
ประยุกตใช  และ  8) แลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT   กับการสอนโดยใชแผนการสอน
ตามแนวการสอนของกรมวิชาการไมแตกตางกัน   สวนความรับผิดชอบตอการเรียนและเจตคติของ
นักเรีบนทั้ง 2 กลุมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.01 
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 ศุภณี  ธรรมปติ (2546 : 74 – 76)  ไดศึกษาผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT     
หนวยการเรียนรูเร่ืองตัวเรา  ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  52  คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  
26 คน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน 8 ขั้น   ดังนี้   1) การสรางประสบการณ   2) การไตรตรอง
ประสบการณ  3) การบูรณาการเขาสูแนวคิดโดยการสังเกต  4) การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด  5) การทํางาน
ตามแนวคิด  6) การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหเขากับส่ิงรอบ ๆ ตัว  7) การวิเคราะหเพื่อปรับปรุง  และ  
8) การปรับตนเองโดยรวมกับแนวคิดเห็นกับผูอ่ืน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4  MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรู  และดานการปฏิบัติ   
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ  0.05 สวนดานพฤติกรรมสุขภาพดานเจตคติพบวา นักเรียนทั้งสองกลุมไมมี    
ความแตกตางกัน 
 กุสาวดี  สนธิสุวรรณ (2546 : บทคัดยอ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  กับการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครูตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดหนองแขม 
(สหราษฎรบูรณะ) กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  จํานวน 76 คน  จาก 2  หองเรียน  
หองเรียนละ 38  คน   กลุมทดลองเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  และ  กลุมควบคุมเรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู   มีลําดับขั้นตอนการสอน  ดังนี้   1) ขั้นสรางประสบการณ     
2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ   3) ขั้นปรับประสบการณเดิมไปสูความคิดรวบยอด 4) ขั้นพัฒนา
ความคิดรวบยอด  5) ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  6) ขั้นวางแผนและสรางผลงาน  7) ขั้นวิเคราะห
เพื่อนําไปประยุกตใช  และ  8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน  ผลการวิจัยพบวา การฟงอยาง
มีวิจารณญาณของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 ปยะลักษณ  โพธ์ิถาวร  (2542 : 83)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ผลของการฝกคิดตามแบบของ
บาลกาในการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  และ
ความสามารถในความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง”  ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูง  โรงเรียนสภาราชินี  จํานวน 40 คน  ที่ไดรับการฝกคิดตามแบบของ
บาลกาในการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดตามแบบบาลกา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ  85  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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วิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ   
การฝกสูงกวากอนไดรับการฝก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 สุพัตรา  ฤกษบาย  (2544 : 109 – 110)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ผลของการใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือและการใชสัญญาเงื่อนไขที่มีตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร”    
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ปการศึกษา 2543         
ที่มีเชาวปญญาระดับกลาง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตั้งแตรอยละ 50  ขึ้นไป      
และมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 50  ลงมาจํานวน  40  คน  แบงเปน
กลุมทดลอง  2 กลุม  กลุมละ  20  คน  โดยกลุมทดลองที่ 1  ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและใช
สัญญาเงื่อนไขเปนกลุม  และกลุมทดลองที่ 2  ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและใชสัญญาเงื่อนไข
เปนรายบุคคล  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและใชสัญญาเงื่อนไข
เปนกลุม  และนักเรียนที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและการใชสัญญาเงื่อนไขเปนรายบุคคล     
มีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและใชสัญญาเงื่อนไขเปนกลุม มีความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันกับนักเรียนที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและการใชสัญญาเงื่อนไขเปน
รายบุคคล 
 สายสุนีย  กล่ินสุคนธ  (2545 : 45 – 46)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ผลของการใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมแรงรวมใจที่มีตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ”  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  จํานวน  40 คน  ซ่ึงเปน
นักเรียนที่มีเชาวปญญาระดับปานกลางและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ตั้งแตรอยละ 50 
ขึ้นไป  และมีความคิดสรางสรรคต่ํากวาเปอรเซนไทลที่  25  ลงมา  แลวทําการสุมอยางงายเปน
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  20  คน  โดยกลุมทดลองไดรับการใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมแรงรวมใจ  และกลุมควบคุมไมไดรับการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนทั้งสองกลุมมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังการทดลองเพิ่มขึ้น  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01และนักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ    
มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 นัฏฐิตา  โพธ์ิเพชร  (2545 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค  4 MAT   ที่มีตอผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 4 MAT  
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ  0.05 
 จากการวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นวาการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี  เชน    
การฝกคิดตามแบบของบาลกา  การใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ  การเรียนแบบรวมแรงรวมใจ  
การใชสัญญาเงื่อนไข  เปนตน 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรูแบบ  4  MAT  
 โบเวอร (Bower 1987 : Abstract) ศึกษาผลการใชระบบ 4 MAT ในการวัด คือ กลุมที่ใช
ระบบ 4 MAT และกลุมที่ใชหนังสือเรียน เพื่อใหนักเรียนไดใชสมองซีกซายเทานั้น ทั้งสองกลุม
ไดรับการสอนเรื่องการคนกฏแรงโนมถวงของนิวตันใชเวลา 3 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 2 กลุมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และจากการตอบปญหาที่ตองคิดวิเคราะหมีคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 แซงสเตอร และ ซูลแมน (Sangster and Shulman  1988 : 71)  ไดศึกษาผลการใชระบบ  
4 MAT ในการสอนนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความเขาใจและทัศนคติ  การประเมินผล
จากการใชระบบ 4 MAT   ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเขาใจในบทเรียน โดยได
กําหนดใชระบบ 4 MAT   เปนรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงเตรียมจัดเปนระบบใหสัมพันธกัน 
ระหวางลักษณะวิธีการเรียนรู และการทํางานของระบบสมอง ที่แสดงความชอบหรือไมชอบของ
นักเรียน  การทดสอบครั้งนี้ไดทดสอบความสนใจในการเรียนเนื้อหาวิชาของนักเรียน  ทดสอบ
ทัศนคติที่มีตอการเรียนและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 
 แมคคารธี (McCarthy 1990 : 31 – 37)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการใชระบบ 4 MAT นําวิธีการเรียน
แบบตาง ๆ มาสูโรงเรียน ระบบ 4 MAT เปนระบบการสอนแบบวงจร 8 ขั้น ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของวิธีการเรียนเฉพาะตัวของนักเรียน และขบวนการทํางานที่ควบคุมโดยระบบสมอง ส่ิงสําคัญที่
ตองมีในนักเรียน 4 ประการ ไดแก ความคิดจินตนาการ ความคิดวิเคราะห การมีสามัญสํานึก และ
การรูจักปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหว สามารถใชระบบ 4 MAT มาทําใหเกิดความตอเนื่องกันในระบบ
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การทํางานของสมองได  ในการเรียนนักเรียนใชวิธีการที่ตนเองสะดวกที่สุด  ในขณะที่การแสดง
ความคิดเห็นขัดแยงกันเล็กนอย 
 แมคคารธี (McCarthy 1991 : 17)  ไดศึกษาการเรียนกับโรงเรียน : ส่ิงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม 
การวิเคราะหประเมินผล ไดกระทําอยางตอเนื่องจากโรงเรียนจํานวน 16 โรงเรียน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เนนที่สวนแสดงความสําเร็จ คือ บุคลิกภาพ คาเฉลี่ย เนื้อหาและ
หลักสูตร  ความเปนประโยชนและการสรางสรรค การฝกการประเมิน สามารถเปลี่ยนนักเรียน     
ใหเปนผูที่ยอมรับความสําคัญของการเปนคนมีความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนการประเมินตนเอง             
มีความเปนไปไดในการใชกระบวนการ 4 MAT เปนหลักการ   
 เฮนรี่  (Scott, Harry  V.  1994 : 16, อางถึงใน  ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  2542 : 30)  ไดศึกษา
ความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน  4 MAT จุดเดนของรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT   คือ
การที่ผูเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูเปนของตนเอง   การหมุนเวียนดําเนินการของสมอง  
ซีกซายและซีกขวาจะชวยกําหนดทิศทาง   และนําพาใหสมองทั้งหมดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
งานดานการคนควาเรื่อง 4 MAT กลาวไดวา  4 MAT  เปนเครื่องมือวางรูปแบบการเรียนการสอน  4 MAT 
เปนเครื่องมือที่จะพัฒนาคณะผูทํางานและรูปแบบของ 4 MAT  เปนทฤษฎีที่ใชการอธิบายใหเห็น
ภาพชัดเจน ผลการวิจัยปรากฏวา รูปแบบ 4 MAT  สามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง  และครอบคลุม
ในการพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อไมใหเกิดความสับสน ใชไดทั้งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษา ทั้งในเมืองและนอกเมือง  
 วัลรีไวส(Valerie 1995 : 143, อางถึงใน พยงค  จิระพงษ  2544 : 57)  ไดศึกษาผลการใช
ระบบ 4 MAT   ในการวัดผลทางการเรียน  และเจตคติระดับ  9   ที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร   โดยใช
กลุมตัวอยางจํานวน  48  คน  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในรัฐคอนเนกติกัท     แบงเปนกลุมทดลอง  
สอนดวยระบบ 4 MAT และกลุมควบคุมสอนตามหนังสือเรียน  ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเจตคติ
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
 แมคคารธี (McCarthy 1997 : 46 – 51)  ไดศึกษานักเรียน 4 แบบ ระบบ 4 MAT อยูที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่นักเรียนสามารถนําไปใชในหองเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถพัฒนา
ความรูไดครบถวนตามวงจรการศึกษา นักเรียนสามารถทําใหเกิดผล โดยเปนไปตามวงจรธรรมชาติ
จากความรูสึกไปถึงผลสะทอนกลับมาใหคิดวิเคราะห  ในที่สุดแสดงออกมาเปนพฤติกรรม  โดยครู
ไมแบงนักเรียนเปนประเภทตาง ๆ แตชวยพวกเขาใหเกิดความสมดุลและมีความพรอมสมบูรณ 
ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความคิดวิเคราะห 
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 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 เจนเซน (Jensen 1973)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร  ความถนัดทางตัวเลข  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 6  จํานวน  232 คน  ผลการวิจัยพบวา  ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร  ความถนัดทางตัวเลข  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  มีความสัมพันธกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 บาลกา  (Balka 1974)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร  โดยการสํารวจเกณฑที่นํามาสรางแบบทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 กลุม  ไดแก ครูผูสอน  
นักวิชาการคณิตศาสตร  และนักคณิตศาสตร  แลวคัดเลือกเกณฑที่กลุมผูเชี่ยวชาญ มีความเห็น
สอดคลองกัน  80%  ขึ้นไป  มาสรางแบบทดสอบ   เกณฑที่ใชในการวัดความคิดสรางสรรค  มีดังนี้ 
1) ความสามารถในการตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตรในลักษณะของเหตุและผลจากสถานการณที่
เกี่ยวของกับคณิตศาสตร   2) ความสามารถในการกําหนดรูปแบบจากสถานการณทางคณิตศาสตร 
3) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด  เพื่อแกปญหาจากสถานการณทางคณิตศาสตร       
4)  ความสามารถในการประเมินปญหา  ตลอดจนคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้น    5) ความสามารถใน
การคนหาสิ่งที่ขาดหายไปจากสถานการณทางคณิตศาสตร  และ  6) ความสามารถในการแยกแยะ
ปญหาทางคณิตศาสตรใหเปนปญหายอยที่เฉพาะเจาะจงได   ในการวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลกบั
นักเรียนเกรด 6  เกรด 7 และเกรด 8  จํานวน  500 คน  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตรประกอบดวย การคิดแบบอเนกนัยและการคิดแบบเอกนัย  และความสามารถ  
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  
สติปญญา และความคิดสรางสรรคทั่วไป 
  

สรุป 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนหลักสูตรที่พัฒนาการคิดของมนุษย    
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ  ระเบียบ มีแบบแผน  และสามารถ
นําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือ    
ในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ ในสวนคุณภาพผูเรียนไดการแกปญหา
ที่หลากหลาย  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอ             
มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
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คณิตศาสตร  ปญหาคณิตศาสตรเปนการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบของโจทยที่กําหนดให           
โดยผูแกปญหาตองใชความรู  และประสบการณเดิมที่มีอยูมาผนวกเขากับประสบการณใหมที่พบ    
โดยครูผูสอนจะตองสอนทั้งตัวความรู  และเหตุการณในชีวิตจริง  รวมถึงครูจะตองเปนผูแสวงหา
ความรูตลอดเวลา  ทั้งในดานจิตวิทยาการเรียนการสอน  ทฤษฎีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  และ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ซ่ึงไดนํามาใช     
ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลกัน  ทั้งยังเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับวิธีการเรียนของนักเรียนทั้ง  4  แบบ  ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน  ทั้งยังรูสึก
ทาทายกับวิธีการเรียนของเพื่อนรวมชั้นเรียน   พัฒนาผูเรียนในดานสติปญญาและทักษะทางสังคม
ของนักเรียน  โดยมีขั้นตอนการสอน  ดังนี้ 1) ขั้นสรางประสบการณ  2) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  
3) ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด  4) พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด  5) ขั้นดําเนินตามความคิด  
6) ขั้นปฏิบัตเพิ่มเติม  7) ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช   และ   8) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เปนการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล  เปนเครื่องมือ          
ในการฝกอบรมใหผูเรียนมีความละเอียด  รอบคอบ  ชางสังเกต    ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชน  และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ทําใหทราบวา  
วิธีดังกลาวสามารถชวยพัฒนา  ผลการเรียนรูใหสูงขึ้น 
 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT  มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูตามวิธีการเรียนที่ตนเองมีความถนัด ในขณะเดียวกนั
ก็ไดรับการพัฒนาในดานสติปญญาและทักษะทางสังคม  และผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการใชกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียนของนักเรียนแตละคน  จะทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี
ตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิชาที่เรียนดวย   
และวิธีสอน  หรือรูปแบบการสอน  หรือการจัดการเรียนการสอนของครู  มีผลทําใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคตอการเรียนในวิชานั้นได   จึงศึกษาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนและความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT   เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใช
แบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ Pre experimental Design  แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง  
(One–Group Pretest–Posttest Design) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 
(สมัครพลผดุง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม เปนหนวยการวิเคราะห 
(Unit of Analysis)  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 
การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย  จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยไว 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ปรับปรุงเครื่องมือ  และเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1  นําไปทดลองใช  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  ปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพ  และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อจบการศึกษา 
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วิธีการและขั้นตอนการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2    
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่กําลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 3 หอง  รวม  114  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จํานวน 38 คน    
ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุมและใชวิธี
จับฉลากจาก  3  หองเรียนมา  1  หองเรียน  ซ่ึงโรงเรียนจัดนักเรียนคละความสามารถ  
 สาระการเรียนรูที่ทําการศึกษา คือ  สาระการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวน จากแบบเรียน
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ  สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 6.1 ความสามารถ
ในการแกปญหา และมาตรฐาน ค 6.5  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ประกอบดวย โจทยปญหาการบวก
เศษสวน  โจทยปญหาการลบเศษสวน โจทยปญหาการคูณเศษสวน  โจทยปญหาการหารเศษสวน    
และโจทยปญหาเศษสวนระคน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544       
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2         
ปการศึกษา 2548   เปนเวลา 6 วัน ๆ  ละ 2 ช่ัวโมง  ระหวางเวลา  08.30 – 10.30 น. รวมแผนการจัดการเรียนรู
ทั้งหมด  6 แผน  รวม  12  ช่ัวโมง 
 ตัวแปรที่ศึกษา  ผูวิจัยศกึษาตัวแปรดังนี ้
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 2.  ตัวแปรตาม   ไดแก   
  2.1 ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน 
  2.2 ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
  2.3 ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ  Pre Experimental Design  แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง 
One–Group Pretest–Posttest Design  (Tuckman  1999  : 160 )   ดังนี้  
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    O1  X  O2  
 
   O1  แทน  การทดสอบกอนเรียน   
   X   แทน  การจดัการเรียนรูดวยวธีิการจัดการเรยีนรูแบบ  4  MAT   
   O2   แทน  การทดสอบหลังเรียน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  จํานวน  6 แผน โดยสอน
คร้ังละ 2 ช่ัวโมง  ประกอบดวยกําหนดการสอนดังตารางที่  6 
 
ตารางที่ 6 สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวังและเวลาเรยีนที่ใชในการจดัการเรียนรู   
 เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  
 

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

1 - โจทยปญหาการบวก ลบเศษสวน 
   1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบเศษสวนให   
สามารถวิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลองคําตอบที่ได 

2 

2 - โจทยปญหาการบวก ลบเศษสวนจํานวนคละ 
   2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกลบเศษสวนจํานวนคละ
ใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอม
ทั้งตระหนกัความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2 

3 -โจทยปญหาการคูณเศษสวน 
   3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวนให   สามารถ
วิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนัก
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

4 -  โจทยปญหาการหารเศษสวน 
   4. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวนให  
สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมทั้ง
ตระหนกัความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2 

5 
 

-  โจทยปญหาการบวก ลบ  คูณ และหารเศษสวน 
   5. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารเศษสวน
ใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอม
ทั้งตระหนกัความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2 
 
 

 
6 -  โจทยปญหาเศษสวนระคน 

   6. เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวนระคนให   สามารถ
วิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนัก
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2 
 
 
 

 
 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  จํานวน  1  ฉบับ  ใชทดสอบ 
ทั้งกอนเรียน (Pretest)  และหลังเรียน (Posttest)  โดยเปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  กําหนด  
การใหคะแนนคือ  ถูกได  1  คะแนน  ผิดได  0  คะแนน  จํานวน  30  ขอ  ไดแก  1) ดานความเขาใจทาง
คณิตศาสตร   2) ดานการนําไปใช   และ  3) ดานการวิเคราะห  ซ่ึงไดทําการวิเคราะหขอสอบจาก
หลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวังไดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะหขอสอบ  แสดงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความเขาใจ การนาํไปใช วิเคราะห รวม 
   1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบเศษสวนให   
สามารถวิเคราะหโจทยปญหาหาคําตอบและแสดงวิธี
ทําพรอมทั้งตระหนกัความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ได 

1 3 2 6 

   2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบเศษสวน
จํานวนคละให   สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ 
และแสดงวิธีทาํ พรอมทั้งตระหนกัความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได 

3 2 - 5 

   3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวนให   
สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา 
พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
ที่ได 

1 2 1 4 

   4. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวนให   
สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา 
พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
ที่ได 

3 3 1 7 

   5. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  
และหารเศษสวนระคนใหสามารถวิเคราะหโจทย 
หาคําตอบ และแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนัก 
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

1 1 2 4 

   6. เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวนระคนให   
สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทํา 
พรอมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
ที่ได 

2 2 - 4 

รวม 11 13 6 30 
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 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแนวคิดของ ทอรแรนซ (Torrance  1972 : 34 – 38)   
ซ่ึงสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคประกอบดวยความคิด  3  ลักษณะ คือความคลองในการคิด   
ความยืดหยุนในการคิด  และความคิดริเร่ิม  ผูวิจัยจึงกําหนดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตรโดยวัดทั้ง  3  ลักษณะ คือ 
  3.1 ความคลองในการคิดทางคณิตศาสตร  ซ่ึงวัดความสามารถทางสมองของ
นักเรียนในการคิดหาคําตอบจากโจทยที่กําหนดใหไดจํานวนมากที่สุดในเวลาที่จํากัด 
  3.2 ความยืดหยุนในการคิดทางคณิตศาสตร  ซ่ึงวัดความสามารถทางสมองของ
นักเรียนในการคิดหาคําตอบจากโจทยที่กําหนดใหไดหลายกลุมและหลายแนวทาง 
  3.3 ความคิดริเร่ิมทางคณิตศาสตร  ซ่ึงวัดความสามารถทางสมองของนักเรียน       
ในการคิดหาคําตอบจากโจทยที่กําหนดใหไดแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดคนอื่น  ไมซํ้ากับ
คนสวนใหญ 
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรมีจํานวน 2 ฉบับ
ที่เปนคูขนาน ใชกอนและหลังเรียน โดยแบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบอัตนัยฉบับละ 3 ขอ ซ่ึงใน
แบบทดสอบไดกําหนดขอมูล  จํานวนเลขให แลวใหนักเรียนสรางโจทยปญหา หรือตั้งคําถาม      
หาคําตอบ หรือสรางเกณฑเพื่อใชในการจัดกลุมของขอมูล  ซ่ึงคําสั่งนั้นใหนักเรียนแสดงถึง     
ความคลองในการคิดทางคณิตศาสตร  ความยืดหยุนในการคิดทางคณิตศาสตร  และความคิดริเร่ิม
ทางคณิตศาสตร 
  เกณฑการตรวจใหคะแนนวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  
กําหนดขึ้นตามแนวคิดของ ทอรแรนซ (Torrance 1972 : 34 – 38) เนนความสามารถในการคิดหา
คําตอบในปริมาณที่มาก ความสามารถในการแกปญหาไดหลายทาง และความคิดที่แปลกใหมไมซํ้าใคร 
ซ่ึงแนวทางในการตรวจใหคะแนนมีดังนี้ คือ 
  ก. คะแนนความคลองในการคิด ผูวิจัยเปนผูใหคะแนนโดยพิจารณาจากจํานวน
คําตอบที่ตอบถูกตามเงื่อนไขของขอสอบแตละขอ โดยใหคําตอบละ 5 คะแนน แตถาตอบถูกซํ้า
หรือเหมือนเดิมจะไมใหคะแนนอีก 
  ข. คะแนนความยืดหยุนในการคิด ผูวิจัยเปนผูใหคะแนนโดยพิจารณาจากจํานวน
กลุมของคําตอบ หรือทิศทางของคําตอบ กลาวคือนําคําตอบทั้งหมดที่ใหคะแนนความคลองในการคิด
ไปแลวมาจัดเปนกลุมคําตอบที่เปนทิศทางเดียวกัน หรือความหมายอยางเดียวกัน  เมื่อจัดกลุมคําตอบ
เรียบรอยแลวใหนับจํานวนกลุมคําตอบ  โดยใหคะแนนกลุมคําตอบละ 5 คะแนน 
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     ในกรณีไมสามารถจัดคําตอบลงในกลุมคําตอบที่จัดไวเรียบรอยแลว ผูตรวจอาจ
จัดกลุมคําตอบขึ้นใหมอีกตามความจําเปนจนกวาจะครบตามคําตอบ 
  ค. คะแนนความคิดริเร่ิม พิจารณาจากคําตอบที่แปลกแตกตางไปจากคําตอบของ
ผูอ่ืน ไมซํ้ากับคนสวนใหญ โดยใชเกณฑรอยละ 1 ของกลุมตัวอยางที่ตอบไดจัดวามีความคิดริเร่ิม
มากที่สุด แลวนําจํานวนคําตอบที่ซํ้ากันของคําตอบทั้งหมดที่ไดมาคิดคะแนน ซ่ึง  คอรพเลย 
(Croplay 1966 : 261 – 262,  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2535 : 51)  มีเกณฑให
คะแนน ดังนี้   1) จํานวนคําตอบซ้ํากัน  12%  ขึ้นไป ได 0 คะแนน   2) จํานวนคําตอบซ้ํากัน 6 – 11%  
ได  1  คะแนน   3) จํานวนคําตอบซ้ํากัน  3 – 5%  ได  2 คะแนน   4) จํานวนคําตอบซ้ํากัน 2%  ได     
3 คะแนน และจํานวนคําตอบซ้ํากัน  ไมเกิน  1%  ขึ้นไป ได   4  คะแนน 
  คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหาไดจากผลบวกของคะแนนความคลอง  
ในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด และความคิดริเริ่ม ในแตกิจกรรมนํามารวมกันเปนผลบวกของ
คะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6   ที่มีตอวิธีการจดัการเรยีนรู
แบบ 4 MAT  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  2  ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี  
3 ระดับ  คือ  มาก  ปานกลาง  นอย  จํานวน 15  ขอ  ซ่ึงถามใน  3  ประเด็น คือ  1) บรรยากาศใน
การเรียนรู   2) กิจกรรมการเรียนรู   และ   3) ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู 
  ตอนที่ 2  เปนแบบพรรณนาความ  เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT   จํานวน  1  ขอ 

 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด  วิธีการและขั้นตอนในการสราง
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร   เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ที่จัดการเรียนรู
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 6)  ในดานมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู   เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน 
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  1.2 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู  ที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
จากงานวิจัย  หนังสือและเอกสารทางวิชาการ   รวมถึงเทคนิคการวัดผลประเมินผลวิชาคณิตศาสตร 
  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาเศษสวน     
ที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยมีองคประกอบดังนี้  เวลาเรียน  สาระการเรียนรู    
มาตรฐานการเรียนรู   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   สาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู   ส่ือการเรียนรู   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู   และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง  และใหคําแนะนํา  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานวัดผล  ดานเนื้อหา  และดานการสอน  
จํานวน  3   คน  ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูในดานเวลา  เนื้อหา  กิจกรรม 
การเรียนรู  ส่ือ  การวัดและประเมินผล  ของแผนการจัดการเรียนรู   แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ  (index of item objective congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
   + 1 หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกัน 
         0    หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกันหรือไม 
   – 1    หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลองกัน 
 นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร  ดังนี้                   
 

                                 IOC      =       
N

R∑  
 

   IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น  
     R     แทน      คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน     
              ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกําหนดเวลาใหชัดเจนในแตละกิจกรรม  และปรับปรุงใบงานใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถในการคิดสรางสรรค   กําหนดระยะเวลาทํางานอยางชัดเจนเหมาะสมกับกิจกรรม       
เกณฑการตรวจผลงานจากใบงานที่ตองการวัดผลการเรียนรู   เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
ตรวจสอบความถูกตอง  เพื่อแกไขกอนนําไปทดลองใช 
   แผนการจัดการเรียนรูมีคามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.67 ถึง 1.00    
(ดังภาคผนวก ก  หนา 158) 
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  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  จํานวน  38  คน  ซ่ึงกําลังศึกษาในปการศึกษา  
2548 ภาคเรียนที่  2  ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง  โดยเลือกใชแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว  
จํานวน  3  แผน  ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องทั้งโจทยปญหาการบวก  การลบ การคูณ  และการหาร  
และโจทยปญหาระคน     
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT นําไปใชจริงกับ 
กลุมทดลองตอไป ดังแผนภูมิที่ 11 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 11  ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูทีใ่ชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 
 

ศึกษาหลักสูตรในดานมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  
กระบวนการเรียนรู   เรื่องโจทยปญหาเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

ขั้นที่ 1 

ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู  ที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
 จากงานวิจัย  หนังสือและเอกสารทางวิชาการ  รวมถึงเทคนิคการวัดผลประเมินผล 

ขั้นที่ 2 

สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาเศษสวน  
 ที่ใชธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

ขั้นที่ 3 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ   และเชี่ยวชาญ    
ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา  กิจกรรม  สื่อ  การวัดและประเมินผล  

หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67ถึง1.00   

ขั้นที่ 4 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารณผูควบคุมวิทยานิพมธและผูเช่ียวชาญ ขั้นที่ 5 

นําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ขั้นที่ 6 

นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ขั้นที่ 7 
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 2. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน เปนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 1  ฉบับ มีทั้งหมด 30 ขอ  กําหนดเกณฑ     
ในการใหคะแนน  คือ   ตอบถูกให  1  คะแนน ตอบผิดหรือตอบไมไดให  0  คะแนน  ครอบคลุม
เนื้อหาเรื่องโจทยปญหาเศษสวน มีขั้นตอนในการดําเนินการสราง ดังนี้ 
  2.1 ศกึษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จาก 
   2.1.1 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   2.1.2 ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
   2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
   2.1.4 การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6      
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากเอกสาร
หลักสูตร   และงานวิจัยที่เกี่ยวของ     
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  แบบปรนัย 4  ตัวเลือก 
จํานวน 50  ขอ โดยตองการจริงจํานวน 30 ขอ สาเหตุที่สรางแบบทดสอบเกินจํานวนที่ตองการ 
เพราะตองนําไปหาคุณภาพแบบทดสอบเปนรายขอ และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตาม
จํานวนที่ตองการ   
  2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  และตารางวิเคราะห
แบบทดสอบ  ไปใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ  และใหคําแนะนําแลวนําไปให  
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ดานการวัดผล ประเมินผล  และการจัดการเรียน
การสอน  ตรวจสอบความถูกตองของการวัดและใชดุลพินิจ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content validity) และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
     + 1   หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
            0   หมายถึง   ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
      – 1 หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
   แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC)  ระหวาง  0.67  ถึง   1.00   (รายละเอียดดังภาคผนวก ก  หนา 159) 
  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวคร้ังที่ 1  เกี่ยวกับ 
แบบทดสอบบางขอคําถามไมชัดเจน  และเฉลยไมถูกตอง  แลวจึงนําไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบหา
คุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  
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ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  38  คน จาก 1 หองเรียน   เพราะนักเรียนไดผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน มาแลว และเปนการทดลอง (try out)  ในชวงเริ่มเปดภาคเรียนที่ 2  นักเรียน
จึงมีพื้นฐานความรูอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6         
  2.6 นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยคําตอบที่
ถูกตองให  1  คะแนน และคําตอบผิดหรือไมตอบให  0  คะแนน แลวนํามาหาคาสถิติของแบบทดสอบ
ซ่ึงเปนคาที่ยอมรับกันตามทฤษฎีการสรางขอสอบ  คือคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)   
   การตรวจสอบคาความยากงาย (p)  คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูก 
ในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  (พวงรัตน ทวีรัตน 
2543 : 129)  เนื่องจากมีขอสอบจํานวน 50 ขอ  แตตองการเพียง 30 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดย
ใชเกณฑ ดังนี้  1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกัน และกระจายใหครบทุก
จุดประสงค   2)  มีคาความยากงาย (p)  ใกลเคียง 0.50 มากที่สุด   ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่ม ี   
คาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูอยู ระหวาง  0.21 - 0.80   
   การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (discrimination)  คือ ตรวจสอบหาขอสอบสามารถ 
จําแนกนักเรียนเกงและออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ถือวา
ขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดี (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 130) แตเนื่องจากมี
ขอสอบเกินจํานวน 30 ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบใหเหลือ  30  ขอโดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) มีจํานวน
ขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค 2) มีคาอํานาจจําแนก 
(r)  อยูระหวาง  0.20 ถึง 0.80 ซึ่งผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง   
0.23 – 0.76  
   การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ
และคงที่ โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑการตรวจสอบคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r)   จํานวน  30  ขอ  นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชวิธีการของคูเดอร–ริชารดสัน 
จากสูตร KR 20 (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123)  ซ่ึงผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ปรนัยมีคาเทากับ  0.84 
  2.7 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนไปทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางในงานวิจัย 
  สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดังแผนภูมิที่  12 
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 แผนภูมิที่ 12  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู            
                  

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีวิธีการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง และการใชแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรค 
  3.2 นําขอมูลและแนวคิดตาง ๆ ที่ไดมาสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน           
การคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาเศษสวน  มีจํานวน 2 ฉบับที่เปนคูขนาน     
โดยแบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบอัตนัยฉบับละ 3 ขอ  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถใน    

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากเอกสารตาง ๆ 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวนจํานวน 50 ขอ 
และใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา 

 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน   ตรวจสอบและนํามาหาคา 
ดัชนีความสอดคลอง คํานวณได ระหวาง 0.67ถึง1.00 

นําแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวครั้งที่ 1  
ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบปรนัยมาหาคาอํานาจจําแนก (P) 
คาความยากงาย (r) และคาความเชื่อมั่น (KR-20) ดวยโปรแกรม SPSS 

 แลวเลือกแบบทดสอบไว 30 ขอ 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวน 
ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 
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การแตงโจทยปญหา วัดความสามารถในการตั้งคําถามจากสถานการณที่กําหนดใหวัดความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากจํานวนเลขที่กําหนดให   ซ่ึงคําส่ังนั้นใหนักเรียนแสดงถึงความคลอง
ในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด  และความคิดริเร่ิมทางคณิตศาสตร 
  3.3 สรางเกณฑในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร ตามแนวคิดของ  ทอรแรนซ (Torrance 1972 : 34 – 38)  โดยเนนความสามารถใน
การคิดหาคําตอบในปริมาณที่มาก  ความสามารถในการแกปญหาไดหลายทาง  และความคิดที่
แปลกใหมไมซํ้าใคร 
  3.4 นําแบบทดสอบและเกณฑการวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรที่สรางไปให  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ  ดานวัดผล  ดานเนื้อหา  
และดานการสอน  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง ดานเนื้อหา  แลวปรับปรุงแกไข แลวมา
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑยอมรับได    
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
   + 1   หมายถึง   แนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนั้นได 
   0   หมายถึง   ไมแนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนั้นไดหรือไม 
   – 1   หมายถึง   แนใจวาเกณฑการประเมินไมสามารถความสามารถนั้นได 
  3.5 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 3 คน   
ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะวา เกณฑการใหคะแนนเหมาะสมดี แตควรเขียนคําช้ีแจงใหชัดเจนวานักเรียน
สามารถหาคําตอบใหไดมากที่สุดเทาที่สามารถทําได 
   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  (ดังภาคผนวก ก  หนา 160) 
  3.6 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดสรางสรรคและเกณฑการวัดความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไปทดลอง (try out)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
โดยใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  จํานวน 38 คน  ขณะ ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  
ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  นํามาตรวจสอบคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
ไดผลดังนี้ แบบทดสอบฉบับที่ 1  มีคาความยากงายระหวาง 0.35 – 0.64  ฉบับที่ 2 มีคาความยากงาย
ระหวาง  0.49 – 0.72   และแบบทดสอบฉบับที่ 1  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.09 – 0.42  ฉบับที่ 2   
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.10 – 0.52    
   ซ่ึงผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบัค (Cronbach) ไดผลดังนี้  แบบทดสอบฉบับที่ 1  ใชกอนเรียน  มีคาความเชื่อมั่น 0.67 และ
ฉบับที่ 2  ใชหลังเรียน  มีคาความเชื่อมั่น 0.69     
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   จากแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกตาม
เกณฑที่กําหนด   ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแบบทดสอบความคิดสรางสรรคในการวัดขอที่ 3  โดยเดิม
กําหนดจํานวนเลขเปนเศษสวน  ซ่ึงทําใหนักเรียนตองใชเวลามาก จึงเปลี่ยนเปนจํานวนนับ และไดทํา
การทดลอง (try  out)   เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือคร้ังที่ 2 โดยใชนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1   
จํานวน  38  คน ขณะ ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา  
(สมัครพลผดุง)   ซ่ึงผลการตรวจสอบไดผลดังนี้ 
   แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความยากงายระหวาง       0.25 - 0.64 
                  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง      0.39 – 0.82 
                  มีคาความเชื่อมั่น                     0.81        
   แบบทดสอบฉบับที่ 2 มีคาความยากงายระหวาง       0.22 - 0.53 
                  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง     029 – 0.72 
      มีคาความเชื่อมั่น                     0.84     
  3.7 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดสรางสรรค และเกณฑการวัดความสามารถ 
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดใหไปทดลองใชกับนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางในงานวิจัย  โดยฉบับที่ 1  เปนแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test)  และฉบับที่ 2  
เปนแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)  ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ  ดังแผนภูมิที่ 13 
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แผนภูมิที่ 13  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร       

 4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธี   
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ  4  MAT แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ของลิเคอรทแลว
ปรับเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  เพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  คือ  
เห็นดวยมาก 3 คะแนน  เห็นดวยปานกลางให 2 คะแนน  เห็นดวยนอยให 1 คะแนน ขอคําถาม  
แบงออกเปน 3 ประเด็น  คือ 1) บรรยากาศในการเรียนรู   2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู  3) ประโยชน    
ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน  15  ขอ     
  สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย  
ดังตารางที่ 8 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดสรางสรรค 

สรางเกณฑใหคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 

นําแบบทดสอบและเกณฑการวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญ  ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข     

นําหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ  3  คน 

นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดสรางสรรค ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 
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ตารางที่ 8 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น 
 

คาเฉล่ีย ระดับความคดิเห็น 
2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 

  ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบปลายเปด  ใหนักเรียนเขียนพรรณนาความเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  จํานวน  1 ขอ 
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับปญหาในการเรียนและขอเสนอแนะตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
  4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน  15  ขอ  และพรรณนาความ 1ขอ 
  4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และ   
ผูเชี่ยวชาญ  ดานการวัดผล  ดานเนื้อหา  และดานการสอน  จํานวน 3 คน  ตรวจสอบความถูกตอง
ของการวัด  และใชดุลยพินิจเพื่อตรวจความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม   นําตารางวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้  
   +1   หมายถึง   แนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนั้นได 
        0   หมายถึง   ไมแนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนั้นไดหรือไม 
   –1   หมายถึง   แนใจวาเกณฑการประเมินไมสามารถความสามารถนั้นได 
  4.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  
เกี่ยวกับ  คําถามบางขอไมสัมพันธกับประเด็นที่ตองการวัด   
   แบบทดสอบถามความคิดเห็น   มีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) เทากับ  1.00 
(ดังภาคผนวก ก  หนา 161) 
  4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียนที่เปน 
กลุมตัวอยางในการทดลองตามแผนภูมิที่ 14 
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สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 14  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทดลอง  และการเก็บรวบรวมขอมลูผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดงัตอไปนี้  
 1. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน (pretest)  ดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
 2. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ตามแผนการจัด 
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 6 แผนเปนระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ไดทําการทดลองสอนในชวง
เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ  
4 MAT  ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นสรางประสบการณ  :  เปนขั้นการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจ  
และจูงใจใหนักเรียนอยากเรียน   โดยเนนการพัฒนาสมองซีกขวาของนักเรียน 
  ขั้นที่ 2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ : เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนความรู
ความคิดและประสบการณ  เนนการพัฒนาสมองซีกซายของนักเรียน 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ    และผูเช่ียวชาญ  3  คน 
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่แกไขปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 
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  ขั้นที่ 3  ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด : เปนขั้นที่จัดกิจกรรมให
นักเรียนไดพัฒนาสมองซีกขวา  โดยอาศัยการสังเกต และเชื่อมโยงความรูความคิดไปสูมโนคติ 
  ขั้นที่ 4  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด : เปนขั้นที่ใหสาระการเรียนรู  หรือขอความรู  
โดยอาศัยส่ืออุปกรณ  หรือเทคนิคการสอนตาง ๆ ตามความเหมาะสม ขั้นนี้นักเรียนไดรับการพัฒนา
สมองซีกซาย 
  ขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด : เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนา  หรือเกิดมโนคติซ่ึงเปนการพัฒนาสมองซีกซายของนักเรียน 
  ขั้นที่ 6  ขั้นวางแผนและสรางผลงาน : เปนขั้นที่ใหนักเรียนใชสมองซีกขวาเพื่อ
ปรับแตงสาระการเรียนรูที่พบใหแจมชัด 
  ขั้นที่ 7  ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช : เปนขั้นที่จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดใชสมองซีกซาย  โดยการวิเคราะหวิจารณหรือหาขอเดน-ขอดอย  และปรับปรุงให
สมบูรณ  หรือประยุกตใชขอความรูในสถานการณใหมอยางอิสระดวยตนเอง 
  ขั้นที่ 8  ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน : เปนขั้นที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดพัฒนาสมองซีกขวา โดยรวมกันแลกเปลี่ยนขอความรูที่พบหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  สามารถ 
สรุปเปนแผนภูมิขั้นการสอนไดดังในแผนภูมิที่ 15  
 3. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (posttest) ดวยแบบทดสอบผลการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  ซ่ึงเปนขอสอบฉบับเดียวกับขอสอบที่ทําการทดสอบกอนเรียน  จํานวน 30 ขอ และ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ซ่ึงเปนแบบทดสอบคูขนานกับ
แบบทดสอบที่ทํากอนเรียน จํานวน  3  ขอ 
 4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 5. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  และผลจากการทําแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล 
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ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยน 
ความรูของตนเองกบัผูอื่น 

การเริ่มตน 

ทบทวนความรูเดิม 

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนศึกษาคนควา หาขอมูลเพิ่มเตมิ โดยศึกษา 
จากใบความรู  สื่ออุปกรณ 

นักเรียนคิดไตรตรอง และรวมกันอภิปรายกลุม
ยอยเกีย่วกับเนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนสรางความคิดรวบยอดของตนเอง 
โดยอาศัยการสังเกต 

นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจาก ใบงาน แบบฝกหัด 

นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

สรุปความคิดเห็นทีไ่ด และ แลกเปลี่ยนความรูความคิดกบัผูอื่น 

สิ้นสุด 

 นักเรียนแสดง 
ความถนัด ความเขาใจในเนื้อหาวิชา  
ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ  

เชน  การสรางชิ้นงาน 

ซอมเสริม 

ขั้นสราง 
ประสบการณ 

ขั้นวิเคราะห 
ประสบการณ 

ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสู 
ความคิดรวบยอด 

 
ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 

ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 

ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 

      ขั้นวิเคราะหเพือ่นําไปประยุกตใช 

ไมผาน 

แผนภูมิที่ 15  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรยีนรูแบบ 4 MAT 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  มีรายละเอียดดังนี้  
     1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  
(index of  item objective congruence : IOC) 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร ดําเนินการดังนี้ 
   1.2.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของแบบทดสอบโดยการหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (index of item objective congruence : IOC) 
   1.2.2 ตรวจสอบคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของทดสอบปรนัย 
    1.2.2.1 การตรวจสอบคาความยากงาย (P)  คือ สัดสวนระหวางจํานวน
ผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง     
0.20 – 0.80   (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129)   
       1.2.2.2 การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (discrimination)  คือ ตรวจสอบ 
หาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.20 ขึ้นไป ถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดี (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 130) 
   1.2.3 การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอและคงที่ หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชวิธีการของคูเดอร–ริชารดสัน จากสูตร 
KR 20  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123)  โดยใชเกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต   0.80  ขึ้นไป 
  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร ดําเนินการดังนี้ 
   1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของแบบทดสอบโดยการหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (index of  item objective congruence : IOC) 
   1.3.2 ตรวจสอบหาคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   ใชสูตรของ  วิทเนย และซาเบอร (Whitney  
and  Sabers)   (พรอมพรรณ  อุดมสิน  2544 : 147 – 148) 
    1.3.3 ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ  
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร โดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach)
(ประคอง  กรรณสูต  2538 : 47 ; พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125 – 126) 
  1.4 ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการดังนี้  
   ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of  item  objective 
congruence : IOC) 
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 2. การตรวจสอบสมมติฐาน 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน   
ใชคาสถิติดังนี้ 
   2.1.1 คาเฉลี่ย ( X ) 
   2.1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
   2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนกอนและหลัง   ที่
สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร   โดยการทดสอบคา  t – test  แบบ dependent 
  2.2 การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ในดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู   บรรยากาศในการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับ 
   2.2.1 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ  ใชคาเฉลี่ย  และ     
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2.2.2 การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามปลายเปด  เพื่อพรรณนาความคิดที่มี
ตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  และขอเสนอแนะ   ใชการวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)  
   สําหรับวิธีดําเนินการวิจัย  สรุปไดดังตารางที่   9   
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ตารางที่ 9  การสรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูเรื่องโจทยปญหา
เศษสวนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  
กอนและหลังเรียนที่สอน
ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT 
 

- วัดผลการเรียนรูกอนเรียน 
- จัดการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู 
- วัดผลการเรียนรูหลังเรียน 
 
 

-แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการจัดการเรียนรู 
แบบ 4 MAT 
-แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนและหลังเรียน 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย( X ) 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบสมมติฐาน 
โดยสูตร t-test dependent 

2. เพื่อศึกษาความสามารถ 
ในการคิดสรางสรรค 
ทางคณิตศาสตรเรื่อง
โจทยปญหาเศษสวน 
ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  6  
ที่สอนดวยวิธีการจัด 
การเรียนรูแบบ 4  MAT 
  

- วัดความสามารถในการคิด 
สรางสรรคทางคณิตศาสตร
กอนเรียน 
- จัดการตามแผนการจัด 
การเรียนรู 
- วัดความสามารถในการคิด 
สรางสรรคทางคณิตศาสตร
หลังเรียน  

- แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร
กอนและหลังเรียน 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) และทดสอบสมมติฐาน 
โดยสูตร t-test dependent 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ที่มีตอวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT 

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่ไดรับ 
การเรียนรูโดยใช 
วิธีการจัดการเรียนรู 
แบบ 4 MAT 
 

- นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 6/3  จํานวน  
38  คน  จาก  
1 หองเรียน 

-แบบสอบถามความคิดเห็น 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
รอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวนและความสามารถใน   
การคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  
และแบบสอบถามความคิดเห็น  ที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  คน  ไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจํานวน  38  คน  ดวยการทดสอบ
กอนเรียน  จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  แลวจึงทดสอบหลังเรียน      
และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปน   
การตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
โดยแบงเปน  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู  
เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนกอนและหลังการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 ตอนที่ 2  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  กอนและ
หลังการเรียนที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 ตอนที่ 3  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น  
ของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

ตอนที ่1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู   
 เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนกอนและหลังการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   
 ท่ีสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1  ผลการเรียนรูทางคณิตศาสตรเร่ือง
โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6    หลังเรียนที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  สูงกวากอนเรียนหรือไม  ผลการวิเคราะหดังตารางที่  10 
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ตารางที่ 10  การเปรียบเทยีบคะแนนผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน     
  ของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จํานวน  38  คน    
  กอนและหลังการเรียนที่สอนดวยวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT   
 
วิธีการจัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT N คะแนนเต็ม X  S.D. t-test Sig. 

กอนเรียน 38 30 11.39 3.82 

หลังเรียน 38 30 23.21 4.22 
-21.52 .000 

 
 จากตารางที่ 10  พบวา ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย  ขอที่  1  
 
ตารางที่ 11  คะแนนผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  หลังการเรียนที่สอน 
  ดวยวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT   โดยแยกเปน  6  เร่ืองยอย 
 

โจทยปญหาเศษสวน คะแนนเต็ม X  S.D. รอยละ(%) ลําดับที่ 
1. การบวก การลบเศษสวน 6 4.95 1.09 82.46 2 
2. การบวก การลบเศษสวนจาํนวนคละ 5 3.63 1.02 75.19 5 
3. การคูณเศษสวน 4 3.63 0.59 90.79 1 
4. การหารเศษสวน 7 5.26 1.39 75.19 4 
5. การบวก  การลบ การคูณ และ 
    การหารเศษสวนระคน 

4 3.07 0.81 76.97 3 

6.โจทยปญหาเศษสวนระคน 4 2.65 0.81 66.45 6 
 
 จากตารางที่ 11  พบวา  ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT หลังการจัดการเรียนรู  เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู 
6 เรื่องยอย  นักเรียนไดคะแนนผลการเรียนรูเรื่อง  โจทยปญหาการคูณเศษสวนสูงที่สุด คิดเปน    
รอยละ 90.79  รองลงมาคือ โจทยปญหาการบวก การลบเศษสวน  คิดเปนรอยละ 82.46 และ     
โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนระคน  โจทยปญหาการหารเศษสวน  
โจทยปญหาการบวก   การลบเศษสวนจํานวนคละและโจทยปญหาเศษสวนระคน  คิดเปน          
รอยละ 76.97,  75.19, 75.19  และ  66.45  ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 ทางคณติศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 กอนและหลังการเรียน ท่ีสอนดวยวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 
  
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี  2  ความสามารถในการคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวย     
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เปนอยางไร  ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12  การเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร      
  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  กอนและหลังเรยีน ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT  โดยจําแนกในแตละองคประกอบ 
 

Pre-test Post-test องคประกอบของความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร 

 
  n X  S.D. ลําดับท่ี X  S.D. ลําดับท่ี 

 
t-test 

 
Sig 

ความคลองในการคิด  38  14.58 3.55 1 34.13 9.35 1 17.45 .000 
ความยืดหยุนในการคิด  38  8.24 2.17 2 17.87 5.47 2 13.25 .000 
ความคิดริเริ่ม 38  2.68 1.53 3 7.03 3.17 3 11.92 .000 

รวมทุกองคประกอบ 38 25.53 5.80 - 59.00 14.52 - 20.33 .000 
 
 จากตารางที่ 12  พบวา โดยภาพรวมความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลังเรียน  ( X  =  59.00, S.D.  =  14.52)   ที่สอนดวยวิธีการจัดการ
เรียนรู  แบบ 4 MAT  สูงกวากอนเรียน  ( X  = 25.53, S.D. = 5.80)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 และเมื่อพิจารณารายองคประกอบของความสามารถใน
การคิดสรางสรรคไว 3 องคประกอบ  คือ  องคประกอบที่ 1  ความคลองในการคิด  องคประกอบที่ 
2  ความยืดหยุนในการคิด  และองคประกอบที่  3  ความคิดริเร่ิม   พบวา 
 องคประกอบที่ 1  ความคลองในการคิด  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในดานความคลอง
ในการคิดหลังเรียน ( X  = 34.13, S.D. = 9.35)  สูงกวากอนเรียน ( X  = 14.58 , S.D. = 3.55) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 องคประกอบที่ 2  ความยืดหยุนในการคิด  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในดาน  
ความยืดหยุนในการคิดหลังเรียน  ( X  = 17.87, S.D. = 5.47)  สูงกวากอนเรียน  ( X  = 8.24,         
S.D. = 2.17)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 องคประกอบที่ 3  ความคิดริเร่ิม  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในดานความคิดริเร่ิม 
หลังเรียน  ( X  = 7.03, S.D. = 3.17)  สูงกวากอนเรียน  ( X  = 2.68, S.D. = 1.53)  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
ตอนที่  3  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคดิเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น   
 ของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
  
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6  ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  อยูในระดับใดและเปนอยางไร    
 ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีรายละเอียด
ดังตารางที่  13 
 
ตารางที่  13  ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่6  ที่มีตอการจัดการเรียนรูสาระ 
  การเรียนรูคณติศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ที่สอนดวยวิธีการจดัการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT  ในภาพรวม 

 
ระดับความคดิเห็น   ความคิดเห็น X  S.D. คาระดับ ลําดับที่ 

ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู 2.83 0.33 เห็นดวยมาก 1 
ดานบรรยากาศในการเรยีนรู 2.78 0.40 เห็นดวยมาก 3 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรู 2.80 0.39 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.80 0.37 เห็นดวยมาก  
 

 จากตารางที่ 13 พบวาโดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ4 MAT  
ในระดับมาก  ( X = 2.80, S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักเรียน    มีความคิดเห็น
อยูในระดับมากทุกดาน  เรียงตามลําดับ  ไดแก  ลําดับที่  1  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     ( X  = 2.83, 
S.D. = 0.33)  ลําดับที่  2  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.80,  S.D. = 0.39)  
และ  ลําดับที่  3  ดานบรรยากาศในการเรียนรู   ( X  = 2.78, S.D. = 0.40) 
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 สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ตอวิธีการจัดการเรียนรู    
แบบ 4 MAT   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ดังตารางที่  14   
 
ตารางที่ 14  ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่6  ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT  ดานการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ  4  MAT   
 

ระดับความคดิเห็น   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบ  4  MAT X  S.D. คาระดับ ลําดับที่ 

1.  มีการทบทวนความรูเดิมใหนกัเรียนเกดิความสนใจ 
     เชน  การเลาเรื่อง  การเลนเกม  รองเพลง 

2.97 0.16 เห็นดวยมาก 1 

2.  มีการใชของจริง  ของจําลองหรือรูปภาพ   
     เพื่อนําไปสูสัญลักษณ 

2.66 0.47 เห็นดวยมาก 5 

3.  มีโอกาสไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 2.97 0.16 เห็นดวยมาก 1 
4.  ใหนกัเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน 2.76 0.43 เห็นดวยมาก 4 
5.  นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
     แบบ 4 MAT  อีกในเนื้อหาอ่ืน ๆ   

2.79 0.41 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.83 0.33 เห็นดวยมาก  
 

 จากตารางที ่  14   พบวา      นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรยีนรูแบบ    4 MAT   
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  โดยภาพรวม เห็นดวยอยูในระดับมาก  ( X  = 2.83,   
S.D. = 0.33)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวานักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ เรียงตามลําดับไดแก     
มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรียนเกิดความสนใจ  เชน  การเลาเรื่อง  การเลนเกม  การรองเพลง
และนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ   ( X  = 2.97,  S.D. = 0.16)  รองลงมา  คือ นักเรียน
ตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  อีกในเนื้อหาอื่น ๆ  ( X  = 2.79,  S.D. = 0.41)  
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน  ( X  = 2.76,  S.D. = 0.43)  และลําดับสุดทาย  คือ  มีการใช
ของจริง  ของจําลองหรือรูปภาพเพื่อนําไปสูสัญลักษณ  ( X  = 2.66,  S.D. = 0.47) 
 สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    6        ที่ตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 
4 MAT   ดานบรรยากาศในการเรียนรู   ดังตารางที่  15  
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ตารางที่ 15  ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่6  ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT  ดานบรรยากาศในการเรยีนรู   
 

ระดับความคดิเห็น  ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
แบบ 4 MAT   X  S.D. คาระดับ ลําดับที่ 

1.  ชวยใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานเปน  
     กันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน 

2.76 0.43 เห็นดวยมาก 3 

2.  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง   
     มีอิสระในการเรียนรู 

2.74 0.44 เห็นดวยมาก 4 

3.  มีบรรยากาศทาทาย  กระตุนใหอยากปฏิบัติ 
     แกปญหาทางคณิตศาสตร 

2.82 0.39 เห็นดวยมาก 2 

4.  ทําใหนกัเรยีนกระตือรือรนในการปฏิบตัิกิจกรรม 
     การเรียน  ขั้นตอนตาง ๆ  ตลอดเวลา 

2.89 0.31 เห็นดวยมาก 1 

5.  มีบรรยากาศการเรียนผอนคลาย  ไมเครงเครียด 2.71 0.45 เห็นดวยมาก 5 
รวม 2.78 0.40 เห็นดวยมาก  

 
 จากตารางที่ 15  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT  ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู  โดยภาพรวม  เห็นดวยอยูในระดับมาก  ( X  = 2.78,  S.D. = 0.40)   เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ    เรียงตามลาํดบัไดแก  การจดัการเรยีนรู  ทาํให
นักเรียนกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ขั้นตอนตาง ๆ ( X  = 2.89,  S.D. = 0.31)   มี
บรรยากาศทาทาย  กระตุนใหอยากปฏิบัติแกปญหาทางคณิตศาสตร ( X  = 2.82,  S.D. = 0.39)    
การจัดกิจกรรมชวยใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานเปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน     
( X  = 2.76,  S.D. = 0.43)   คือ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู    
( X  = 2.74,  S.D. = 0.44)  และลําดับสุดทาย  คือ  มีบรรยากาศการเรียนผอนคลาย  ไมเครงเครียด    
( X = 2.71,  S.D. = 0.45) 
 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT   
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ดังตารางที่  16  
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ตารางที่ 16  ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่6    ที่มีตอวิธีการจดัการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT   
 

ระดับความคดิเห็น ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู X  S.D. คาระดับ ลําดับที่ 
1.  ชวยใหนกัเรียนเกดิความมั่นใจในการคดิ   
     และปฏิบัติการแกปญหาคณิตศาสตรมากขึ้น 2.82 0.39 เห็นดวยมาก 2 

2.  ชวยใหนกัเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป 
     ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 2.89 0.31 เห็นดวยมาก 1 

3.  ชวยใหนกัเรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรค 2.82 0.39 เห็นดวยมาก 2 
4. การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  ชวยใหนักเรียน 
     ทํางานไดอยางเปนระบบมีแบบแผนและรอบคอบ 2.71 0.45 เห็นดวยมาก 5 

5.  การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  ชวยใหนักเรียน 
     ชวยเหลือพึง่พาสนับสนุนใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 
     มากขึ้น 

2.76 0.43 เห็นดวยมาก 4 

รวม 2.80 0.39 เห็นดวยมาก  
 
 จากตารางที่ 16  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT  ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็น
ดวยอยูในระดับมาก  ( X  = 2.80,  S.D. = 0.39)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวย
มากในทุกขอ  เรียงตามลําดับไดแก ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได  ( X  = 2.89,  S.D. = 0.31)    ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการคิด  และ
ปฏิบัติการแกปญหาคณิตศาสตรมากขึ้น  ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรค     
( X  = 2.82,  S.D. = 0.39) การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ชวยใหนักเรียนชวยเหลือพ่ึงพาสนับสนุน
ใหกําลังใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ( X  = 2.76,  S.D. = 0.43)  และลําดับสุดทาย  คือ การจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบมีแบบแผนและรอบคอบ ( X = 2.71,       
S.D. = 0.45) 
 นอกจากนี้  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จาก
แบบสอบถามปลายเปด  เกี่ยวกับความคิดเห็น  และขอเสนอแนะสรุป เมื่อเรียงลําดับรอยละของ
ความคิดเห็นไดดังนี้ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน  ไดเลนเกม รองเพลง แสดงทาทางประกอบ
ในระหวางเรียน ทําใหไมเครียด  คิดเปนรอยละ 86.25  นักเรียนมีความสนใจและไดรับความรูมากขึ้น  
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แบบฝกหัดหรือใบงานครูจะคอยดูแล  กระตุน  ทําใหเขาใจไดดียิ่งขึ้นคิดเปนรอยละ 66.50 นักเรียน
ไดทํางานรวมกันแบงหนาที่กันทํางาน ทําใหเกิดความสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  คิดเปน    
รอยละ 54.50  อีกทั้งนักเรียนไดแสดงผลงานอยางอิสระ  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน         
คิดเปนรอยละ  33.75   นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดสอนเพื่อนที่ยังไมเขาใจ ไดทราบผลการเรียนทันที
จากแบบทดสอบยอยประจําบท  คิดเปนรอยละ 25.25   และยังใหขอเสนอแนะวา  ควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ในเรื่องอื่น ๆ เชน  เร่ืองรอยละ การหาปริมาตร  
การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต  คิดเปนรอยละ 65.25  และนําไปสอนในวิชาอื่น ๆ เชน  วิชาภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา   คิดเปนรอยละ 42.50   นอกจากนี้ยังมีขอที่ควรปรับปรุงคือ  เนื่องจาก
เปนวิชาที่มีเนื้อหาเขาใจคอนขางยาก   ควรใชเวลาในการทําแบบทดสอบยอยหรือแบบฝกมากกวานี ้
เพราะทําไมทัน โดยเฉพาะบทที่มีเนื้อหาที่ซับซอนแสดงวิธีทําหลายขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 24.75 
จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีแบบประเมินที่ใชในการวัดคือ  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบทดสอบยอยประจําแผนการเรียนรู  
พบวา  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแยกออกเปน 6 ประเภท  ไดผลการประเมินโดย
เรียงลําดับดังนี้คือ  ความสนใจและการซักถามไดผลการประเมินสูงที่สุดคิด  เปนรอยละ 91.66   
รองลงมาคือความตั้งใจในการเรียน คิดเปนรอยละ 92.54   ตอบคําถามและมีสวนรวมในกิจกรรม
หรืองานกลุม คิดเปนรอยละ 86.40    ทํางานทันตามเวลากําหนด คิดเปนรอยละ 79.39  มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค คิดเปนรอยละ 77.63  และการนําเสนอผลงาน คิดเปนรอยละ 75.43    เมื่อพิจารณา
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ นักเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติ  (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก  ก   หนา 166)    และจากผลการปฏิบัติงานของนักเรียน  จากการทําใบงานไดแยกการ
ประเมินเปน    4  รายการ  คือประเมินดาน ความถูกตอง    ความสะอาด   ความคิดสรางสรรค  และผลงาน
ทันตามเวลา พบวา นักเรียนอยูในระดับคุณภาพควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 15.79 ระดับคุณภาพ
พอใช คิดเปนรอยละ 26.32 และระดับคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 57.89 ใน4รายการ นักเรียนปฏิบัติ
ดานความถูกตองไดดีที่สุด  รองลงมาคือ  ความสะอาด  ผลงานทันตามกําหนดเวลา และต่ําสุดคือ  
ความคิดสรางสรรค  (รายละเอียดดัง ภาคผนวก  ก หนา 167)   และจากการทําแบบทดสอบยอย  
ทายแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวา จากแบบทดสอบยอยแผนที่ 3 เร่ืองโจทยปญหาการ
คูณ   ไดคะแนนสูงที่สุด    คิดเปนรอยละ 86.00   รองลงมาคือแบบทดสอบยอยแผนที่ 1, 4 และ6  
เร่ืองโจทยปญหาการบวก  การลบเศษสวน  โจทยปญหาการหารเศษสวน และโจทยปญหาเศษสวน
ระคน  คิดเปนรอยละ  79.00  เทากัน  และแบบทดสอบยอยแผนที่  2 และ 5  เร่ืองโจทยปญหาการ
บวก   การลบเศษสวนระคนกับโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารเศษสวน คิดเปนรอยละ 78.50 
เทากัน(รายละเอียดดัง ภาคผนวก ก หนา 168)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนและความสามารถ        
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย (Pre Experimental  
Design) แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One–Group Pretest–Posttest Design)  โดยมีวัตถุประสงค  
การวิจัย  1)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  กอนและหลังการเรียน  ที่สอน
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ที่สอนดวยวิธี       
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้        
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 3 หองเรียน 
รวม 114  คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดเสนหา  (สมัครพลผดุง)  ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 1 หองเรียน       
รวมทั้งสิ้น 38  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย     คร้ังนี้  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ซ่ึงมี     
คาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 ถึง 1.00   แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวน  จํานวน 1 ฉบับ ใชในการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) โดยเปน
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  มีคาความเที่ยงตรงระหวาง 0.67 ถึง 1.00    
มีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ขึ้นไป  แบบทดสอบ วัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  
เปนแบบทดสอบแบบคูขนาน ฉบับที่ 1 ใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  และฉบับที่ 2  ใชทดสอบ
หลังเรียน (Post-test)  เปนแบบทดสอบอัตนัย 2 ฉบับ ๆ ละ 3  ขอ  แบบทดสอบแตละฉบับมี    
ความเที่ยงตรงเทากับ 1.00 ความเชื่อมั่นเทากับ  0.81 และ 0.84 ตามลําดับ    แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   โดยสอบถามในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
ดานบรรยากาศในการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีคาความเที่ยงตรง
เทากับ 1.00  การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)         
การทดสอบคาที  (t–test)   แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)   

132 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 133

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  และความสามารถ   
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหา
เศษสวนที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1  ที่กําหนดไว   
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 2  ที่กําหนดไว  โดยนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   ดานความคลองในการคิดสูงที่สุด  รองลงมา
คือดานความยืดหยุนในการคิด  และดานความคิดริเร่ิมตามลําดับ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
อยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรยีงตามลาํดบั
คือ ลําดับที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยมีความคิดเห็นวา  มีการทบทวนความรูเดิม         
ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ  จากของจริง ของจําลองหรือรูปภาพ  เพื่อนําไปสูสัญลักษณ  ลําดับที่ 2 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   โดยมีความคิดเห็นวา  สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เกิดความมั่นใจในการคิดและปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร     
มีระบบ  แบบแผนในการทํางาน   และลําดับที่ 3  ดานบรรยากาศในการเรียนรู   โดยมีความเห็นวา  
มีความกระตือรือรน  บรรยากาศทาทาย  กระตุนใหอยากปฏิบัติแกปญหา  และสนุกสนานเปน
กันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน และความสามารถ 
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัย  ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวน  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวา   กอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยกอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีผลการเรียนรูคิดเปนรอยละ 
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37.98 และหลังการจัดการเรียนรูมีผลการเรียนรูคิดเปนรอยละ 77.37 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการจัดการเรียนรู ที่สามารถทําใหผูเรียนที่มีลักษณะ
การเรียนรูที่แตกตางกัน  ไดเรียนรูตามรูปแบบหรือวิธีการเรียนรูที่ตนเองถนัด  เนื่องจากเปนวิธีสอน
ที่มีขั้นตอนตอเนื่องเปนระบบ  มีกิจกรรมแตละขั้นตอนที่สนองตอบตอลักษณะการเรียนรูแบบ
ตางๆ   รวมทั้งนักเรียนจะไดรับการพัฒนาความสามารถดานตางๆอยางครอบคลุม ผูเรียนไดรับการ
กระตุนใหใชสมองทั้ง 2 ซีก  ประสานกันอยางเปนขั้นตอน จึงสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 4 สวน 8 ขั้นตอน คือข้ันที่ 1  สรางประสบการณ   
โดยครูจัดกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมแกนักเรียน  ประสบการณที่ครูจัดใหนี้  
จะเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน  กิจกรรมที่ครูจัดเชน รองเพลง  เลนเกม
แขงขัน  การคิดเลขเร็ว  เกี่ยวกับเนื้อหาการบวก  ลบ  คูณ  และหารเศษสวน ที่นักเรียนเคยเรียน
มาแลว  เมื่อนักเรียนทํากิจกรรม  นักเรียนจะสรางเปนความหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเปนของตนเอง  
ขั้นที่  2  วิเคราะหประสบการณ  เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหและไตรตรอง  เกี่ยวกับ
ประสบการณที่ไดปฏิบัติในขั้นที่  1  เชน  การใหนักเรียนอภิปรายคนหากฏเกณฑทางคณิตศาสตร
จากเพลง  คิดวิเคราะหและสรุปหลักการทางคณิตศาสตรจากการเลนเกม เปนตน  ซ่ึงนักเรียนจะ
ไดรับการพัฒนาการคิดวิเคราะห  และการคิดเชิงเหตุผล  ขั้นที่  3  ปรับประสบการณเดิมเขาสู
ความคิดรวบยอด   เปนการจัดกิจกรรมใหผู เ รียนนําความรูความเขาใจจากการวิ เคราะห
ประสบการณในขั้นที่ 1 และ 2 มาเชื่อมโยงกับขอมูลเนื้อหาใหม  เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหา  จน
จะสามารถสรางเปนความคิดรวบยอด  โดยครูจะนําเสนอเนื้อหาใหมที่มีความเกี่ยวโยงกับ
ประสบการณเดิมของนักเรียนในขั้นที่ 1 และ 2   ดวยการใชส่ือและตัวอยางประกอบการอธิบาย  
เชน  ครูนําเสนอโจทยปญหาซึ่งเปนเรื่องใหม  โดยมีจํานวนคละเปนประสบการณเดิมอยูในโจทย   
เพื่อใหนักเรียนเรียนรูเร่ืองใหมเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาเศษสวน  ซ่ึงนักเรียนจะสามารถโยงและ
ปรับประสบการณเดิมเกี่ยวกับจํานวนคละ  จนเกิดเปนแนวคิดเขาสูความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโจทย
ปญหาเศษสวนจํานวนคละ  ขั้นที่  4  พัฒนาความคิดรวบยอด  เปนขั้นกระตุนใหนักเรียนวิเคราะห
และไตรตรองแนวคิดที่กําลังจะเกิดเปนความคิดรวบยอดในขั้นที่3  ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  
เพื่อใหเกิดเปนความคิดรวบยอดที่สมบูรณ   โดยครูใหนักเรียนคนควาและวิเคราะหจากใบความรู  
รวมทั้งใหมีการอภิปรายซักถาม   นอกจากนั้นครูยังอธิบายเพิ่มเติม  กระตุนดวยคําถาม  และกระตุน
ใหนักเรียนสรุปความรูใหถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น    ขั้นที่ 5  ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  เปนขั้นที่ครู
จัดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงตามความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาใหมที่นักเรียนสรางขึ้น  
จากขั้นที่4   โดยครูจะใหนักเรียนทดลองทําใบงานหรือแบบฝกหัดการแกโจทยปญหา  ซ่ึงครูจัดทํา
ขึ้น  และมีการศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุม  นักเรียนจะไดใชความรูและฝกทักษะ  ที่ไดรับการ
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พัฒนามาจากขั้นที่ 4  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจความรูและเกิดทักษะการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   
ขั้นที่ 6 วางแผนสรางผลงาน   เปนขั้นที่ครูกระตุนใหนักเรียนตอเติมเสริมแตงและสรางองคความรู
ดวยตนเอง  เชน  ใหนักเรียนไดแตงโจทยปญหาเองตามความคิดอยางอิสระ   ซ่ึงนักเรียนจะได
วางแผนสรางผลงานของตนเอง  ตามความคิดสรางสรรค  โดยใชความคิดรวบยอดในขั้นที่ 4 และ5 
เปนพื้นฐาน  ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   ขั้นที่ 7   
วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช  เปนขั้นที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถแสดงแนวทางการนําความรู  
แนวคิดที่ไดเรียนรูในชั้นเรียนไปใชในชีวิตจริง  โดยครูใหนักเรียนคิดวิเคราะหแนวทางที่จะนํา
ความรูไปใชประโยชน  เชน ครูใหนักเรียนนําสถานการณจริงที่ประสบในชีวิตจริงมาแตงโจทย
ปญหา  และแสดงวิธีแกปญหา  เพื่อใหนักเรียนสามารถแกปญหาในชีวิตจริงที่มีลักษณะคลายคลึง
กันได    และขั้นที่ 8 นําเสนอแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน   โดยครูใหโอกาสนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดและประสบการณที่ไดรับจากการคนควาหรือลงมือกระทํา
กับผูอ่ืนในรูปแบบตางๆ  เชน  นําเสนอผลงานการแตงโจทยปญหาหนาชั้นเรียน  การจัดแสดงผล
งานปายนิเทศ  โดยครูเปนผูประเมินผลงานของนักเรียน  และกระตุนใหนักเรียนคิดสรางสรรค
ผลงานใหมๆ  นักเรียนจะไดนําเสนอผลงานที่สะทอนความสามารถในการคิดสรางสรรคผลงาน  
ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง  รวมทั้งนักเรียนไดรับการสงเสริมทักษะ  การยอมรับ
ความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน  ไดแนวคิดไหมๆมาขยายแนวคิดของตนเอง 
 ดังนั้น นักเรียนไดผานขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 8 ขั้น อยางมีระบบ จะทํา
ใหนักเรียนพัฒนาในทุกดาน  และครบทุกขั้นตอนของการเรียนรู  สงผลใหมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น  
ดังที่  แมคคาธีย   (McCarthy  1997,  อางถึงใน  จรูญศรี  แจบไธสง  2546 : 57) กลาววา นักเรียนทุกคน  
ที่ไดผานประสบการณทุกอยางครบทุกขั้นตอน  เปนการเรียนที่กาวตามธรรมชาติ  เด็กไดใช   
สามัญสํานึกและความรูสึก  ไดรับประสบการณ  ไดเฝาจองมองดู  ไดรับการกระตุนและตอบสนองกลับ         
นําความรูไปพัฒนาความคิด  นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  ที่คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนกับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยาง
สมดุล  จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ  ความถนัด  ความชอบ  และความแตกตาง
ระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  กิจกรรมการเรียนรูในบางชวงจัดใหผูเรียนที่มีความแตกตางกันได
เรียนรูอยางมีความสุข และทาทายความสามารถของผูเรียน  ผูเรียนมีโอกาสไดพัฒนาตนเอง         
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  วิชัย  วงษใหญ (2542 : 5)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  
ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมกลุมใหเปนสวนมาก  จึงทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
เรียนรูรวมกัน  ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนถนัดไปพรอมกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2542 : 55,  อางถึงใน  สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน  2547 : 97)  ที่กลาววา ผูเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 136

แตละคนจะมีความถนัด  ความสามารถ  ประสบการณและรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน  เมื่อเรียนรู
รวมกัน  จึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  โดยผูเรียนที่รูนอยกวาสามารถ
เรียนรูจากผูเรียนที่มีประสบการณมากกวา  ในขณะที่ผูเรียนที่รูมากกวาก็มีโอกาสเพิ่มทักษะการเรียนรู
จากการอธิบายใหแกผูอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  โกวิท  ประวาลพฤกษ  (2541 : 137,       
อางถึงใน  ปยะพงษ  สุริยะพรหม  2546 : 148)  ที่กลาววา  ความรูที่เกิดจากการสรางความรูดวย   
ตัวผูเรียนเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย  อันเกิดจากการที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติ  เก็บขอมูล นําขอมูลนั้น
มาปะติดปะตอเปนกระบวนการเรียนรูที่ดี  ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน และเห็นคุณคา       
การเรียนรู  สอดคลองกับแนวคิดของ  พยงค  จิระพงษ (2544 : 86)  ที่กลาววา  การสอนโดยใช
กิจกรรมแบบ 4 MAT ชวยสรางบรรยากาศการเรียนที่ดี  โดยจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม   
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และรวมกันตัดสินใจ  เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  กอใหเกิด
ความรวมมือกัน  มีการประเมินผลงานเพื่อรวมมือกันปรับปรุงแกไขใหมีผลงานดีขึ้น  เปนบรรยากาศ
แบบประชาธิปไตย  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ปณต  เกิดภักดี  (2544 : 46)  ที่ได
ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT พบวา    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT   ภายหลังการทดลองสูงกวากอน  
การทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธีรนุช  นามประเทือง  
(2545 : 82 – 84)  ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทน     
ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณ  การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรม  การเรียนรูแบบ 4 MAT  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใช      
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมแบบ  4  MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
นัฏฐิตา  โพธ์ิเพชร  (2545 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
โดยใชเทคนิค 4 MAT   ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค  4 MAT  หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ 0.05  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ    
ดวงใจ  สังขแสง  (2545 : 82) ที่ไดวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ที่เรียนกลุมทักษะคณิตศาสตร เรื่องเวลา โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการจัด 
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กิจกรรมการสอนแบบ สสวท.   พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอน
แบบ 4 MAT สูงกวาการจัดกิจกรรมการสอนแบบ สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   
เปนวิธีการสอนที่มีกิจกรรมกระตุนสมองซีกขวา  ซ่ึงสงเสริมจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค     
โดยเฉพาะในขั้นที่ 6 คือ วางแผนสรางผลงาน   ขั้นที่ 7  คือ วิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช  แลวนําเสนอ
และแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในขั้นที่ 8    ทําใหนักเรียนไดฝกทั้งการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยตนเอง อยางอิสระ และสรางสรรค    ซ่ึงในการเรียนรูครั้งแรกนักเรียนยังไมคุนเคย 
ทําใหตอบคําถามไมได   และไมสามารถสรางสรรคผลงานที่มีความแปลกใหม    หรือในบางครั้ง    
ครูจะตองชี้แนะแนวทางใหจึงจะสามารถทําได   เมื่อนักเรียนไดทําการฝกฝนหลายชั่วโมงเรียน      
ทําใหนักเรียนสนุกสนานและสามารถสรางสรรคความคิดแปลกใหมไดดวยตนเอง  ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคลองกับแนวคิดของ  วิชัย  วงษใหญ  (2541 : 23)  ที่กลาววา  ความคิดสรางสรรคสามารถ
พัฒนาไดและมีความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู  ถาผูเรียนไดรับการกระตุนที่ถูกวิธี  และมีปริมาณ
ที่เหมาะสมเปนระบบและมีความตอเนื่อง    สมองซีกขวาเปนสวนที่มีศักยภาพดานความคิด
สรางสรรค  ถากระบวนการเรียนรูไดออกแบบและกระตุนใหถูกวิธีในสมองสวนนี้  รวมทั้งการจัด
ประสบการณที่เหมาะสม  ความคิดสรางสรรคก็จะเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ  กาญจนา  คุณารักษ (2545 : 369) ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT   เปน     
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เพราะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงลักษณะ
การเรียนรูของผูเรียนกับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
ตามลักษณะความสนใจ  ความถนัด  ความชอบ  และความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม    
และสืบเนื่องจากการที่การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT   เนนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา
สลับกัน  ซ่ึงสมองแตละซีกก็มีหนาที่แตกตางกันไปสําหรับสมองซีกขวานั้น  เธียร  พานิช  (2544 : 7) 
ไดกลาวไววา   สมองซีกขวาถนัดในเรื่องการจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  อารมณความรูสึก              
มิติสัมพันธ  การเคลื่อนไหว  และภาพรวม  ดังนั้น  เมื่อนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดย          
การกระตุน  ใหฝกคิดโดยใชสมองซีกขวาดวย จึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  มิลล  (Mills  1984,  อางถึงใน  นัฏฐิตา  โพธ์ิเพชร  
2545 : 68)  ที่กลาวไววา  การสอนแบบปกตินั้นเปนการสอนที่ไมยืดหยุน ไมตอบสนองใหนักเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค  ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT  สามารถ
ชวยสงเสริมในการพัฒนาสมองและอารมณ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ   นิธิตา  กุศลพูน   
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(2545 : 59 – 60)  ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลของการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของ  
แมคคารธี (4 MAT)  กับการใชกลุมสัมพันธที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
โรงเรียนสวัสดีวิทยา  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  และพบวา  ความคิดสรางสรรคของนักเรียน
กลุมที่ไดรับการฝกฝนการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี  (4 MAT)  เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.01   และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  นัฏฐิตา  โพธ์ิเพชร  (2545 : บทคัดยอ)  ที่ได
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  โดยใชเทคนิค 4 MAT  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
และความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค  4 MAT  หลังการทดลอง  สูงกวากอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05  และความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค  4 MAT  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ   สิริลักษณ  วงศเพชร (2542 :
บทคัดยอ)   ที่ไดศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดสรางสรรค  
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับการสอนตามคูมือครู   ผลงานวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   และความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปยะลักษณ   โพธ์ิถาวร  (2542 : 83)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ผลของการฝกคิด
ตามแบบของบาลกาในการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และความสามารถในความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง       ผลการวิจัยพบวา      นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดตามแบบบาลกา                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 85  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
วิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียนหลังไดรับ 
การฝกสูงกวากอนไดรับการฝก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังพบวาความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรในดานความคลองในการคิดสูงที่สุด     รองลงมาคือ          
ดานความยืดหยุนในการคิด  และดานความคิดริเร่ิมตามลําดับ   
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
อยูในระดับมาก  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรยีงตามลาํดบั  
คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   และ   
ดานบรรยากาศในการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหาเรื่องโจทยปญหา  เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของ
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กับชีวิตประจําวันของนักเรียน  และขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ในทุกขั้นตอนมี
กิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนไดคิดอยางตอเนื่องเปนระบบ   ในการจัดการเรียนรูซ่ึงมีการทบทวน
ความรูเดิมโดยใชกิจกรรมที่นาสนใจ   ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน  ประกอบกับ
การจัดกิจกรรมที่มีการใชของจริง  ของจําลองและใชส่ือหลายรูปแบบ  เปดโอกาสใหนักเรียนได
เรียนรูดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติ   จึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดดีขึ้น  
สงผลทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT   อยูในระดับมาก
เปนลําดับที่ 1  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  กาญจนา คุณารักษ  (2545 : 369)  ที่กลาววาการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงลักษณะของผูเรียนกับการพัฒนาสมอง
ทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัด  ความสนใจ  ความชอบ
และความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  กิจกรรมบางชวงจัดใหผูเรียนที่มีความแตกตางกัน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข  และทาทายความสามารถของผูเรียน  ทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเอง   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  แยกตามการจัดการเรียนรู  พบวา  ในดานการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  เห็นดวยอยูในระดับมากในทุกขอ     
เรียงตามลําดับคือ  มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรียนเกิดความสนใจ  เชน  การเลาเรื่อง  การเลนเกม  
การรองเพลง   นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ     นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรม    
การเรียนรูแบบ 4 MAT     อีกในเนื้อหาอื่น ๆ  นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน  และมีการใช   
ของจริง  ของจําลองหรือรูปภาพเพื่อนําไปสูสัญลักษณ    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู  
แบบ 4 MAT  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  การกระตุนความรูเดิม
โดยการใชเกม  เพลง  และกิจกรรมที่สนุกสนาน  ทําใหนักเรียนกระตือรือรนที่จะเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของ  วัลลภา อารีรัตน (2532 : 29,  อางถึงใน  พูนศรี  อาภรณรัตน  2548 : 190)  ที่กลาวถึง
หลักการสอนคณิตศาสตรวาการสอนคณิตศาสตรนั้น     นักเรียนจะตองเขาใจความคิดรวบยอดกอน   
แลวจึงฝกทักษะในการทําแบบฝกหัด   เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ    อันจะนําไปสูการนําไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ   ประกอบกับนักเรียน ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของตนเอง และ       
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนมี      
ความกระตือรือรน  และใหความสนใจในการเรียน  นักเรียนใหความสนใจตอการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  
ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  
(2542 : 55,  อางถึงใน  สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน  2547 : 97)  ที่กลาววา  ผูเรียนแตละคนมีความถนัด  
ความสามารถ     ประสบการณและรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน   เมื่อเรียนรูรวมกันจึงทําให       
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน โดยผูเรียนที่รูนอยกวาสามารถเรียนรูจากผูเรียนที่มี
ประสบการณมากกวา  ในขณะที่ผูเรียนที่รูมากกวามีโอกาสเพิ่มทักษะในการเรียนรูจากการชวยอธิบายให
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ผูอ่ืน สําหรับลําดับสุดทายที่นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชนเดียวกันในดานการจดักจิกรรม
การเรียนรู คือ มีการใชของจริง ของจําลองหรือรูปภาพเพื่อนําไปสูสัญลักษณ   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT   ในการวิจัยคร้ังนี้  การเตรียมสื่อ   การเรียนรูอาจมีไม
มากเทาที่ควร  นักเรียนจึงมีโอกาสไดใชส่ือเปนบางสวน  หรือเปนกลุม  โดยที่บางครั้งนักเรียน
ไมไดมีสวนในการใชส่ือครบทุกคน  จึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นในขอนี้เปนลําดับสุดทาย 
 ในดานบรรยากาศในการเรียนรู  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  โดยภาพรวม  
นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ     
เรียงตามลําดับคือ  การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  
ขั้นตอนตาง ๆ มีบรรยากาศทาทาย กระตุนใหอยากปฏิบัติแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรม
ชวยใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานเปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน การจัดกิจกรรม    
การเรียนรูแบบ 4 MAT  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู  
และลําดับสุดทาย  คือ  มีบรรยากาศการเรียนผอนคลาย  ไมเครงเครียด  เนื่องจากนักเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันกับเพื่อนในหองเรียนเปนกลุม  นักเรียนไดมีโอกาสเลือกประธานกลุม  แบงหนาที่    
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นเปนกลุม  นักเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และไดคนพบความรูดวยตนเอง  นักเรียนจะมีเพื่อนในกลุมคอยชวยเหลือ  
จึงทําใหบรรยากาศของการเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน  นักเรียนไมถูกทอดทิ้ง  จึงทําใหนักเรียนมี        
ความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติกิจกรรม  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  จอหนสันและจอหนสัน  (Johnson 
and Johnson : 235 – 237,  อางถึงใน  พูนศรี  อาภรณรัตน  2548 : 187)  ที่กลาววา การเรียนเปนกลุม  
ผูเรียนมีโอกาสสรางความรวมมือในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ความคิดซ่ึงกันและกัน  จะทําใหนักเรียนไดวิเคราะหปญหา และเลือกใชยุทธวิธีแกปญหารวมกับ
นักเรียนคนอื่น ๆ  การทํางานรวมกัน    นักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจ    ในการพัฒนาความสามารถ 
ทางคณิตศาสตรเปนการสนับสนุน   ใหเกิดความรู   มโนทัศน   กระบวนการ และยุทธวิธีทาง
คณิตศาสตร  นอกจากนั้นนักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุม     มีแนวโนมที่จะชอบความคิดในการ
แกปญหาของผูอ่ืน  ทําใหเกิดความรูในระดับสูงและตระหนักในคุณคาของตนเอง  รวมทั้งขั้นตอน
ของกิจกรรมเริ่มจากการพัฒนา   ในระดับที่นักเรียนสามารถจะทําได  และมีความทาทายมากขึ้น
ตามลําดับ       ซ่ึงเหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่ชอบเนื้อหาบทเรียนที่ทาทาย
ความสามารถ   ทําใหอยากรู    อยากเรียนเพิ่มมากขึ้น สําหรับลําดับสุดทาย คือ มีบรรยากาศการเรียน
ผอนคลาย  ไมเครงเครียด  ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมที่กระตุนดวยการซักถามมาก ๆ และคอยตอบคําถาม  ตองมีการนําเสนอผลงาน  
แลกเปลี่ยนประสบการณ   ซ่ึงนักเรียนไมคุนเคยจึงทําไดไมดีเทาที่ควร  และนักเรียนยังขาดความมั่นใจ  
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จึงทําใหเกิดความเครียด ในบางชวงของการเรียนรู แตครูผูสอนไดคอยกระตุนและใหกําลังใจ  
รวมทั้งการใหคําแนะนํา     เมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ  จึงทําใหนักเรียนไมมีความวิตก
กังวลกับการเรียน  การเรียนรู     ตามรูปแบบ 4 MAT  ในการวิจัยคร้ังนี้      จึงทําใหนักเรียนมี         
ความคิดเห็นวาบรรยากาศในการเรียน   ผอนคลาย  ไมเครงเครียดจนเกินไป   
 ในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู     
แบบ 4 MAT  เห็นดวยอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ คือ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดชวยใหนักเรียนเกิด
ความมั่นใจในการคิด และปฏิบัติการแกปญหาคณิตศาสตรมากขึ้น   ชวยใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    ชวยใหนักเรียนชวยเหลือพ่ึงพาสนับสนุน  
ใหกําลังใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และลําดับสุดทาย  คือ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ชวยให
นักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบมีแบบแผนและรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องมาจาก          เนื้อหาเรื่องโจทยปญหา
เศษสวนเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยตรง และขั้นตอนการสอนของ  
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    ในขั้นตอนที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเปนขั้นตอนที่นักเรียน
จะไดแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับเพื่อนรวมช้ัน   พรอมทั้งเสนอแนวคิดเพื่อนําความรูที่
นักเรียนไดรับจากการเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  ซ่ึงสอดคลองกับ   รุง  แกวแดง  
(2541 : 29)  ไดกลาววา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรมีกิจกรรมหลากหลายสนุกสนาน  
จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและการใหโอกาสนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมจะทําให
นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนมีสวนชวยใน    
การชี้แนะ  ใหกําลังใจ  คอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุม  และปรับแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น  จึงทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานกลุมอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่เห็นดวยอยูในระดับมากเปนลําดับ
สุดทาย  คือ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT    ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบมีแบบแผน
และรอบคอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมเปน
กิจกรรมกลุม  โดยใหนักเรียนไดเลือกประธานกลุม และแบงหนาที่ใหเพื่อนสมาชิกในกลุม
รับผิดชอบ  แตในบางครั้งนักเรียนยังเคยชินกับการเรียนแบบปกติจึงทําใหนักเรียนยังไมสามารถ
ทํางานเปนขั้นตอนไดอยางมีระบบเทาที่ควร    ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนได
ปฏิบัติกิจกรรมเปนขั้นตอน  เนนการคนหาความรู  โดยผานกระบวนการคิดซึ่งนักเรียนยังไมคุนเคย  
จึงทําใหความคิดเห็นในขอนี้มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  ในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมคุณลักษณะใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข  
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และมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองทุกขั้นตอน   กิจกรรม
กระบวนการกลุมทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  วัชรา  เลาเรียนดี  (2548 : 74)  ที่กลาววา  การจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มุงสงเสริมพัฒนาความรู ความคิด ความสามารถในการเรียนรู เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง    
เปนการจัดการเรียนรูพัฒนาการใชสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลกันในอันที่จะพัฒนาผูเรียน
ที่มีความแตกตางกัน  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน (2547 : 101) ที่กลาววา
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  พบวา ในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 เปน
ขั้นตอนที่ครูตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดใชการคิดวิเคราะห  นักเรียนตองปรับประสบการณที่
ไดรับจากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 สรางเปนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนั้น  โดยครู
จะใชคําถามถามนักเรียน เพื่อใหนักเรียนคิดกอนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติตอไป และเนื่องจาก    
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ผูเรียนสามารถเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค  ที่เปนสิ่งสําคัญที่ทําให
การจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ไดแก การนําเสนอผลงานไดดีและกลาแสดงออก       
มีทักษะในการสังเกต  มีความสามัคคีและรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความสนุก
และสนใจในกิจกรรมเพราะบรรยากาศในการเรียนไมเครงเครียดมีกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ     
(วรินทร  ลําพุทธา  2545 : 103)    และยังเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงขั้นตอนการเรียนรู
เปน 4 สวน  แตละสวนจะตอบสนองตอวิธีการเรียนที่แตกตางกันของนักเรียน 4 แบบ  โดยหมุนเวียน 
ไปเรื่อย   ดังนั้น เมื่อถึงสวนที่เปนกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนชอบ  นักเรียนจะมีความสุขในการเรียน
ในสวนนั้น  ในขณะเดียวกันนักเรียนจะรูสึกตื่นเตนและทาทายกับกิจกรรมการเรียนรูในสวนอ่ืน ๆ  
และเรียนรูกับวิธีการเรียนรูของเพื่อนรวมชั้นเรียนไปดวย  (จรูญศรี  แจบไธสง  2546 : 58)  ซ่ึงนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  จะไดทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด  พรอมทั้งฝกปฏิบัติกิจกรรม
ที่ตนเองไมถนัดไปพรอม ๆ กันทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม
ศักยภาพ 
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ขอเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาครั้งตอไป  ซ่ึงประกอบดวย  ขอเสนอแนะทั่วไป  ในการนําวิธีการจัดการเรียนรู    
แบบ 4 MAT  ไปใช   และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  ดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6  ที่สอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  ดังนั้น 
ผูบริหารสถานศึกษา  และผูรับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษา   ควรสงเสริมใหครูนํารูปแบบ          
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ไปใช  เพื่อใหครูผูสอนไดพัฒนาความสามารถและทักษะกระบวนการ  
ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู   และสามารถนําวิธีการดังกลาวไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในสาระการเรียนรูที่ตนเองรับผิดชอบ 
 2. จากผลการวิจัย  พบวา  ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT   หลังการเรียนสูงกวากอน
การเรียน  ดังนั้น ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรควบคูกับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ตองสรางความคิดรวบยอด  โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู    ครูควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห  และแสดงความคิดเห็น  ครูผูสอน
ควรใชคําถามที่งายตอการทําความเขาใจของนักเรียน ใชคําถามที่หลากหลาย นอกจากนั้นขั้นตอน
อ่ืน ๆ ที่ครูผูสอนควรใหความสําคัญ คือ ขั้นวางแผนและสรางผลงาน และขั้นวิเคราะหเพื่อนําไป
ประยุกตใช  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 
 3. จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  คือ  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  และดานบรรยากาศในการเรียนรู  
ดังนั้นครูควรนําไปใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรและทดลองใชกับสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ  ครูผูสอนควรเนนและกระตุนนักเรียนใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  การปฏิบัติ
กิจกรรมในทุกขั้นตอน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  
ไดทํางานรวมกับผูอ่ืน เพื่อกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  และเกิดความรูสึกที่ดีตอการทํางาน  
รวมทั้งใหนักเรียนมองเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และสรางความรูดวยตนเอง 
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 4. จากผลการวิจัย  พบวา  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู
และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรสูงขึ้น  โดยในดานความคลองในการคิด   
สูงที่สุด  รองลงมาคือดานความยืดหยุนในการคิด  และดานความคิดริเริ่มตามลําดับ ดังนั้นครูควร
ใหความสําคัญในการพัฒนาความคิดริเร่ิมโดย ในขั้นวางแผนสรางผลงาน  ครูควรชี้แนะใหนักเรียน
แตละคนสรางผลงานอยางอิสระ  ซ่ึงจะตองไมลอกเลียนแบบตัวอยางหรือเพื่อน  ครูควรใชคําถามที่
ฝกใหนักเรียนคิดอยางหลากหลาย  โดยครูอาจใหตัวอยางความคิดที่มีลักษณะเปนความคิดริเร่ิม  
และกระตุนใหนักเรียนสรางผลงานใหมๆ  จากสถานการณทางคณิตศาสตร  แลวนําเสนอผลงานซึ่ง
จะสะทอนความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร และนักเรียนเห็นดวยกับวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT อยูในระดับมากทุกดาน    ดังนั้นครูผูสอนสาระคณิตศาสตรควรนําวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ไปประยุกตใชในสาระอื่น ๆ เชน  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  5.   จากผลการวิจัยพบวา  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู
สาระคณิตศาสตรสูงขึ้น  ดังนั้นควรนําการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ไปปรับใชกับเนื้อหาอื่นๆ  
เชน  โจทยปญหาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ  ทศนิยม  รอยละ  พื้นที่  และปริมาตร
ของรูปทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก   
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  และเจตคติ  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  กับเทคนิคการเรียนรูแบบอื่น ๆ  เชน  การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  การจัดการเรียนรู
แบบ  KWDL  และ  เทคนิค KWL–plus   เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยกับตัวแปรอื่น ๆ  ที่มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรู  เชน  
ความรับผิดชอบตอตนเอง  ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT   ความสามารถในการคิดวิเคราะห    การจัดกิจกรรมกลุม เปนตน 
 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน เชน ส่ือการเรียนรู  ระดับผลการเรียนรูระหวางเด็กเรียนเกงกับเด็กเรียนออน  
พฤติกรรมการทํางานกลุม   บรรยากาศในหองเรียน  พื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร  เปนตน 
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ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์.  “การศึกษาผลการสอนโดยใชชุดกจิกรรม 4 MAT และการสอนโดยใชชุด 
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ปกาศิต  ปล่ังกลาง.  “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
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ปรีชา  เนาวเยน็ผล.  “กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปด  
 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.”   ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎบีัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 
ปยะพงษ  สุริยะพรหม.  “การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องปาชุมชน เพื่อสงเสริม 
 เจตคติตอการอนุรักษปาชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนกัเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการประถมศึกษา    
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546.  
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                   กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 
พระบรมราโชวาท  [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2548.  เขาไดจาก  
 http://www.thaisnews.com/prdnews/king/tamroy/main.html. 
พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจยัพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
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ภาคผนวก    ก 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 
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ตารางที่ 17   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ  
                    องคประกอบของแผนการจดัการรูแบบ  4 MAT   จํานวน  6  แผน  
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
รวม IOC 

  1.  มาตรฐานการเรียนรู   
        -  ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

1 1 1 3 1.00 

  2.  สาระสําคัญ 
       -  ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับเรื่องที่สอน 1 1 1 3 1.00 

  3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    
        -  ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ 
สาระการเรียนรู 

1 0 1 2 0.67 

  4.  สาระการเรียนรู   
        -  ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 

  5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู         
        -  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
        -  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ 
สาระการเรียนรู 
        -  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการวัดผล 
และประเมินผล 

1 1 1 3 1.00 

  6. สื่อการจัดการเรียนรู    
       -  ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

1 1 1 3 1.00 

  7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู    
       -  ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและประเมินผลการเรียนรูกับ     
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1 1 1 3 1.00 

  8.  แผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมและสอดคลองกับระดับการเรียนรู 
ของ ผูเรียน สามารถทําใหผูเรียนนําไปสูการปฏิบัติได 1 1 1 3 1.00 
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ตารางที่ 18   คาดัชนีที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
   แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  แบบปรนยั จากผูเชีย่วชาญ  3  คน 
 

ผูเช่ียวชาญ 
สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอ ประเภท 

1 2 3 
รวม IOC 

-โจทยปญหาการบวกลบเศษสวน 
   1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก   การลบเศษสวน         
และโจทยปญหาการบวก การลบเศษสวนระคน นักเรียน
สามารถคิดแกโจทยปญหา  โดยวิเคราะหสิ่งที่โจทย
กําหนดให   สิ่งที่โจทยตองการทราบ   แลวดัดแปลงเปน
ประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา   หาคําตอบไดถูกตองและ
สมเหตุสมผล 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
นําไปใช 
วิเคราะห 
เขาใจ 
นําไปใช 
นําไปใช 
วิเคราะห 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 

-โจทยปญหาการบวก  ลบเศษสวนจํานวนคละ 
   2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบเศษสวน       
จํานวนคละให   นักเรียนสามารถคิดแกโจทยปญหา          
โดยวิเคราะหสิ่งที่โจทยกําหนดให   สิ่งที่โจทยตองการทราบ  
แลวดัดแปลงเปนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทําหาคําตอบ
ไดถูกตองและสมเหตุสมผล 

 
7 
8 
9 
10 
11 

 
เขาใจ 
นําไปใช 
เขาใจ 
เขาใจ 
นําไปใช 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

-โจทยปญหาการคูณเศษสวน  
   3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวน และโจทย
ปญหาการคูณเศษสวนจํานวนคละใหนักเรียนสามารถคิด  
แกโจทยปญหาโดยวิเคราะหสิ่งที่โจทยกําหนดให  สิ่งที่
โจทยตองการทราบ แลวดัดแปลงเปนประโยคสัญลักษณ  
แสดงวิธีและหาคําอบไดถูกตองและสมเหตุสมผล 

 
12 
13 
14 
15 

 

 
นําไปใช 
นําไปใช 
วิเคราะห 
เขาใจ 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
0 
1 
1 

 
3 
2 
3 
3 

 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 

-โจทยปญหาการหารเศษสวน  
   4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวนให  นักเรียน
สามารถคิดแกโจทยปญหาการหาร เศษสวน และโจทย
ปญหาการหารเศษสวนจํานวนคละ  โดยวิเคราะหสิ่งที่โจทย
กําหนด  สิ่งที่โจทยตองการทราบ แลวดัดแปลงเปนประโยค
สัญลักษณ  แสดงวิธีและหาคําตอบไดถูกตองและ
สมเหตุสมผล 

 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 
เขาใจ 
นําไปใช 
เขาใจ 
นําไปใช 
เขาใจ 
นําไปใช 
วิเคราะห 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ 
สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอ ประเภท 

1 2 3 
รวม IOC 

-โจทยปญหาการบวก  ลบ คูณหารเศษสวนระคน 
   5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบคูณและหาร
เศษสวนระคนให  สามารถวิเคราะห โจทยปญหาการบวก  
ลบ คูณ และหารเศษสวนระคนโดยแปลงเปนประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธีทําหาคําตอบ   
ไดถูกตองและสมเหตุสมผล 

 
23 
24 
25 
26 

 
นําไปใช 
วิเคราะห 
เขาใจ 

วิเคราะห 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

-โจทยปญหาเศษสวนระคน 
   6.เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวนให  นักเรียนสามารถคิด
แกโจทยปญหา  โดยแปลงเปนประโยคสัญลักษณและแสดง
วิธีทําหาคําตอบไดถูกตองและสมเหตุสมผลและคํานวณหา
คําตอบไดถูกตอง 

 
27 
28 
29 
30 

 
เขาใจ 
นําไปใช 
เขาใจ 
นําไปใช 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 
ตารางที่ 19 คาดัชนีที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบวัด 
 ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
รวม IOC 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
1. วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 1 1 1 3 1.00 

2. วัดความสามารถในการตั้งคําถามจากสถานการณทางคณิตศาสตรที่
กําหนดให 1 1 1 3 1.00 

3. วัดความสามารถในการสรางสถานการณ  เพื่อใหไดคําตอบที่
กําหนดให 1 1 1 3 1.00 
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ตารางที่ 20   คาดัชนีความสอดคลอง  ของการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ   
                   แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน  จากผูเชี่ยวชาญ  3  คน 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
รวม IOC 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4 MAT           
1.มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรียนเกิดความสนใจ เชน การเลาเรื่องเลน
เกมส รองเพลง  

1 1 1 3 1.00 

2.มีการใชของจริง ของจําลอง หรือรูปภาพเพื่อนําไปสูสัญลักษณ  1 1 1 3 1.00 
3. มีโอกาสไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 1 1 1 3 1.00 
4. ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน 1 1 1 3 1.00 
5. นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ 4 MAT  
อีกในเนื้อหาอื่นๆ 1 1 1 3 1.00 

บรรยายกาศในการเรียนรู      
6. บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน 1 1 1 3 1.00 
7. นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู 1 1 1 2 1.00 
8.นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 1 1 1 3 1.00 
9. นักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุม 1 1 1 3 1.00 
10. มีบรรยากาศการเรียนผอนคลาย    ไมเครงเครียด 1 1 1 3 1.00 
ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู      
11. ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการคิดแกปญหาคณิตศาสตรมากขึ้น 1 1 1 3 1.00 
12. ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในวิตประจําวันได 1 1 1 3 1.00 
13. ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  1 1 1 3 1.00 
14. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบมี
แบบแผนและรอบคอบ 1 1 1 3 1.00 

15. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียนชวยเหลือพ่ึงพาสนับสนุน
ใหกําลังใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 1 1 1 3 1.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

162

ตารางที่ 21   จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูกในกลุมสูง ( HR ) จํานวนนกัเรียนที่ทําขอสอบถูก 
   ในกลุมต่ํา ( LR )   คาความยากงาย (P)  คาอํานาจจําแนก (r)  ของคะแนนทีไ่ดจาก 
   แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 

ขอ HR    LR  P r   ขอ  HR  LR  P r 
1 19 17 0.85* 0.09*   26 15 8 0.54 0.33 
2 13 3 0.38 0.47   27 4 4 0.19* 0.00* 
3 13 3 0.38 0.47   28 13 6 0.45 0.33 
4 9 3 0.28 0.28   29 17 4 0.50 0.61 
5 10 4 0.09* 0.28   30 18 5 0.54 0.61 
6 17 10 0.64 0.33   31 16 8 0.57 0.38 
7 18 10 0.66 0.38   32 10 3 0.30 0.33 
8 12 0 0.28 0.57   33 7 4 0.26 0.14* 
9 20 14 0.80 0.28   34 14 3 0.40 0.52 

10 18 5 0.54 0.61   35 8 6 0.33 0.09* 
11 20 13 0.78 0.33   36 20 9 0.69 0.52 
12 16 5 0.50 0.52   37 12 4 0.38 0.38 
13 20 11 0.73 0.42   38 19 1 0.47 0.85 
14 9 6 0.35 0.14*   39 14 7 0.50 0.33 
15 10 4 0.33 0.28   40 6 4 0.23 0.09* 
16 7 2 0.21 0.23   41 8 4 0.28 0.19* 
17 9 7 0.38 0.09*   42 20 10 0.71 0.47 
18 20 4 0.57 0.76   43 5 3 0.19* 0.09* 
19 11 6 0.40 0.23   44 12 4 0.38 0.38 
20 16 7 0.54 0.36   45 8 7 0.37 0.04* 
21 9 7 0.38 0.09*   46 9 1 0.23 0.42 
22 8 3 0.26 0.23   47 19 6 0.59 0.61 
23 13 3 0.38 0.47   48 10 3 0.30 0.33 
24 12 9 0.50 0.14*   49 9 3 0.28 0.28 
25 17 9 0.38 0.61   50 6 4 0.23 0.09* 
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ตารางที่ 22   คะแนนความแตกตางระหวางแบบทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู                       
   เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 
 

คะแนนที่ได คะแนนที่ได เลขที่ 
 กอนเรียน หลังเรียน 

คาความตาง 
 

เลขที่ 
 กอนเรียน หลังเรียน 

คาความตาง 
 

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

10 15 26 11 32 13 24 11 
11 13 18 5 33 8 20 12 
12 17 28 11 34 14 25 12 
13 9 27 18 35 9 23 14 
14 12 19 7 36 9 28 19 
15 11 20 9 37 13 27 14 
16 14 24 10 38 9 24 15 
17 11 21 10 X  11 23.21 - 
18 9 20 11 S.D. 3.82 4.22 - 
19 6 23 17 % 37.98 77.37 - 
20 13 24 11  
21 12 22 10 
22 12 28 16 
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ตารางที่ 23   แสดงคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
   โดยจําแนกแตละองคประกอบ คือ ความคลองในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด  
   และความคิดริเร่ิม 
 

ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด ความคิดริเริ่ม รวม 
เลขที่ 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม  
1 12 9 11 32 6 5 4 15 2 0 1 3 50 
2 8 10 8 26 7 5 4 16 1 1 1 3 45 
3 18 12 12 42 8 7 5 20 2 1 0 3 65 
4 8 12 9 29 4 6 5 15 2 2 1 5 49 
5 20 15 12 47 10 8 7 25 4 4 2 10 82 
6 15 12 11 38 8 7 4 19 4 3 4 11 68 
7 20 12 8 40 6 4 4 14 4 3 2 9 63 
8 10 9 8 27 7 6 5 18 3 2 3 8 53 
9 18 14 7 39 4 5 3 12 1 3 2 6 57 

10 20 12 9 41 4 3 3 10 5 3 3 11 62 
11 14 15 9 38 3 4 2 9 4 4 2 10 57 
12 22 16 11 49 7 6 5 18 3 1 2 6 73 
13 18 16 11 44 8 5 6 19 1 2 2 5 68 
14 7 6 6 19 6 5 2 13 2 2 1 5 37 
15 10 8 8 26 5 7 6 18 3 1 4 8 52 
16 15 13 8 36 8 7 5 20 2 2 2 6 62 
17 13 14 10 37 4 3 2 9 2 0 1 3 49 
18 10 8 8 26 5 6 3 14 1 0 1 2 42 
19 18 16 14 48 4 7 6 17 2 1 1 4 69 
20 19 17 14 50 8 10 10 28 4 2 3 9 87 
21 9 11 10 30 7 6 5 18 1 1 0 2 50 
22 15 11 12 38 10 8 9 27 3 4 1 8 73 
23 12 8 5 25 7 5 7 19 3 1 2 6 50 
24 8 7 6 21 5 4 2 11 4 2 2 8 40 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด ความคิดริเริ่ม รวม 
เลขที่ 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม  
25 10 11 9 30 6 7 5 18 4 3 4 11 59 
26 7 8 5 20 5 7 5 17 4 2 2 8 45 
27 19 13 13 45 11 9 7 27 6 1 1 8 80 
28 15 13 12 40 9 10 9 28 4 2 3 9 77 
29 9 10 5 24 6 7 6 19 2 1 0 3 46 
30 7 7 4 18 6 6 3 15 2 0 0 2 35 
31 22 16 12 50 12 9 8 29 8 3 3 14 93 
32 10 8 8 26 4 5 2 11 3 2 3 8 45 
33 10 11 8 29 6 6 4 16 2 3 2 7 52 
34 9 9 7 25 8 5 5 18 4 1 1 6 49 
35 11 9 10 30 7 5 7 19 2 3 2 7 56 
36 9 12 9 30 5 3 3 11 2 4 3 9 50 
37 14 14 11 39 9 8 6 23 4 3 4 11 73 
38 18 14 10 42 7 7 10 24 6 4 3 13 79 
รวม 508 438 350 1296 252 233 194 679 116 77 74 267 2242 

X  13.39 11.53 9.18 34.13 6.63 6.13 5.11 17.87 3.08 2.03 1.95 7.03 59.00 
S.D. 4.72 2.99 2.60 9.35 2.11 1.79 2.22 5.47 1.58 1.22 1.16 3.17 14.52 
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ตารางที่ 24   แบบสรุปบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรวม  6  แผนการเรียนรู   
                       ที่จัดการ เรียนรูแบบ 4  MAT 
 

เลข
ที ่

คว
าม
ตั้ง
ใจใ

นก
ารเ

รีย
น 

   ค
วาม

สน
ใจแ

ละ
กา
รซ

ักถ
าม

 
   ต

อบ
คํา
ถา
มแ

ละ
มสี

วน
รว
มใ
น  

  
   ก

ิจก
รร
มห

รือ
งาน

กล
ุม 

   ท
ํางา

นท
ันต

าม
เวล

าก
ําห

นด
 

   ค
วาม

คิด
ริเริ่

มส
ราง

สร
รค

 
   ก

ารน
ําเส

นอ
ผล

งาน
 

   ร
ะด

ับค
ุณภ

าพ
 

เลข
ที ่

คว
าม
ตั้ง
ใจใ

นก
ารเ

รีย
น 

   ค
วาม

สน
ใจแ

ละ
กา
รซ

ักถ
าม

 

   ต
อบ

คํา
ถา
มแ

ละ
มสี

วน
รว
มใ
น  

  
   ก

ิจก
รร
มห

รือ
งาน

กล
ุม 

   ท
ํางา

นท
ันต

าม
เวล

าก
ําห

นด
 

   ค
วาม

คิด
ริเริ่

มส
ราง

สร
รค

 

   ก
ารน

ําเส
นอ

ผล
งาน

 

   ร
ะด

ับค
ุณภ

าพ
 

1 5 6 4 3 3 2 ผ 21 6 6 4 3 6 4 ผ 
2 5 6 3 4 4 3 ผ 22 6 4 6 6 6 6 ผ 
3 6 6 6 6 6 6 ผ 23 5 6 6 2 2 3 ผ 
4 4 3 2 3 3 2 ผ 24 6 6 6 4 4 5 ผ 
5 5 6 6 6 6 2 ผ 25 6 6 6 6 6 4 ผ 
6 4 4 4 3 3 4 ผ 26 6 6 4 4 4 3 ผ 
7 6 6 6 5 4 5 ผ 27 6 6 6 6 6 6 ผ 
8 5 3 4 4 3 2 ผ 28 6 6 6 6 6 6 ผ 
9 4 6 5 4 2 4 ผ 29 6 6 6 6 6 5 ผ 
10 6 6 6 6 6 6 ผ 30 5 6 4 3 3 6 ผ 
11 6 4 6 5 4 6 ผ 31 6 6 6 6 6 6 ผ 
12 6 6 6 6 6 6 ผ 32 6 6 6 6 6 3 ผ 
13 6 5 6 3 3 6 ผ 33 6 6 5 4 4 3 ผ 
14 4 4 6 3 3 2 ผ 34 6 6 6 6 6 6 ผ 
15 5 3 3 4 4 3 ผ 35 6 6 6 4 4 6 ผ 
16 5 6 4 5 4 4 ผ 36 6 6 6 6 6 6 ผ 
17 5 3 3 4 4 4 ผ 37 6 6 6 6 6 6 ผ 
18 4 4 4 5 4 3 ผ 38 6 6 6 6 6 6 ผ 
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6 

 
6 

 
ผ รอ

ยล
ะ 

91.
66 

92.
54 

86.
40 

79.
39 

77.
63 

75.
43 * 

 
20 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
ผ ลํา

ดับ
ที่  

2 
 

1 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 
* 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

167

ตารางที่ 25   แบบสรุปคาเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรยีนรวม  6  แผนการเรียนรู   
                     ที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

เลข
ที่ 

คว
าม
ถูก

ตอ
ง 

คว
าม
สะ

อา
ด 

คว
าม
คิด

สร
างส

รร
ค 

ทัน
ตา
มก

ําห
นด

เวล
า 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
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เลข
ที่ 

คว
าม
ถูก

ตอ
ง 

คว
าม
สะ

อา
ด 

คว
าม
คิด

สร
างส

รร
ค 

ทัน
ตา
มก

ําห
นด

เวล
า 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

1 3 2 2 1 พ 21 2 3 2 3 ด 
2 23 2 2 2 พ 22 3 3 3 3 ด 
3 2 3 3 3 ด 23 2 2 2 2 พ 
4 3 2 1 1 ป 24 3 2 2 3 ด 
5 3 2 3 3 ด 25 3 3 2 2 ด 
6 2 2 2 1 พ 26 2 2 2 2 พ 
7 2 1 2 1 ป 27 3 3 2 3 ด 
8 3 2 1 1 ป 28 3 3 3 3 ด 
9 3 3 3 2 ด 29 2 3 3 2 พ 
10 3 2 3 3 ด 30 2 2 2 1 พ 
11 3 3 3 2 ด 31 3 3 2 3 ด 
12 3 3 3 3 ด 32 3 2 2 2 พ 
13 1 2 2 3 ด 33 3 3 2 3 ด 
14 2 1 1 2 ป 34 3 3 2 3 ด 
15 3 1 1 2 ป 35 3 3 3 3 ด 
16 2 3 2 1 พ 36 3 2 2 3 ด 
17 1 2 2 2 พ 37 3 3 3 3 ด 
18 3 1 1 1 ป 38 3 3 3 3 ด 
19 3 2 3 3 ด ระดับ 2.61 2.37 2.26 2.28  
20 2 3 3 3 ด 

 

 
 
สรุประดับคุณภาพ        ระดับคุณภาพควรปรับปรุง (ป)  รอยละ  15.79  
                                     ระดับคุณภาพพอใช (พ)  รอยละ             26.32 
                                     ระดับคุณภาพดี (ด)  รอยละ                    57.89 
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ตารางที่ 26   ผลการเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน 
 

 
 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยทายแผน  
ดวยการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ 4 MAT คะแนนแบบทดสอบ 

เลขที่ 
ชุดที่ 1 

(6) 
ชุดที่ 2  

(6) 
ชุดที่ 3 

 (6) 
ชุดที่ 4 

(6) 
ชุดที่ 5  

(6) 
ชุดที่ 6  

(6) รวม 
กอนเรียน 

(30) 
หลังเรียน 

(30) 

1 5 5 5 5 4 4 28 13 24 

2 4 4 5 4 4 4 25 12 22 

3 5 6 6 6 5 6 34 11 26 

4 4 3 6 4 3 5 25 6 21 

5 6 5 6 6 6 3 32 12 27 

6 5 5 5 4 4 3 26 11 20 

7 5 5 4 5 5 4 28 10 21 

8 4 3 4 5 4 4 24 7 19 

9 4 4 5 5 5 4 27 8 24 

10 6 5 6 6 6 5 34 15 26 

11 5 3 4 4 5 4 25 13 18 

12 6 5 6 6 6 6 35 17 28 

13 5 6 6 4 6 5 32 9 27 

14 3 4 4 3 4 6 24 12 19 

15 3 6 4 4 3 3 23 11 20 

16 5 4 5 4 5 4 27 14 24 

17 4 4 5 5 4 4 26 11 21 

18 3 5 4 3 4 4 23 9 20 

19 5 5 6 5 6 5 32 6 23 

20 6 6 6 6 6 6 36 17 30 
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ตารางที่ 26   (ตอ) 
 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยทายแผน  
ดวยการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ 4 MAT คะแนนแบบทดสอบ 

เลขที่ 
ชุดที่ 1 

(6) 
ชุดที่ 2  

(6) 
ชุดที่ 3 

 (6) 
ชุดที่ 4 

(6) 
ชุดที่ 5  

(6) 
ชุดที่ 6  

(6) รวม 
กอนเรียน 

(30) 
หลังเรียน 

(30) 

21 4 4 5 6 5 4 28 10 24 

22 6 6 6 5 6 6 35 12 28 

23 4 4 6 3 4 4 25 9 21 

24 5 3 4 4 3 5 24 10 22 

25 6 5 6 5 5 6 33 18 27 

26 3 4 4 3 4 4 22 4 8 

27 6 6 6 6 6 6 36 17 29 

28 6 5 6 5 6 6 34 10 23 

29 3 4 4 4 4 5 24 11 20 

30 4 4 4 4 3 4 23 9 19 

31 6 6 6 6 6 6 36 24 30 

32 5 5 5 4 4 5 28 13 24 

33 4 4 4 4 3 4 23 8 20 

34 4 5 5 5 5 5 29 14 25 

35 4 4 6 5 4 5 28 9 23 

36 6 6 6 6 5 6 35 9 28 

37 6 6 6 6 6 6 36 13 27 

38 5 5 5 6 5 4 30 9 24 

รวม 180 179 196 181 179 180 1095 433 882 

X  4.74 4.71 5.16 4.76 4.71 4.74 28.82 11.39 23.21 

S.D 1.02 0.94 0.84 0.98 1.02 0.96 4.62 3.82 4.22 

% 79.00 78.50 86.00 79.33 78.50 79.00 76.07 37.97 77.37 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ใชสูตรดังนี้ 
  1.1 คาความยากงาย  (P)  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 129) 
 
    p = N

R  
 
   เมื่อ p หมายถึง  คาความยากของคําถามแตละขอ 
    R หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
    N หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
    เกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  
 
  1.2 คาอํานาจจําแนก  (r)  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 130) 
 

    r = 2/N
RR eu −  

 
   เมื่อ r หมายถึง  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
    N หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
    Ru หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
    Re หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
    เกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
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  1.3 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชสูตรของ  คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson)  
จากสูตร KR 20  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 130) 
 

    ru = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−− 2

tS
pq11n

n  

 
   เมื่อ ru หมายถึง  คาความเชื่อมั่น หรือสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยง 
    n หมายถึง  จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
    p หมายถึง  สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบไดถูกตองในแตละขอ  
    q หมายถึง  สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบผิดในแตละขอ (q = 1 – p) 
    2

tS  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   
ใชสูตรดังนี้ 
  2.1 คาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีการของ Cronbach  จากสูตร  ∝ - Coefficient 
(ประคอง  กรรณสูตร  2538 : 47 – 48, พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125 – 126)  ดังนี้ 
 

    ∝ = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−

− 2
t

2
i

S
S11n

n  

 
   เมื่อ ∝ หมายถึง  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
    n หมายถึง  จํานวนขอ 
          2

iS∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
    2

iS  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
    2

tS  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
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  2.2 หาคาความยากงาย (p)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร  ใชสูตรของ  วิทเนย และซาเบอร (Whitney and Sabers)  (พรอมพรรณ  อุดมสิน  
2544 : 147 – 148) 
 

   คาความยาก = 
( )( )

( )minmaxt

mintlh

XXn

XnSS

−

−+
 

 
   เมื่อ Sh  แทน  ผลรวม  fx  ของคะแนนกลุมสูง 
    Sl  แทน  ผลรวม  fx  ของคะแนนกลุมต่ํา 

    Xmax  แทน  คะแนนสูงสุดที่ได 
    Xmin  แทน  คะแนนต่ําสุดที่ได 
    nt  แทน  จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํารวมกัน 
 
  2.3 หาคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค 
ทางคณิตศาสตร ใชสูตรของ  วิทเนย และซาเบอร (Whitney and Sabers)  (พรอมพรรณ  อุดมสิน  
2544 : 147 – 148) 

   คาอํานาจจําแนก   = ( )minmaxh

lh

XXn

SS

−

−
 

 
   เมื่อ Sh  แทน  ผลรวม  fx  ของคะแนนกลุมสูง 

    Sl  แทน  ผลรวม  fx  ของคะแนนกลุมต่ํา 
    Xmax  แทน  คะแนนสูงสุดที่ได 
    Xmin  แทน  คะแนนต่ําสุดที่ได 
    nh  แทน  จํานวนคนในกลุมสูง 
   (พรอมพรรณ  อุดมสิน  2544 : 147 – 148) 
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 3. คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร 
 

    X  =  n
X∑  

 
   เมื่อ X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คํานวณจากสูตร 
 

          S.D. = )1n(n
)X(Xn 22

−
− ∑∑  

 
   เมื่อ S.D.   แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
    ∑X2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
    (∑X2)  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 
 5. การทดสอบคาที (t – test)  แบบ  Dependent 
 

    t =  

1n
)D(Dn

D
22

−
− ∑∑

∑  

 
   เมื่อ D คือ  ผลตางของคะแนน 
    n คือ  จํานวนคู 
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ภาคผนวก   ข 
เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย 

   
   - แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

             - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
             - แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
             - แผนการจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน   

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี   6 
 

คําชี้แจง    
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด  30  ขอ   รวม  30  คะแนน 
 2.  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว จากตัวเลือก  ก   ข   ค   หรือ   ง    แลวทํา
เครื่องหมาย    ลงใน   (    )  ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ  เชน  ถาตองการ
เลือกขอ   ค   ใหทําดังนี้ 
                                            ก             ข    ค     ง 
           (      )           (      )          ( )         (      )       
  ถาตองการเปลี่ยนคําตอบขอ  ค  เปน  ก  ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลว
เลือกใหม   ดังนี้ 
       ก             ข    ค     ง 
           ( )           (      )          ( )  (      )    
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน 
 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
1.   มีรูปอยู  6

5  ของอัลบั้ม  นํารูปที่ถายใหมมาใสอีก  9
1   ของอัลบ้ัม  ขณะนี้มีรูปอยูในอัลบั้ม 

 คิดเปนเศษสวนเทาไร 
 ก.   9

6                                  ข.   15
6                    ค.   18

6                    ง.   18
17  

2. ดิวมีเกลือ 9
4  กิโลกรัม เดียรมีเกลือ 

7
6  กิโลกรัม ใครมีเกลือมากกวากันและมากกวากันเทาไร 

 ก.   ดิวมเีกลือมากกวาเดยีร 63
26                     ข.   เดียรมีเกลอืมากกวาดิว 63

26  
 ค.   ดิวมีเกลือมากกวาเดยีร 63

26                     ง.   เดียรมีเกลือมากกวาดิว 63
2   

3. มีมะมวงอยู  3
1   ของลัง   มีสมโออยู   5

1 ของลัง   ที่เหลือเปนแตงโมมีแตงโมอยูในลังเทาไร    
 จงเขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
 ก.   3

1   + 5
1        =                    ข.   3

1  –   5
1        =         

 ค.   1 – ( 3
1 + 5

1   ) =                     ง.   1 –  (
3
1 – 

5
1 )       =         

4. พอตัดหญาไดพื้นที่ 2
1  ของสนาม  กองตัดได 5

2  ของสนาม   กองตัดหญาไดนอยกวาพอเทาใด 
 ก.   10

1                        ข.   10
2                  ค.   10

3                       ง.   10
4  

5. พอกระโดดได 
4
7  เมตร กองกระโดดไดนอยกวาพอ 5

2  เมตร กอยกระโดดไดนอยกวากอง 

 
3
1   เมตร กอยกระโดดไดกี่เมตร 

 จงบอกสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
 ก.   พอกระโดดไดกีเ่มตร                   ข.   กองกระโดดไดกี่เมตร 
 ค.   กอยกระโดดไดกี่เมตร                 ง.   ใครกระโดดไดไกลที่สุด 
6. แกวสูงกวากุง  6

1  เมตร   กุงสูงกวาแม 8
3  เมตร    แกวสูงกวาแมกี่เมตร 

 ก.   24
2                       ข.   24

5               ค.   24
7    ง.   24

13  

7. แมคาเหมาเงาะมาขาย 35 กิโลกรัมเนาเสีย 6
53  กิโลกรัม  ยังเหลือเงาะที่ไมเนาเสียอีกกี่กิโลกรัม   

 จงบอกสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
 ก.   แมคาเหมาเงาะมาขาย  35 กก.            ข.   เนาเสีย  6

53     กก. 

 ค.   ยังเหลือเงาะที่ไมเนาเสียอีกกี่กิโลกรัม     ง.   แมคาเหมาเงาะมาขาย  35 กก.นาเสยี 6
53  กก. 
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8. ทอน้ําประปาทอนที่หนึ่งยาว 3
2   เมตร ตอนที่สองยาว 5

3   เมตรนํามาวางตอกันจะไดทอน้ํา 
 ยาวกี่เมตร 
 ก.   15

41 เมตร            ข.   15
421   เมตร          ค.   8

51     เมตร          ง.   5
14   เมตร 

9.   พอตองการเดนิสายไฟฟาในบานโดยหองนอนใชสายไฟ  3
25  เมตร  หองรับแขกใชสายไฟ   

 5
47   เมตร    หองครัวใชสายไฟ  3

16  เมตร   พอตองซื้อสายไฟอยางนอยกี่เมตร 
 ก.   3

25  – 5
47  + 3

16    =             ข.   3
25  + 5

47  +  3
16    =     

 ค.   3
16 + 5

47  – 3
25     =           ง.   5

47 + 3
25 – 3

16         =     
10. ช่ังน้ําตาลทรายพรอมกัน  2  ถุงไดน้ําหนัก  5

18   กิโลกรัมถุงหนึ่งหนัก 3
23  กิโลกรัม    

 ถุงที่สองหนักเทาไร  
 จงบอกสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
 ก.   ถุงที่หนึ่งหนักเทาไร                            ข.   ถุงที่สองหนักเทาไร   
 ค.   ทั้งสองถุงหนักรวมกันเทาไร                  ง.   ทั้งสองถุงตางกันเทาไร 
11.   ซ้ือองุนมา  10  กิโลกรัม   แบงใสถุง  3  ถุง   ถุงแรกหนกั 5

32   กิโลกรัม  ถุงที่สองหนัก 

 2
14  กิโลกรัม   ถุงที่สามจะหนกัเทาไร 

 ก.   2
13    กิโลกรัม ข.   10

92  กิโลกรัม    ค.   15
14  กิโลกรัม    ง.   10

7  กิโลกรัม 
12. วิภามีเงนิ40    บาท   ใชไป  5

2   ของที่มีอยู   เขาใชเงินไปกีบ่าท 
 ก.   8  บาท              ข.   16  บาท               ค.   20  บาท                     ง.   40  บาท 
13. คุณปามีที่ดินอยู 8

5    ไร   ปลูกผักกาดขาวอยู 25
4    ของที่ดินที่มอียูคุณปาปลูกผักกาดขาวกี่ไร 

 ก.   10
1    ไร             ข.   10

3   ไร               ค.   25
9   ไร                  ง.   33

9   ไร 
14. แตงโมผลหนึง่หนัก 

4
12   กิโลกรัม   ถาซ้ือมากิโลกรัมละ  14 บาท   จํานวน 2  ผล  จะเปนเงิน 

 เทาไร 
 ก.   28  บาท              ข.   48  บาท          ค.   63  บาท               ง.   96  บาท 
15. สมราคากิโลกรัมละ  22  บาท   มังคุดกิโลกรัมละ  25  บาท   ซ้ือสมและมังคุดอยางละกิโลคร่ึง 
 จะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 
 ก.   (22 ×25) ÷ (

2
1 +

2
1 )     =           ข.   (25 × 

2
11 ) – (22 × 

2
1 )        =   

 ค.   (22 × 2
11 ) + (25 × 2

11 )    =          ง.   (22 × 
2
11 ) ÷ (25 × 

2
11 )     =   
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16. วราพรมีที่ดิน  
10
9   ไร   แบงออกเปน  6  แปลงเทา ๆ กัน  ในแตละแปลงวราพรจะมีทีด่นิกี่ไร 

 ก.   
10
9  × 6  ข.   

10
9  ÷ 6  ค.   6  ÷  

10
9    ง.   

10
9  + 6 

17. มีขาวสาร  40  ลิตร   แบงหุงวันละ  
2
1   ลิตร  จะหุงไดกีว่ัน  ขาวสารจึงจะหมดพอด ี

 ก.   20  วัน              ข.   40  วัน           ค.   80  วัน                ง.   100  วัน 
18. มีน้ําตาลทรายอยู  

2
115     กิโลกรัม   แบงใสถุง ๆ ละ  

2
11    กิโลกรัม   จะไดน้ําตาลกี่ถุง 

 จงบอกสิ่งที่โจทยกําหนดให 
 ก.   มีน้ําตาลทรายอยู  

2
115   กิโลกรัม          ข.   แบงใสถุง ๆ ละ 

2
11  กิโลกรัม 

 ค.   จะไดน้ําตาลกี่ถุง         ง.   มีน้ําตาลทรายอยู 
2
115    กิโลกรัมแบงใสถุง ๆ  ละ  

2
11    กิโลกรัม 

19. คุณตามีที่ดิน 
7
12   ไร  แบงใหหลานคนละ

14
3  ไร   เทา ๆ กันจะแบงใหหลานไดทั้งหมดกี่คน  

      ก.   10  คน            ข.   15  คน             ค.   20  คน         ง.   25  คน 
20. โจทยปญหาขอใดที่เขียนประโยคสัญลักษณได  20 ÷ 4

1  =   

 ก.   มีมะมวง 20  กิโลกรัม  ขายกิโลกรัมละ  4
1    บาท    จะไดเงินเทาไร 

 ข.   มีน้ําสมอยู 20  ลิตร   ตักใสขวดขวดละ 4
1   ลิตร  จะไดกีข่วด 

 ค.   มีขนมตาล 20  หอ   ซ้ือมาเพิ่มอีก  4
1  หอรวมเปนขนมตาลทั้งหมดเทาไร 

 ง.   มีที่ดินอยู 20  ไร   ขายไป 4
1   ไร   จะเหลืออีกกี่ไร 

21. รูปส่ีเหล่ียมจัตรัุสมีความยาวรอบรูป  5
422  เซนติเมตร   รูปสี่เหล่ียมจัตุรัสรูปนี้มีความยาว 

 ดานละกีเ่ซนตเิมตร 
 ก.   

10
73   ซ.ม.       ข.   10

74   ซ.ม.              ค.   
10
75   ซ.ม.              ง.   

10
76   ซ.ม. 

22. การวางทอในบริเวณหนึ่งทีม่ีทอยาวอันละ 
10
9   เมตร   ถาระยะทางยาว 0.27  กิโลเมตรจะใชทอ 

 กี่อันจึงจะพอดี 
 ก.   300  อัน        ข.   270  อัน                   ค.   30  อัน                  ง.   27  อัน 
 23. ซ้ือผามา 2  ช้ิน  ช้ินแรกยาว

2
1    เมตร  ช้ินที่สองยาว 

4
3   เมตร  ถาผาราคาเมตรละ  60 บาท   

 อยากทราบวาเสียเงินซื้อผามาเปนเงินเทาไร 
 ก.   75  บาท       ข.   80  บาท     ค.   85  บาท                   ง.   90  บาท   
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24. ลุงบุญแบงที่ดิน 120  ไร   ทําบอปลา 
5
3   ของพื้นที่ทั้งหมดแตละบอมีขนาด 

2
9    ไร    

 อยากทราบวา  ควรตั้งคําถามวาอยางไร 
 ก.   มีที่ดินกี่ไร          ข.   ไดบอปลาทั้งหมดกี่บอ     
 ค.   ไดปลาทั้งหมดกี่ตวั       ง.   ขายบอไดเงินเทาไร 
25. จากโจทยปญหาขอ 36   เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.   120 + 

5
3  + 

2
9    ข.   120 × (

5
3+

2
9 )          ค.   (120 × 

5
3 ) × 

2
9         ง.   (120 × 

5
3 ) ÷ 

2
9  

26.  มีที่ดิน 20 ไร  แบงเปนแปลง ๆ ละ
2
1    ไร  แลวขายไปแปลงละ300,000     บาท  จะไดเงินเทาไร 

 ก.   10,000,000  บาท                             ข.   30,000,000   บาท 
 ค.   12,000,000  บาท                             ง.   15,000,000   บาท 
27. “มีขาวอยู 2 ถุง  ถุงแรกหนกั 

5
21   กิโลกรัม  ถุงที่สองหนัก  

4
13  กิโลกรัม  ถานําเอามาแบงเปน 

 สวน  ๆ  เพื่อหงุขาวในเวลา 7  วัน  วันละ  เทา ๆ กัน” จะหาจํานวนขาวที่หุงในแตละวัน 
 ไดดวยวิธีใด 
 ก.   

5
21  × 

4
13  ÷ 7      =                             ข.   (

4
13  – 

5
21 )  ÷7    =     

 ค.   (
5
21  +  

4
13 ) ÷ 7   =                             ง.   (

5
21  × 

4
13 )÷7     =    

28. ที่ดิน 
2
140   ไร   แบงไวทําสวน  5 ไร   นอกนั้นแบงขายเปนแปลงๆละ 200  ตารางวา   

 จะแบงขายไดกี่แปลง 
 ก.   35  แปลง     ข.   40  แปลง               ค.   71  แปลง              ง.   91  แปลง 
 
  “ลุงบุญมีที่ดินเปน 

10
1   ของลุงมา   ลุงมามีที่ดินเปน 

6
5   ของลุงชุม  ลุงชวยมีที่ดินเทากับลุงบุญ 

 ลุงมาและลุงชุมรวมกัน  ถาลุงชุมมีที่ดิน120  ไร ”  
29.  อยากทราบวาลุงมากับลุงบุญมีที่ดินรวมกนัไดกีไ่ร 
 ก.   100  ไร       ข.   110  ไร            ค.   120  ไร                 ง.   130  ไร 
30. มีตนไมชนิดตาง ๆ  18,000   ตน   เปนไมสัก 

9
2   ของตนไมทั้งหมด  ไมยาง

10
3    ของตนไม

ทั้งหมดจากขอความนี้  ขอใดตั้งคําถามไมสมเหตุสมผล 
 ก.   มีตนไมทัง้หมดกี่ตน                    ข.   มีไมสักจํานวนกี่ตน 
 ค.   มีไมยางจํานวนกี่ตน                    ง.   มีไมสักและไมยางรวมกนักี่ตน 
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ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 
1 ง 16 ข 
2 ข 17 ค 
3 ค 18 ง 
4 ก 19 ก 
5 ค 20 ข 
6 ง 21 ค 
7 ค 22 ก 
8 ก 23 ก 
9 ข 24 ข 
10 ข 25 ง 
11 ข 26 ค 
12 ข 27 ค 
13 ก 28 ค 
14 ค 29 ข 
15 ค 

 

30 ก 

เฉลยแบบทดสอบผลการเรียนรู 
เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน 
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แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   ชดุกอนการทดลอง 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรชุดนี้  เปน
แบบทดสอบที่ใหนักเรียนเขียนคําตอบ  ตามคําชี้แจงแตละขอไดอยางอิสระเทาที่นักเรียนสามารถ
ตอบได    ใหไดมากที่สุดและแตกตางจากเพื่อนมากที่สุด  จึงจะไดคะแนนดี   
 2. นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบทุกขอ   
 3. แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด   3  ขอ  โดยวัดความสามารถในดานตอไปนี้ 
  ขอ  1   วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  ขอ  2   วัดความสามารถในการตั้งคําถามจากสถานการณทางคณิตศาสตรที่กําหนดให 
  ขอ  3   วัดความสามารถในการสรางสถานการณ  เพื่อใหไดคําตอบตามที่กําหนดให 
 4. เวลาในการทําแบบทดสอบจํานวน  3  ขอ ในเวลา    60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
 5. ถานักเรียนมีขอสงสัยอยางใด  ใหยกมือถามกอนจะจับเวลา 
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ช่ือ...............................................................................................เลขที่...................ช้ัน........................ 
 

ขอ 1  วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหาทางคณติศาสตร 
 
คําชี้แจง  จงแตงโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  จากจาํนวนเลขตอไปนี้  และหาคําตอบ  
 ไมจําเปนตองใชจํานวนเลขทุกจํานวนใน 1 โจทยปญหา โดยแตงโจทย 
 ใหไดมากที่สุดในเวลา 20  นาที 
      5

2  ,   6
1 ,  8

19 ,    400  , 2
15  , 2

1  
ตอบ………………………………………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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ช่ือ...............................................................................................เลขที่...................ช้ัน........................ 
 
ขอ 2  วัดความสามารถในการตั้งคําถามจากสถานการณทางคณติศาสตรท่ีกําหนดให 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตั้งคําถามจากสถานการณทางคณิตศาสตรที่กาํหนดใหพรอมหาคําตอบ 
 (เวลา 20 นาท)ี 
สถานการณ    ตุกสูงเปน 10

9  ของตอย   ตอยสูงเปน  8
5  ของตุม   แตติ้กสูงเทากับ  ตุก  ตอย    

                       และตุมรวมกนั   ถาตุมสูง   88  เซนติเมตร   จงหา.............................................. 
ตอบ………………………………………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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ช่ือ...............................................................................................เลขที่...................ช้ัน........................ 
 
ขอ 3  วัดความสามารถในการสรางสถานการณ  เพื่อใหไดคําตอบตามที่กําหนดให 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนสรางโจทยปญหาเศษสวน ที่มีผลลัพธเทากับ  10 ใหไดมากที่สุด       
                 (เวลา  20  นาที) 
ตอบ………………………………………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ชดุหลังการทดลอง 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรชุดนี้  เปน
แบบทดสอบที่ใหนกัเรียนเขียนคําตอบ   ตามคําชี้แจงแตละขอไดอยางอิสระเทาที่นกัเรียนสามารถ
ตอบได    ใหไดมากที่สุดและแตกตางจากเพื่อนมากที่สุด  จึงจะไดคะแนนดี   
 2. นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบทุกขอ 
 3.  แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด   3  ขอ  โดยวัดความสามารถในดานตอไปนี้ 
  ขอ  1  วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  ขอ  2  วัดความสามารถในการตั้งคําถามจากสถานการณทางคณิตศาสตรที่กําหนดให 
  ขอ  3  วัดความสามารถในการสรางสถานการณ  เพื่อใหไดคําตอบตามที่กําหนดให 
 4. เวลาในการทําแบบทดสอบจาํนวน  3  ขอ ในเวลา  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
 5. ถานักเรียนมีขอสงสัยอยางใด  ใหยกมือถามกอนจะจับเวลา 
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ช่ือ...............................................................................................เลขที่...................ช้ัน........................ 
 
ขอ  1  วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหาทางคณติศาสตร 
 
คําชี้แจง จงแตงโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  (เปนโจทยปญหาเศษสวน)  จากสิง่ของที่กําหนด   
 ตอไปนี้และหาคําตอบ  (เวลา  20  นาที)   
                           สม ,     เงาะ,        หมู,       ไก,       แม,     พอ,       พี่         
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ช่ือ...............................................................................................เลขที่...................ช้ัน........................ 
 
ขอ 2  วัดความสามารถในการตั้งคําถามจากสถานการณทางคณติศาสตรท่ีกําหนดให 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตั้งคําถามจากสถานการณทางคณิตศาสตรที่กําหนดให   พรอมหาคําตอบ 
สถานการณ    แมซ้ือสมโอมา  210   ผล   ขายไป   5

3    ของทั้งหมด    เนาเสีย  7
1    ของทั้งหมด  

          จงหา .........................................................  
ตอบ………………………………………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

188

ช่ือ...............................................................................................เลขที่...................ช้ัน........................ 
 
ขอ 3  วัดความสามารถในการสรางสถานการณ  เพื่อใหไดคําตอบตามที่กําหนดให 
 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนสรางโจทยปญหาเศษสวน  ที่มผีลลัพธเทากับ  20 ใหไดมากที่สุด 
                  (เวลา  20  นาที) 
ตอบ………………………………………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามความคิดเหน็ฉบับนี้ แบงคําถามออกเปน 2 ตอน จํานวน 16 ขอ ดังนี้ คือ 
  ตอนที่ 1  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   
จํานวน 15 ขอ    โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
  ระดับ  3  หมายถึง    นักเรียน     เห็นดวยมาก       
  ระดับ  2   หมายถึง    นักเรียน     เห็นดวยปานกลาง      
  ระดับ  1   หมายถึง    นักเรียน     เห็นดวยนอย   
  ตอนที่ 2   แบบสอบถามปลายเปด โดยใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4 MAT  ที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน จํานวน 1 ขอ 
 2. คําตอบของนักเรียนจะไมมถูีกหรือผิด  ขอใหนกัเรียนตอบตามความคดิเห็นหรือ
สภาพที่เปนจรงิ  เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการจัดการเรยีนรูมาก 
 3. คําตอบของนักเรียนจะไมมผีลตอการเรียนของนักเรียน 
 4. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอ โดยอานคําอธิบายในการตอบคําถามแตละตอนให
เขาใจกอนตอบ 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 2. บรรยากาศในการเรียนรู 
 3. ประโยชนที่ไดรับจากการจดักิจกรรมการเรียนรู 
 
 

นางศศิธร  เถ่ือนสวาง 
นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ใหนักเรยีนทาํเครื่องหมาย   ลงในชองวางขวามอืเพยีงชองใดชองหนึง่  ตามความรูสึก 
 และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 

ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน ชองนี้ 
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย สําหรับ 
มาก ปานกลาง นอย ผูวิจัย กิจกรรมที่จัด 

3 2 1 ∼      ∼ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4 MAT     
1. มีการทบทวนความรูเดิมใหนักเรยีนเกิด 
    ความสนใจ เชน การเลาเรือ่งเลนเกมส รองเพลง  

   
∼ 3 

2. มีการใชของจริง ของจําลอง หรือรูปภาพเพื่อ 
    นําไปสูสัญลักษณ  

   
∼ 4 

3. มีโอกาสไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ    ∼ 5 
4. ใหนกัเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน    ∼ 6 
5. นักเรียนตองการใหครูจดักิจกรรมการเรยีนรู 
    ดวยวิธีการเรียนรูแบบ 4 MAT  อีกในเนื้อหา 
    อ่ืน ๆ 

   
∼ 7 

บรรยากาศในการเรียนรู     
6. บรรยากาศในการเรียนสนกุสนาน เปนกนัเอง 
    ระหวางเพื่อนในหองเรียน 

   
∼ 8 

7. นักเรียนมีอิสระในการเรยีนรู    ∼ 9 
8. นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
    ซ่ึงกันและกนั 

   
∼ 10 

9. นักเรียนมีการชวยเหลือกนัในกลุม    ∼ 11 
10. มีบรรยากาศการเรียนผอนคลาย    
      ไมเครงเครียด 

   
∼ 12 
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ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน ชองนี้ 
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย สําหรับ 
มาก ปานกลาง นอย ผูวิจัย กิจกรรมที่จัด 

3 2 1 ∼      ∼ 
ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู     
11. ชวยใหนกัเรียนเกดิความมั่นใจในการคดิ 
      แกปญหาคณิตศาสตรมากขึ้น 

   
∼ 13 

12. ชวยใหนกัเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ 
      ไปประยกุตใชในชวีิตประจําวันได 

   
∼ 14 

13. ชวยใหนกัเรียนมีความสามารถในการคิด 
      สรางสรรค  

   
∼ 15 

14. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียน 
      ทํางานไดอยางเปนระบบมีแบบแผนและ 
      รอบคอบ 

   
∼ 16 

15. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยใหนักเรียน 
      ชวยเหลือพึ่งพาสนับสนนุใหกําลังใจ 
      ซ่ึงกันและกันมากขึ้น 

   
∼ 17 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ทีม่ีตอการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
 เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 # นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง
โจทยปญหาเศษสวนที่ครูสอนอยางไรบาง  ใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะลงในชองวาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
                                                    การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง   โจทยปญหาการบวกลบเศษสวน     เวลาเรียน   2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาเศษสวน   คือ เปนโจทยที่กําหนดความสัมพนัธของสถานการณเกีย่วกับสิ่ง
ที่ไมเต็มจํานวน   แลวใหหาคําตอบตามที่โจทยตองการทราบ  สวนประกอบของโจทยประกอบดวย  
2  สวน  คือ  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  และสิง่ที่โจทยตองการทราบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค. 1.2.4   แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   พรอมทัง้
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได    
 ค. 6.1.2  ใชความรูทางคณิตศาสตร  แกปญหาในสถานการณจริงได    
 ค. 6.5.1   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได 
 2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก   การลบเศษสวน   และโจทยปญหาการบวก      
การลบเศษสวนระคน   นักเรียนสามารถคิดแกโจทยปญหา  โดยวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนดให    
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ   แลวดัดแปลงเปนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา   หาคําตอบไดถูกตอง
และสมเหตุสมผล 
 4. นักเรียนสามารถแตงโจทยปญหาการบวก การลบ เศษสวน  และโจทยการบวก ลบ 
เศษสวนระคนไดอยางสมเหตุสมผลและสรางสรรค 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวน  คือ  โจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความ
และจํานวนเศษสวน  ซ่ึงขอความคําถามในลักษณะของการรวมกัน  เปนการบวกเศษสวน และขอความ
คําถามในลักษณะของการนําจํานวนหนึ่งออกจากจํานวนหนึ่งที่กําหนดให หรือการเปรียบเทียบ
จํานวนสองจํานวนวาตางกันอยางไร ผลที่เหลือหรือท่ีตาง  เรียกวาเปนการลบเศษสวน  วิธีการโดย
การวิเคราะหหาสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทํา   
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 2. หลักการแกโจทยปญหาประกอบดวย  5  ขัน้ตอนดังนี ้
     2.1 อานโจทยปญหา 
     2.2 คิดวิเคราะหโจทย     -  โจทยใหหาอะไร 
         -  โจทยใหอะไรมา 
  2.3 คิดหาวิธีแก      -  วาดรูป/ตีความ 
            -  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
     2.4 คิดคํานวณหาคําตอบ    -  ใชหลักของความสมเหตุสมผล 
             -  ใชวิธีการประมาณคา 
     2.5 ตรวจสอบคําตอบ      -  ใชวิธีเดิม 
         -  วิธียอนกลับ    
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการบวกและลบเศษสวน  คือ  ตองทําตัวสวนให
เทากันโดยการหา  ค.ร.น.   แลวจึงนําตัวเศษมาบวกหรือลบกัน 
  1.2 ครูใหนักเรียนรวมกันเลนเกมคิดเร็วตอบเรว็ 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  จากการเลนเกม ครูตั้งคําถามเพื่อย้ําความเขาใจเรื่องการบวกลบเศษสวนดังนี ้
  - ถาตัวสวนเทากัน  การบวกลบเศษสวนควรดําเนินการอยางไร 
  - ถาตัวเศษเทากนัควรดําเนินการอยางไร 
  - ถาเปนเศษสวนใด ๆ ควรดําเนินการอยางไร 
 3. ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคดิรวบยอด          
  3.1 ครูนํากระบอกน้ํามา  2 กระบอก ทั้ง 2 กระบอก แบงออกเปน 4 สวน เทา ๆ กัน  
แลวนําแถบโจทยปญหาใหนักเรียนพิจารณา  คือ 
 
 
 
   ใหนกัเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย 
   1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให   
   2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     

มีน้ําอยู  2  กระบอก  กระบอกที่หนึ่งมนี้ําอยู  2
1 ของกระบอก   กระบอกที่สองมีน้ําอยู  4

1     
ของกระบอก  ถานํามารวมกนัจะมนี้ําอยูคดิเปนเศษสวนเทาไรของกระบอก 
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   เรียกนักเรียน  1  คน  ออกมาทดลองหา  จากกระบอกน้ําทั้ง  2 กระบอกจะ
ปฏิบัติอยางไรจึงจะไดส่ิงที่โจทยตองการทราบคําตอบแลวเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
   ครูเสนอแนะการแสดงวิธีทําจากประโยคสัญลักษณที่นักเรียนชวยกันบอก     
ครูซักถามคําตอบที่ไดตรงกับที่นักเรียนปฏิบัติจริงหรือไม 
  3.2 จากกระบอกน้ําทั้ง  2  กระบอกใหนักเรียนชวยกันแตงโจทยปญหาการลบ    
โดยการแบงกลุม ๆ ละ 4 คน  แลววิเคราะหโจทยเพื่อหาส่ิงที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบประโยคสัญลักษณพรอมทั้งแสดงวิธีทําหาคําตอบ นักเรียนสามารถตรวจคําตอบโดยการปฏิบัติจริง
จากกระบอกน้ําทั้ง  2 กระบอก  และหาอาสาสมัคร  1  กลุม  นําเสนอผลงาน 
 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  4.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวน
แลวเขียนบนกระดานดํา 
  4.2 แบงกลุม ๆ ละ 4 คน ครูแจกใบความรู 1  ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแลวทํา      
ใบงานที่  1  ภายในเวลา   10  นาที  จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลย 
  4.3 ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกลบเศษสวนระคนอีก  2 ขอ  ซักถาม
ส่ิงที่โจทยกําหนดให   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ   แลวจึงเขียนเปนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา  
หาคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.    ขั้นปฏบิัตกิารตามความคิดรวบยอด 
 ครูใหนักเรียนจับคูชวยกันทาํใบงานที่  2   ภายในเวลา  10  นาที   และรวมกันเฉลย
คําตอบ 
 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  แบงกลุม ๆ ละ 4 คน  ชวยกันแตงโจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวนและโจทย
ปญหาการบวก ลบ เศษสวนระคน  และหาคําตอบ    จากใบงานที่   3  ในเวลา  10  นาที 

ขอ 1. คุณลุงมีที่ดิน  4
3  ไร    ใหลูกไป   3

1   ไร   จึงซ้ือมาเพิ่มอีก  6
5  ไร    

 ขณะนี้คณุลุงมทีี่ดินกี่ไร 

ขอ 2.   มีน้ําอยู 6
1  ของแทงค  จึงสูบน้ําใสลงไปอีก 9

7  ของแทงค  แตแทงคร่ัวจึงทําใหไหล

ออกไป  18
5   ของแทงค  อยากทราบวาจะมนี้ําเหลืออยูอีกคิดเปนเศษสวนเทาไร 

 ของแทงค 
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 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  จากโจทยปญหาที่แตละกลุมแตงขึ้นใหแตละคนเลือกมาอยางละ  1  ขอความแลว
แสดงวิธีทําหาคําตอบ 
 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
  8.1 ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมและของแตละคนที่ทําสําเร็จ 
  8.2 นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการแตงโจทยปญหาการบวก  ลบ เศษสวนที่ใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 
  8.3 กิจกรรมทดสอบยอยหลังเรยีน   แบบทดสอบยอยชุดที่  1  เวลา  10  นาที 
  
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1. เกมคิดเร็วตอบเร็ว 
 2. กระบอกน้ํา  2  กระบอก  (แบงเปน  4  สวนเทาๆกัน) 
 3. แถบโจทยปญหาการบวก  การลบเศษสวน 
 4. ใบความรู  1 
 5. ใบงานที่ 1, 2, 3 
 6. แบบทดสอบยอยชุดที่ 1 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดความสาํเร็จในการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชในการวัด 
1. ความตั้งใจในการเรียนและ 
    กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

2. ความรวมมอืในการ  
    ปฏิบัติงานกลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

 

3. การซักถาม การอภิปราย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม 

 

4. กิจกรรมใบงานที่ 1,2 และ 3 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการเรียนรู  
    ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

การทดสอบ (หลังเรียน) แบบทดสอบยอยชุดที่ 1 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 - นักเรียนใหความสนใจและตื่นเตน เมื่อทราบวาจะไดเปนหองทดลองในการจัดการเรยีน
การสอนของครู โดยแสดงความคิดเห็นวาครูจะตองมีความพรอมในการสอนอยางมาก 
 -  ในชวงการคิดเลขเร็วเพื่อทบทวนการบวก  ลบเศษสวน คะแนนที่ไดยังไมดี 
เนื่องจากเรื่องเศษสวนไดเรียนตั้งแตปลายเทอมที่ 1 เหลือแตโจทยปญหาเศษสวน จึงไดอธิบาย
ทบทวนการบวก ลบเศษสวนที่ตัวสวนไมเทากัน โดยการตัวสวนหา ค.ร.น. อีกครั้ง แลวเปลี่ยน
โจทยคิดเลขเร็ว คะแนนที่ไดดีขึ้นมาก 
 - ขณะรวมกิจกรรมในขั้นตอนตาง ๆ นักเรียนทุกคนจะสนใจและตั้งใจปฏิบัติ และ
อาสาสมัครที่จะนําเสนอผลงานของกลุมตนเอง 
  
 ปญหาและอุปสรรค 
 - ในขณะเรียนตองการใหนักเรียนเปนอิสระในการทํางาน จึงทําใหหองเรียนเสียงดัง
กวาปกติ 
 - ในการแบงกลุม ๆ ละ 4 คน โดยมีนักเรียนเกงในแตละกลุม คนเกงสวนใหญจะเปน
ผูทํางานที่ไดรับมอบหมาย สวนนักเรียนที่ออนจะแกลงเพื่อน ๆ ในกลุมอื่น จึงแกไขโดยจะ
แบงกลุมเพียง 2 คน ซ่ึงทุกคนพอใจที่ไดลงมือปฏิบัติเอง และมีความมั่นใจมากขึ้น 
 
 
                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                           (นางศศิธร  เถ่ือนสวาง) 

ครู คศ. 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
      วันที่  14  กุมภาพนัธ  2549 
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จุดประสงค 
 1. เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจเดิมเรื่องการบวก ลบ เศษสวน 
 2. เพื่อสรางความสามัคคี   ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และการเคารพกฎกติกา 
 
สื่อและอุปกรณ 
 1. บัตรเศษสวน   1  กลอง 
 2. บัตรเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบ 
 
การดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ  4  คน 
 2. ครูอธิบายขั้นตอนการเลนเกม  ดังนี ้
  2.1 มอบบัตรเศษสวนกลุมละ 10 ใบ  และบัตรเครื่องหมายบวก  ลบใหกลุมละ 5   ใบ    
  2.2 จับคูบวกกันและลบกันใหไดมากคูที่สุด 
  2.3 เขียนผลงานในบัตร  เชน 
 
    2

1  + 3
1   =  6

5       ,      8
5  + 4

1   =  8
5  

   
  2.4 ใหเวลา   5  นาที  เมื่อหมดเวลาทุกกลุม  ตองติดบัตร  ที่บอรด 
  2.5 กลุมใดทําไดมากและถูกตองเปนฝายชนะ 
 3. เมื่อส้ินสุดเกมครูรวมคะแนนตัดสินผลหาฝายชนะ 
 
 
 
 

 เกมคิดเร็ว  ตอบเร็ว 
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ใบความรู 1 
 

 โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวน  คือ  โจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซ่ึงขอความคําถามในลักษณะของการรวมกันเปนการบวกลบเศษสวน  และ
ขอความคําถามในลักษณะของการนําจํานวนหนึ่งออกจํานวนหนึ่งที่กําหนดให  หรือการ
เปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนวาตางกันอยางไรผลที่เหลือหรือที่ตางเรียกวาเปนการลบ เศษสวน
โดยการวิเคราะหหาสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ประโยคสัญลักษณและแสดง
วิธีทํา  เชน 
 
 
 
 
 ก. ส่ิงที่โจทยกําหนดให    
  1.   ซ้ือผามา  5

2   เมตร 

  2.    แมซ้ือมาเพิ่มอีก  6
1   เมตร 

 ข.   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     ขณะนี้มีผาอยูทั้งหมดกีเ่มตร 
 ค.   ประโยคสัญลักษณ 5

2   +  6
1    =      

 
วิธีทํา     ซ้ือผามา   5

2  เมตร 

 แมซ้ือมาเพิ่มอีก    6
1  เมตร 

 
 ขณะนี้มีผาอยูทั้งหมด  5

2   +  6
1  =    30

12   +  30
5  

        =    30
17  

    ตอบ     30
17      เมตร 

 
 
 

ซ้ือผามา  5
2  เมตร   แมซ้ือมาเพิ่มอีก  6

1   เมตร   ขณะนี้มีผาอยูทั้งหมดกี่เมตร 
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 ก. ส่ิงที่โจทยกําหนดให    
  1.  มี แชมพูสระผม 8

5  ของขวด 

               2.  เทออกมาใช   12
1  ของขวด   

 ข. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     เหลือแชมพูในขวดเปนเศษสวนเทาไร 
 ค. ประโยคสัญลักษณ 8

5   –  12
1    =    

วิธีทํา    มี แชมพูสระผม     8
5   ของขวด 

 เทออกมาใช       12
1   ของขวด   

 เหลือแชมพูในขวด     8
5   –  12

1    = 24
15   –  24

2   

       = 24
13    ของขวด 

    ตอบ      24
13     ของขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแชมพูสระผม 8
5  ของขวด  เทออกมาใช  12

1   ของขวด  เหลือแชมพูในขวดเปนเศษสวนเทาไร 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวน 

 
คําสั่ง    จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ประโยคสัญลักษณ   
 และแสดงวิธีทํา  (เวลา  10  นาที) 
 
 
 
 

 ก.   ส่ิงที่โจทยกําหนดให   ...............................................................................  
      ...............................................................................  

 ข.   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     ...............................................................................  
 ค.   ประโยคสัญลักษณ ..............................................................................  
วิธีทํา  .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 ก. ส่ิงที่โจทยกําหนดให   ...............................................................................  

      ...............................................................................  
 ข. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     ...............................................................................  
 ค. ประโยคสัญลักษณ ..............................................................................  
วิธีทํา  .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ.......................................................เลขที่.......................ไดคะแนน.............................คะแนน 

1.   มีขาวสาร  7
1   ของถัง   แมซ้ือมาเพิ่มอีก   4

3    ของถัง  ขณะนี้มีขาวสารในถังคิดเปน 
      เศษสวนเทาไร 

2.    แมวซื้อแปงสาลี 4
3   กิโลกรัม   แตนซื้อ  3

2   กิโลกรัม  แมวซื้อแปงสาลีมากกวาแตน 
      กี่กิโลกรัม 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  ลบ  เศษสวนระคน 

 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนแกโจทยปญหาเศษสวนระคน โดยเขยีนเปนประโยคสัญลักษณและ 
 หาคําตอบ  (เวลา  10  นาที) 
 

1. แมวซื้อแปงสาลี  3
2     กิโลกรัม      แตนซื้อ 4

3  กิโลกรัม  นํามารวมกันไดเทาไร                            
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
2.   ตอตัดหญาได      3

1    ของสนาม    เตตัดได 5
2    ของสนาม ตอตัดไดมากกวาเตเทาไร 

 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
3.   คุณแมตมน้าํเตาหู 4

3    ของหมอ  ดื่มไป 8
3   จะเหลือน้ําเตาหูในหมอเทาไร                                     

 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
4.   กิ๊กมีสมอยู 2

1  กิโลกรัม   กี้มีสมมากกวาแม 4
1  กิโลกรัม แมมีสมมากกวากิ๊ก 3

2  กิโลกรัม       
 กี้มีสมกี่กิโลกรัม  
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
5.     แมคาขายผักมผัีกกาด  ผักคะนา  และมะเขอื  ช่ังรวมกันหนัก  10

9  กิโลกรัม  ถาผักกาดหนัก   

 2
1  กิโลกรัม  ผักคะนาหนัก  5

2    กิโลกรัม   มะเขือเทศหนักเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
6.  คุณครูมีผาตัดเสื้ออยู 2

1   เมตร  ซ้ือมาเพิ่มอีก 10
7    เมตร  ตดัเสื้อไป 3

2   เมตร  คุณครูจะเหลือผา 
 ตัดเสื้ออยูกี่เมตร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
 

สมาชิก................................................................................................................................................ 
           ................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  ลบ  เศษสวนระคน 

 
คําชี้แจง    จากประโยคสญัลักษณที่กาํหนดให  จงแตงโจทยปญหาและหาคําตอบ (เวลา  10  นาท)ี   
 
 1.  3

2     +     18
5       =      ?                           2.   ( 2

1    +    3
2  )  – 12

5   =     ? 

 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ..............................................................เลขที่.......................ไดคะแนน.............................คะแนน 
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แบบทดสอบยอย 
ชุดท่ี 1  เร่ืองโจทยปญหาการบวกลบเศษสวน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  จงกา  r   ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
 
1.   ลูกเสือเดินทางไกลระยะทาง   
    5

4    กิโลเมตร และตองเดนิกลับฐานอีก   

    15
2   กิโลเมตรรวมระยะทางทีลู่กเสือเดิน    

    ทั้งหมดเทาไร 
    ก.   5

3   กม.    ข.   5
4  กม. 

    ค.   15
7    กม.    ง.   15

14    กม.  
 
2.   ผาชิ้นหนึ่งยาว  6

5    เมตร  นําไปตัดเสื้อเสีย   

    3
2    เมตร  จะเหลือผาอีกเทาไร 

    ก.   6
1     ม.    ข.   6

2    ม. 

    ค.   6
3    ม.     ง.   6

4    ม. 
 
3.  ทวีวิ่งไดระยะทาง  6

5   กิโลเมตร  ธวัชวิ่ง 

    ไดทาง  10
3    กิโลเมตร ทวีวิ่งไดระยะทาง 

    มากกวาธวชัเทาไร 
    ก.   10

8    กม.     ข.   15
8    กม. 

    ค.   10
9     กม.    ง.   15

11     กม. 
 

4.  สระน้ําแหงหนึ่งมีพื้นที่ 50
30    ไร   ขุดตออีก     

    5
1     ไร   สระน้ํานี้มีพื้นที่ทั้งหมดเทาไร 

    ก.   5
2     ไร    ข.   5

4     ไร 

    ค.    1   ไร     ง.   5
11      ไร 

 
5.   ริบบินยาว   21

19      หลา   ตัดใชคร้ังแรก   

    7
1  หลา   คร้ังที่สองตัดใชอีก  3

1   หลา    
    จะเหลือริบบิ้นอีกกีห่ลา 
    ก.   7

3    หลา    ข.   7
5    หลา 

    ค.   21
8    หลา    ง.   21

11    หลา 
 
6.   คุณยายมีน้าํตาลทรายอยู  5

2    กิโลกรัม 

    คุณแมซ้ือมาใหอีก  4
1    กิโลกรัม  ถาตองการ 

    ใชน้ําตาลทรายทั้งหมด   1  กิโลกรัม  จะตอง 
    ซ้ือน้ําตาลทรายมาเพิ่มอีกกี่กิโลกรัม 
    ก.   5

3    กก.    ข.   9
1    กก. 

    ค.   20
7   กก.    ง.   20

11    กก.   
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
                                                     การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                               ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง   โจทยปญหาการบวกลบเศษสวนจํานวนคละ                      เวลาเรียน   2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาเศษสวนจํานวนคละ   คือ  โจทยที่กําหนดความสัมพันธของสถานการณ
เกี่ยวกับจํานวนเต็มรวมกับสิ่งที่ไมเต็มจํานวน   แลวใหหาคําตอบตามที่โจทยตองการทราบ  
สวนประกอบของโจทยประกอบดวย  2  สวน  คือ  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  และส่ิงที่โจทยตองการทราบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค. 1.2.4   แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได    
 ค. 6.1.2  ใชความรูทางคณิตศาสตร  แกปญหาในสถานการณจริงได    
 ค. 6.5.1   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได 
 2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบเศษสวนจํานวนคละให  นักเรียนสามารถคิด
แกโจทยปญหา  โดยวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนดให   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ   แลวดัดแปลงเปน
ประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา   หาคําตอบไดถูกตองและสมเหตุสมผล 
 4. นักเรียนสามารถแตงโจทยปญหาการบวก การลบ เศษสวนจํานวนคละไดอยาง 
สมเหตุสมผลและสรางสรรค 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวนจํานวนคละ   อาจใชวธีิทําจํานวนคละใหเปน
เศษเกนิกอนการแสดงวิธีทําหาคําตอบ     
 2.   หลักการแกโจทยปญหาประกอบดวย  5  ขัน้ตอนดังนี ้
     2.1 อานโจทยปญหา 
  2.2 คิดวิเคราะหโจทย      -  โจทยใหหาอะไร 
         -  โจทยใหอะไรมา 
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     2.3 คิดหาวิธีแก      -  วาดรูป/ตีความ 
            -  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
    2.4 คิดคํานวณหาคําตอบ    -   ใชหลักของความสมเหตุสมผล 
                 -   ใชวิธีการประมาณคา 
  2.5 ตรวจสอบคําตอบ      -  ใชวิธีเดิม 
      -   วิธียอนกลับ   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นสรางประสบการณ 
  1.1   ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทําจํานวนคละใหเปนเศษเกิน และการทํา
เศษเกินใหเปนจํานวนคละ                           
  1.2 คิดเลขเร็วเกี่ยวกับการทําจํานวนคละใหเปนเศษเกิน  และการทําเศษเกินใหเปน
จํานวนคละจํานวน  10  ขอ  เวลา  5 นาที  แลวครูเฉลยคําตอบ 
 2.   ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1   ครูนําโจทยคิดเลขเร็วจากขั้นตอนที่   1   เกี่ยวกับการทําจํานวนคละใหเปน
เศษเกิน  และการทําเศษเกินใหเปนจํานวนคละจํานวน  10  ขอ   มาชวยกันวิเคราะหหาคําตอบ 
  2.2   ครูซักถามขั้นตอนในการแกโจทยปญหากอนจะไดคําตอบมีอยางไรบาง สรุป
ไวบนกระดาน 
 3. ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคดิรวบยอด          
  3.1 ครูนําภาพขนมเคกใหนักเรยีนพิจารณา  แลวครูนําแถบโจทยปญหามาให
นักเรียนวิเคราะหหาสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ ประโยคสัญลักษณแลวรวมกนั
แสดงวิธีทํา 
 
 
  3.2 จากภาพขนมเคก  ใหแตละคนชวยกันแตงโจทยปญหาการ บวก ลบ เศษสวน 
จํานวนคละสุมโจทยปญหาของนักเรียน  1  คน  เพื่อเปนตัวอยางในการวิเคราะหโจทยปญหา                                      
 4.   ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  4.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวน
จํานวนคละซึ่งเพิ่มมาอีก 1 ขั้นตอน คือ ตองเปลี่ยนจํานวนคละใหเปนเศษเกินกอนแสดงวิธีหาคําตอบ 
  4.2 ครูแจกใบความรู 2  ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแลวทําใบงานที่ 4  ภายในเวลา 10  นาที   
 5. ขั้นปฏิบัติการตามความคิดรวบยอด 
  5.1 ครูใหนักเรียนจับคูชวยกันทาํใบงานที่ 5  ภายในเวลา  15  นาที    
  5.2 ใหนักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนผลงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ถาคูใดมี
ปญหาสงสัยครูใหคําชี้แจง                   

แมมีเคกอยู   4  กอน  ใหเพื่อนบานไป   4
12   กอน  แมจะเหลอืเคกเทาไร 
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 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  ครูใหนักเรียนรวมกันแตงโจทยปญหาการบวก ลบเศษสวนจํานวนคละจากประโยค
สัญลักษณที่ครูนําเสนอคือ        2

13  +  4
12    =      ,   2

15  –   3   =    
 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4  คน  ชวยกันทําใบงานที่ 6 คือ การนําเหตุการณใน
ชีวิตประจําวันมาแตงเปนโจทยปญหาพรอมทั้งเขียนเปนประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทําหาคําตอบ  
ใชเวลา   15  นาที    
 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
  8.1 ใหนักเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยนผลงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  โดยมีครู
คอยใหคําชี้แจง 
  8.2   กิจกรรมทดสอบยอยหลังเรียน   แบบทดสอบยอยชุดที่  2  เวลา  10  นาที 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แบบฝกคิดเลขเร็ว เกมคิดเร็วตอบเร็ว 
 2. รูปภาพขนมเคก                   
 3. แถบโจทยปญหาการบวก  การลบเศษสวนจํานวนคละ 
 4. ใบความรู  2 
 5. ใบงานที่ 4, 5, 6 
 6. แบบทดสอบยอย  ชุดที่   2 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดความสาํเร็จในการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชในการวัด 
1. ความตั้งใจในการเรียนและ 
    กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

2. ความรวมมอืในการ  
    ปฏิบัติงานกลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

 

3. การซักถาม การอภิปราย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม 

 

4. กิจกรรมใบงานที่ 4, 5 และ6 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการเรียนรู  
    ตามตัวบงชี ้

การทดสอบ (หลังเรียน) แบบทดสอบยอยชุดที่ 2 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 - นักเรียนตั้งใจและสนใจและสามารถทําคะแนนคิดเลขเร็วเกี่ยวกับการทําจํานวนคละ
เปนเศษเกิน และการทําเศษเกินเปนจํานวนคละไดดีมาก ตอบคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทําโจทย
ปญหาไดถูกตอง กลาพูด กลาแสดงออกโดยเฉพาะนักเรียนชายจะสนุกสนานมากถาไดมีการ
แขงขัน 
 - การแบงกลุมเปนคูตามความสมัครใจ ทุกคนพอใจและผลงานที่ไดออกมาคอนขางดี 
มีการตกแตงอยางสวยงามและยังไดแลกเปลี่ยนกันดู 
  
 ปญหาและอุปสรรค 
 -  ยังมีนักเรียนบางสวนยังไมสามารถหา ค.ร.น. ของตัวสวน รวมทั้งขั้นตอนการบวก 
ลบเศษสวนจึงใหนักเรียนเกงอธิบายใหฟง นักเรียนเกงเต็มใจอธิบายใหเพื่อนฟง 
  
                                                                         
                                                                                 ลงชื่อ  
                                                                                           (นางศศิธร  เถ่ือนสวาง) 

ครู คศ. 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
      วันที่  15  กุมภาพนัธ  2549 
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แบบฝกคดิเลขเร็ว 
 
คําชี้แจง    จงเติมคําตอบลงในชองวาง 
คําสั่ง     จงแปลงจํานวนคละใหเปนเศษเกนิและแปลงเศษเกนิใหเปนจํานวนคละในเวลา  5  นาที 
 
1.     3

26    = …………………………….. 

2.     8
19   = …………………………….. 

3.     7
510  = …………………………….. 

4.    2
142  = …………………………….. 

5.    7
3101  = …………………………….. 

6.     2
9   = …………………………….. 

7.      11
25   = …………………………….. 

8.     12
121   = …………………………….. 

9.     5
86   = …………………………….. 

10.    8
111   = …………………………….. 

 
 
 
ช่ือ.................................................................เลขที่.......................................................ช้ัน................ 
ไดคะแนน.....................................................คะแนน 
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ใบความรู 2 
 

 โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวนจํานวนคละ   อาจใชวิธีทําจํานวนคละใหเปนเศษเกิน
กอนการแสดงวิธีทําหาคําตอบ     

 
 
 
 
 ก. ส่ิงที่โจทยกําหนดให    
  1.   แมซ้ือสม   2

13    กิโลกรัม   

                2.   ซ้ือองุนมา  2
15     กิโลกรัม   

 ข.   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     แมซ้ือผลไมหนักกีก่ิโลกรัม 
 ค.   ประโยคสัญลักษณ  2

13   +  2
15   =    

 
วิธีทํา     แมซ้ือสม    2

13   = 2
7   กิโลกรัม   

 ซ้ือองุนมา   2
15   =  3

16  กิโลกรัม   

 แมซ้ือผลไมหนัก                 2
7   +  3

16   =    6
21     +   6

32  กิโลกรัม   

               =    6
53         กิโลกรัม 

               =    6
58         กิโลกรัม 

 
    ตอบ      6

58        กิโลกรัม 
 
 
 
 
 

แมซ้ือสม  2
13   กโิลกรัม    ซ้ือองุนมา  2

15   กิโลกรัม    แมซ้ือผลไมหนักกี่กิโลกรัม 
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 ก.   ส่ิงที่โจทยกําหนดให    
  1.    มีผาอยู   9

87    เมตร 

               2. ใชตัดชุด   3
24    เมตร 

  3. ใชทําผามาน   6
51    เมตร 

 ข.   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  จะเหลือผากี่เมตร 
 ค.   ประโยคสัญลักษณ    9

87  –  ( 3
24 + 6

51 )   หรือ  9
87   –  3

24   –  6
51    =     

 
วิธีทํา     มีผาอยู     9

87  = 9
71  เมตร 

 ใชตัดชุด      3
24  =  3

14  เมตร 

 ใชทําผามาน    6
51  =   6

11   เมตร 

 จะเหลือผา  9
71   –  ( 3

14 + 6
11 ) = 18

142   –  ( 18
84 + 18

33 )        เมตร 

        = 18
25      =     18

71               เมตร 
 
    ตอบ     18

71       เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

มีผาอยู 9
87  เมตร   ใชตัดชุด  3

24  เมตร  ใชทําผามาน 6
51    เมตร   จะเหลือผากี่เมตร 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวนจํานวนคละ 

 
คําสั่ง    จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ประโยคสัญลักษณ   
 และแสดงวิธีทํา  (เวลา  10  นาที) 
 

 
 

 
 
 
 ก. ส่ิงที่โจทยกําหนดให   ...............................................................................  

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

 ข.   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     ...............................................................................  
 ค.   ประโยคสัญลักษณ ..............................................................................  
วิธีทํา  .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ.................................................................เลขที่.......................................................ช้ัน................ 
ไดคะแนน.....................................................คะแนน 
 
 

1.   นิสาซื้อผักมาสามชนิดดังนี้  ผักกาดขาว   5
21    กิโลกรัม  กะหล่ําปลี 10

73   กิโลกรัม   

      มะเขือเทศ  2
11  กิโลกรัม   ผักทั้งสามชนิดที่นิสาซื้อมาหนักรวมกันกีก่โิลกรัม 
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ใบงานที่ 4 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ เศษสวนจํานวนคละ 

 
คําชี้แจง    จงตั้งคําถามแลวเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ  (เวลา  15  นาที) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกลุม..........................................สมาชิก  1....................................................................................... 
                            2...................................................................................... 

ไดคะแนน.....................................................คะแนน 
 
 
 

1.   กุงมีเงาะ    10
73   กิโลกรัม  กอยมีมังคุด   5

23    กิโลกรัม…………………………………… 
      ประโยคสัญลักษณ ................................................................................................................ 
      ตอบ........................................................................................................................................ 

2.   แมวดื่มน้ํา  4
33   ลิตร   ดื่มนม 5

11    ลิตร  ดื่มน้ําสม  2
1   ลิตร……………………………… 

      ประโยคสัญลักษณ ................................................................................................................ 
      ตอบ........................................................................................................................................ 
 

3.   พอสูง 5
41   เมตร  ตอเตี้ยกวาพอ 3

1  เมตร………………………………………………. 
      ประโยคสัญลักษณ ................................................................................................................ 
      ตอบ........................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 5 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนนําเหตุการณในชวีิตประจําวันทีน่ักเรียนไดพบมา  มาแตงเปนโจทยปญหา 
 เศษสวนจํานวนคละ   พรอมทั้งเขียนเปนประโยคสัญลักษณ  และแสดงวิธีทําหาคําตอบ 
 กลุมละ  2  ขอ   (เวลา  15  นาที) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
สมาชิก................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

214

แบบทดสอบยอย 
ชุดท่ี 2  เร่ืองโจทยปญหาการบวกลบเศษสวนจํานวนคละ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
คําชี้แจง  จงกา  r   ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
 
1.   คุณแมซ้ือไกมา  2  ตัว   ตัวแรกหนกั 2

12     

    กิโลกรัม  ตัวที่สองหนัก 4
13  กโิลกรัม   

    นํามาชั่งรวมกันจะหนกัเทาไร 
    ก.   6

24    กก.    ข.   4
35    กก. 

    ค.   6
56   กก.    ง.   8

77    กก.   
 
2.  ลวดเสนหนึ่งยาว  5

22    เมตร   ตัดไปใช  

    4
31  เมตร  เหลือลวดยาวกี่เมตร              

    ก.   20
13     ม.    ข.   5

11    ม. 

    ค.   20
11    ม.     ง.   20

71    ม. 
 
3.  ถังใบหนึ่งจุน้ํามันได  18   ลิตร  ถาใชไป         
    2

16    ลิตร    จะเหลือน้ํามันกี่ลิตร                  

    ก.   2
110  ลิตร    ข.   2

111  ลิตร 

    ค.  2
112  ลิตร    ง.   2

113  ลิตร 

4.   ดาวปนจักรยานไปตามถนนไดระยะทาง     
    10

51  กิโลเมตร   และปนขึ้นเนนิอีก 5
1        

    กิโลเมตร  ดาวปนจักรยานไดระยะทาง 
    ทั้งหมดเทาไร   
    ก.   10

61     กม.     ข.   10
71     กม. 

    ค.    10
21    กม.     ง. 10

91     กม. 
 
5.  ช่ังทุเรียนสองผลพรอมกันไดน้ําหนกั    
    20

118  กิโลกรัม  ผลหนึ่งหนกั 5
13  กิโลกรัม    

    อีกผลหนึ่งหนักกี่กิโลกรัม      
    ก.   20

75   กก.     ข.   20
105    กก. 

    ค.   20
15   กก.     ง.   20

175    กก.   
                                                        
6.  นักเรียนชัน้ ป.  6  ใชเวลาอยูในโรงเรยีน   
    9  ช่ัวโมง  พักกลางวนั  1  ช่ัวโมง  พักผอน 
    ตอนเย็น   4

32    ช่ัวโมง   นักเรียนใชเวลา 
    เรียนกี่ช่ัวโมง        
    ก.   4

15   ชม.      ข.   4
25   ชม. 

    ค.   4
35   ชม.     ง.     6    ชม. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                               ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง   โจทยปญหาการคูณเศษสวน                               เวลาเรียน   2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการคูณเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซ่ึงตองใชหลักการคูณเศษสวน   คือ  การหาจํานวนสมาชิกทั้งหมดเมื่อทราบ
จํานวนกลุมและจํานวนสมาชิกในแตละกลุม  
 
มาตรการเรียนรู 
 ค. 1.2.4   แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได    
 ค. 6.1.2  ใชความรูทางคณิตศาสตร  แกปญหาในสถานการณจริงได    
 ค. 6.5.1   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได 

2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวน และโจทยปญหาการคูณเศษสวนจํานวน
คละให  นักเรียนสามารถคิดแกโจทยปญหา โดยวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ  แลวดัดแปลงเปนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีและหาคําอบไดถูกตองและสมเหตุสมผล 
 4. นักเรียนสามารถแตงโจทยปญหาการคูณเศษสวน  และโจทยปญหาการคูณเศษสวน
จํานวนคละ  ไดอยางสมเหตุสมผลและสรางสรรค 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยปญหาการคูณเศษสวน  คือ โจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซ่ึงตองใชหลักการคูณเศษสวน   คือ   การหาจํานวนสมาชิกทั้งหมดเมื่อทราบ
จํานวนกลุมและจํานวนสมาชิกในแตละกลุม  
 2. หลักการแกโจทยปญหาประกอบดวย  5  ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 อานโจทยปญหา 
  2.2 คิดวิเคราะหโจทย      -  โจทยใหหาอะไร 
         -  โจทยใหอะไรมา 
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     2.3 คิดหาวิธีแก      -  วาดรูป/ตีความ 
            -  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
     2.4 คิดคํานวณหาคําตอบ   -  ใชหลักของความสมเหตุสมผล 
             -  ใชวิธีการประมาณคา 
     2.5 ตรวจสอบคําตอบ      -  ใชวิธีเดิม 

         -  วิธียอนกลับ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  ครูใหนักเรียนรวมกันเลนเกมวงลอการคูณเศษสวน 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  จากการเลนเกมครูใหนักเรียนรวมกนัสรุปหลักการคูณเศษสวน 
 3. ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคดิรวบยอด          
  3.1 ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการคูณเศษสวนกับจํานวนเต็ม  
 
 
 

   ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่โจทยตองการทราบ    ส่ิงที่โจทยกําหนดให    
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  แลวรวมกันแสดงวิธีหาคําตอบ 
  3.2 ครูใหนักเรียนเสนอสถานการณโจทยปญหาการคูณจํานวนเต็มกับเศษสวนและ
การคูณเศษสวนกับเศษสวน  แลวชวยกันวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนดใหสิ่งที่โจทยตองการทราบ  
ประโยคสัญลักษณและตอบ 
 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายหลักการคูณของโจทยปญหาเศษและขั้นตอนใน  
การแกโจทยปญหา  เพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ 
 5. ขั้นปฏิบัติการตามความคิดรวบยอด 
  5.1 ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู  3  เพิ่มเติม 
  5.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน แจกใบงานที่  7  ชวยกันทําภายใน
เวลา  10  นาท ี
  5.3 ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยคําตอบ 
 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  ครูใหนักเรียนรวมกันแตงโจทยปญหาการคูณเศษสวนจากประโยคสัญลักษณที่ครู
นําเสนอ ดังนี้                

พอมีที่ดิน 2
13   ไร  ประกาศขายไรละ  300,000  บาท   ถาขายไดจะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
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  โดยจับคู  พรอมทั้งวาดภาพประกอบโจทยปญหา 
 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  ครูใหนักเรียนรวมกันแตงโจทยปญหาในชวีิตประจําวันเกี่ยวกับโจทยปญหาการคูณ
พรอมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณและคําตอบใหไดมากที่สุดในเวลา  15  นาทีในใบงานที่  8   
 8.  ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
  8.1 ใหนักเรียนแตละคูนําเสนอผลงานจากขั้นที่ 6 ,7   แลวรวมกันอภิปรายถึง   
ความถูกตองและเหมาะสม 
  8.2 ใหนักเรียนแตละคนนําเสนอผลงานติดตามผนังหองเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับ
เพื่อน ๆ ตรวจสอบความถูกตอง 
  8.3 กิจกรรมทดสอบยอยหลังเรียน   แบบทดสอบยอยชุดที่  3  เวลา  10  นาที 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1. เกมวงลอการคูณเศษสวน                   
 2. ใบความรู 3  และใบงานที่ 7, 8 
 3. บัตรแถบประโยคสัญลักษณ 
 4. แบบทดสอบยอยชุดที่  2                
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดความสาํเร็จในการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชในการวัด 
1. ความตั้งใจในการเรียนและ 
    กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

2. ความรวมมอืในการ  
    ปฏิบัติงานกลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

 

3. การซักถาม การอภิปราย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม 

 

4. กิจกรรมใบงานที่ 7 และ8 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการเรียนรู  
    ตามตัวบงชี ้

การทดสอบ (หลังเรียน) แบบทดสอบยอยชุดที่ 3 

 

5
1  × 5   =   8  × 4

31     =   2
11  ×  5

4  =   
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 - นักเรียนสนุกสนานกับการเลนเกมวงลอการคูณเศษสวนมาก และยังใหความเห็นวา 
การคูณเศษสวนงายกวาการบวก ลบเศษสวน  
 - ในชวงขั้นตอนการนําเสนอโจทยปญหาการคูณ จะบอกประโยคสัญลักษณได
ถูกตอง แตเมื่อยกตัวอยางโจทยปญหาละคน สวนใหญสับสน จึงอธิบายวิธีการสังเกตวาจะพิจารณา
อยางไรจึงเปนโจทยเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหาร 
 - ในขณะทํารายงานนักเรียนเกงในกลุมจะเปนผูคิด และแสดงวิธีทํา สวนนักเรียน
ออนจะตกแตง จึงแนะนํานักเรียนทุกคนควรมีสวนรวม และตองอธิบายขั้นตอนวิธีการตาง ๆ ได 
 - ในการนําเสนอผลงานไดเรียกตัวแทนกลุมที่ เปนนักเรียนออนเปนผูนําเสนอ         
ซ่ึงคอนขางทําไดดี 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 - ในการแตงโจทยปญหาการคูณ โดยการนําเสนอเหตุการณในชีวิติประจําวันมาเขียน
เปนโจทยปญหายังทําไมคอยไดเปนสวนใหญ จึงไดยกตัวอยางเพิ่มเติมเนนสถานการณสภาพจริง 
นักเรียนจึงพอที่จะเขียนโจทยปญหาได 
 
        
                                                                           ลงชื่อ  
                                                                                           (นางศศิธร  เถ่ือนสวาง) 

ครู คศ. 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
      วันที่  17  กุมภาพนัธ  2549 
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เกมวงลอการคูณเศษสวน 
 
จุดประสงค 
 1. เพื่อตรวจสอบทักษะการคูณเศษสวน                              
 2. เพื่อสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ความสามัคคีและการเคารพกฎกติกา  
 
สื่อและอุปกรณ 
 วงลอเศษสวน  2  อัน  
 
การดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูใหนักเรียนจับคู               
 2. ครูอธิบายขั้นตอนการเลนเกม ดังนี้                
  2.1 ครูจะหมุนวงลอ  2  อัน                                                                
  2.2 เมื่อลูกศรชี้ใกลเศษสวนจํานวนใดใหนักเรียนหาผลคูณของเศษสวน  2  จํานวนนั้น 
  2.3   คูใดยกมอืตอบกอนและตอบถูกตองได  1  คะแนน 
 3. ครูใหนักเรียนเลนเกมประมาณ  5 – 8  นาที 
 4. เมื่อส้ินสุดการเลนเกมครูสรุปคะแนน  หาคูชนะและใหนักเรียนรวมกันชื่นชม      
ผลการปฏิบัติของเพื่อน 
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ใบความรู 3 
 

 โจทยปญหาการคูณเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซ่ึงตองใชหลักการคูณเศษสวน   คือ  การหาจํานวนสมาชิกทั้งหมดเมื่อทราบ
จํานวนกลุมและจํานวนสมาชิกในแตละกลุม  
  
1.  การคูณเศษสวนกับจํานวนเต็ม 
 ตัวอยาง 1     ชาม   6  ใบ  เปนสีฟา 

3
1  ของชามทั้งหมด  มีชามสีฟาทั้งหมดกีใ่บ                  

     ประโยคสัญลักษณ     3
1   ×  6    =    

 วิธีทํา    ชาม     6   ใบ   
   เปนสีฟา   3

1   ของชามทั้งหมด    

   มีชามสีฟาทั้งหมด        3
1   ×  6  =        3

1   × 1
6     

         = 2  ใบ    
    ตอบ      2   ใบ  
 
2.    การคูณจํานวนเต็มกับเศษสวน 
 ตัวอยาง 2     วินัยมี่ที่ดิน 2

115   ไร  นําไปขายไรละ  200,000   บาท  ถาขายหมดจะได 
    เงินเทาไร  
 ประโยคสัญลักษณ 2

115  × 200,000   =    

 วิธีทํา  วินัยมี่ที่ดิน   2
115    =     2

31       ไร   
   นําไปขายไรละ   200,000    บาท   
   ถาขายหมดจะไดเงิน 2

31  × 200,000   =     2
31  × 200,000 

         =     3,100,000  บาท 
        ตอบ   3,100,000   บาท     
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3.  การคูณเศษสวนกับเศษสวน 
 ตัวอยาง    คุณปามีที่ดินอยู  5

24 ไร ปลูกผักกาดขาวอยู 2
1  ของที่ดินที่มีอยูคณุปา 

    ปลูกผักกาดขาวกี่ไร  
             ประโยคสัญลักษณ 5

24  × 2
1    =    

 วิธีทํา คุณปามีที่ดินอยู   5
24      =      5

22        ไร   

   ปลูกผักกาดขาวอยู   2
1    ของที่ดินที่มีอยูคุณปาปลูกผักกาดขาว  

      5
22  × 2

1  =   5
11  ไร  

        = 2
12  ไร  

    ตอบ   2
12    ไร 
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ใบงานที่ 7 
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณเศษสวน 

 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทยปญหาตอไปนี้  วาควรแกดวยวิธีใดโดยเขียนเปน 
 ประโยคสัญลักษณและหาคาํตอบ  (โจทยปญหาแตละขอจะตอเนื่องกนั)  
 ใชเวลา 10  นาที 
 
1. ลุงสงวนปลูกเงาะ 2

15    ไร   ปลูกทุเรียน 2
23  ไร  รวมปลูกเงาะและทุเรียนกี่ไร 

 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
2. ถาพื้นที่ปลูกลองกองเปน  2

1   เทาของพื้นที่ปลูกทุเรียน  ลุงสงวนมีพื้นที่ปลูกลองกองกี่ไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
3. ลุงสงวนเก็บผลผลิตจากเงาะและขายไดไรละ  24,000  บาท  ลุงสงวนมีรายไดจากการขาย   
       เงาะเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
4. ลุงสงวนขายทเุรียนหมอนทองราคากิโลกรัมละ  20  บาท  ขายทุเรียนชะนีราคาเปน  5

3  เทา 
 ของราคาทุเรียนหมอนทองถาขายทุเรียนชะนีจํานวน  320  กิโลกรัมลุงสงวนจะไดเงินเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
5.    ปนี้ลุงสงวนตองเสียคาจางเก็บพืชผลและคาปุยคิดเปน 3

1   และ 4
1    ของรายไดจากการขาย 

 พืชผลซึ่งเปนเงิน  480,000  บาท  ลุงสงวนมีรายไดหลังหกัคาใชจายเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 
6. ลุงสงวนซื้อที่ดิน  5

36   ไร   ราคาไรละ  30,000  บาท  ลุงสงวนตองจายเงนิเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ............................................................................................................................................. 

 
สมาชิก............................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 8 
 
คําชี้แจง    จงแตงประโจทยปญหาเกีย่วกับการคูณเศษสวน  จากเหตกุารณในชีวิตประจําวนัให 
 ไดมากที่สุดในเวลา   15  นาที  พรอมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
สมาชิก............................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบยอย 
ชุดท่ี 3  เร่ืองโจทยปญหาการคูณเศษสวน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  จงกา  r   ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
 
1.  วิมลเล้ียงไก  420   ตัว  ขายไกไป 7

5    
    ของไกทั้งหมด  วิมลขายไกไปกี่ตวั   
    ก.   200  ตัว    ข.     100   ตัว 
    ค.   300  ตัว     ง.    400   ตัว  
 
2.  คุณครูแจกสมุดใหนกัเรียน  8  คน   
    คนละ  4

3 โหล   คุณครูแจกสมุดใหนักเรยีน    
    ทั้งหมดกี่โหล  
    ก.   6  โหล    ข.   7  โหล 
    ค.   8  โหล    ง.   9  โหล 
 
3.  มังคุดราคากิโลกรัมละ 2

115    บาท    
    ถาตองการซื้อมังคุด  7  กิโลกรัม    
    จะตองจายเงินกี่บาท             
    ก.   100.50  บาท    ข.  106.50   บาท 
    ค.   108.50   บาท   ง.   110 .50   บาท 
 

4.   ปุกใชเงินไป  7
4   ของจํานวนเงิน    

    140  บาท  ปุกใชเงินไปเทาไร                            
    ก.   20   บาท    ข.   40  บาท 
    ค.   60  บาท    ง.   80  บาท 
 
5.  มีน้ําตาลทรายอยู  40  ถุง   ถุงละ 10

1 กิโลกรัม  
    มีน้ําตาลทรายทั้งหมดกี่กิโลกรัม                        
    ก.   2  กิโลกรัม    ข.   4  กิโลกรัม 
    ค.   6   กิโลกรัม    ง.   8  กิโลกรัม                      
 
6.   รูปส่ีเหล่ียมผืนผามีดานกวาง   
    9

83  เซนติเมตร   ดานยาว  7
57    เซนติเมตร      

    รูปสี่เหล่ียมรูปนี้มีพื้นที่เทาไร  
    ก.   20  ตร.ซม.    ข.   30   ตร. ซม. 
    ค.   40   ตร.ซม.    ง.   50   ตร.ซม. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง   โจทยปญหาการหารเศษสวน     เวลาเรียน   2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการหารเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซ่ึงตองใชหลักการหารเศษสวน   คือ  การหาจํานวนสมาชิกของแตละกลุม        
เมื่อทราบจํานวนสมาชิกทั้งหมดและจํานวนสมาชิกของแตละกลุมหรือจํานวนกลุม 
 
 มาตรการเรียนรู 
 ค. 1.2.4   แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได    
 ค. 6.1.2  ใชความรูทางคณิตศาสตร  แกปญหาในสถานการณจริงได    
 ค. 6.5.1   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได 
 2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวนให  นักเรียนสามารถคิดแกโจทยปญหา 
การหาร เศษสวน  และโจทยปญหาการหารเศษสวนจํานวนคละ  โดยวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนด    
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  แลวดัดแปลงเปนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีและหาคําตอบไดถูกตอง
และสมเหตุสมผล 
 4. นักเรียนสามารถแตงโจทยปญหาการหารเศษสวน  และโจทยปญหาการหาร
เศษสวนจํานวนคละ ไดอยางสมเหตุสมผลและสรางสรรค 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยปญหาการหารเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซ่ึงตองใชหลักการหารเศษสวน   คือ  การหาจํานวนสมาชิกของแตละกลุม         
เมื่อทราบจํานวนสมาชิกทั้งหมดและจํานวนสมาชิกของแตละกลุมหรือจํานวนกลุม  เชน 
 2. หลักการแกโจทยปญหาประกอบดวย  5  ขั้นตอนดังนี้ 
     2.1 อานโจทยปญหา 
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     2.2 คิดวิเคราะหโจทย      -  โจทยใหหาอะไร 
         -  โจทยใหอะไรมา 
     2.3 คิดหาวิธีแก      -  วาดรูป/ตีความ 
            -  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
    2.4 คิดคํานวณหาคําตอบ  -  ใชหลักของความสมเหตุสมผล 
             -  ใชวิธีการประมาณคา 
     2.5 ตรวจสอบคําตอบ      -  ใชวิธีเดิม 

         -  วิธียอนกลับ    
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  ครูใหนักเรียนรวมกันเลนเกมการหารเศษสวน   โดยการแบงกลุม ๆ ละ  2  คน 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  จากการเลนเกมครูใหนักเรียนรวมกันสรุปหลักการหารเศษสวน   โดยตั้งคําถามดังนี้ 
  - การหารเศษสวนหมายถึงอะไร (นําเศษสวนลบออกครั้งละเทา ๆ กัน ซ่ึงสามารถ
กระทําไดโดยการใชแผนภาพหรือการคํานวณ) 
  - การหารเศษสวนโดยการคิดคํานวณทําไดอยางไร (โดยเปลี่ยนเครื่องหมายหาร
เปนเครื่องหมายคูณและกลับตัวเศษของตัวหารใหเปนตัวสวนแลวกลับตัวสวนของตัวหารใหเปน
ตัวเศษ  แลวจึงดําเนินการตามหลักการคูณเศษสวน 
 3. ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด          
  3.1   ครูนํากระดาษวงกลมจํานวน  3  วง  แลวกําหนดสถานการณโจทยปญหา    
การหารจํานวนเต็มกับเศษสวน                                                     

3.2    
ครูซักถามนักเรียนเกีย่วกับสิง่ที่โจทยตองการทราบ  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  เขียนเปน 
 

 
   ใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบและครูอธิบายโดยใชกระดาษวงกลมโดย    
แบงออกเปนวงกลมละ  4  สวน  จึงไดวาจะแบงขนมเคกได  12 ช้ิน 
  3.2 ครูและนักเรยีนชวยกันเขยีนเปนประโยคสญัลักษณละแสดงวิธีทําหาคาํตอบ 
  3.3 ครูใหนักเรียนชวยกันกําหนดสถานการณเกี่ยวกับโจทยปญหาการหารเศษสวน
คนละ  1  ความ  แลวอานใหเพื่อนฟงเพื่อแยกวาอยูในกลุมตอไปนี้ 
   1.  การหารเศษสวนดวยจํานวนเต็ม 
   2.  การหารจํานวนเต็มดวยเศษสวน 
   3.  การหารเศษสวนดวยเศษสวน 

คุณแมมีขนมเคกอยู  3  กอน  ตองการแบงออกเปนสวน ๆ ละ 4
1   ของขนมเคก 

คุณแมจะแบงขนมเคกไดกี่ช้ิน 
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 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูซักถามขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการหารเศษสวน   โดยการสุมถามเปนกลุม 
 5. ขั้นปฏิบัติการตามความคิดรวบยอด 
  5.1 ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู  4  เพิ่มเติม 
  5.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนคู  แจกใบงานที่ 9  ใชเวลาทํา  10  นาที 
  5.3 ครูและนักเรยีนรวมกนัตรวจผลงาน 
 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  กลุมเดิมในขั้นที่ 5 กลุมละ  2  คน  ชวยกันแตงโจทยปญหาการหารเศษสวน       
โดยการแตงโจทยปญหาลงในกระดาษแข็งขนาด  7  × 10 ซ.ม.  และทําเฉลยดานหลัง                                         
 7.  ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  7.1 ครูใหนักเรียนทําใบงานที่  10  เปนรายบุคคล   ภายในเวลา  15  นาที                                              
  7.2 ครูใหนักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานกันตรวจ  จากนั้นครูสุมถามนักเรียน  1  คน  
ตอ  1 ขอ  พรอมทั้งใหเพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็น 
 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกบัผูอ่ืน 
  8.1 ครูใหนักเรียนนําผลงานมาจดัติดที่บอรดหนาหอง 
  8.2 กิจกรรมทดสอบยอยหลังเรยีน   แบบทดสอบยอยชุดที่  4  เวลา  10  นาที 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1. เกมการหารเศษสวน                      
 2. กระดาษวงกลม จํานวน  3  วง          
 3. ใบความรู 4  ใบงานที่ 9, 10 
 4. กระดาษแข็งขนาด 7 × 10 ซ.ม. 
 5. แบบทดสอบยอยที่  4   
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดความสาํเร็จในการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชในการวัด 

1. ความตั้งใจในการเรียนและ 
    กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

2. ความรวมมอืในการปฏิบตัิ 
งานกลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

 

3. การซักถาม การอภิปราย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม 

 

4. กิจกรรมใบงานที่ 9 และ10 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการเรียนรู  
    ตามตัวผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

การทดสอบ (หลังเรียน) แบบทดสอบยอยชุดที่ 4 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 - นักเรียนสนุกสนานกับการเลนเกมโดยแบงกลุมละ 2 คน จึงทําใหนักเรียนทุกคนได
แสดงความสามารถ และมีสวนรวมและตั้งใจฟงคําถาม 
 -  ขั้นการนําเสนอโจทยปญหาการหารเศษสวน โดยเปรียบเทียบจากสถานการณจริง 
จึงทําใหชัดเจนเกี่ยวกับประโยคสัญลักษณ แตเมื่อใหกําหนดสถานการณที่เกี่ยวกับโจทยปญหา   
การหาร มีนักเรียนจํานวนมากไมกลาตอบ ขาดความมั่นใจจึงกระตุนใหอานใหเพื่อนฟง และ
ชวยกันวิจารณความถูกตองโดยเฉพาะนักเรียนที่ออน 
 - ขั้นตอนการสรางผลงานมีบางสวนทําไมเสร็จทันเวลาจึงทําใหการแลกเปลี่ยน     
การเรียนรูมีผลงานนําเสนอนอย 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 - มีนักเรียนบางสวนยังไมสามารถแตงโจทยปญหาเองไดจึงกระตุนใหยกตัวอยางและ
ชวยกันวิจารณความถูกตอง 
 -  การจัดกจิกรรมมากทําใหนกัเรียนนําเสนอผลงานไมทันเวลา 
 
 
 
 
                                                                         ลงชื่อ  
                                                                                           (นางศศิธร  เถ่ือนสวาง) 

ครู คศ. 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
      วันที่  20  กุมภาพนัธ  2549 
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เกมการหารเศษสวน 
 
จุดประสงค 
 1. เพื่อตรวจสอบความเขาใจเกีย่วกับทักษะการหารเศษสวน              
 2. เพื่อสรางความสามัคคี  ทักษะการทํางานกลุมและความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 
การดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ  2   คน 
 2. ครูอธิบายขั้นตอนการเลนเกม ดังนี้                
  2.1 ครูบอกโจทยการหารเศษสวน  2  รอบ  (หรือเขียนบนกระดาน)  
  2.2 กลุมใดคิดคําตอบไดกอนใหออกมาเขียนบนกระดานตามชองของกลุมตนถา
ตอบถูกได  1  คะแนน              
 3. ครูใหนักเรียนเลนเกมประมาณ  5 – 10นาที 
 4. เมื่อส้ินสุดการเลนเกมครูสรุปคะแนนหาคูชนะและใหนกัเรียนรวมกันชื่นชมผลการ
ปฏิบัติของเพื่อน 
 
ตัวอยางโจทยการหารเศษสวน 
 1.    4

2     ÷  4
1             =      

 2.    10    ÷  5
2             =      

 3.    6
5     ÷  72          =      

 4.    42    ÷  9
8           =      

 5.    12
3     ÷  36

21          =      

 6.    10
9     ÷  81          =      

 7.    11
5     ÷  44

35       =      

 8.    120    ÷  7
40        =      
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ใบความรูท่ี 4 
 

 โจทยปญหาการหารเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนขอความและ
จํานวนเศษสวน  ซึงตองใชหลักการหารเศษสวน   คือ  การหาจํานวนสมาชิกของแตละกลุม        
เมื่อทราบจํานวนสมาชิกทั้งหมดและจํานวนสมาชิกของแตละกลุมหรือจํานวนกลุม  เชน 

 
1.   การหารเศษสวนดวยจํานวนเต็ม 
 ตัวอยาง   มีขนมหมอแกงอยู 4

1   ของถาด  ตัดแบงใหเดก็ 3  คน  จะไดคนละกี่สวน 
    ของถาด                   
     ประโยคสัญลักษณ   4

1  ÷  3   =   

 วิธีทํา มีขนมหมอแกงอยู  4
1                ของถาด   

   ตัดแบงใหเดก็    3    คน   
   จะไดคนละ       4

1  ÷  3 =       4
1

   × 3
1     

       = 12
1  ของถาด 

    ตอบ      12
1      ของถาด 

 
2.  การหารจํานวนเต็มดวยเศษสวน 
 ตัวอยาง    แมคามีน้ําตาลทราย  50  กิโลกรัม แบงใสถุง ๆ ละ  2

12 กิโลกรัม    
    จะแบงไดกี่ถุง 
     ประโยคสัญลักษณ    50 ÷ 2

12     =    
 วิธีทํา แมคามีน้ําตาลทราย   50    กิโลกรัม   
   แบงใสถุง ๆ ละ   2

12  =          2
5  กิโลกรัม    

   จะแบงได       50  ÷ 2
5  =    1

50
  ×  5

2    
        =   20        ถุง 
    ตอบ  20   ถุง 
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3.  การหารเศษสวนดวยเศษสวน 
 ตัวอยาง เชือกยาว 3

13  เมตร  ตัดแบงออกเปนสวน ๆ สวนละเทา ๆ กนัได 

    3
2  เมตร  จะแบงไดกี่สวน 

 ประโยคสัญลักษณ 3
13 ÷  3

2     =      

 วิธีทํา  เชือกยาว   3
13   =     3

10    เมตร   

   ตัดแบงออกเปนสวน ๆ สวนละเทา ๆ กันได 3
2  เมตร 

   จะแบงได      3
10 ÷  3

2      =     3
10 × 2

3    
            =      5   สวน   
    ตอบ  5   สวน 
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ใบงานที่ 9    
 
คําชี้แจง    จงวิเคราะหโจทยปญหาตอไปนี้ควรแกดวยวิธีใด  เขียนเปนประโยคสญัลักษณ 
 แลวแสดงวิธีทําหาคําตอบ  (เวลา  10  นาที ) 
 
1.    น้ําดื่มถังหนึ่งมี  18  ลิตร  ใชดื่มวนัละ 2

14   ลิตร   น้ําดื่มถังนี้จะดื่มไดกี่วัน                      

 ประโยคสัญลักษณ............................................................................... .......................................... 
วิธีทํา  .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
 
2.   มีที่ดิน 2

140    ไร ตองการจัดแบงเปนแปลง ๆ ละ 2
12   ไร  จะจัดไดทั้งหมดกี่แปลง 

ประโยคสัญลักษณ.........................................................................................................................  
วิธีทํา  .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

สมาชิก    1. ........................................................... 2. ......................................................... 
   3. ........................................................... 4. ......................................................... 
   ช้ัน   .......................................................              
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ใบงานที่ 10 
 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนวิเคราะหวาโจทยขอใดแกดวยวิธีใดเขยีนเปนประโยคสัญลักษณแลวหา 
 คําตอบ  (เวลา  15  นาที) 
 
1. นกและนองดืม่นมไป  4

3   ของนมขนาด  2  ลิตร  นกและนองดื่มนมไปกี่ลิตร 
 ประโยคสัญลักษณ......................................................คําตอบ..................................................... 
 
2. ไมไผยาว 5

14   ตัดแบงเปนทอนเทา ๆ กัน  ทอนละ  10
7  เมตร  จะแบงไดกี่ทอน    

 ประโยคสัญลักษณ......................................................คําตอบ..................................................... 
 
3. มีแอปเปล  150  ผล  แบงใหเด็กคนละ  5

1   ของแอปเปลทั้งหมด จะแบงใหเด็กไดกี่คน 
 ประโยคสัญลักษณ......................................................คําตอบ..................................................... 
 
4. แมทําบุญไป   7

2    ของเงิน  350  บาท  แมทําบุญกี่บาท                      
 ประโยคสัญลักษณ......................................................คําตอบ..................................................... 
 
5. เสื้อยืดเบอร  M   มีจํานวน  5

3    ของเสื้อยืดทัง้หมด  ถาจัดเสื้อยืดเบอร M   ใสกลอง  3  กลอง 
 กลองละเทา ๆ กัน  จะมีเสื้อยดืเบอร M  กลองละเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ......................................................คําตอบ..................................................... 
 
6. ริบบิ้นยาว 2

110   เมตร   ตองใหเดก็  6  คน  จะไดคนละกี่เมตร           
 ประโยคสัญลักษณ......................................................คําตอบ..................................................... 
 
 
 
ช่ือ......................................................................................เลขที่.....................ช้ัน............................... 
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แบบทดสอบยอย 
ชุดท่ี 4  เร่ืองโจทยปญหาการหารเศษสวน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  จงกา  r   ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
 
1.   พอมีที่ดิน   9

8   ไร  แบงใหลูก  2  คน   
    คนละเทา ๆ กัน  ลูกจะไดที่ดินคนละกี่ไร 
    ก.   9

2   ไร    ข.   9
4   ไร 

    ค.   9
6    ไร    ง.   9

7    ไร 
 
2.  ทางเดินหนาบานยาว  2

140  เมตร   ตองการ  

    ปกหลักใหหางกันหลักละ  2
11  เมตร  จะตอง 

    ใชทั้งหมดกีห่ลัก 
    ก.    25  หลัก    ข.   26   หลัก 
    ค.   27   หลัก    ง.    28  หลัก 
 
3.  แมซ้ือน้ําตาลทรายมา  2

112   กิโลกรัม    

    แบงใสถุงละ    2
1   กิโลกรัม   จะไดกี่ถุง            

    ก.    25   ถุง    ข.   26  ถุง 
    ค.   27    ถุง    ง.   28  ถุง 
 

4.   ครูซ้ือเชือกมาเสนหนึ่งยาว  40  เมตร     
    แบงใหนักเรียนคนละ  2

12    เมตร     
    จะมีนกัเรียนไดรับกี่คน                         
    ก.  13   คน    ข.   14  คน 
    ค.   15  คน       ง.   16  คน 
 
5.  แมมีผายาว  2

1    เมตร   ตัดเปนผาเช็ดหนา   
    4  ผืน  ผืนละเทา ๆ กัน  แตละผืนจะใชผา 
    เทาไร         
    ก.     8

1    ม.      ข.     8
4    ม.   

    ค.      8
5    ม.      ง.     8

7    ม.   
 
6.   มีสมุด  16  โหล  แจกใหเด็กคนละ 2

1   โหล   
    จะแจกใหเด็กไดกี่คน                     
    ก.   30  คน         ข.    31  คน 
    ค.   32  คน    ง.   33  คน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                               ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง   โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  และหารเศษสวนระคน                      เวลาเรียน   2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวก ลบคูณหารเศษสวนระคน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่
ประกอบดวยขอความและเศษสวน  ซ่ึงใชหลักการแกโจทยปญหาโดยทั่ว ๆ ไป  ประกอบกับ
ความรูเร่ืองการดําเนินการ บวก  ลบ คูณ และหารเศษสวน 
 
 มาตรการเรียนรู 
 ค. 1.2.4   แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   พรอมทัง้
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได    
 ค. 6.1.2  ใชความรูทางคณิตศาสตร  แกปญหาในสถานการณจริงได    
 ค. 6.5.1   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. สามารถใชความรูความสามารถทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กาํหนดใหได 
 2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  และหารเศษสวนระคนให  สามารถ วิเคราะห  
โจทยปญหาการบวก  ลบ คูณ และหารเศษสวนระคน    โดยแปลงเปนประโยคสัญลักษณและแสดง
วิธีทําหาคําตอบไดถูกตองและสมเหตุสมผล 
 4. สรางโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  และหารเศษสวนระคน  จากภาพและประโยค
สัญลักษณที่กําหนดให ไดสมเหตุสมผล 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยปญหาการบวก  ลบคูณหารเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่
ประกอบดวยขอความและเศษสวน  ซ่ึงใชหลักการแกโจทยปญหาโดยทั่ว ๆ ไป  ประกอบกับ
ความรูเร่ืองการดําเนินการ บวก  ลบ คูณ และหารเศษสวน    
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 2. หลักการแกโจทยปญหาประกอบดวย  5  ขั้นตอนดังนี้ 
     2.1 อานโจทยปญหา 
     2.2 คิดวิเคราะหโจทย      -  โจทยใหหาอะไร 
         -  โจทยใหอะไรมา 
     2.3 คิดหาวิธีแก      -  วาดรูป/ตีความ 
            -  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
  2.4 คิดคํานวณหาคําตอบ   -  ใชหลักของความสมเหตุสมผล 
             -  ใชวิธีการประมาณคา 
     2.5 ตรวจสอบคําตอบ      -  ใชวิธีเดิม 

         -  วิธียอนกลับ    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  ครูใหนักเรียนรวมกันเลนเกม  ตอบได ตอบเลย โดยการแบงกลุม ๆ ละ  2  คนเวลา 
15 นาที 
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  จากการเลนเกม   
  - ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปการพิจารณาโจทยปญหาวาใชวิธีใดในการหาคําตอบ 
  - ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาเศษสวน 
 3. ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด          
  3.1 ครูนําเกมกําหนดสถานการณเกี่ยวกับโจทยปญหา  ดังนี้                                                                  

 
 
 
 

   ครูซักถามสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  แลวเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีหาคําตอบไดดังนี้  
 
 
 
 

พอมีน้ําตาลทราย  2
1   กิโลกรัม  ซ้ือมาเพิ่มอีก  4

3   กิโลกรัม  แลวขายไป  กโิลกรัมละ  20  บาท  
พอขายน้ําตาลไดเงินกี่บาท                                       
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ประโยคสัญลักษณ   ( 2
1   +   4

3  )  ×  20    =    

วิธีทํา     พอมีน้ําตาลทราย   2
1    กิโลกรัม   

 ซ้ือมาเพิ่มอีก  4
3   กิโลกรัม   

 รวมมีน้ําตาลทรายทั้งหมด      2
1   +   4

3   =   4
2   +   4

3       

        =       4
5     กิโลกรัม 

 ขายน้ําตาลทรายไปกิโลกรัมละ    20   บาท 
 จะขายไดเงิน          4

5  ×  20    =     25   บาท 
    ตอบ   25   บาท 
 
 4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูยกสถานการณเกี่ยวกับโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษสวนอีก  2 ขอ   
ครูและนักเรียนชวยกันแสดงวิธีพิจารณาคําตอบ  ดังนี้คือ 
  4.1 โปรยตักน้ําตาลบรรจุใสถุงจํานวน  60  ถุง  ถุงละ  5

3   กิโลกรัม  และเหลือ

น้ําตาลอยู 4
1  กิโลกรัม  เดิมมีน้ําตาลอยูกี่กิโลกรัม 

  4.2 แมคาซื้อสมโอมาจํานวนหนึ่ง  ขายไปครั้งแรก  2
1   ขายครั้งที่สอง  5

2  แลวยัง
เหลือ  20  ผล   แมคาซ้ือสมโอมาจํานวนเทาไร 
 5. ขั้นปฏิบัติการตามความคิดรวบยอด 
  5.1 ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู  5  เพิ่มเติม  ใชเวลา  5นาที 
  5.2 ครูใหนักเรียนจับคู  ชวยกันทําใบงานที่  11   เวลา  15  นาที 
  5.3 ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน 
 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  ครูแบงกลุมนกัเรียนออกเปนกลุมละ  2  คน  ทําใบงานที ่ 12  โดยจัดทาํลงใน 
บัตรโจทยปญหาขนาด  5 ×  8   นิ้ว   ใชเวลา  20  นาที 
 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  ครูใหนักเรียนแสดงวิธีทําจากโจทยปญหาที่นักเรียนแตงขึ้นจากใบงานที่ 12 ลง
ดานหลังของบัตรโจทยปญหาในแผนนั้น  ๆ 
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 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน 
  8.1 ครูใหนักเรียนนําผลงานมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน 
  8.2 กิจกรรมทดสอบยอยหลังเรียน   แบบทดสอบยอยชุดที่  5  เวลา  10  นาที 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1. เกม คิดได  ตอบเลย                     
 2. แถบสถานการณเกี่ยวกับโจทยปญหา        
 3. บัตรโจทยปญหาขนาด   5 ×  8    นิ้ว 
 4. ใบความรูที่  5  และใบงานที่   11, 12 
 5. แบบทดสอบยอยชุดที่  5 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
  
การวัดความสาํเร็จในการเรียนรู วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใชในการวัด 
1. ความตั้งใจในการเรียนและ 
    กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

2. ความรวมมอืในการ  
    ปฏิบัติงานกลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

 

3. การซักถาม การอภิปราย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม 

 

4. กิจกรรมใบงานที่ 11 และ12 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการเรียนรู  
    ตามตัวบงชี ้

การทดสอบ (หลังเรียน) แบบทดสอบยอยชุดที่ 5 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 - จากการใหนักเรียนเลนเกมตอบได ตอบเลย โดยแบงเปนคูทุกคนมีความวองไวใน
การคิดและรีบมาสงคําตอบ เร็วกวาเวลาที่กําหนดจึงเพิ่มโจทยปญหาอีก 5 ขอ 
 -  ขณะนําเสนอสถานการณโจทยปญหาเศษสวนระคนมีนักเรียนบางสวนเร่ิมคุย      
สงเสียงดังอาจเนื่องจากโจทยที่กําหนดใหเปนโจทยที่มีวิธีการคิดมากกวา 1 ขั้นตอน จึงแกปญหา
กระตุนใหตื่นเตนโดยการซักถามเปนรายบุคคล ขณะอธิบายซึ่งทําใหนักเรียนทุกคนตั้งใจฟงเพื่อจะ
ไดตอบคําถามได และไดใหรางวัลสําหรับนักเรียนที่ตอบไดถูกตอง 
 - การแบงกลุมทําใบงาน นักเรียนบางสวนทําไมทันเวลาเนื่องจากคําสั่งใหตั้งคําถาม 
เขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทํา ขั้นตอนการนําเสนอผลงานจึงมีผลงานนอย 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 - โจทยปญหาเศษสวนระคน จะแสดงวิธีคิดมากกวา 1 ขั้นตอนขณะอธิบายมีนักเรียน
บางสวนไมตั้งใจฟง แกลงเพื่อน จึงกระตุนโดยการซักถามเปนรายบุคคล 
 - สถานการณตาง ๆ ที่กําหนดเปนโจทยปญหา  ตองวาดภาพประกอบจึงทําให
นักเรียนเห็นสถานการณจริง และตอบขอซักถามตาง ๆ ได 
 - กําหนดงานที่ใหนักเรียนทํามากเกินไป นักเรียนไมสามารถทําเสร็จทันเวลาจึงให
นําเสนอผลงานเทาที่ทําได 
 
                                                                          ลงชื่อ  
                                                                                           (นางศศิธร  เถ่ือนสวาง) 

ครู คศ. 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
      วันที่  21  กุมภาพนัธ  2549 
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เกมคิดไดตอบเลย 
 
จุดประสงค 
 1. เพื่อตรวจสอบความเขาใจเกีย่วกับโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  และหารเศษสวน     
 2. เพื่อสรางความสามัคคี  ทักษะการทํางานกลุมและความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 
การดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ  2   คน 
 2. ครูอธิบายขั้นตอนการเลนเกม ดังนี้                
  2.1 ครูบอกโจทยการบวก ลบ คณู หาร เศษสวน                                                 
  2.2 ใหแตละกลุมเขียนคําตอบลงในกระดาษทีจ่ัดเตรียมไวเมือ่หมดเวลา              
(ขอละประมาณ  2  นาที) ใหสงคําตอบ  ถาตอบถูกได  1  คะแนน 
 3. ครูใหนักเรียนเลนเกมประมาณ  15 นาท ี
 4. เมื่อส้ินสุดการเลนเกมครูสรุปคะแนนหาคูชนะและใหนกัเรียนรวมกันชื่นชม 
ผลการปฏิบัติของเพื่อน 
   

ตัวอยางโจทยปญหาการบวก ลบ  คูณ  และหารเศษสวน 
 
1. ผาผืนหนึ่งยาว  4

3   เมตร  ใชตัดผาเช็ดหนาไป  11
3    เมตร  เหลือผายาวกีเ่มตร 

2. แมช่ังกุงถุงแรกหนกั  15
4   กิโลกรัม  ถุงที่สองหนัก  3

1   กิโลกรัม  รวมทั้ง  2  ถุงหนักกีก่ิโลกรัม 

3. น้ําปลาถังหนึ่งมี  20  ลิตร  แบงใสขวดเล็ก ๆ ขนาด  15
2   ลิตร จะตองใชขวดกี่ใบ 

4. วิภามีเงนิ  40  บาท  ใชไป  5
2   ของที่มีอยู  เขาใชเงินไปกี่บาท 

5. ลวดเสนหนึ่งยาว  5
4   เมตร  ตัดใหเปนทอนเทา ๆ กัน ยาวเสนละ 15

2   เมตร จะตัดลวดไดกี่เสน 

6. มีปุย 6
5   ของกระสอบ  ใชไปแลว  10

7  ของกระสอบ  จะเหลือปุยอีกเทาไร 
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ใบความรูท่ี 5 
 
 โจทยปญหาการบวก  ลบคูณหารเศษสวน   คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่
ประกอบดวยขอความและเศษสวน  ซ่ึงใชหลักการแกโจทยปญหาโดยทั่ว ๆ ไป  ประกอบกับ
ความรูเร่ืองการดําเนินการ บวก  ลบ คูณ และหารเศษสวน 
ตัวอยาง 1   นิดมีเงิน  70  บาท   ซ้ือขนม 5

1  ของเงินที่มีอยู    ซ้ือดินสอ 7
2   ของเงินที่มีอยู  

 นิดเหลือเงนิเทาใด        
ประโยคสัญลักษณ    70 –   ( 5

1  ×  70) –  ( 7
2  ×  70)    =     

วิธีทํา    นิดมีเงิน     70   บาท  
 ซ้ือขนม  5

1   ของเงินที่มีอยู =     5
1  ×  70 =     14   บาท 

  ซ้ือดินสอ  7
2   ของเงินที่มีอยู  =     7

2  ×  70 =     20   บาท  
 นิดซื้อของทั้งส้ิน   14  +  20     =      34     บาท  

 นิดเหลือเงนิ      74  –  34 =      36      บาท 
    ตอบ 36   บาท 
 

ตัวอยาง  2   คุณปูปลูกไมผล 8
3  ของพื้นที่ทั้งหมด   ปลูกไมสัก  3

1   ของพื้นที่ทั้งหมดมีที่ดนิเหลืออีก   
 63  ไร  อยากทราบวาคุณปูมีที่ดินทั้งหมดกี่ไร  ใชปลูกไมผลและไมสักกี่ไร 
 วิธีทํา     พื้นที่เหลือ  =     1 – ( 8

3   +  3
1   )    ของพื้นที่ทั้งหมด 

     =     1 –  24
89±   ของพื้นที่ทั้งหมด  

     =     1  –   24
17   ของพื้นที่ทั้งหมด 

     =     24
24    –   24

17          ของพื้นที่ทั้งหมด 

 พื้นที่ที่เหลือ  63  ไร =     24
7            ของพื้นที่ทั้งหมด 

ดังนั้น     7  สวน  คิดเปน  พืน้ที่   63  ไร 
             24  สวน  คิดเปน  พืน้ที่  7

63  ×  24   =   216   ไร 
  พื้นที่ทั้งหมด   216  ไร 
    ตอบ      ใชปลูกไมผล   8

3  ×  216  =   81   ไร 

               ใชปลูกไมสัก   3
1  ×  216  =   72   ไร 
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ใบงานที่ 11 
 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนปฏิบัติดังตอไปนี ้ (เวลา   15  นาที) 
 1. แตงโจทยปญหาใหสมบูรณ 
 2. แปลงโจทยปญหาเปนประโยคสัญลักษณ 
 3. เลือกแสดงวิธีทําเพียง   2  ขอ  (ดานหลัง) 
 
1. ลุงบุญปลูกพืชสวน  3  ชนิด  เปนทุเรียน  120  ตน  เปนเงาะ  5

2   ของพืชที่ปลูก  เปนมังคดุ  3
1    

 ของพืชที่ปลูก จงหา..................................................................................................................... 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 
2.    ลุงบุญเก็บทุเรียนครั้งแรกได 5

3    ตน  คร้ังที่สองเก็บได  4
3    ตน  คร้ังที่สามเก็บได    2

1   ตัน  
     จงหา............................................................................................................................................ 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 
3.   ลุงบุญแบงที่ดิน  120  ไร  ทําบอปลา  5

3   ของพื้นที่ทั้งหมด  แตละบอมีขนาด  2
9   ไร 

     จงหา............................................................................................................................................ 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 
4. ลุงบุญจายเงินคาปุยเปน  5

2   ของเงินลงทุน  จายเงินคาสารฆาแมลงเปน  6
1   ของเงินลงทุน 

ที่เหลือเปนคาจางคนงานถาจายเงินลงทนุทั้งส้ิน  90,000  บาท  อยากทราบวา 
..................................................................................................................................................... 

 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 

สมาชิก 1.  ............................................................................ 
              2.  ............................................................................ 
ช้ัน............................................................................ 
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ใบงานที่ 12 
 

คําชี้แจง   ใหนกัเรียนแตงโจทยปญหาจากประโยคสญัลักษณที่กําหนดใหและแสดงวิธีทํา 
 หาคําตอบ  ลงในกระดาษ  A4  (เวลา  20  นาที)   
 
 1.     3

2   +  8
1            =     

 2.    2
11  –  3

2   – 4
3    =     

 3.     9
4    ×   36       =     

 4.     150   ÷  6
5       =     
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แบบทดสอบยอย 
ชุดท่ี 5  เร่ืองโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร เศษสวนระคน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  จงกา  r   ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
 
1.  2

1   ของเงิน  4,800   บาท  รวมกับ  5
3   

    ของเงิน  6,000   บาท   เปนเงินเทาไร 
    ก.   3,000  บาท      ข.   3,600   บาท 
    ค.   6,000  บาท      ง.   6,300   บาท 
 
2.  ซ้ือน้ําตาลทราย 2

1    กิโลกรัม  ราคากิโลกรัม 

    ละ  14  บาท  ซ้ือแปงสาลี  2
1    กิโลกรัม   

    ราคากิโลกรัมละ  12  บาท  จะตองจายเงิน 
    ทั้งหมด 
    ก.    12   บาท     ข.    13  บาท                
    ค.   14  บาท     ง.    15  บาท 
 
3.  กลองใบหนึ่งมีลูกแกวสีแดงและสีเขียว 
    รวมกันอยู  350  ลูก  ถาเปนลูกแกวสีแดง   
    7

4  ของลูกแกวทั้งหมด  จะเปนลูกแกวสีเขยีว 
    กี่ลูก 
    ก.   100   ลูก    ข.   150  ลูก 
    ค.   200    ลูก    ง.   250  ลูก 

4.  จตุพรมีเงินอยู   90  บาท  ซ้ือขนมไป  9
3   

    ของเงินที่มีอยูและซ้ือผลไม  5
1  ของเงินที่มีอยู  

    จตุพรเหลือเงินกี่บาท                    
    ก.  18  บาท    ข.   30   บาท 
    ค.  42   บาท      ง.   90   บาท 
 
5.  ประภามีอายุเปน 3

1    ของประไพ  และ 

    ประไพมีอายุ  3
2   ของประทิน  ขณะนี ้

    ประทินมีอายุ  45  ป  ประภามีอายุเทาไร  
    ก.     10  ป    ข.   20  ป 
    ค.   30  ป    ง.   40  ป 
 
6.   พอคาซ้ือฝร่ังมา  2

140    กิโลกรัมราคา 
    กิโลกรัมละ  18  บาท  ขายไปไดเงิน   
    950   บาท  พอคาไดกําไรเทาไร 
    ก.   112   บาท    ข.   121  บาท 
    ค.   212   บาท    ง.   221   บาท 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
การจัดการเรียนรูแบบ  4  MAT 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง   โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  หารเศษสวน (อยางยาก)    เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวก  ลบคูณหารเศษสวน   คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่
ประกอบดวยขอความและเศษสวน  ซ่ึงใชหลักการแกโจทยปญหาโดยทั่ว ๆ ไป  ประกอบกับ
ความรูเร่ืองการดําเนินการ บวก  ลบ คูณ และหารเศษสวน 
 
 มาตรการเรียนรู 
 ค. 1.2.4   แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได    
 ค. 6.1.2  ใชความรูทางคณิตศาสตร  แกปญหาในสถานการณจริงได    
 ค. 6.5.1   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. สามารถใชความรูความสามารถทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่
กําหนดใหได 
 2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน (อยางยาก)
ให  นักเรียนสามารถคิดแกโจทยปญหา  โดยแปลงเปนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทําหา
คําตอบไดถูกตองและสมเหตุสมผลและคํานวณหาคําตอบไดถูตอง 
 4. สรางโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  และหารเศษสวนจากภาพและประโยค
สัญลักษณที่กําหนดให 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยปญหาการบวก  ลบคูณหารเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่
ประกอบดวยขอความและเศษสวน  ซ่ึงใชหลักการแกโจทยปญหาโดยทั่ว ๆ ไป  ประกอบกับ
ความรูเร่ืองการดําเนินการ บวก  ลบ คูณ และหารเศษสวน 
 2. หลักการแกโจทยปญหาประกอบดวย  5  ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 อานโจทยปญหา 
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     2.2 คิดวิเคราะหโจทย      -  โจทยใหหาอะไร 
         -  โจทยใหอะไรมา 
   2.3 คิดหาวิธีแก      -  วาดรูป/ตีความ 
               -  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
   2.4 คิดคํานวณหาคําตอบ   -  ใชหลักของความสมเหตุสมผล 
           -  ใชวิธีการประมาณคา 
   2.5 ตรวจสอบคําตอบ      -  ใชวิธีเดิม 
      -  วิธียอนกลับ   
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นสรางประสบการณ 
  ครูใหนักเรียนรวมกันรองเพลงโจทยปญหา   แลวซักถามขั้นตอนในการแกโจทย
ปญหาจากเพลง           
 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ 
  2.1 ครูใหนักเรียนจับคูแจกใบงานทบทวนเรื่องโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร
เศษสวนระคน   รวมกันวิเคราะหโจทย  หาส่ิงที่กําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  เขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ   และหาคําตอบ  ใชเวลา  15  นาที 
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
 3.  ขั้นปรับประสบการณเดิมเขาสูความคิดรวบยอด          
  3.1 ครูเลาสถานการณ “การไปทัศนศึกษาครั้งหนึ่งนักเรียนตองเสียคาที่พัก 5

2    ของ

คาใชจายทั้งหมด  คาพาหนะ   4
1   ของคาใชจายทั้งหมด  และเหลือคาใชจายสวนตัว  คิดเปนเงิน  

140  บาท” 
  3.2 ครูซักถามทําอยางไร  จึงหาคาใชจายทั้งหมด   คาพาหนะ  และคาที่พักได 
  3.3 ครูแนะนําโดยการวาดภาพประกอบใหเห็นจริงดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

คาใชจายทั้งหมดคือจํานวนเต็ม  1  แลวแบงออกเปน  3  สวน 

 

        คาที่พัก 5
2

 

 

    คาพาหนะ 4
1

 

คาใชจายสวนตัว 
140  บาท 
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ดั้งนั้นคาใชจายสวนตัว     =   1 – ( 4
1  + 5

2 )   =     20
20   – ( 20

5  + 20
8 )     

          =     20
20   – 20

13   = 20
7    ของคาใชจายทั้งหมด 

ดังนั้น    7  สวน คิดเปนเงิน     140  บาท 
 20    สวนคิดเปนเงิน      7

140   ×  20  =   400   บาท 
 คาใชจายทั้งหมด   400    บาท 
    ตอบ    คาที่พัก    5

2   ×  400   =   160   บาท 

     คาพาหนะ  4
1   ×  400   =   100   บาท 

 
 4.   ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
  4.1 ครูอธิบายโจทยปญหาเศษสวนที่ซับซอน  บางครั้งไมสามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณไดเนื่องจากการแสดงวิธีคิดจะมากกวา  2  ตอน  ซ่ึงในตอนที่ 2 อาจตองอาศัยคําตอบใน
ตอนที่หนึ่ง   เชน  
 
 
 
 ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยหาส่ิงที่โจทยกําหนดให  สิ่งที่โจทยตองการทราบ
และแนวคิดในการหาคําตอบ ครูและนักเรียนรวมกันแสดงวิธีคิดรวบยอด 
 5. ขั้นปฏิบัติการตามความคิดรวบยอด 
  5.1 ครูแจกใบความรู  6  ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติม   เวลา  5  นาที 
  5.2 แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 2 คน  ใหชวยกันทําใบงานที่ 13  ภายในเวลา 15 นาที 
  5.3 ครูและนักเรียนรวมกันตรวจผลงาน 
 6. ขั้นวางแผนและสรางผลงาน 
  ครูใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ  4  คน  รวมกันสรางเกมโดมิโนโจทยปญหา
เศษสวนโดยการแตงโจทยปญหาเศษสวนลงในกระดาษแข็งขนาด  4 × 5 ซม.  (ครูทําตัวอยางให
นักเรียนดู)   
 7. ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช 
  ครูใหนักเรียนนําบัตรเกมโดมิโนโจทยปญหาเศษสวนที่คิดไดมาแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนกลุมอ่ืนเพื่อตรวจสอบและทดลองเลน 

ตัวอยาง    วารมีีเงิน  600   บาท  ซ้ือกระเปา  4
1    ของเงินที่มีอยูซ้ือรองเทา 5

2   ของเงินที่เหลือ 
                 วารีจะเหลือเงินเทาไร                                         
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 8. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน 
  8.1 ครูใหนักเรียนนําผลงานมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน 
  8.2 กิจกรรมทดสอบยอยหลังเรียน   แบบทดสอบยอยชุดที่  6  เวลา  10  นาที 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.  เพลงโจทยปญหา                         
 2. ใบงานทบทวนเรื่องโจทยปญหาเศษสวน      
 3. ใบความรู 6  ใบงานที่ 13    
 4. กระดาษแข็งขนาด  4 × 5   ซม.   
 5. แบบทดสอบยอยชุดที่   6                    
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดความสําเร็จในการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือที่ใชในการวัด 
1. ความตั้งใจในการเรียนและ 
    กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรยีน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

2. ความรวมมอืในการ  
    ปฏิบัติงานกลุม 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํางานกลุม 

 

3. การซักถาม การอภิปราย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม 

 

4. กิจกรรมใบงานที่  13 ตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการเรียนรู  
    ตามตัวบงชี ้

การทดสอบ (หลังเรียน) แบบทดสอบยอยชุดที่ 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

249

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 - นักเรียนรวมรองเพลงโจทยปญหา และยังชวยกันคิดทาทางประกอบเพลงทุกคน
สนุกสนานมาก 
 - ในการกําหนดสถานการณโจทยปญหาเศษสวน จะตองวาดภาพประกอบทุกภาพ
เพื่อใหเห็นสถานการณจริง ไมเชนนั้นนักเรียนสวนใหญจะมีอาการเบื่อหนายและไมสามารถตอบ
คําถามได และไดแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนทุกคนจึงใหความสนใจที่จะแสดงและดูเพื่อนแสดง 
 - ขณะทําใบงาน หลายกลุมจะมีขอสงสัยถามครูหรือเพื่อนตางกลุมโดยเฉพาะนักเรียน
เกง สวนนักเรียนออนในกลุมไมคอยสนใจจึงไดกระตุน โดยการบอกจะเรียกมาอธิบายเพื่อเปน
ตัวแทนของกลุมทุกคนจึงกระตือรือรนที่จะฟงขั้นตอนการแสดงวิธีทําจากเพื่อนนักเรียนเกงในกลุม 
 - การนําเสนอแลกเปลี่ยน จะใหนักเรียนออนเปนผูนําเสนอชวงแรกการนําเสนอ
ติดขัดขาดความมั่นใจ แตเพื่อนในกลุมไดชวยกันจึงทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 - โจทยปญหาเศษสวนอยางยาก เปนโจทยที่ซับซอนนักเรียนที่เรียนออนจะไมสนใจ
เลย จึงกระตุนโดยการซักถามและใหเปนผูนําเสนอผลงาน 
 -  ขั้นการอธิบายสถานการณจํา เปนตองมีการวาดภาพประกอบ  เพื่อให เห็น
สถานการณจริงหรือแสดงบทบาทสมมติ จึงทําใหการเรียนการสอนไมทันตามกําหนดเวลา 
 
                                      ลงชื่อ  
                                                                                           (นางศศิธร  เถ่ือนสวาง) 

ครู คศ. 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
      วันที่  24  กุมภาพนัธ  2549 
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เพลง   โจทยปญหา 
 

เนื้อรอง   อาจารยราตรี  รุงทวีชัย          ทํานอง   เตา   งูและกา 
 
   โจทยปญหาเปนปญหา     พวกเรามาศกึษามากันดู    
  จะไดรูชวยตีความ     ใหแมนยําอยาทําหนาเศรา 

  อานโจทยพลัน     อยาหวั่นไหว   
  โจทยบอกอะไร     ไหนลองตรองดู 
  จะไดรูเขาใจด ี    บอกวิธีคิดซิทนัใด 

  แบงกลุมกัน  อานเร็วไว    ไมเขาใจตรงไปถามครู 
  เลือกเสาะหาสือ่มาดู    ไดเรียนรูชัดเจนแนนอน 
 

****************** 
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ใบความรูท่ี 6 
 
 โจทยปญหาการบวก ลบคูณหารเศษสวน  คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่ประกอบดวย
ขอความและเศษสวน  ซ่ึงใชหลักการแกโจทยปญหา โดยท่ัว ๆ  ไปประกอบกับความรูเร่ืองการดําเนินการ 
บวก  ลบ คูณ และหารเศษสวน 
 
ตัวอยาง 1    นักเรียนชั้นหนึ่งเปนหญิง  8

3   ของจํานวนนกัเรียนทั้งหมด 5
1   ของจํานวนนกัเรียนหญิง

ยังไมไดฉดีวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบและ  25
3    ของนักเรียนชายยังไมไดฉดี

วัคซีนเชนกนัพบวานกัเรียนชายและหญิงที่ยังไมไดฉีดวคัซีนมี  12  คน  นักเรยีน
ทั้งหมดที่ฉีดวคัซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบแลวมกีี่คน 

 
วิธีทํา    มีนักเรียนหญงิ       8

3      ของจํานวนนักเรยีนทั้งหมด 

 ดังนั้น  มีนกัเรยีนชาย   8
8 –   8

3    =   8
5    ของจํานวนนกัเรียนทั้งหมด 

 5
1   ของจํานวนนกัเรียนหญิงยังไมไดฉีดวัคซีน     

 ดังนั้น  มีนกัเรยีนหญิงทีย่ังไมไดฉีดวัคซีน  5
1  × 8

3   = 40
3   ของจํานวนนักเรยีนทั้งหมด 

 25
3  ของจํานวนนกัเรียนชายยังไมไดฉีดวัคซีน 

 ดังนั้น  มีนกัเรยีนชายยังไมไดฉีดวัคซีน   25
3 × 8

5   = 40
3   ของจํานวนนักเรยีนทั้งหมด 

 นักเรียนหญิงและชายทีย่ังไมไดฉีดวัคซีน   40
3  +  40

3  = 40
6   ของจาํนวนนักเรยีนทั้งหมด 

 แตโจทยบอกวามีนักเรียนหญิงและชายยังไมไดฉีดวัคซีน     12          คน 
 ดังนั้น   6  สวน   คิดเปนนกัเรียน  12   คน 
     1   สวน   คิดเปนนักเรียน               6

12  คน 

   40   สวน   คิดเปนนักเรียน  40    ×   6
12       =    80  คน 

 มีนักเรียนทั้งหมด   80   คน 
 ยังไมไดฉดีวัคซีน   12      คน 
 นักเรียนฉีดวัคซีนแลวม ี   80  –  12     =    68   คน 
     ตอบ        68       คน 
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ใบงานทบทวนเรื่องโจทยปญหาเศษสวน 
 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนแกโจทยปญหาตอไปนี้โดยเขยีนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ  
 (เวลา  15  นาที)   
 
1.   พิมพชวยคุณยายตักขาวสาร  10

110  กิโลกรัม   ใสถุง ๆ ละ 2
1   กโิลกรัมจะไดกีถุ่งและเหลือ 

 ขาวสารอีกเทาไร 
 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ... ......................................................................................................................................... 
 
2.    แจกกระโดดได   5

3    ของพี่เตา  ถาพี่เตากระโดดได   6
11   เมตร  แจกกระโดดไดกี่เมตร 

 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ... ......................................................................................................................................... 
 
3. พี่เตือนสูงกวาดาว 2

12   ซม.  ดาวสูงกวานองพิม 5
315    ซม.  ถาพิมสูง 140 ซม. พี่เตือนสูงกีซ่ม. 

 ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................... 
 ตอบ... ......................................................................................................................................... 
 
4. ดาวเรืองอายเุปน  6

7    ของอัมพร  อัมพรอายุเปน  5
9    ของแสงเดือน  ถาพี่นองสามคนนี้มีอายุ 

 รวมกัน  49  ป  จงหาอายุของดาวเรืองอัมพรและแสงเดอืน 
   ประโยคสัญลักษณ   1.  อายุของดาวเรือง ............................................................................... 
                                      2.  อายุของอําพร...................................................................................... 
                                      3.  อายุของแสงเดือน............................................................................... 
 ตอบ    1..................................................................................... 

 2. ....................................................................................  
 3. .................................................................................... 

 
สมาชิก1 ......................................................... 2....................................................................... 
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ใบงานที่ 13 
 
คําชี้แจง    ใหนกัเรียนแกโจทยปญหาตอไปนี้โดยแสดงวิธีทํา 
 
1.    ดาวเลี้ยงปลาเทวดา   4

1   ของปลาทั้งหมด  เล้ียงปลาเงินปลาทอง  6
5   ของปลาทั้งหมด ทีเ่หลือ 

 เปนปลาสอด  120  ตัว  จงหาจํานวนปลาทั้งหมด  ดาวเลี้ยงปลาอะไรเปนอันดับ  1, 2 ,3   และ 
 เปนจํานวนเทาใด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ช่ือกลุม............................................................................คะแนนที่ได................คะแนน 
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ตัวอยางบัตรเกมโดมิโนโจทยปญหา 
ฉันคือ  4

3  
 
 
แมมีเงาะอยู  10 กก.  แบงใสถุง 
ถุง ละ  2

1   กก.  ไดกี่ถุง 
 

  

ฉันคือ  20 
 
 
 
มีที่ดินอยู  4

38   ไรแยกเปน
แปลงละเทากนัได  5  แปลงจะ
ไดแปลงละกีไ่ร 
 

  

ฉันคือ  4
31  

 
 
แมซ้ือปลา  3  ตัว  หนกัตวัละ 

4
1  กิโลกรัม  แมซ้ือปลาหนักกี่
กิโลกรัม      
 

  

ฉันคือ  4
3  
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แบบทดสอบยอย 
ชุดท่ี 6  เร่ืองโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร เศษสวนระคน  (อยางยาก) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  จงกา  r   ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
 
“ ในตะกราผลไมมีสม 4

1     มังคุด  7
2   ฝร่ัง 14

3   
ของผลไมทั้งหมด   ที่เหลือเปนเงาะ  14  ผล” 
จากโจทยท่ีกําหนดใหจงตอบคําถามขอ  1-4    
 
1.   มีผลไมทั้งหมดกี่ผล 
    ก.   12  ผล    ข.   24  ผล 
    ค.   36  ผล    ง.   56  ผล 
 
2.  มีสมกี่ผล 
    ก.    12   ผล    ข.   14  ผล 
    ค.  16  ผล    ง.   18  ผล 
 
3. มีมังคุดกี่ผล 
    ก.   12  ผล    ข.   14  ผล 
    ค.   16   ผล    ง.   18  ผล 
 
4.   มีฝร่ังกี่ผล                                    
    ก.  12  ผล     ข.   14  ผล         
    ค.  16  ผล        ง.   18   ผล     
 

“รานขายอาหารขายขาวมันไกได  5
4    ของ

จํานวนเงินที่ขายกวยเตีย๋ว ขายกวยเตีย๋วได  12
5  

ของเงินที่ขายขาวแกง  ขายขาวแกงได  11
3   ของ

เงินที่ขายน้ําดืม่ ถาขายน้ําดืม่ไดเงิน  4,400   
บาท” 
จากโจทยท่ีกําหนดใหจงตอบคําถามขอ 5-6 
 
5.  รานขายอาหารไดเงินจากการขายทั้งหมด 
    กี่บาท        
    ก.   5,000  บาท     ข.   5,500   บาท 
    ค.   6,000  บาท     ง.   6,500   บาท 
 
6.  รานขายอาหารไดเงินจากการขายอะไร 
    มากที่สุด   
    ก.   ขาวมันไก      ข.   ขาวแกง 
    ค.   กวยเตี๋ยว      ง.    น้ําดื่ม         
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แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
ประจําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ ......... เรื่อง ............................................................................ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                        ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
คําชี้แจง  ใหทาํเครื่องหมาย  ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไดปฏิบัติ ตามรายการประเมินตอไปนี ้

รายการสังเกตพฤติกรรม 

ชื่อ - สกุล นักเรียน 

  ค
วาม

ตั้ง
ใจใ

นก
ารเ

รีย
น 

  ค
วาม

สน
ใจแ

ละ
กา
รซ

ักถ
าม

 
  ต
อบ

คํา
ถา
มแ

ละ
มีส

วน
รว
มใ
น 

  ก
ิจก

รร
มห

รือ
งาน

กล
ุม 

  ท
ํางา

นท
ันต

าม
เวล

าก
ําห

นด
 

  ค
วาม

คิด
ริเริ่

มส
ราง

สร
รค
 

  ก
ารน

ําเส
นอ

ผล
งาน

 รวม 
ความถี่ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.                 
2.                 
3.                 
                  
                  
                  
                  
                  

 
**  เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ  เกณฑการผานไดระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
     คะแนนรวมความถี่  1 – 2  ระดับคุณภาพ  1 
       คะแนนรวมความถี่  3 – 4  ระดับคุณภาพ  2 

 คะแนนรวมความถี่  5 – 6  ระดับคุณภาพ  3 
 
      (ลงชื่อ) ..............................................................ผูบันทึก 
                                                                                (.............................................................)                                         
                                                                             วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
เกณฑการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

รายการพฤติกรรมท่ีตองการวัด พฤติกรรมของนักเรียนท่ีพงึสังเกต 
1.  มีความตั้งใจเรียน 1.1 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยความ 

      ตั้งใจ  และกระตือรือรน 
1.2 นักเรียนมคีวามเปนระบบระเบียบในการเรียน 
 

2.  สนใจและซักถาม 2.1 นักเรียนมคีวามอยากรูอยากเห็น 
2.2 ใหความสนใจในกจิกรรมที่กําลังปฏิบัติการเรียนรู 
2.3 สงสัยและมีขอซักถามในสาระการเรียนรูที่เรียน 
 

3.  การตอบคําถามและการมสีวนรวม 3.1 เมื่อมีขอซักถามจากครูผูสอน นักเรียนตอบคําถาม   
     ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 
3.2 นักเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรู  หรือมี 
      สวนรวมในการปฏิบัติกจิกรรมกลุม 
 

4.  ทํางานทันตามกําหนดเวลา 4.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่จัดให หรือใบงาน 
     ไดทันตามกําหนดเวลา 
 

5.  ความคิดสรางสรรค 5.1 ผลงานที่นักเรียนออกแบบหรือตกแตงมีความ 
     สวยงาม นาสนใจ 
 

6.  นําเสนอผลงาน 6.1 นักเรียนมคีวามมั่นใจ และกลาแสดงออกในการ 
      นําเสนอผลงานของตนเอง หรือผลงานของกลุม 
6.2 การนําเสนอผลงานมีความนาในสนใจ  
      ถูกตอง ชัดเจน 
 

 
หมายเหต ุ   นกัเรียนมพีฤติกรรมที่พึงสังเกตเห็นหรือไดปฏิบัติอยางนอย 1 รายการใหถือวา “มีการ  
                    ปฏิบัติ”  ตามรายการพฤติกรรมที่ตองการวัด 
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แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของนักเรียน 
 
ประจําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ ……. เร่ือง ............................................................................  
กิจกรรมหรือใบงานที่ ......... กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                         ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
คําชี้แจง  เมื่อประเมินผลงานของนักเรียนแลว ใหผูประเมินนําผลที่ไดไปบันทึกลงในแบบบันทกึ
คะแนนการตรวจผลงาน 
 

รายการประเมิน 

ชื่อ - สกุล นักเรียน 

  ค
วาม

ถูก
ตอ

ง 

  ค
วาม

สะ
อาด

 

  ค
วาม

คิด
สร

างส
รรค

 

  ทั
นต

าม
กําห

นด
เวล

า 

รวมคะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

1             
2             
3             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 

   (ลงชื่อ) ........................................................ ผูประเมิน 
                    (..........................................................) 
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เกณฑการประเมินผลงาน 
 
ผลงานที่ใหนกัเรียนไดลงมอืปฏิบัติการตรวจผลงานของนักเรียน ใชเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน                    ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 3 2 1 
1. ความถูกตอง ตรงตามประเด็นและ

ถูกตองชัดเจน 
ตรงตามประเด็น และ
ถูกตอง 

ตรงตามประเด็น
บางเล็กนอย 

2. ความสะอาด ไมมีรอย ลบ ขูดขีด มีรอย ลบ ขูดขีด  มีรอย ลบ ขูดขีด 
  สะอาด สวยงาม เปนบางที ่ มากกวา 3 ที่ 
3. ความคิดสรางสรรค ออกแบบผลงานไดด ี ออกแบบผลงานไดด ี ออกแบบผลงานได 
  สวยงามและนาสนใจ และนาสนใจ แตไมนาสนใจ 
4. ทันตามกําหนดเวลา ผลงานเสร็จเรียบรอย

และสงตรงตามเวลาที่
กําหนด 

ผลงานเสร็จเรียบรอย 
และสงชากวาเวลาที่
กําหนดเล็กนอย 

สงผลงานชากวา
กําหนดมาก 

 
     สรุประดับคุณภาพ 
             คะแนน  0 – 6       หมายถึง  ควรปรับปรุง 
             คะแนน  7 – 9       หมายถึง  พอใช 
             คะแนน  10 – 12   หมายถึง  ระดับคุณภาพด ี
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   แผนการสอนที่ 1                           แผนการสอนที่ 2                      
ขอท่ี เฉลย   ขอท่ี เฉลย 

1      ง   1 ข 
2      ก   2 ก 
3     ข   3 ข 
4      ข   4 ข 
5      ก   5 ก 
6      ค   6 ก 

     
   แผนการสอนที่ 3                             แผนการสอนที่ 4                     

ขอท่ี เฉลย   ขอท่ี เฉลย 
1 ค   1 ข 
2 ก   2 ค 
3 ค   3 ก 
4 ง   4 ง 
5 ข   5 ก 
6 ข   6 ค 

     
      แผนการสอนที่ 5                           แผนการสอนที่ 6                     

ขอท่ี เฉลย   ขอท่ี เฉลย 
1 ข   1 ง 
2 ข   2 ข 
3 ข   3 ค 
4 ค   4 ก 
5 ก   5 ง 
6 ง   6 ง 

 

เฉลยแบบทดสอบยอย 

เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน 
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ภาคผนวก    ค 
รายชื่อผูเชีย่วชาญเปนผูตรวจเครื่องมอืท่ีใชในการวจิัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
1.      นางสมบูรณ   ทยาพัชร 
         ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม เขต  2 
         อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
 
2.     นางสาวศศิมา   มีบุญญา 
        ศึกษานิเทศกเทศบาลนครนครปฐม   สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
        อําเภอเมอืง   จังหวดันครปฐม 
 
3.     อาจารย ดร.ฉวีวรรณ   บุญคุม 
        รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
        สํานักงานบัณฑิตศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
        อําเภอเมอืง   จังหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

263

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
หนังสอืขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมอืท่ีใชในการวจิัย 

หนังสอืขอความอนเุคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 6034    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
        พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 
   15  ธันวาคม  2548 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวจิัย 
 
เรียน  นางสมบูรณ  ทยาพัชร 
 
 ดวย  นางศศิธร  เถ่ือนสวาง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “การศกึษาผลการเรยีนร ู 
เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 6033    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
        พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 
   15  ธันวาคม  2548 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวจิัย 
 
เรียน  นางสาวศศิมา  มีบุญญา 
 
 ดวย  นางศศิธร  เถ่ือนสวาง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “การศกึษาผลการเรยีนร ู 
เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 

 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 6032    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
        พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 
   15  ธันวาคม  2548 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวจิัย 
 
เรียน  อาจารย ดร.ฉวีวรรณ  บุญคุม 
 
 ดวย  นางศศิธร  เถ่ือนสวาง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “การศกึษาผลการเรยีนร ู 
เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 

 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 0277    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
        พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 
   18  มกราคม  2549 
 
เร่ือง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
 
 ดวย  นางศศิธร  เถ่ือนสวาง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “การศกึษาผลการเรยีนร ู 
เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT” มีความประสงคจะขอทดลอง
เครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ 
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตให
นักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 0425    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
        พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 
   31  มกราคม  2549 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
 
 ดวย  นางศศิธร  เถ่ือนสวาง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “การศกึษาผลการเรยีนร ู 
เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน และความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT”   มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ       
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ 
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ชื่อ – นามสกุล   นางศศิธร   เถ่ือนสวาง 
ท่ีอยู     18  ซอยราชวถีิ 25   ถนนราชวิถี   ตําบลสนามจันทร   อําเภอเมือง    
     จังหวดันครปฐม 
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)    
     ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.  2528           สําเร็จปริญญาการศึกษาบณัฑิต  วิชาเอกคณติศาสตร 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2548           ศึกษาตอระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
             สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2536 – 2537 อาจารย 1  ระดับ 3   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
     อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม  
 พ.ศ. 2538 – 2541 อาจารย 1  ระดับ 4   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
     อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม           
 พ.ศ. 2542 – 2544 อาจารย 1  ระดับ 5   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
     อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม           
 พ.ศ. 2545 – 2546 อาจารย 2  ระดับ 6   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
     อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม           
 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน อาจารย 2  ระดับ 7 (ครู คศ.2)   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา 
                                    (สมัครพลผดุง)   อําเภอเมือง   จังหวดันครปฐม   
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