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ABSTRACT 

The objectives of this research were to: 1) compare the mathematics connection 
abilities of grade 6 students using three-dimensional geometric figures after using 
productivity-based learning activities with the criterion of 70 percent of the  
full marks, and 2) compare the mathematics learning achievements of grade 6 students 
using three-dimensional geometric figures after using the productivity-based learning 
activities with the criterion of 70 percent of the full marks. The sample used in this 
research consisted of 26 grade 6 students studying in the second semester of the academic 
year 2018 at Watmahaeyong School under Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1. They were selected using multi-stage random sampling. The research 
instruments were 22 lesson plans for the productivity-based learning activities using 
three-dimensional geometric figures at the highest appropriate level, a mathematics 
connection ability test on three-dimensional geometric figures with a reliability of 0.91 
and an achievements test on three-dimensional geometric figures with a reliability of 0.86. 
The statistics used for the data analysis were percentage, mean, standard deviation 
and t-test for one sample. 

The research findings were as follows: 
1.  The mathematics connection abilities of the grade 6 students using  

three-dimensional geometric figures after using the productivity-based learning activities were 
higher than the  criterion of 70 percent of the full marks at the 0.05 level of statistical significance. 

2.  The mathematics learning achievements of the grade 6 students using  
three-dimensional geometric figures after using the productivity-based learning activities were 
higher than the criterion of 70 percent of the full marks at the 0.05 level of statistical significance. 
 
Keywords: Productivity-Based Learning, Mathematics Connection Abilities, Learning  
                 Achievements, Three-Dimensional Geometric Figures 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 1)  แก้ไขเพิ่มเติม  
พุทธศักราช 2545 (ฉบับท่ี 2) และพุทธศักราช 2553 (ฉบับท่ี 3) มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
และมาตรา 24 ระบุว่า การจัดการเรียนรู้ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิ ด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 11-12) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 3) 
 ในปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้ 
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ีช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล  มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และเป็นระบบตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง 
ถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท าให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมาย 
ในทุกวันนี้ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรือ
อ้างอิงเหตุผล การส่ือสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหา
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียน 
ไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550, น. 1) 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกรอบสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้
เป็นหลักฐานของการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้ังพื้นฐานและเพิ่มเติม ก าหนดผลการเรียนรู้เป็นรายปี
หรือรายภาค และจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน  
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ สามารถน า 
ความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการคิดและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังใช้เป็นพื้นฐาน
และเครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2555, น. 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี 6 สาระ 14 มาตรฐาน ซึ่งในสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2551) จากทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้างต้นนี้  จะเห็นว่า  
หลายทักษะในทักษะชีวิตและทักษะการท า งานเป็นส่วนหนึ่ งของ ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกตระหนักว่าผู้เรียนในทุกระดับจ าเป็นต้องมี เป็นต้นว่า การแก้ปัญหา  
การส่ือสาร การคิดสร้างสรรค์ และทักษะเลขคณิต/คณิตศาสตร์  การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
จะท าให้ ผู้ เรียนมี ทักษะชีวิตท่ีดี  และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในแต่ละวัน เช่น การใช้เงิน 
การวัดการประมาณ การท างบประมาณ การใช้สถิติ เป็นต้น (อัมพร ม้าคะนอง, 2554, น. 11) 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลคะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558-2560 ตามล าดับ ดังนี้ 42.42, 39.41, 36.24  
จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉล่ียแต่ละปีต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ยังต่ าอยู่ ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนนเฉล่ีย 
ท่ีลดลง คือ ความพร้อมของครูท้ังในด้านเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้จะส่งผลในเชิงบวก 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการส ารวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า  
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องการให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  แต่เนื่องจากผู้เรียน 
ไม่สามารถน าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีไ ด้เรียนไปแล้วไปใช้ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ 
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของผู้เรียน 
ให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยการศึกษาทฤษฎี รูปแบบการสอน 
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กระบวนการต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง  
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะกระบวนการท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ 
และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการท่ีนักเรียนเห็นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์จะส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้งและยาวนานขึ้น ตลอดจนช่วยให้
นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จ าแนกตามลักษณะการเช่ือมโยงได้เป็น 2 แบบ คือ การเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ การจ าแนกในแต่ละ
ลักษณะข้างต้น ได้รวมเอาการน าความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับสถานการณ์
ในชีวิตจริงด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550, น. 82-84) 
 การท่ีนักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในเรื่องความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงส าคัญและจ าเป็นในการเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมีความน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานเป็นของตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549, 
น. 28) การเรียนการสอนแนวนี้มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนได้พัฒนางานโครงการต่าง  ๆ ได้เอง  
โดยมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ ซึ่ งมี  5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง  2 . ขั้น ต้ัง เป้าหมาย  
3. ขั้นการวางแผนและด าเนินการ 4 . ขั้นเกิดความรู้ ท่ีตกผลึก และ5. ขั้นการติดตามและ 
ประเมินผลงาน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549, น. 41-42) โดยเป้าหมายส าคัญของการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คือ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีกระบวนการเริ่มต้ังแต่การปรับความรู้
ความเข้าใจโดยการเรียนจากครู ผู้สอน  จากประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอก  การศึกษา 
ด้วยตนเองจากเอกสารหรือผู้เช่ียวชาญ  จนมีความรู้ความเข้าใจในความรู้นั้น ๆ น าความรู้นั้น 
ไปลงมือท าปฏิบัติฝึกฝน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้นั้นในกระบวนการนี้จะได้ความรู้ท่ีตกผลึก  
ส่วนความรู้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่  แนวคิดใหม่เพื่อให้ได้ผลงาน
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ (สมพร โกมารทัต, 2557, น. 9)  
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 การจัดการศึกษา 4.0 เป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลท่ีมีความมุ่งมั่นในการน า 
“โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศ 
ท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 
ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็นการจัด 
การเรียนการสอนท่ีสอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการ 
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม  ผู้ท่ีมีผลโดยตรง 
ต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 
คือ ครู ดังนั้นครูต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
ส าหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 โดยครูจะต้องสามารถสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ (Analytic thinking) เป็นการคิดพื้นฐานส าคัญส าหรับการคิดขั้นสูงต่อไป  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล 
มีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมินข้อมูลหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีคิดทุกด้านอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดหลักเหตุผลจนได้ค าตอบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุดเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ประเมินหรือแก้ปัญหาต่าง  ๆ การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นการคิดนอกกรอบ 
จากความคิดเดิมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่  ความคิดริเริ่มหรือความคิดต้นแบบ  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี  และการคิดผลิตภาพ  (Productive thinking) เป็นการผลิต 
หรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนซึ่งจะเป็นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไป และต้องมีความคิด
รับผิดชอบ (Responsibility thinking) ในงานท่ีท าในผลงานท่ีผลิตขึ้น (ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์, 2557,
น. 1-2) 
 การสอนในยุคใหม่นี้ ต้องการให้ ผู้ เรียนสามารถสร้ างผลผลิตอย่างสร้ างสรร ค์   
การจัดการเรียนการสอนเน้นการคิด  การประดิษฐ์ การสร้างส่ิงใหม่ ๆ ให้ได้องค์ความรู้ใหม่   
และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษาท้ังของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเองได้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
ท่ีเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น การสอนแบบนี้ต้องการให้ผู้เรียนมีความคิด
ใหม ่ๆ เพื่อมีผลให้คนในประเทศมีความสามารถในการคิดส่ิงใหม่ ๆ ผลิตผลงานใหม่ ๆ ขึ้น โดยไม่ต้อง
คอยใช้หรือบริโภคส่ิงท่ีผู้อื่นประเทศอื่นคิดมาจ าหน่ายให้ (ทวีศักดิ ์จินดานุรักษ์, 2557, น. 1-2) 
 นักเรียนในยุคการศึกษา  4.0 จะเป็นบุคลากรของประเทศท่ีมี ศักยภาพเพียงพอ 
ในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อเอาเงินตราเข้าประเทศ 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูงได้  ผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้
ต้องมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่  
การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การคิด
สร้างสรรค์ (Creative thinking) การคิดผลิตภาพ (Productive thinking) และการคิดรับผิดชอบ 
(Responsible thinking) ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าในทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิต 
ท่ีสร้างขึ้นโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2557, น. 1-2) 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
    

 

 

1. ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ 
   

 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน 
คือ 1. ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง  2. ขั้นต้ังเป้าหมาย 3. ขั้นการวางแผนและด าเนินการ  
4. ขั้นเกิดความรู้ท่ีตกผลึก และ 5. ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน เพื่อใหผู้้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณค่า พร้อมกับเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
      
 
 
 
  
 
 
 

 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1  ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิ ติ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม 

 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.5.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 1.5.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดมเหยงค์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร อ าเภอนครหลวง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จ านวน 26 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่ม 
แบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีข้ันตอนการสุ่มดังนี้ 
 1.5.2.1  สุ่มอ าเภอท้ังหมด 9 อ าเภอ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มา 1 อ าเภอ ได้อ าเภอนครหลวง  
 1.5.2.2  สุ่มกลุ่มโรงเรียนท้ังหมด 2 กลุ่มโรงเรียน จากอ าเภอนครหลวง มา 1 กลุ่ม
โรงเรียน ได้กลุ่มโรงเรียนอุตรนคร 
 1.5.2.3  สุ่มโรงเรียนท้ังหมด 9 โรงเรียน จากกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร มา 1 โรงเรียน  
ได้โรงเรียนวัดมเหยงค์ ซึ่งมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 26 คน 
 1.5.3  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
 1.5.3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ 
 1.5.3.2  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 1.5.4  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
 1.5.4.1  เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 1)  สาระท่ี 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวช้ีวัด ป.6/2 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
คือ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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 2)  สาระท่ี 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ ตัวช้ีวัด ป.6/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต
สามมิติ  สาระการเรียนรู้แกนกลางกลาง คือ ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 
 3)  สาระท่ี 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ  (Spatial reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric model)  
ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัด ป.6/1 ประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด 
จากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้  สาระการเรียนรู้แกนกลางกลาง คือ รูปคล่ีของรูป
เรขาคณิตสามมิติ กับการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมิด) 
 4)  สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มาตรฐาน ค 6 .1 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวช้ีวัด ป.6/5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  
 1.5.4.2  เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในรายวิชาทัศนศิลป ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เรื่อง การเขียนภาพเสมือนจริง (2 มิติและ 3 มิติ) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  
และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัวช้ีวัด ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์
จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา และน้ าหนัก  สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ 
งานทัศนศิลป์ 2 มิติและ 3 มิติ กับการเขียนภาพเหมือนจริง 
 1.5.5  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยท า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 22 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ ละ 1 ช่ัวโมง รวม 22 ช่ัวโมง 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) หมายถึง 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมี ช้ินงานเป็นของตนเอง ซึ่งด าเนินการ 
ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) ท้ัง 5 ขั้น คือ 
 1.6.1.1  ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง (Provide real learning context) เป็น
ขั้นตอนของการเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง โดยผู้สอนจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูล เพื่อให้ข้อความรู ้
ตามสภาพจริงใน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและการเขียนภาพเสมือนจริง 
 1.6.1.2  ขั้นต้ังเป้าหมาย (Set goal) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 
learning) ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ โดยท่ีผู้เรียนสามารถ
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เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงาน
ของตนเองได้ 
 1.6.1.3  ขั้นการวางแผนและด าเนินการ (Plan working process) เป็นขั้นตอนของ
การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative learning) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท างาน ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมแรง 
ร่วมพลัง โดยผู้สอนก ากับดูแลพร้อมให้ค าแนะน า 
 1.6.1.4  ขั้นเกิดความรู้ท่ีตกผลึก (Regulate knowledge) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติมาเช่ือมโยงกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงานของตนเอง 
 1.6.1.5  ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and assess) ผู้สอนติดตาม 
ตรวจสอบช้ินงานของผู้เรียนให้ความเห็น ผู้เรียนปรับปรุงช้ินงานจนได้ช้ินงานท่ีถูกต้องเหมาะสม  
และประเมินช้ินงานโดยใช้แบบประเมินผลช้ินงานรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) โดยให้ประเมินบันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 1.6.2  ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การผสมผสานแนวคิด
ความรู้ ท้ังแนวคิดและกระบวนการภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  และคณิตศาสตร์กับศาสตร์
สาขาวิชาอื่น  ซึ่ งวัดไ ด้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์   
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบอัตนัย  
จ านวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินในการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้
คะแนนแบบองค์รวม  (Holistic scoring) ในการวัดความสามารถในการเ ช่ือมโยงคว ามรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ โดยให้ประเมินบันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 1.6.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
คือ ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1  ได้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ให้กับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.7.2  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการน ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.7.3  เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับช้ันอื่น ๆ 
 1.7.4  นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ต่อไป 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยง

ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2.1.1  วิสัยทัศน์ 
 2.1.2  หลักการ 
 2.1.3  จุดหมาย 
 2.1.4  สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.1.5  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.1.6  ตัวชี้วัด 
 2.1.7  เป้าหมายการเรียนรู้ 

 2.2  หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2.2.1  หลักสูตรและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาทัศนศิลป์ 
 2.2.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2.2.3  วิสัยทัศน์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ 
 2.2.4  เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และทัศนศิลป ์
 2.2.5  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2.2.6  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.2.7  การจัดเวลาเรียน 

 2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2.3.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 2.3.2  การน าทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2.4  กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) 

 2.4.1  ความเป็นมาของการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 2.4.2  หลักการของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 2.4.3  กระบวนการและรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 2.4.4  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นอย่างไร 
 2.4.5  จุดเด่นของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
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 2.5  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 2.5.1  ความหมายของการเช่ือมโยง 
 2.5.2  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 2.5.3  ประเภทของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 2.5.4  แนวทางการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 2.5.5  ประโยชน์ของการเช่ือมโยงในคณิตศาสตร์  
 2.5.6  การประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

 2.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2.6.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.6.2  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.6.3  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.7.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 2.7.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 

 
2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2.1.1  วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ  

ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 

2.1.2  หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 2.1.2.1  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 2.1.2.2  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 

 2.1.2.3  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 2.1.2.4  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้ 

 2.1.2.5  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 2.1.2.6  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

2.1.3  จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 2.1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มวีินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.1.3.2  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

 2.1.3.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 2.1.3.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน 

วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.1.3.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 

2.1.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่ งจะช่วยให้ ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 

 2.1.4.1  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1)  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง  
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสนเทศ  
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
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 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้ง ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้ จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง  
และผู้อื่น 

 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  
ในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม  
และมีคุณธรรม 

 2.1.4.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2)  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3)  มีวินัย 
 4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง 
 6)  มุ่งมั่นในการท างาน 
 7)  รักความเป็นไทย 
 8)  มีจิตสาธารณะ  
2.1.5  มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.5.1  ภาษาไทย 
 2.1.5.2  คณิตศาสตร ์
 2.1.5.3  วิทยาศาสตร์ 
 2.1.5.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.1.5.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.1.5.6  ศิลปะ 
 2.1.5.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2.1.5.8  ภาษาต่างประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไ ด้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญ  

ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก
ส าคัญ ในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า
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ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  
ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีหลักการ 
ท่ีส าคัญ คือ เป็นหลักสูตรเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  
ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 

2.1.6  ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน

ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการ
ก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 

 2.1.6.1  ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3) 

 2.1.6.2  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

2.1.7  เป้าหมายการเรียนรู้ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัด ได้มีหน่วยงาน นักการศึกษาให้ความส าคัญและประเภทของ

ตัวช้ีวัดไว้ ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น. 62-63) เป็นการด าเนินงานท่ีบูรณาการ 
ในกระบวนการเรียนการสอน ผลท่ีได้จากการประเมินในช้ันเรียน จะสะท้อนถึงการจัดการเรียน  
การสอนของครูผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น การประเมินในช้ันเรียน จึงมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้ังแต่การท าความเข้าใจกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
ซึ่งเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้และตัวช้ีวัดสามารถแบ่งออกได้ 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านความรู้ (K) ด้านกระบวนการ (P) และด้านเจตคติ (A) ตัวชี้วัดจึงสะท้อนว่าส่ิงท่ีวัดและประเมินนั้น  
จัดเป็นเป้าหมายประเภทใด การรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้  
ประเภทใด จะท าให้ผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการสอน ก าหนดกิจกรรม 
การเรียนรู้ กิจกรรมการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอนจะได้ภาพท่ีบ่งช้ีชัดเจนขึ้นว่า
ผู้เรียนควรรู้อะไร ท าอะไรได้นอกจากนี้ยังได้จัดเป้าหมายการเรียนรู้เป็น 5 ด้านประกอบด้วย 

 2.1.7.1  เป้าหมายด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and Understanding 
Targets) เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ได้แก่ ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ กรอบความคิด 
กฎเกณฑ์ หลักการ ตลอดจนความรู้ว่ากระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนกล่าวไว้อย่างไร ค าส าคัญ  
ท่ีบ่งบอกเป้าหมายด้านนี้ ได้แก่ อธิบาย เข้าใจ พรรณนา ระบุ บอก บอกช่ือ บอกรายการ นิยาม จับคู่ 
เลือก จ า ระลึกได้ เป็นต้น 
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 2.1.7.2  เป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุผล (Reasoning targets) เป็นเป้าหมายท่ี
เกี่ยวกับความสามารถในการคิด โดยก าหนดให้ต้องใช้ความรู้มาแก้ปัญหา ความรู้นี้จะได้มาจากการคิด
อย่างลึกซึ้ง คิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง 
สังเคราะห์ จัดประเภท อุปนัย ตัดสิน ประเมินค่า เมื่อคิดแล้วต้องแสดงออกมาให้เห็นว่ารู้โดยผ่ าน
ผลผลิตท่ีเป็นไปได้ท้ังช้ินงานหรือการกระท า ผลผลิตท่ีเป็นช้ินงาน เช่น ประเด็นค าถามปลายเปิด 
ท่ีผู้เรียนสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือการกระท า คือสาธิตให้ดู ฉะนั้นเครื่องมือประเมิน
ประเภทเลือกตอบ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบไม่เพียงพอท่ีจะบอกได้ถึงกระบวนการคิดรูปแบบ 
ต่าง ๆ ข้างต้น 

 2.1.7.3  เป้าหมายด้านทักษะปฏิบัติ เป็นเป้าหมายท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติหรือวิธีการต่าง ๆ ได้ดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน การประเมินการปฏิบัติ มักประเมินผ่าน
การเห็น หรือได้ยินค าส าคัญท่ีบ่งบอกเป้าหมายด้านนี้ ได้แก่ สังเกต ทดลอง แสดง ท า ต้ังค าถาม 
ประพฤติ ท างาน ฟัง อ่าน พูด ประกอบปฏิบัติ ใช้ สาธิต วัด ส ารวจ เป็นแบบอย่าง รวบรวม การจะมี
ทักษะการปฏิบัติได้จะต้องผ่านเป้าหมายด้านความรู้มาก่อนเสมอ และในหลายกรณีต้องผ่าน  
เป็นรายด้านในการให้เหตุผลด้วย 

 2.1.7.4  เป้าหมายด้านการผลิต เป็นเป้าหมายท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ความรู้ 
ความคิด ทักษะ เพื่อสร้างผลผลิตสุดท้ายท่ีมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม เช่น งานเขียน ช้ินงาน ศิลปะ 
รายงาน แผน แบบจ าลอง เป็นต้น ค าส าคัญท่ีบ่งบอกเป้าหมายนี้ ได้แก่ ออกแบบ ท า สร้าง ผลิต 
พัฒนา เขียน วาด ท า แบบจ าลอง จัดนิทรรศการ จัดแสดง 

 2.1.7.5  เป้าหมายด้านจิตพิสัย เป็นเป้าหมายท่ีมิใช่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
แต่เป็นสถานะทางอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ทัศนคติต่อส่ิงต่าง ๆ ความมั่นใจในตนเอง แรงจูงใจ เป็นต้น  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องวัดตามตัวช้ีวัดหรือเป้าหมายการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นหลายด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านจิตพิสัย 
 
2.2  หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2.2.1  หลักสูตรและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาทัศนศิลป์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก าหนดไว้
เฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระและมาตรฐาน  
การเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

2.2.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดสาระการเรียนรู้ก ลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2.2.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด
มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
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การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 2.2.2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 

2.2.3  วิสัยทัศน์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ 
 2.2.3.1  การศึกษาคณิตศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ ท้ังนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอ สามารถ 
น าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ัง
สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็น
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีต้องจัดสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ท้ังนี้เพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

 ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  
ให้ถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ท้ังนี้เพื่อให้ เป็นผู้เรียนท่ีมีความรู้ 
ท่ีทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 2.2.3.2  การศึกษาทัศนศิลป์ ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ ทัศนศิลป์อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ ท้ังนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางทัศนศิลป์ท่ีเพียงพอ สามารถน าความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทางทัศนศิลป์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังสามารถ 
น าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็นความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีต้องจัดสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
 ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางทัศนศิลป์ และต้องการเรียนทัศนศิลป์มากขึ้น  
ให้ถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้ทัศนศิลป์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ท้ังนี้เพื่อให้เป็นผู้เรียน ท่ีมีความรู้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

2.2.4  เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และทัศนศิลป ์
 2.2.4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้

คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี้ 
 1)  จ านวนและการด าเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้ สึกเชิงจ านวน  

ระบบจ านวนจริง  สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง  การด าเนินการของจ านวน  อัตราส่วน ร้อยละ  
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
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 2)  การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา 
หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดอัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 3)  เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ 
การนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
transformation) ในเรื่องการเล่ือนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) และการหมุน 
(Rotation) 

 4)  พีชคณิต แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของ
เซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

 5)  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม 
การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและ
การกระจายของข้อมูล การวิ เคราะห์และการแปลความข้อมูล  การส ารวจความคิดเห็น  
ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง  ๆ  
และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 6)  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 2.2.4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
วิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระ 
ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 

 1)  ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอ
ผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช้เทคนิค 
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 2)  ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่าดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลงและ
เล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี 
ในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ 

 3)  นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ใน
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ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

2.2.5  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2.2.5.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน 

ในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์

ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 สาระท่ี 2 การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี

ต้องการวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial 

reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 สาระท่ี 4 พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
 มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

(Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้
แก้ปัญหา   

 สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ 

และแก้ปัญหา 
 สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 หมายเหตุ 1)  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไป 
กับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่  การท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ  
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักใน
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

   2)  ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ สามารถ
ประเมินในระหว่างการเรียนการสอน หรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้ 

 2.2.5.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป ์
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 สาระท่ี 2 ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 สาระท่ี 3 นาฏศิลป ์
 มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้ สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 2.2.5.3  ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1)  ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก

ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม  
โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ 
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ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

 3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) การศึกษาระดับนี้เน้นการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคนท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น าและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ  

 2.2.5.4  คุณภาพผู้เรียน 
 1)  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน ส าหรับ

นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี้ 
 จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.1)  มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ 

เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน 
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง และร้อยละ พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ สามารถหา
ค่าประมาณของจ านวนนับและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได้ 

 1.2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตร 
ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และน า
ความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 1.3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหล่ียม  
รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน  

 1.4)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมท้ังเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้น
ท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัวและแก้สมการนั้นได้ 

 1.5)  รวบรวมข้อมูล อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง และน าเสนอข้อมูลในรูปของ
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ 
ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้นในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 1.6)  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  
ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 2)  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน ส าหรับนักเรียน 
ท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี้ 
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 จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.1)  รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะ

พื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด 
สัดส่วนความสมดุล น้ าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์
2 มิติ 3 มิติ เช่น งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมท้ังสามารถสร้าง
แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ 
และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลดและเพิ่มในงานปั้น  
การส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเข้าใจคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 
 2.2)  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของ
ความเช่ือ ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 2.3)  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าท่ี 
รู้ถึงการเคล่ือนท่ีขึ้น ลง ของท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และ
อารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง ร้อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา  
เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ท่ีจะเล่นดนตรี
ได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใช้
ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเล่าเรื่อง 

 2.4)  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ 

 2.5)  รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่านาฏยศัพท์
พื้นฐาน สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย  ๆ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นใน
การชมการแสดงและบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์ 

 2.6)  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร 
สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และส่ิงท่ีการแสดงสะท้อน
วัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณค่าการรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

2.2.6  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.2.6.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 สาระท่ี 2 การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
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ตารางที่ 2.1 สาระท่ี 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.2  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ  

ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ

ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 
ที่มา : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 
ตารางที่ 2.2 สาระท่ี 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็น

ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พรีะมิด) 

 
ที่มา : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 
ตารางที่ 2.3 สาระท่ี 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.2 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. ประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ พีระมิด 
จากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี
ก าหนดให้ 

 รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พรีะมิด) 

 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 
ที่มา : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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 สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
ตารางที่ 2.4 สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 
  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา - 

2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

- 

3. ให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

- 

4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- 

5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

- 

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - 
 
ที่มา : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 2.2.6.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การเขียนภาพเสมือนจริง  
(2 มิติ และ 3 มิติ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป ์
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ตารางที่ 2.5 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป ์มาตรฐาน ศ 1.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 3 . สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ  

2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา
และน้ าหนัก 

 งานทัศนศิลป์ 2 มิติและ3 มิติ 
 การเขียนภาพเหมือนจริง 

 
ที่มา : ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 2.2.7  การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
 2.2.7.1  ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี 
โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง 
 2.2.7.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) ให้จัดเวลาเรียน 
เป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต  
ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 2.2.7.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ให้จัดเวลาเรียน 
เป็นรายภาค มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต  
ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 
2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

2.3.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพนั้น  มักมีการใช้ทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีดังนี้ 

 2.3.1.1  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 50) ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีการเช่ือมโยงของ 

ธอร์นไดค์ไว้ว่า ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่าง 
ส่ิงเร้ากับการตอบสนองโดยการลองผิดลองถูก ธอร์นไดค์ทดลองโดยน าแมวท่ีหิวไปไว้ในกรงกล  
วางปลาไว้หน้าประตูกรง  โดยท่ีแมวเอื้อมไปเขี่ยไม่ถึง  แล้วสังเกตปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นกับแมว  
และจดบันทึกพฤติกรรมการลองผิดลองถูก เพื่อหาทางออกจากกรงของแมว จนแมวใช้เท้ากดคาน 
และออกจากกรงมากินปลาได้ส าเร็จ หลังจากแมวหาทางออกจากกรงได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ท าการทดลอง
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ซ้ า จนพบว่า แมวเกิดการเรียนรู้ท่ีจะหาทางออกจากกรงโดยใช้เวลาน้อยลง และทุกครั้งท่ีแมวออก
จากกรงได้แมวจะได้กินปลาเสมอ จากการทดลองของธอร์นไดค์น ามาซึ่งกฎแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1)  กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียน 
มีความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ 

 2)  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) การฝึกหัดหรือการกระท าซ้ าบ่อย ๆ  
ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวรและจดจ าได้นาน 

 3)  กฎแห่งการใช้ (Law of use and disuse) การเรียนจะเกิดความมั่นคงก็ต่อเมื่อ
ได้มีการน าความรู้นั้นไปใช้บ่อย ๆ 

 4)  กฎแห่งผล (Law of effect) การได้รับผลท่ีพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของ 
การเรียนรู้ 

 2.3.1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 44-46) ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 

ของบรูเนอร์ว่า ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยบรูเนอร์ (Bruner) 
เช่ือว่า ความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลักดันท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบ นอกจากนี้ 
ในการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองและให้ความส าคัญท่ีสมดุล
ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนกับผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง บรูเนอร์เสนอหลักส าคัญส าหรับการเรียนรู้ 
โดยวิธีการค้นพบว่าประกอบด้วย  1. โครงสร้างของบทเรียนต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
2. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 3. การหยั่งรู้ เป็นการคาดเดาและคิดหาเหตุผลอย่างมีหลักเกณฑ์   
และ 4. แรงจูงใจภายในของผู้เรียน ผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน จัดส่ิงแวดล้อมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้บรูเนอร์ได้แบ่งกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดและ
สติปัญญาของมนุษย์เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 1)  ระดับท่ีมีประสบการณ์ตรงและสัมผัสได้ (Enactive stage) เป็นการเรียนรู้ด้วย
การกระท า  และมีประสบการณ์โดยตรงจากการ จับต้อง เ ทียบไ ด้กับ ช้ันประสาทสัม ผัส 
และการเคล่ือนไหวของเพียเจต์ เช่น ผู้เรียนใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรมในการรวมของ 3 ช้ิน กับ 5 ช้ิน  
เพื่อเป็นของ 8 ช้ิน 

 2)  ระดับของการใช้ภาพเป็นส่ือในการมองเห็น (Iconic stage) เป็นขั้นท่ีการคิด
หรือตัดสินใจโดยใช้รูปภาพ ไดอะแกรม หรือส่ือทางตาท่ีเห็นเป็นหลัก เทียบได้กับขั้นเตรียมพร้อม
ปฏิบัติการของเพียเจต์ เช่น ผู้เรียนดูภาพแรกเป็นภาพรถ 3 คัน ผู้เรียนดูภาพท่ีสองเป็นภาพรถ 5 คัน 
และภาพสุดท้ายเป็นภาพรถ 8 คัน ซึ่งเป็นผลรวมของสองภาพแรก 

 3)  ระดับของการสร้างความสัมพันธ์และใช้สัญลักษณ์ (Symbolic stage) เป็นขั้นที่
ใช้สัญลักษณ์แทนภาพหรือส่ิงท่ีสัมผัสได้ เทียบได้กับขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรมต่อเนื่องกับขั้น
ปฏิบัติการท่ีเป็นแบบแผนของเพียเจต์ เช่น การใช้สัญลักษณ์ 3 + 5 = 8 แทนแผนภาพ 

 จากการเปรียบเทียบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีท้ัง 2 ทฤษฎีนี้ว่า 
มีความสัมพันธ์และมีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน แต่มีส่วนท่ีต่างกัน 
คือ เพียเจต์ เช่ือว่าพัฒนาการทางสมองของเด็กมีขั้นตอนซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุในแต่ละช่วงวัย 
แต่บรูเนอร์ไม่ได้ค านึงถึงช่วงอายุ บรูเนอร์ ค านึงถึงพัฒนาการทางสมองในแง่ของกระบวนการ 
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ท่ีต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต โดยเช่ือว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็กท านั้นสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมอง
ในช่วงแรกของชีวิต และน าไปสู่การแก้ปัญหาในช่วงต่อไปของชีวิต 

 แนวคิดของบรูเนอร์ปรากฏอยู่ในผลงานของเลช (Lesh) เลชใช้แนวคิดข้างต้นของ 
บรูเนอร์ในการสร้างโมเดลท่ีแสดงว่าผู้เรียนสามารถใช้วิธีแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ได้หลาย
รูปแบบ ได้แก่ จากความรู้ท่ีเกิดจากการใช้ส่ือรูปธรรม สามารถแสดงความรู้นั้นในลักษณะของรูปภาพ 
ไดอะแกรม ภาษาเขียน ภาษาพูด และสถานการณ์จริง โมเดลนี้ท าให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ  
ท่ีผู้สอนควรค านึงถึง เช่น การให้ผู้เรียนได้พูดและได้เขียนมากขึ้น การพูดและการเขียนเป็นการเปล่ียน
วิธีแสดงความคิดท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจของผู้เรียน 

 2.3.1.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
 อัมพร  ม้าคะนอง  (2546, น. 1-2) กล่าวไว้ว่า  เพียเจต์ เป็นนักจิตวิทยาชาว

สวิสเซอร์แลนด์ท่ีมีบทบาทในวิชาชีพต่าง ๆ มากในช่วงป ีค.ศ. 1930-1980) เพียเจต์เช่ือว่าพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของมนุษย์พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ 4 ขั้น โดยแต่ละขั้นแตกต่างกันในกลุ่มคนและอายุท่ีกลุ่ม
คนเข้า สู่แต่ละขั้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะทางพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม  ล าดับขั้น 
ท้ังส่ีของเพียเจต์ คือ ขั้นประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensory-motor stage) ขั้นเตรียมพร้อม
ปฏิบัติการ (Properational stage) ขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete operational stage) 
และขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นแบบแผน (Formal operational stage) พัฒนาการของมนุษย์จะเป็นไป
ตามล าดับข้ันและต่อเนื่องกัน ทฤษฎีนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษา เนื่องจากขั้นท้ังส่ีกล่าวถึงข้อเท็จจริงว่า 
วิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของเด็กแตกต่างจากของผู้ใหญ่ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ดังนั้น การจัดการศึกษาให้เด็กจึงต้องมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากของผู้ใหญ่และส่ิงท่ีมีความหมายมากท่ี
นักการศึกษาได้รับจากงานของเพียเจต์ คือ แนวคิดท่ีว่าเด็กท่ีมีอายุน้อย ๆ จะเรียนได้ดีท่ีสุดจาก
กิจกรรมท่ีใช้ ส่ือรูปธรรม  (Ginsburg & Opper, 1969) หากแนวคิดนี้ถูกน าไปใช้ในห้องเรียน  
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้จัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้และแนะน าผู้เรียนมากกว่าผู้เรียนมากกว่าเป็นผู้สอน
โดยตรงตามทฤษฎีของเพียเจต์ เมื่อเด็กโตขึ้นและเข้าสู่ล าดับขั้นท่ีสูงกว่าเด็กจะต้องการเรียนรู้จาก
กิจกรรมลดลง เนื่องจากพัฒนาการของสติปัญญาท่ีซับซ้อนและทันสมัยขึ้น แต่มิได้หมายความว่าเด็ก
จะไม่ต้องการท ากิจกรรมเลย การเรียนรู้โดยการท ากิจกรรมยังคงอยู่ในทุกล าดับขั้นตอนของการ
พัฒนา นอกจากนี้ เพียเจต์ยังเน้นว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อ
การพัฒนาสติปัญญาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  การให้ผู้เรียนได้คิด พูด อภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และประเมินความคิดของตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น 
เพียเจต์เรียกกระบวนการนี้ว่าการกระจายความคิด (Decentration) ซึ่งเป็นความสามารถของเด็กท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามล าดับขั้นเพื่อพิจารณาส่ิงต่าง ๆ จากมุมมองของผู้อื่น ซึ่งประเด็น
นี้ การศึกษาจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถนี้ 

 2.3.1.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย 
 อัมพร ม้าคะนอง (2546, น. 4-5) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของ กานเย มีสาระ 

ส าคัญเกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ เนื่องจากกานเยใช้คณิตศาสตร์เป็นส่ือส าหรับการใช้ทฤษฎี
ของเขาอธิบายการเรียนรู้ กานเยจ าแนกสาระในการเรียนคณิตศาสตร์เป็น 4 ประเภท 
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 1)  ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ (Mathematical facts) เป็นข้อเท็จจริงท่ีพบใน 
ทางคณิตศาสตร์ เช่น ตัวเลขสาม (3) เป็นสัญลักษณ์แทนจ านวนหรือของสามส่ิง เครื่องหมายลบ (-) 
เป็นสัญลักษณ์ส าหรับการด าเนินการหักออกหรือการลดลง 

 2)  ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical skills) เป็นการกระท าตามขั้นตอน 
การท า งานท่ีผู้เรียนท าด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ทักษะเฉพาะใดๆ อาจถูกนิยามได้จากกฎหรือ
ล าดับขั้นตอนการท างานท่ีเรียกว่า ขั้นตอนหรือวิธีการ (Algorithms) 

 3)  มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical concepts) เป็นความคิดนามธรรม
ท่ีท า ให้มนุษย์สามารถแยกแยะวัตถุหรือเหตุการณ์ว่าเป็นตัวอย่างหรือไม่เป็นตัวอย่างของความคิด  
ท่ีเป็นนามธรรมนั้น ตัวอย่างของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เช่น มโนทัศน์ของการเท่ากัน มโนทัศน์ของ
การเป็นสับเซต มโนทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของสามเหล่ียม เป็นต้น 

 4)  กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical principles) เป็นขั้นตอนใน
มโนทัศน์หรือความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง เช่น รูปสามเหล่ียมสองรูปจะเท่ากันทุกประการ  
ก็ต่อเมื่อรูปสามเหล่ียมสองรูปนั้นมีด้านสองด้านเท่ากัน และมุมระหว่างด้านคู่ท่ีเท่ากันนั้นเท่ากันด้วย
กานเย แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 8 ประเภท คือ 

 1)  การเรียนสัญญาณ (Signal learning) 
 2)  การเรียนส่ิงเร้า/การตอบสนอง (Stimulus-response learning) 
 3)  การเรียนแบบลูกโซ่ (Chaining) 
 4)  การเรียนโดยใช้การสัมพันธ์ทางภาษา (Verbal association) 
 5)  การเรียนแบบจ าแนกความแตกต่าง (Discrimination learning) 
 6)  การเรียนมโนทัศน์ (Concept learning) 
 7)  การเรียนกฎ (Rule learning) 
 8)  การเรียนการแก้ปัญหา (Problem learning) 
 กานเยเช่ือว่าการเรียนรู้ท้ัง 8 ชนิดข้างต้น เกิดขึ้นในผู้เรียนเป็นล าดับ 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
 1)  ขั้นรับหรือจับใจความ (Apprehending phase) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนตระหนักถึง

ส่ิงเร้าท่ีตนเองประสบ ท าให้รับรู้ลักษณะของส่ิงเร้าเหล่านั้น ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนอาจรับรู้ในส่ิงเดียวกัน
แตกต่างกัน การเรียนรู้ในขั้นนี้จึงสามารถใช้อธิบายว่า เพราะเหตุใดเมื่อผู้สอนสอนส่ิงเดียวกัน นักเรียน
จึงตีความส่ิงนั้นแตกต่างกัน 

 2)  ขั้นการได้มาซึ่งความรู้  (Acquisition phase) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนรับและ
ครอบครองความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ทักษะ มโนทัศน์ และกฎหรือหลักการ ท่ีตนเรียน ภายหลังจาก
การได้สัมผัสกับส่ิงเร้าในขั้นนี้ 

 3)  ขั้นการจัดเก็บความรู้ (Storage phase) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจ าหรือจัดเก็บส่ิงท่ี
เรียนรู้มาเป็นความจ าซึ่งมี 2 ชนิด คือ ความจ าระยะส้ัน (Short-term memory) และความจ า 
ระยะยาว (Long-term memory) 
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 4)  ขั้นการระลึกถึงหรือดึงความรู้มาใช้ (Retrieval phase) เป็นขั้นท่ีผู้เรียน
ระลึกถึงหรือดึงข้อมูลท่ีเก็บไว้ในความจ าออกมา ซึ่งขั้นตอนนี้มีความซับซ้อนทางสมองมากกว่าข้ันตอน
อื่น ๆ  

 2.3.1.5  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองคอนสตรัคติวิสต์ 
 ทิศนา แขมมณี (2558, น. 90-91) สรุปว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ 

เพียเจต์และของวีก็อทสกี้เป็นรากฐานท่ีส าคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เพียเจต์
อธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบ  
หรือดูดซึม  (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา  (Accommodation) 
พัฒนาการเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่  เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้ 
หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้  จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 
(Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ ในภาวะสมดุล  (Equilibrium) โดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เพียเจต์เช่ือว่า คนทุกคนมีพัฒนาเชาว์
ปัญญาไปตามล าดับขั้น  จากการมีปฏิ สัมพันธ์และประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อมธรรมชา ติ   
และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logicomathematical experience) 
รวมถึงการถ่ายทอดทางสังคม (Social transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) และกระบวนการพัฒนา
ความสมดุล (Equilibration) ของบุคคลนั้น ส่วนวีก็อทสกี้ ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก 
เขาอธิบายว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
แล้วยังมีส่ิงแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก็คือ วัฒนธรรมท่ีสังคมสร้างขึ้น ดังนั้น สถาบันสังคมต่าง ๆ  
เริ่มต้ัง แต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล นอกจากนั้น 
ภาษายังเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิด และการพัฒนาเชาว์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและ
ทางความคิดของเด็กเริ่มด้วยการพัฒนาท่ีแยกจากกัน  แต่เมื่ออายุมากขึ้น พัฒนาการท้ัง 2 ด้าน 
จะเป็นไปร่วมกัน 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถ
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ เน้นกฎแห่งการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน
มีความพร้อม มีการลงมือกระท าบ่อย ๆ การน าไปใช้และผลท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
ของบรูเนอร์เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบความรู้ด้วยตนเองและให้ความส าคัญระหว่าง
กระบวนการเรียนการสอนกับผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์เน้น
เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้นและต่อเนื่องกัน ทฤษฎีการเรียนรู้ของ กานเย เน้นการ
เรียนรู้ในด้าน ขั้นรับรู้และจับใจความ ขั้นการได้มาซึ่งความรู้ ขั้นการจัดเก็บความรู้ และขั้นการระลึก
ถึงหรือดึงความรู้มาใช้ และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองคอนสตรัคติวิสต์เน้นการเรียนรู้เป็น 
“Active process” ท่ีเกิดขึ้น เฉพาะตัวบุคคล กระบวนการสร้างความรู้เกิดขึ้น ได้โดยใช้ข้อมูลท่ีได้
รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้ ท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง 
ประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์ช่วยตัดสินใจ ความรู้และความเช่ือของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน  
ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่ิงท่ีบุคคลได้เห็น ข้อมูลท้ังหลายเป็นพื้นฐาน 
ในการตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ ความเข้าใจมีความแตกต่างจากความเช่ือ และความเช่ือจะมีผล
โดยตรงต่อการสร้างแนวคิดหรือการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของธอร์นไดค์มาใช้
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เพราะ 
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะและกระบวนการ ส่วนทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของ 
ธอร์นไดค์ก็เน้นกระบวนการเรียนรู้เหมือนกัน 
 2.3.2  การน าทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 การน าทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ท าให้ผู้สอน 
มีแนวทางและหลักการท่ีจะน าทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, น. 44-50) ดังนี้ 
 2.3.2.1  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของธอร์นไดค์ในการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ 
 1)  ผู้สอนควรเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้เรียนในการลองผิดลองถูก  เพื่อค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 2)  ควรมีการส ารวจความพร้อมหรือสร้างความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนท าการสอน
เสมอ 
 3)  เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา บทเรียนแล้ว ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนการใช้ความรู้นั้นบ่อย ๆ และต่อเนื่อง 
 4)  การให้ผู้เรียนได้รับผลท่ีพึงพอใจเมื่อผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นส่ิงจ าเป็นใน 
การจัดการเรียนการสอน 
 2.3.2.2  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของบรูเนอร์ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
 1)  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรสอนอย่างเป็นล าดับโดยเริ่มจากการใช้
วัตถุจริง แผนภาพ รูปภาพ จนถึงขั้นการใช้สัญลักษณ์ 
 2)  การจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
 3)  ผู้สอนควรมีการวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับพัฒนาการทางสมองท่ีสามารถไปถึงได้ของผู้เรียน 
 2.3.2.3  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 1)  ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียน  และจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น  
ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในส่ิงท่ียากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เช่น ในการสอนเนื้อหาพีชคณิต 
ท่ีเป็นนามธรรมควรสอนเมื่อผู้เรียนอายุ 11-12 ปี หรืออยู่ในขั้นท่ี 4 ตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ 
 2)  ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 
จากการกระท าตามธรรมชาติโดยใช้วัตถุเป็นส่ือ ดังนั้นในการสอนคณิตศาสตร์ควรใช้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
เพื่อช่วยอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรม รวมท้ังผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ หลังจากท่ีเด็กสามารถเข้าใจสัญลักษณ์และเครื่องหมาย 
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 3)  ผู้สอนควรเป็นผู้จัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้และเป็นผู้ช้ีน า ผู้เรียนมากกว่าเป็น 
ผู้บอกความรู้ และในการสอนผู้สอนควรเริ่มจากส่ิงท่ีผู้เรียนคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึง
เสนอส่ิงใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงเดิม เช่น การสอนเรื่อง ฟังก์ชัน ผู้สอนควรสอนโดยเช่ือมโยงกับ
เรื่องความสัมพันธ์ที่ผู้เรียนเรียนไปแล้ว 
 4)  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด พูด อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และประเมินความคิดของตนเองและของผู้อื่นซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น รวมทั้ง
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  เนื่องจากเป็น 
การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 
 2.3.2.4  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ทางสติปัญญาของของกานเย
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 1)  ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายในการเรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ  
และควรบอกจุดประสงค์ของบทเรียน 
 2)  ผู้สอนควรน าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาใหม่โดยสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานเดิมของ
ผู้เรียน 
 3)  ใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
และพัฒนาการของผู้เรียน 
 4)  จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการ
ในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น การช้ีแนะ การใช้ค าถามน า เป็นต้น 
 5)  มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกันได้อย่างเหมาะสม 
 6)  ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง 
 2.3.2.5  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ทางการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
คอนสตรัคติวิสต์ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 1)  ขัน้ทบทวนความรู้เดิม ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาท่ีจะเรียน
และทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยการถามตอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความรู้เดิม เป็นการท าความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนปรับเปล่ียนแนวคิดในปัจจุบัน  
ในหัวข้อของเนื้อหาสาระการเรียนให้ชัดเจน 
 2)  ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา ผู้สอนเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีน าไปสู่
ความขัดแย้งทางปัญญา ให้นักเรียนท าความเข้าใจ วางแผนการแก้ปัญหา และแสดงวิธีท าเพื่อหา
ค าตอบและสรุปมโนทัศน์เป็นรายบุคคล จากนั้นจัดนักเรียนให้เข้าร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 4-6 คน  
แบบคละความสามารถ ให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดของตนต่อสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นร่วมกันสรุป
แนวคิดและมโนทัศน์ของกลุ่มเพื่อเตรียมน าเสนอ 
 3)  ขั้นตรวจสอบความรู้ สุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม น าเสนอหน้าช้ัน เรียนเพื่อ
แสดงแนวคิดการหาค าตอบ โดยนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหาและค าตอบ 
เพื่อน าไปสู่การสรุปมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง 
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 4)  ขัน้น าความรู้ไปใช้ ผู้สอนเสนอโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใหม่ เพื่อให้นักเรียน
ได้น ามโนทัศน์ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้วมาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ 
 จากการศึกษาหลักการ การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของทฤษฎี 
การเรียนรู้ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้หลักการการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของธอร์นไดค์ ซึ่งเป็นหลักการท่ีเน้นการเรียนการสอน
ท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของการปฏิบัติจากการลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และเน้นให้
ผู้เรียนจะเป็นผู้คิดหาทางแก้ปัญหาเอง ส่วนผู้สอนมีหน้าท่ีจัดส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมและกระตุ้น  
ให้ค าแนะน า หรือใช้ค าถามน า ให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหา 
 
2.4  กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) 
 2.4.1  ความเป็นมาของการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 ในวงการการศึกษาค าว่า  การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ  (Productivity-Based Learning)  
ยังปรากฏไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นค าท่ีมาจากวงการธุรกิจ ในวงการธุรกิจ  
ค าว่า “Productivity” จะพูดถึงการผลิต ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ระบบการผลิต (Production 
system) อันเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง ปัจจัยน าเข้า (Input) ออกมาเป็นปัจจัยน าออก (Output) 
ผ่านกระบวนการจัดการการผลิต (Production management) ซึ่ง หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ 
ก าหนดแนวปฏิบัติและควบคุมกระบวนการแปรรูปปัจจัยน าเข้า  ให้เป็นผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบ 
ของสินค้า ในมโนทัศน์ของการบริหารจัดการเรื่องของ Productivity มีมานานต้ังแต่ยุคสมัยของบิดา
แห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์  เฟรดเดอริค ดับเบิ้ลยู เทย์เลอร์ (F. W. Taylor) เป็นยุคของ 
การบริหารจัดการท่ีเน้นผลผลิต 
 เมื่อดูความหมายตามพจนานุกรม Oxford กล่าวไว้ว่า “Productivity is the state of 
being productive or the amount that somebody/something produces” ความหมายตาม
พจนานุกรมไทยแปลว่า “อัตราการผลิตความสามารถในการผลิต สมรรถนะในการผลิต” เมื่อดูจาก
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานให้ค าแปล Productivity เป็นภาษาไทยว่า 
“ผลิตภาพ” 
 ผลิตภาพในวงการศึกษายังไม่เป็นท่ีแพร่หลายแต่มีนักการศึกษาจ านวนหนึ่งได้เห็น  
ความส าคัญและมองผลผลิตทางการศึกษาซึ่งมีกระบวนการผลิตผลผลิตท่ีไม่ได้แตกต่างจาก
กระบวนการผลิตผลผลิตของภาคธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้ท่ีดีจึงต้องเป็นกระบวนการท่ีมี 
ระบบ ซึ่งจะเปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง นักเรียนให้เป็นปัจจัยน าออก (Output) คือ
นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีกระบวนการ คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน  
ทางการศึกษา จึงเกิดค าว่า การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) ขึ้นซึ่งผลิตภาพ 
(Productivity) หมายถึง ผลผลิตหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเป็นท่ีประจักษ์ และการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
หมายถึง การเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความคิดเพื่อความสามารถในการผลิต
ผลงานใหม่และงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นท่ีประจักษ์ได้ 
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 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่น ๆ (2549, น. 41-42) กล่าวว่า Productivity Based Learning 
เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีช้ินงานเป็นของตนเอง การเรียนการสอนแนวนี้
มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนได้พัฒนางานโครงการต่าง ๆ ได้เอง 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คือ 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งให้สร้างช้ินงาน 
 2.4.2  หลักการของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นการเรียนการสอนท่ีผลลัพธ์ของการเรียนรู้คือผู้เรียนสามารถ
สร้างผลผลิต ผลงานท่ีเกิดจากความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือกันของ
ผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อสร้างผลงาน ผลผลิตนับเป็นการเรียนรู้ 
ขั้นสูงสุด ต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฏีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายกว่าผู้เรียนจะสร้างผลงานส าเร็จ 
ต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมและความคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนลงมือท า กล่าวคือ 
 2.4.2.1  การเรียนรู้ของผู้เรียนและการด าเนินการสอนของผู้สอนต้องปรับเปล่ียน 
ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากสถานการณ์และประสบการณ์จริง  (Experiential-Based Learning)  
ให้มาก 
 2.4.2.2  ผู้สอนต้องลดการบรรยาย (Lecture-Based) 
 2.4.2.3  เน้นการเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้เรียน  (Self-Study Based) ด้วยวิธี 
การเรียนรู้แบบต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและประสบการณ์จริง  (Experiential-
Based Learning) เช่น การศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบั ติการหรือ
สถานการณ์จริง เป็นต้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นวิธี 
การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา เป็น ตัวกระตุ้นหรือ เป็นบริบทให้ ผู้ เรียนได้ คิดวิ เคราะห์  แสวงหา  
และบูรณาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ เน้นการกระท ากิจกรรม และการคิดร่วมกันของผู้เรียน ครูหรือผู้สอนเป็น
ผู้สนับสนุนและกระตุ้น (Facilitator) ผลจากการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนได้ความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทจริง
และสามารถน าไปใช้ได้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดท่ีหลากหลาย และน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีมี
ประสิทธิผล (อานุภาพ เลขะกุล, 2551, น. 67) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based 
Learning) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นบริบท มีหลายรูปแบบ คือ 1. การจัด 
การเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัย คือ การให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบนั้น ๆ หาความรู้จากการลงมือ 
ท าวิจัย 2. การสอนโดยผู้เรียนร่วมท าโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวิ จัย   
3. การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้  หลักการและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 
นั้น ๆ 4. การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน เป็นต้น (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์  
บุญเติม, 2545; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549; ทิศนา แขมมณี, 2558) การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
(Team-Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการร่วมมือกันในการเรียนรู้   
เป็นแนวคิดการสอนของ Professor Larry K. Michaelsen ท่ีประสบปัญหาการสอน คือ จ านวน
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้คิดวิธีสอนนี้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หลักส าคัญของการสอนโดยใช้ทีมเป็น
ฐาน มี 4 หลักการคือ 1. การจัดแบ่งและบริหารกลุ่ม จ านวนสมาชิกต่อกลุ่มประมาณ 5-7 คน  
2. ผู้สอนต้องดูแลควบคุมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 3. ผู้สอนต้องมอบหมายงานท่ีสร้างสรรค์ 
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การเรียนรู้และพัฒนาความเป็นทีม คือ ให้ผู้เรียนได้คิดร่วมกัน ท างานร่วมกัน 4. ผู้เรียนต้องได้รับ 
การติดตามการประเมินจากผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว (บุญศรี องค์พิพัฒนกุล, 2551) 
 2.4.2.4  บทบาทผู้สอน คือ กระตุ้นใหผู้้เรียนได้คิด ได้ท าส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ด้วยการวิจัย (Research-Based) เพิ่มกระบวนการสอนท่ีเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical thinking) และการคิดเพื่อสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
 2.4.2.5  การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนแบบอภิปราย (Discussion-Based) 
การคิดเพื่อการแก้ปัญหา (Problem-Based) ประกอบกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ (Activity-Based) 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team-Based) ตลอดจนการเรียนรู้แบบโครงการ (Project-Based)  
จนตกผลึกทางความรู้ สร้างเป็นผลงาน ผลผลิตใหม่ ๆ 
 2.4.3  กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นกระบวนการท่ีต้องจัดท าอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากผู้สอน
ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการสอน  ก าหนดวิธีการสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน  
ส่ือการสอน และกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ก าหนดเนื้อหาท่ีต้องการสอน 
หรือต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้และวัดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจะเป็นอย่างไร ส่ิงท่ีก าหนดผลการเรียนรู้ได้คือวัตถุประสงค์ การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ท่ีชัดเจนจะน าไปสู่ประสิทธิภาพผู้เรียนท่ีมีประสิทธิผล ก็คือ ผลงาน ผลผลิตของการเรียนรู้ 
 ในการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รู้เข้าใจจนสามารถ 
สร้างผลงานได้ การก าหนดวัตถุประสงค์ควรให้ครอบคลุมท้ัง 3 ด้านตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม 
(Bloom taxonomy) (Bloom, 1956) คื อ  ด้ า น พุ ท ธิ พิ สั ย  (Cognitive domain) ห ม า ย ถึ ง  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสมอง อันได้แก่ ความรู้ ความคิดและความเข้าใจ ด้านจิตพิสัย (Affective 
domain) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ  เช่น ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ เป็นต้น  
และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางการเคล่ือนไหวร่างกาย
เพื่อให้เกิดความช านาญ หรือทักษะ การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงาน สร้างผลงาน   
การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะแสดง
พฤติกรรมตามล าดับข้ัน ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที ่2.1 แสดงผลของการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
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 เพื่อให้ ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  (Cognitive domain) ท่ีเน้นความรู้ ท่ี ผู้เรียน 
จะได้รับ (Gunter & Estes, 1990, PP. 22-23) ผู้สอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.6 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
 

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ความรู้ (knowledge) พูดและคิดตาม จดค าบรรยายได้ ท่องจ า

ได้ ฯลฯ 
ความเข้าใจ (Comprehension) ให้ค าจ ากัดความได้ อธิบายได้ บรรยาย

ได้ ฯลฯ 
น าความรู้ไปใช้ (Application) ลงมือท าได้ เปรียบเทียบได้ บอกความ

แตกต่าง แก้ปัญหาได้ ฯลฯ 
วิเคราะห์ (Analysis) ตรวจสอบความจริงได้ สืบสวนได้ 

อธิบายต่อได้ จ าแนกความแตกต่างได้ 
อภิปรายได้ ฯลฯ 

สังเคราะห์ (Synthesis) ประมวลความรู้ได้ สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้และ
ต่อยอดความรู้นั้น ๆ ได้ ตกผลึกความรู้
นั้น ๆ ได้ ฯลฯ 

ผลิตและประเมินผลงาน (Produce and Evaluation) ประเมินความรู้นั้นได้ ตัดสินได้  
สร้างผลงานได้ ก าหนดคุณค่าของความรู้
นั้นได้ ฯลฯ 

 
 เมื่อผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แล้ว กระบวนการต่อไป คือ วางแผนและ
ด าเนินการสอน ตามกระบวนการ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการสอน และขั้นตอนการเรียน 
การสอนจากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องมาน าเสนอในการปฏิบัติจริง ดังนี้ 
 ทฤษฏี 3R 3I 3P ตามหลักการ Constructivist learning ของ Piaget ท่ีมีจุดเน้นส าคัญ 
คือ “to learn is to construct or to understand is to invent” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
3 ประการคือ 
 R (Regulation) คือ การปรับความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบนี้ ผู้เรียนต้องแสดง
พฤติกรรม  3R คือ  Recalling คือ  การระลึกถึ งความรู้ และประสบการณ์เ ดิม  Relating คือ  
การเช่ือมโยงความรู้กับปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องการรู้ Refining คือ การปรับแต่งความรู้เพื่อน าไปใช้ 
 I (Investigation) คือ การแสวงหาความรู้ ผู้เรียนต้องแสดงพฤติกรรม 3I คือ Inquiring คือ  
การถามให้ได้ความรู้ Interacting คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับคน Interpreting คือการแปลความของ
ความรู้ 
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 P (Producing) คือ การสร้างความรู้และผลงานในองค์ประกอบนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียน  
จะสามารถสร้างผลงานได้ ผู้เรียนต้องแสดงพฤติกรรม 3P คือ Participating คือ การท่ีผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  Processing คือกระบวนการในการปรับแต่งงานและความรู้นั้น 
Presenting คือ การน าเสนอผลงานท่ีสร้างขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงขั้นตอนการเรียนรู้ทฤษฏี 3R 3I 3P ปรับจากหลักการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist 

 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549, น. 41-42) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
ท่ีน าไปสู่การสร้างผลงานไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
 1)  ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง  เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง  
(Real Learning Context) โดยผู้สอนจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูล กรณีศึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ  
เพื่อให้ข้อความรู้ตามสภาพจริงในประเด็นท่ีจะเรียนรู้ 
 2)  ขั้น ต้ัง เป้าหมาย  (Set goal) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ  (Self-directed learning and co-operative learning) ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ ผู้เรียนเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีตนสนใจผู้เรียน
น าเสนอโครงการต่อผู้สอนเพื่อปรับแก้ 
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 3)  ขั้นการวางแผนและด าเนินการ (Plan working process) เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้
แบบร่วมกัน (Collaborative learning) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท างาน ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมแรงร่วมพลัง  
โดยผู้สอนก ากับดูแลให้ค าแนะน า 
 4)  ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and assess) ผู้สอนติดตาม ตรวจสอบ
งานของผู้เรียนให้ความเห็น ผู้เรียนปรับปรุงงานจนได้ผลงานและประเมินผลงาน 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญของการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ดังตารางท่ี 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 แสดงการสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productivity-Based  
                 Learning) 
 

กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity–Based Learning) 

นักวิชาการ 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ไพ
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ผู้วิ
จัย

 

1.  ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง       

2.  ขั้นตั้งเป้าหมาย        

3.  ขั้นการวางแผนและด าเนินการ        

4.  ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน        

5.  ขั้นปรับความรู้ความเข้าใจ       
6.  ขั้นเกิดความรู้ความเข้าใจ       
7.  ขั้นน าความรู้นั้นไปลงมือท า ปฏิบัติ ฝึกฝน       
8.  ขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์       
9.  ขั้นเกิดความรู้ท่ีตกผลึก       

 
 จากตารางท่ี 2.7 หลังจากการสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productivity-Based Learning) เพื่อก าหนดเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมี 5 ขั้น ได้แก่ 
 1)  ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง (Provide real learning context) เป็นขั้นตอนของ 
การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง  โดยผู้สอนจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ข้อมูล เพื่อให้ข้อความรู้ 
ตามสภาพจริงใน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและการเขียนภาพเสมือนจริง 
 2)  ขั้น ต้ัง เป้าหมาย  (Set goal) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-directed 
learning) ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ โดยท่ีผู้เรียนสามารถ
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เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงาน
ของตนเองได้ 
 3)  ขั้นการวางแผนและด าเนินการ (Plan working process) เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้
แบบร่วมกัน (Collaborative learning) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท างาน ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมแรงร่วมพลัง 
โดยผู้สอนก ากับดูแลพร้อมให้ค าแนะน า 
 4)  ขั้นเกิดความรู้ ท่ีตกผลึก (Regulate knowledge) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้  เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติมาเช่ือมโยงกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงานของตนเอง 
 5)  ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and assess) ผู้สอนติดตาม ตรวจสอบ
ช้ินงานของผู้เรียนให้ความเห็น ผู้เรียนปรับปรุงช้ินงานจนได้ช้ินงานท่ีถูกต้องเหมาะสมและประเมิน
ช้ินงานโดยใช้แบบประเมินผลช้ินงานรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ 
(Analytic scoring) โดยให้ประเมินบันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 หมายเหตุ  1)  ขั้นปรับความรู้ความเข้าใจและขั้นเกิดความรู้ความเข้าใจ ของสมพร  
โกมารทัต เหตุผลท่ีไม่เลือก เพราะเป็นขั้นเดียวกันกับขั้นเตรียมบริบทตามความจริง ของไพฑูรย์  
สินลารัตน์ 
   2)  ขั้นน าความรู้นั้นไปลงมือท า ปฏิบัติ ฝึกฝน ของสมพร โกมารทัต เหตุผล 
ท่ีไม่เลือก เพราะเป็นขั้นเดียวกันกับ ขั้นการวางแผนและด าเนินการ ของไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
   3)  ขั้นวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ ของสมพร โกมารทัต เหตุผลท่ีไม่เลือก เพราะ
เป็นขั้นเดียวกันกับ ขั้นการวางแผนและด าเนินการ ของไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
 2.4.4  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นอย่างไร 

การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท้ังผู้สอนและผู้เรียนต้องปรับและเปล่ียนพฤติกรรม โดยบทบาท
ผู้สอนกับการสอนเชิงผลิตภาพผู้สอนต้องปรับและเปล่ียนบทบาทและหน้าท่ีจากการเน้นการสอน 
แบบบรรยายให้ความรู้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงบทบาทและท าหน้าท่ีของเขาให้ เ ต็มท่ี  
ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ความรู้ ความเข้าใจท าได้ กล้าคิดกล้าท าในความรู้สึกท่ีดี  
และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (พูนสุข อุดม, 2554, น. 320-321) ดังนั้น ผู้สอนมีบทบาทและ
หน้าท่ีท่ีส าคัญ คือ ผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาอวัยวะส าคัญของร่างกายท่ีก่อให้เกิด
การเรียนรู้ คือ หู (การฟัง) ตา (การดู) ปาก (การพูด การอ่าน) มือ (การลงมือท า) สมอง (การคิด)  
ส่ิงท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน คือ 3H โดย Head สมองก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ Hand การท่ีผู้เรียน 
ลงมือท า จนเกิดเป็นทักษะ Heart จิตพิสัยความรู้สึกดี 

ดังนั้นส่ิงแรกท่ีผู้สอนควรท า คือ ลดการพูด ลดการบรรยาย ปรับเป็นการบรรยายแทรก 
การถามค าถามในประเด็นท่ีให้ผู้เรียนต้องแสดงความคิดเห็น บทบาทท่ีส าคัญ ท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อให้ ผู้เรียนได้ผลงาน  คือ ผู้สอนต้องจัดกระบวนการสอนเชิงรุก  (Active teaching) นั่นเอง 
พฤติกรรมและบทบาทผู้สอน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คือ 

1)  เป็นผู้ประสาน (Coordinator) 
2)  เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
3)  เป็นผู้ช้ีน าและช้ีแนะ (Coach) 
4)  เป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนต่ืนตัวและกล้าแสดงออก (Activator) 
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5)  เป็นผู้กระตุ้นให้กล้าพูด กล้าถาม กล้าท า และให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนผิดพลาด 
(Stimulator) 

6)  เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมและค้นหา ผลักดันศักยภาพของผู้เรียน (Supporter) 
7)  เป็นผู้แสวงหาโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน (Seeker) 
8)  เป็นผู้แสวงหาความรู้ (Researcher and explorer) อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ เป็นผู้

ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และทันสมัย เพื่อน าความรู้ใหม่มาถ่ายทอดและแลกเปล่ียนกับผู้เรียน 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพจะท าให้ผู้เรียนมีบทบาท และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวก 

กล่าว คือ 
1)  เป็นผู้ปฏิบัติท่ีดี (Good practice) 
2)  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible) 
3)  เป็นผู้มีความคิดดี (Positive thinking) 
4)  เป็นผู้ใฝ่รู้ (Learning-oriented) 
5)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Sociable) 
นอกจากนี้การเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมผู้เรียนในการค้นหาศักยภาพ  

และความถนัดของตนเองค้นพบและเจาะลึกความชอบ ความถนัด ความสนใจ และมุ่งมั่นท า เพื่อให้
เป้าหมายการเรียนสัมฤทธิ์ผล 

2.4.5  จุดเด่นของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จุดเด่นของ 

การเรียนรู้นี้จะส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน ดังนี้ 
1)  ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณ  

การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์  
2)  ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการส่ือสาร และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
3)  ผู้เรียนได้รู้จักแนวทางการแสวงหาและจัดการความรู้ 
4)  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5)  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ การมีวินัยในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
6)  ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ และเกิดแรงผลักให้พัฒนาความรู้และผลงานของตนเอง 
7)  ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 

2.5  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีต้องการให้นักเรียนมีความรู้และมีพื้นฐาน 
เพียงพอท่ีจะน าไปศึกษาต่อนั้นจ าเป็นต้องบูรณาการหรือเช่ือมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์
เข้าด้วยกัน นักการศึกษาหลายคนได้น าเสนอความหมายของการเช่ือมโยง ดังนี้ 
 
 2.5.1  ความหมายของการเช่ือมโยง 
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 ประเวศ วะสี (2547, น. 18-21) และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546, น. 7) ได้ให้
ความหมายของการเช่ือมโยงว่า เป็นการท าให้ส่ิงหนึ่งหรือหลายส่ิงมาเช่ือมกับส่ิงหนึ่งท่ีอยู่ในลักษณะ
เป็นแกนกลาง ท าให้เกิด การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแสดงถึงความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างกัน 
 สมาคมครูคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of Mathematics, 
2000, P. 64) ได้ให้ความหมายของการเช่ือมโยงว่า การเช่ือมโยง หมายถึง การผสมผสานแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกันให้รวมเป็นองค์ประกอบเดียวกัน 
 โฟการ์ตี (Fogaty, 1991, P. 61) ให้ความหมายของการเช่ือมโยงว่า  เป็นการมองหา
ความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชา แล้วน ามาเช่ือมกัน โดยใช้ หัวข้อ ทักษะ เจตคติ หรือความคิดรวบ
ยอด หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ี ผู้วิ จัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การเช่ือมโยง  หมายถึง  
การเช่ือมความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ หัวข้อ ทักษะ เจตคติ ความคิดรวบยอด หรือสถานการณ์
ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา 
 2.5.2  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 เคนเนด้ี และทิปส์ (Kennedy & Tipps, 1994, PP. 194-198) กล่าวว่า การเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์มีความส าคัญ นักเรียนจะต้องรู้จักสร้างการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
รูปภาพ  แผนภาพ  สัญลักษณ์  และมโนมติ  กับกระบวนการรวมเนื้อหาและวิธี การต่าง  ๆ  
ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน และจะต้องรู้จักสร้างการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง  
การเช่ือมโยงควรสร้างให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการเรียนการสอน คือ ให้นักเรียนปฏิบัติงาน
หรือท ากิจกรรมแล้วแปลงกิจกรรมเหล่านั้นออกมาเป็นรูปภาพ  แผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง กราฟ  
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
 เ วชฤทธิ์  อั งกนะภัทรขจร  (2555, น .  124) ไ ด้ ให้ ความหมายของการเ ช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง การผสมผสานแนวคิดท่ีมีความเกี่ยวข้องกันภายในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับศาสตร์สาขาวิชาอื่น หรือคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงให้รวมเป็นองค์ประกอบ
เดียวกัน 
 สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550, น. 83-84) ให้ความหมาย
ของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการน าความรู้ เนื้อหาสาระ และหลักการทางคณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทักษะ กระบวนการท่ีมีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น 
 อัมพร  ม้าคะนอง (2554, น.  61) ไ ด้กล่าวไว้ว่า  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็น
ความสามารถของผู้เรียนในการสัมพันธ์ความรู้หรือปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนมากับความรู้  ปัญหา 
หรือสถานการณ์อื่นท่ีตนเองพบ การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนา
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
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 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม โดยการผสมผสานแนวคิด ความรู้ และกระบวนการ
ภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับศาสตร์สาขาวิชาอื่น 
 2.5.3  ประเภทของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 124-125) ได้กล่าวไว้ว่า การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์
แบ่งได้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1)  การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการน าความรู้และทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลท าให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและท าให้
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีความหมายมากขึ้น  ตัวอย่างการเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์  
มีดังนี้ 
 1.1)  การเช่ือมโยงระหว่างการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การลบเป็นการ
ด าเนินการตรงข้ามของการบวก การคูณเป็นการบวกซ้ า ๆ การคูณและการหารเป็นการด าเนินการ
ตรงกันข้าม 
 1.2)  การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การเขียนกราฟกับเนื้อหา
พีชคณิตในเรื่อง สมการ และการแก้สมการโดยการเขียนกราฟ 
 2)  การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ เป็นการน าความรู้และทักษะ กระบวน 
การต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ 
เช่น 
 2.1)  คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ เช่น การจดบันทึกอุณหภูมิ การวัดความเร็วลม
แรงดันอากาศ การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์  การโคจรของดาวเคราะห์  การก าหนดมาตราส่วน  
และการสร้างแบบจ าลองของระบบสุริยะจักรวาล 
 2.2)  คณิตศาสตร์กับสังคมศึกษา  เช่น  การสร้างพีระมิดในอียีปต์  การศึกษา 
การออกแบบถ้วยชามและตะกร้าท่ีใช้หลักสมมาตรและทรงลูกบาศก์ 
 2.3)  คณิตศาสตร์กับศิลปะ  เช่น  การวัดระยะของกระดาษเพื่อ ติดขอบผนัง 
การก าหนดมาตราส่วนของฉากละคร การวาดภาพทิวทัศน์ต่าง ๆ 
 2.4)  คณิตศาสตร์กับสุขศึกษา เช่น การวัดความสูงของนักเรียน การบันทึกผลใน 
รูปตารางและกราฟ การหาปริมาณแคลอรี่จากการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างกล่องผลิตภัณฑ์   
การวัดระดับคอเลสเตอรอล 
 2.5)  คณิตศาสตร์กับการอ่าน และศิลปะทางภาษา เช่น การหารูปแบบของค า 
การแยกประเภทของค า การวิจัยรากศัพท์ของภาษาคณิตศาสตร์ การวิจัยและเขียนเรื่องราวของ 
นักคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง การวิเคราะห์ข้อความเพื่อบอกจ านวนพยัญชนะ 
 2.6)  คณิตศาสตร์กับการศึกษาทางกายภาพ เช่น การนับจ านวนรอบของการกระโดด
เชือก การจัดวางพื้นท่ีของการเล่น การจับเวลาระหว่างการแข่งขัน 
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 3)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง เช่น 
 3.1)  การน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการตกแต่งบ้าน  เช่น ถ้าจะปูกระเบื้อง 
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 20 x 20 ตารางเซนติเมตร ให้พอดีกับพื้นห้องรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีพื้นท่ี   
16 ตารางเมตร จะต้องใช้กระเบ้ืองจ านวนกี่แผ่น 
 3.2)  การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการซื้อสินค้า เช่น ถ้าซื้อไข่ไก่ 3 ฟอง 
ราคา 10 บาท แต่ถ้าซื้อไข่ไก่ 5 ฟอง ราคา 15 บาท ควรจะซื้ออย่างไรจึงจะได้ไข่ไก่ราคาถูกท่ีสุด 
 3.3)  การน าความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ไปใช้ในการพิจารณา
แนวโน้มของข้อมูลในชีวิตจริงท่ีอยู่ในรูปกราฟต่าง ๆ เช่น แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ สภาพอากาศ 
ปัญหาการจัดการขยะมลพิษท่ีเกิดจากรถยนต์ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 อัมพร ม้าคะนอง (2554, น. 60) ได้กล่าวไว้ว่า การเช่ือมโยงอาจท าได้หลากหลาย  
แต่ท่ีนิยมท าในห้องเรียนคณิตศาสตร์มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์  เป็นการเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ 
องค์ความรู้หรือกระบวนการภายในคณิตศาสตร์ เช่น การเช่ือมโยงความรู้เรื่องเส้นจ านวน ระบบ 
พิกัดฉาก คู่ล าดับ กราฟ ความสัมพันธ์ และฟังก์ช่ัน 
 2)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  เป็นการเช่ือมโยงความรู้หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่น การเช่ือมโยงความรู้เรื่อง 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์กับนาโนเทคโนโลยี และการแบ่งตัวของแบคทีเรีย 
 3)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน เป็นการเช่ือมโยงความรู้หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส อธิบายว่า การเดินทางลัดเป็นการเดินในระยะท่ีส้ันกว่าการเดินตามเส้นทางปกติ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550, น. 83) ได้ระบุว่า การเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ อาจจ าแนกตามลักษณะการเช่ือมโยงได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1)  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการน าความรู้และทักษะ/กระบวนการ 
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
หรือกะทัดรัดขึ้น และท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2)  การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นนับเป็นความรู้และทักษะ/กระบวนการต่าง ๆ  
ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อื่น  ๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ พันธุกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐ์ศาสตร์ เป็นต้น ท าให้การเรียน
คณิตศาสตร์ มีความหมาย และนักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
แบ่งได้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ และการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง 
 2.5.4  แนวทางการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 แนวทางการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะท่ีช่วยให้ผู้เรียนสร้าง 
และพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายคนได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะ
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
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 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 125-126) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการเช่ือมโยงเป็นส่ิงท่ี
พัฒนาได้ ซึ่งปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยง 
คือ ผู้สอน โดยผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงของผู้เรียน ดังนี้ 
 1)  ผู้สอนควรเลือกปัญหาท่ีเป็นการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท้ังภายนอกและ
ภายในวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการช่วยให้ผู้เรียนสร้างและพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ผู้สอนไม่
ควรสอนแบบรวบรัด แต่ควรมีการร่วมกันคิดร่วมกันท า และผู้สอนจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ค า
หรือเครื่องหมายในการสนับสนุนความเข้าใจในความคิดรวบยอดใหม่ของพวกเขา 
 2)  ผู้สอนควรให้ผู้เรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมแล้วแปลงกิจกรรมเหล่านั้นออกมาเป็น
รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
 3)  ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้ส่วนหนึ่งท่ีเคย
เรียนรู้มาแล้ว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง  โดยการใช้
ค าถามน าให้เกิดการอภิปราย เช่น “ปัญหานี้หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องนี้เหมือนกับปัญหาอื่นหรือ
เรื่องท่ีเคยเรียนมาก่อนหรือไม่ อย่างไร” “ท าไมจึงคิดเช่นนั้น” “ค าตอบท่ีได้เป็นค าตอบท่ีน่าจะเป็นไป
ได้หรือไม่” “เราเคยเห็นค าถามแบบนี้ ท่ี ไหนหรือไม่” “แนวคิดเหล่านี้ สัมพันธ์กันอย่างไร”  
“มีใครมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากนี้หรือไม่” “งานท่ีเราท าวันนี้สัมพันธ์กับงานท่ีเราท าเมื่อวันก่อน
หรือไม่อย่างไร” 
 4)  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริงท่ีพวกเขาสนใจ เนื่องจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับความเป็นส่วนตัวของ
ผู้เรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ และผู้เรียนได้ท างานอย่างมีความหมาย อีกท้ังกิจกรรม
หรือปัญหาท่ีให้ควรเป็นปัญหาปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงเหตุผลได้ 
 5)  ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนหาข้อมูลนอกห้องเรียน เนื่องจากเป็นการช่วยให้พวกเขา
เช่ือมโยงความรู้กับชีวิตจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเป็นการเพิ่มความสามารถของนักเรียนให้
สามารถเช่ือมโยงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ และชีวิตจริงรวมทั้งนักเรียน
จะมีความรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีมีอยู่รอบตัว เช่น จ านวน ขนาด รูปร่าง และแบบรูป โดยผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 6)  ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการน าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อฝึกให้ ผู้เรียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  ๆ  
และชีวิตจริงโดยท าควบคู่กับการสอนเนื้อหาปกติ 
 สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of 
Mathematics, 2000, PP. 277-278) กล่าวถึงในการพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงให้นักเรียนสร้างแนวคิด
ส าหรับนักเรียนในเกรด 6-8 ว่าครูต้องมีบทบาทในการเลือกปัญหาท่ีเป็นการเช่ือมโยงแนวคิด 
ทางคณิตศาสตร์ ท้ังภายในและภายนอกหลักสูตร  รวมไปถึงการช่วยให้นักเรียนสร้างแนวคิด 
ทางคณิตศาสตร์  และพัฒนาแนวคิดใหม่  โดยครู ต้องตระหนักและเข้าใจความคิดรวบยอด 
ทางคณิตศาสตร์ ท่ีถูกพัฒนาขึ้น  ไม่ควรสอนแบบรวบรัด  แต่ควรมีการร่วมกันคิดร่วมกันท า   
และจ าเป็นต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้ ผู้เรียนใช้ค า  หรือเครื่องหมาย 
ท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนความเข้าใจ ความคิดรวบยอดใหม่ของพวกเขา เช่น ในเรื่องสัดส่วนและ
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พีชคณิต ครูสามารถเพิ่มความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนด้วยการใช้สาขาวิชาอื่น  
เป็นแหล่งข้อมูลปัญหาท่ีหลากหลาย ตัวอย่าง เช่น การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา
เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดข้อมูลและพีชคณิต โดยศิลปะสามารถน ามาใช้สร้าง
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างสมมาตร ความคล้าย และการถ่ายทอดของแบบรูปของการอ้างเหตุผล
และข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 200-205) ได้ระบุว่า องค์ประกอบท่ีช่วย
พัฒนาทักษะและกระบวนการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
อื่น ๆ มีดังนี้ 
 1)  มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างเด่นชัดในเรื่องนั้น 
 2)  มีความรู้ในเนื้อหาท่ีจะน าไปเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องการเป็นอย่างดี 
 3)  มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างความรู้และทักษะ/กระบวนการท่ีมีใน
เนื้อหานั้นกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4)  มีทักษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ 
 5)  มคีวามเข้าใจในการแปลความหมายของค าตอบท่ีหาได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ว่ามีความเป็นไปได้หรือสอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างสมเหตุผล 
 อัมพร ม้าคนอง (2547, น. 101-102) ได้กล่าวถึง  การพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงว่า  
อาจเริ่มต้นง่าย ๆ จากการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน และระหว่างเนื้อหา
คณิตศาสตร์ด้วยกัน ดังตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อฝึกการเช่ือมโยงต่อไปนี้ 
 “ในหมู่บ้านของท่านมีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าควรจะเสนอทางราชการได้
จัดต้ังจุดตรวจในหมู่บ้านหรือไม่ ในการประชุมมีบางกลุ่มท่ีเช่ือว่า การมีจุดตรวจของต ารวจอยู่ใกล้
หมู่บ้านจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ในขณะท่ีบางกลุ่มเช่ือว่าความใกล้/ไกลจากจุดตรวจไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญท่ีมีผลต่อการเกิดอาชญากรรม ท่ีประชุมจึงได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งของการเกิด
อาชญากรรมในปีท่ีผ่านมาจากสถานีต ารวจท้องท่ี โดยได้ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้” 
 
ตารางที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความใกล้/ไกลจากจุดตรวจกับจ านวนครั้งของการเกิด อาชญากรรม 
 

จ านวนกิโลเมตรที่จุดเกิดเหตุ 
ห่างจากจุดตรวจ 

จ านวนคร้ังของการเกิดอาชญากรรม 
ต่อกิโลเมตร 

1-5 13 
6-10 14 

มากกว่า 10 16 
 
ที่มา : การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคะนอง, 2547, น. 102) 
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 1)  จากข้อมูลดังกล่าว ท่านคิดว่าท่ีประชุมควรสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความใกล้/ไกล 
จากจุดตรวจกับจ านวนครั้งของการเกิดอาชญากรรมต่อกิโลเมตรอย่างไร เพราะเหตุใด 
 2)  มีบางคนในท่ีประชุมพยายามใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการอธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลท่ีได้ เพื่อให้ข้อสรุปเช่ือถือได้มากขึ้น ท่านจะช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างไร 
 การท ากิจกรรมในลักษณะนี้ ช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับปัญหาใน 
ชีวิตประจ าวัน และเช่ือมโยงระหว่างความรู้คณิตศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาเพื่อจะ
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  การเช่ือมโยงในปัญหานี้ ผู้เรียนจะต้องคิดว่าจะใช้ความรู้
คณิตศาสตร์อะไรท่ีตนมีอยู่ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลในตัวอย่างนี้
แตกต่างจากข้อมูลประเภทเดียวกันท่ีเคยพบในหนังสือเรียน หรือท่ีผู้สอนสมมติขึ้น ผู้เรียนต้องใช้การ
คิดวิเคราะห์เพื่อจะได้อธิบายข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผลและได้ข้อสรุปท่ีน่าเช่ือถือ โดยใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาทักษะ 
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้ 
อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการน าความรู้เนื้อหาสาระและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน 
การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ผู้สอนก าหนดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ หรือเห็นการน า
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันและผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการน าความรู้  
และทักษะทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
 2.5.5  ประโยชน์ของการเช่ือมโยงในคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงเป็นจุดเน้นส าคัญ 
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีจะท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ดังท่ีมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเช่ือมโยง ดังนี้ 
 ค็อกฟอร์ด (Coxford, 1995, P. 3) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการน าทักษะการเช่ือมโยงมาช่วยใน 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ว่า มีเหตุผลอยู่สองประการคือ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้แนวคิด 
ทางด้านคณิตศาสตร์ในวิชาอื่น และเพื่อให้นักเรียนมองวิชาคณิตศาสตร์ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อ
ชีวิตจริงไม่ ใช่เนื้อหาท่ีแยกอยู่ โดดเด่ียวซึ่ งสอดคล้องกับ  ชเทนโกล เฮ้าส์ บอส และไมเคล 
(Shteingold, 2001; House, 1995; Boss & Micharl, 2003, PP. 105-114) ท่ีกล่าวว่าการเช่ือมโยง
เนื้อหาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนสร้างภาพของเนื้อหาคณิตศาสตร์แบบท่ีแยกจากกันมาเป็นเนื้อหาท่ีมี
ลักษณะซับซ้อนและเช่ือมโยงกัน  นั่นคือถ้านักเรียนมองคณิตศาสตร์ว่ามี ความส าคัญและมี
ความสัมพันธ์กันแล้ว จะท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ ดังท่ีเมอริโน 
และโอเวน  (Merlino, 2000; Owens, 2001) กล่าวถึงประโยชน์ของการเ ช่ือมโยงในเนื้ อหา
คณิตศาสตร์ว่าท าให้นักเรียนมองคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับเวนทูรา (Ventura, 
2001) ท่ีกล่าวว่าการเช่ือมโยงในคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนตระหนักว่าคณิตศาสตร์มีอยู่ในชีวิตจริง
และมีอยู่รอบตัวเรา และเบิร์คฮาร์ท (Burkhardt, 2001) กล่าวถึงประโยชน์ของการเช่ือมโยงใน
คณิตศาสตร์ว่า ท าให้น าคณิตศาสตร์ไปใช้ได้มากขึ้น ท าให้ไม่มีช่องว่างในการเรียนรู้ ท าให้หลักสูตร
เกิดความสมดุล และสนับสนุนความเสมอภาค 
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 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเช่ือมโยงใน
คณิตศาสตร์ได้ดังนี้ เป็นการให้มีการใช้แนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น ท าให้นักเรียนมอง
คณิตศาสตร์ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตจริงไม่ใช่เนื้อหาท่ีแยกอยู่โดดเด่ียว และท าให้ไม่มีช่องว่าง
ในการเรียนรู้ ซึ่ง ผู้วิ จัยใช้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์โดยประเภทการเช่ือมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร์เป็นการเช่ือมโยงระหว่างการด าเนินการทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหา
คณิตศาสตร์ เนื่องจากการเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์  เป็นการน าความรู้  และทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้
หลากหลายวิธี และท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีความหมายมากขึ้น 
 2.5.6  การประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 การประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ประเมินการเช่ือมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันซึ่งมีนักการศึกษา
หลายคนได้น าเสนอแนวทางการประเมินความสามารถในเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ มี 3 ประเภท (อัมพร ม้าคนอง, 2554,  
น. 181) ดังนี้ 
 1)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์  เป็นการเช่ือมโยงหรือแสดง
ความสัมพันธ์กันเองเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ หรือกระบวนการภายในคณิตศาสตร์ 
 2)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  เป็นการแสดงความสัมพันธ์หรือ
เช่ือมโยงความรู้หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กัน 
 3)  การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน เป็นการเช่ือมคณิตศาสตร์กับส่ิง
ใกล้ตัวหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
 การประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงนั้น  ส่วนใหญ่ประเมินการเช่ือมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะประเมิน
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์กับศาสตร์
สาขาวิชาอื่น 
 การประเมินผลท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเป็นระบบและชัดเจน จะช่วยให้ผู้สอนสามารถ
พิจารณาและตัดสินได้ว่า ผู้เรียนของตนมีความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนอยู่ในระดับใด เกณฑ์การให้คะแนนท่ียอมรับและน ามาใช้กันแพร่หลาย 
ในปัจจุบัน คือ การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring) ซึ่งเป็นการให้คะแนนท่ีประเมินผลจาก
ผลงานท่ีนักเรียนท า หรือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออก มีการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุ
รายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะกล่าว
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 184) กล่าวไว้ว่า เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเครื่องมือ 
ท่ีช่วยประเมินเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติงานของผู้เรียน  ซึ่งสามารถแยกแยะ
ความส าเร็จในการเรียนหรือคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้เรียน โดยต้องมีการก าหนดมาตรวัดและ
รายการของคุณลักษณะท่ีบรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของแต่ละระดับ/กลุ่มในมาตรวัด
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ไว้อย่างชัดเจน ประเภทของเกณฑ์การคะแนนแบบรูบริค โดยท่ัวไปการให้คะแนนแบบรูบริค 
มี 2 รูปแบบ คือ 
 1)  การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic scoring) เป็นการให้คะแนนท่ีประเมินความรู้ 
และผลงานของผู้เรียนโดยก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรม 
ของผู้เรียนเป็นภาพรวม โดยไม่มีการแยกเป็นด้าน ๆ การให้คะแนนลักษณะนี้มักใช้ในการตัดสิน 
หรือสรุปผลการเรียนของผู้เรียน 
 2)  การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic scoring) เป็นการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบของส่ิงท่ีต้องการประเมิน  เช่น เมื่อประเมินความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การวิ เคราะห์ข้อมูล  อาจแยกพิจารณาเป็นด้านเก็บรวบรวมข้อมูล  ด้านการน าเสนอข้อมูล  
และด้านการอ่าน เปรียบเทียบ และวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล การให้คะแนนลักษณะนี้มักใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจุดประสงค์เพื่อวินิจฉัยหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของผู้เรียนในแต่ละด้าน 
 กูดริช (Goodrich, 1997, PP. 14-17 อ้างถึงใน เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, น. 184)  
ได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ 
 1)  เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงส าหรับการสอน 
สามารถสะท้อนและช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงการท างานได้ตลอดเวลาเหมือนกับการตรวจตราของผู้สอน 
เกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงแนวทางในการท างานท่ีจะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
เนื้อหานั้น ๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้น ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของการให้คะแนนแบบรูบริคก็คือการนิยามเกณฑ์ 
หรือระดับของคุณภาพ 
 2)  เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค จะท าให้ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสิน
คุณภาพของตนเองและผู้อื่น ท าให้ตะหนักถึงความแตกต่างระหว่างงานท่ีเสร็จกับงานท่ีมีคุณภาพ 
 3)  เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคจะช่วยลดเวลาของผู้สอนในการประเมินช้ินงาน และ
เมื่อมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน ผู้เรียนก็สามารถวิเคราะห์และประเมินช้ินงานของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เท่ียงตรง มีความยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของคนอื่นในช้ันเรียน 
 4)  เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการใช้และการอธิบายแก่ผู้อื่นให้เข้าใจ 
การประเมินหรือการให้คะแนนของตนเอง 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2550, น. 169-171) ระบุไว้ว่า  
การให้คะแนนแบบรูบริค เป็นการให้คะแนนท่ีประเมินผลจากผลงานท่ีนักเรียนท าหรือพฤติกรรม 
ท่ีนักเรียนแสดงออก ซึ่งไม่ได้พิจารณาท่ีค าตอบหรือผลสัมฤทธิ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณา 
ท่ีขั้นตอนการท างานของนักเรียนด้วย ตลอดจนมีการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของ
ผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูพิจารณา
และตัดสินระดับความสามารถของนักเรียนด้านความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตลอดจนการให้คะแนนแบบรูบริคยังเป็นเครื่องมือช่วยให้
นักเรียนประเมินผล ระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนเอง แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุง 
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และพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนให้ดียิ่งขึ้นด้วย  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
การให้คะแนนแบบรูบริคท่ีนิยมใช้มี 2 แบบ คือ 
 1)  การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) เป็นการให้คะแนนตามองค์ประกอบ
ของส่ิงท่ีต้องการประเมิน เช่น เมื่อต้องการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอาจแยกพิจารณาใน
ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการสรุปค าตอบของปัญหา 
ในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแต่ละด้านแล้วรายงานผลโดยจ าแนกเป็นด้าน ๆ  
และอาจสรุปรวมคะแนนทุกด้านด้วยก็ได้  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  การให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์มักน ามาใช้ในการประเมินผล ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
นักเรียนในแต่ละด้าน แล้วหาผลของการประเมินท่ีได้ไปส่งเสริมจุดเด่นหรือแก้ไขจุดด้อยเหล่านั้น  
หรือใ ช้ในการประเมินผลท่ีมีวัตถุประสง ค์ เพื่ อปรับปรุ งการเรียนการสอนให้ เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนเนื้อหาใหม่ต่อไปการประเมินผลโดยการให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับวิธีการประเมินผลอย่างอื่น เช่น การสังเกต 
และการใช้ค าถาม 
 2)  การให้คะแนนแบบองค์รวม  (Holistic scoring) เป็นการให้คะแนนแบบรูบริค 
ท่ีประเมินผลงานของนักเรียน โดยการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน 
หรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรมี เป็นภาพรวมของการท างานท้ังหมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้าน ๆ 
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  การให้คะแนนแบบองค์รวมมักน าไปใช้ในการประเมินท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อตัดสินหรือสรุปผลการเรียนของนักเรียน  การประเมินผลโดยการให้คะแนน 
แบบองค์รวมเป็นการประเมินท่ีเหมาะส าหรับการประเมินท่ีมีพิสัยกว้าง ๆ และต้องการผลท่ีเป็น
ภาพรวมกว้าง ๆ และจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการประเมินผลอย่างอื่น  เช่น 
การสังเกตและการใช้ค าถาม 
 อัมพร ม้าคะนอง (2554, น. 194-195) กล่าวไว้ว่า เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric scoring) 
เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อใช้ในการให้คะแนนผลงานหรือคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้เรียนโดยท่ัวไป 
มี 2 แบบ ดังนี้ 
 1)  แบบเกณฑ์รวม (Holistic scoring) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนงานหรือการแก้ปัญหา 
โดยพิจารณาภาพรวมของคุณภาพของผลงานท่ีได้  ซึ่งอาจมองหลายมิติหรือหลายด้านรวมกัน 
มีการจ าแนกระดับคะแนนให้เห็นความแตกต่างของคุณภาพงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ระดับคะแนน    คุณภาพงาน 
         4    แสดงวิธีท า ชัดเจน และตอบถูกต้อง 
         3    แสดงวิธีท า ชัดเจน แต่ตอบไม่ถูกต้อง 
         2   แสดงวิธีท า บางส่วน แต่ตอบถูกต้อง 
         1   แสดงวิธีท า บางส่วน แต่ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
         0   ไม่แสดงวิธีท า และตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
 2)  แบบเกณฑ์ย่อยหรือเกณฑ์เฉพาะ (Analytic scoring) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะ
ขั้นเฉพาะงานย่อย หรือเฉพาะด้าน โดยก าหนดระดับคะแนนตามความแตกต่างของคุณภาพงาน 
ในขั้นงานย่อย หรือด้านท่ีพิจารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 ด้านวิธีการ 
   ระดับคะแนน    คุณภาพงาน 
         3    ใช้วิธีการเหมาะสม และด าเนินการถูกต้อง  
              2    ใช้วิธีการเหมาะสม แต่ยังด าเนินการไม่ถูกต้อง 
         1   ใช้วิธีการไม่เหมาะสม ท าให้ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
         0   ไม่มีการใช้วิธีการและไม่มีการด าเนินการ 
 ด้านการอธิบาย 
   ระดับคะแนน    คุณภาพงาน 
         3    เขียนอธิบายงานท้ังหมดได้ชัดเจน และสมเหตุสมผล 
               2    เขียนอธิบายงานได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 
         1   เขียนอธิบายงานได้บางส่วน แต่ยังไม่ชัดเจน 
         0   เขียนอธิบายงานไม่ได้หรือไม่เขียน 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลท่ีมีเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีเป็นระบบและชัดเจน จะช่วยให้ผู้สอนสามารถพิจารณาและตัดสินได้ว่า ผู้เรียนของตน 
มีความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด งานวิจัยนี้ผู้วิจัย
เลือกการให้คะแนนแบบรูบริคในแบบการให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic scoring) ในการวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยให้ประเมินบันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
2.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

2.6.1  ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540, น. 29) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

คุณลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือคือมวล
ประสบการณ์ท้ังปวงท่ีบุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 , น. 20) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน หมายถึง เป็นความรู้ความสามารถของผู้เรียน เป็นผลมาจากการเรียนการสอน  
วัดโดยใช้เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 

บุญชม ศรีสะอาด (2540, น. 89) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการ
ตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถชนิดใด 

สมนึก ภัททิยธานี (2553, น. 73) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน หมายถึง เป็นแบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ท่ีนักเรียนได้รับการเรียนรู้
ผ่านมาแล้วว่ามีอยู่เท่าใด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
(ยุภา หลุมทอง, 2557, น. 35-36) 
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จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 
คะแนนความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียน  
เป็นผลท่ีเกิดขึ้นมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือวัดผล
สัมฤทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้น 

2.6.2  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท สรุปได้ดังนี้  

(ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2549, น. 68-73) 
 2.6.2.1  แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) แบบทดสอบปรนัย (Objective tests)  
แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
 1)  แบบถูก-ผิด (True-False ltems) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้ตอบตัดสินใจเลือกว่า
แต่ละข้อนั้นถูกหรือผิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อค าถามเด่ียว และข้อค าถามชุดจากสาระท่ีก าหนด 
 2)  แบบจับคู่ (Matching ltems) แบบทดสอบประเภทนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ข้อความ คือ ข้อความท่ีเป็นค าถาม (Premises หรือ Descriptions) กับข้อความท่ีเป็น
ค าตอบ 
 3)  แบบเติมค า (Completion ltems) เป็นข้อสอบท่ีต้องการให้ผู้สอบเติมค าหรือ
ข้อความส้ัน ๆ ในส่วนท่ีเว้นว่างไว้ให้เป็นประโยคท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
 4)  แบบเลือกตอบ (Multiple choice test) เป็นแบบทดสอบท่ีนิยมใช้กันมาก
ส าหรับแบบทดสอบแบบปรนัย เพราะสามารถวัดได้ทุกระดับพฤติกรรมของการวัดศักยภาพ  
ทางสมอง ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบท่ีนิยมใช้มากในปัจจุบันทั่วโลก 
 2.6.2.2  แบบอัตนัย 
 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น จึงเหมาะส าหรับ
วัดความรู้ขั้นสูงกว่าความจ า และความเข้าใจ ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1)  แบบจ ากัดค าตอบ คือ ให้นักเรียนตอบตามประเด็นท่ีระบุไว้ 
 2)  แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
 จากประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุป
ได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบปรนัยและแบบอัตนัย 

2.6.3  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2.6.3.1  บลูม (Bloom, 1976, P. 201) กล่าวถึงล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญา  

ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ท่ีปรับปรุงใหม่ ยังคงมีล าดับข้ัน 6 ข้ัน ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

 1)  จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 
บอกได้ ระบุ บอกช่ือได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 

 2)  เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 

 3)  ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ 
แก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
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 4)  วิ เคราะห์  (Analyzing)  หมายถึง  ความสามารถในการเปรียบ เ ทียบ  
อธิบายลักษณะการจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 

 5)  ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ 
ตัดสิน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 

 6)  คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 

 2.6.3.2  วิลสัน (Willson, 1971) ได้จ าแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทางด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive domain) ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s 
taxonomy) ไว้ 4 ระดับ คือ 

 1)  ความรู้ความจ าและด้านการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ 
ถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับต่ าสุด แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

 1.1)  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  (Knowledge of specific facts) 
ค าถามท่ีวัดระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและความรู้พื้นฐาน 

 1.2)  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of terminology) 
เป็นความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่าง ๆ ได้ โดยค าถามอาจจะเป็นการถามโดย 
ไม่ต้องอาศัยการคิดค านวณ 

 1.3)  ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability to carry out 
algorithms) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ีได้เรียนมาแล้ว  
มาคิดค านวณ ข้อสอบวัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์ท่ีง่าย คล้ายคลึงกับตัวอย่างท่ีนักเรียน 
เคยเรียนมาแล้ว 

 2)  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ แต่ซับซ้อนกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2 . 1 )   คว าม เข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ม โนม ติ  (Knowledge of concepts) เ ป็ น
ความสามารถท่ีซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
ต้องอาศัยการตดัสินใจในการตีความโดยใช้ค าพูดของตนเอง 

 2.2)  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิงเป็น
กรณีท่ัวไป (Knowledge of principle, Rules & Generalization) เป็นความสามารถในการน าเอา
หลักการ กฎและความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหา 
ถ้าค าถามนั้นเป็นค าถามเกี่ยวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก  อาจจัดเป็น
พฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 

 2.3)  ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of mathematical 
structure) ค าถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับนี้เป็นค าถามท่ีวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวนและ
โครงสร้างทางพีชคณิต 
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 2.4)  ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบของปัญหา จากแบบหนึ่งไปเป็นอีก
แ บ บ ห นึ่ ง  (Ability to transform problem element form one mode to another) เ ป็ น
ความสามารถในการแปลข้อความท่ีก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่  เช่น แปลภาษาพูดให้
เป็นสมการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีง่ายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ 

 2.5)  ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล  (Ability to line of 
reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์  ซึ่งแตกต่างจาก
ความสามารถในการอ่านท่ัว ๆ ไป 

 2.6)  ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability 
to read & Interpret a problem) ข้อสอบท่ีวัดความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบท่ี
วัดความสามารถในขั้นอื่น ๆ โดยให้นักเรียนตีความโจทย์ปัญหา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อความ 
ตัวเลข ข้อมูลทางสถิติหรือกราฟ 
 3)  การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ี
นักเรียนคุ้นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนประสบอยู่ในโรงเรียน  พฤติกรรมในระดับนี้ 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 
 3.1)  ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกับปัญหาท่ีประสบอยู่ในระหว่าง
เรียน (Knowledge of solve routine problem) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับความ
เข้าใจและเลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา 
 3.2)  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Knowledge of make comparisons) 
เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการ
แก้ปัญหานี้ อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3)  ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Knowledge of analyze data) 
เป็นความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในการหาค าตอบจากข้อมูลท่ีก าหนดให้  ซึ่งอาจต้อง
อาศัยการแยกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่า  อะไรคือข้อมูลท่ีต้องการ
เพิ่มเติม มีปัญหาอื่นใดบ้างท่ีอาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาท่ีก าลังประสบอยู่ 
 3.4)  ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกันและ  
ก า ร สม ม าต ร  (Knowledge of recognize, Patterns, Isomorphism & Symmetries) เ ป็ น
ความสามารถท่ีต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การระลึกถึงข้อมูลท่ีก าหนดให้ การเปล่ียน 
รูปปัญหา การจัดกระท ากับข้อมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ์ 
 4)  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนัก เรียน 
ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขต
เนื้อหาวิชาท่ีเรียน  พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งเป็น 5 ขั้น คือ 
 4.1)  ความสามารถในการแก้โจทย์ท่ีไม่เคยประสบมาก่อน (Knowledge of 
solve non-routine problems) ค าถามในขั้นนี้เป็นค าถามซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง 
ไม่เคยเห็นมาก่อน 



 51 

 4.2)  ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์  (Knowledge of discover 
relationships) เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ  ท่ีโจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้น
ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ าความสัมพันธ์เดิมท่ีเคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น 
 4.3)  ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (Knowledge of construct proofs) 
เป็นความสามารถท่ีควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในขั้นนี้ต้องการให้นักเรียน
สามารถตรวจสอบข้อพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง 
 4.4)  ความสามารถในการวิจารณ์การพิสูจน์ (Knowledge of criticize proofs) 
ความสามารถในขั้นนี้เป็นการใช้เหตุผลท่ีควบคู่กับความสามารถในการเขียนพิสูจน์ แต่ยุ่งยากซับซ้อน
กว่า ความสามารถในขั้นนี้ต้องการให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจการพิสูจน์นั้นว่าถูกต้องหรือไม่   
มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิยาม หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
 4.5)  ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร
(Knowledge of formulate & Validate generalizations) นักเรียนต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นมา
ใหม่ โดยใช้ความสัมพันธ์กับเรื่องเดิมและต้องสมเหตุสมผลด้วย  นั่นคือ การถามให้หาค าตอบและ
พิสูจน์ประโยคคณิตศาสตร์ พร้อมท้ังแสดงการใช้กระบวนการนั้น 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ระดับความสามารถด้านความรู้
ทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของวิลสัน  คือ ระดับความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย  ระดับความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ  ระดับความเข้าใจ  
ระดับการน าไปใช้ และระดับการวิเคราะห์ 
 
2.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 ชมแข พงษ์เจริญ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาบุคลากร ความพร้อมของ
ผู้บริหารและครู ความไม่เข้าใจของประชาชนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ในด้าน
ปรัชญาและหลักการควรพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ ด้านหลักการจัดองค์กร ไม่มีโครงสร้างแน่นอน แต่ละองค์กรจัดการตนเอง ด้านการจัดหลักสูตร
ควรจัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนโดยปฏิบัติจริง  ด้านการจัดการเรียนรู้  
มีการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ จากการท าโครงงาน 
จัดการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการด้านบริหารจัดการโรงเรียนจะต้องส่ือสารให้สาธารณชนและ
บุคลากรเข้าใจแนวคิดของโรงเรียน ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทาง
โรงเรียนโดยการท ากิจกรรมร่วมกัน มีหลักสูตรส าหรับผู้ปกครอง 2) รูปแบบโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพในประเทศไทยท่ีได้จากการ พัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีเช่ือว่า
การสร้างคนต้องมีความยืดหยุ่น มีกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็น  คิดเอง ท าเอง  
ครูมีบทบาทเป็นพี่เล้ียงช้ีแนะตามศักยภาพเด็ก มีปรัชญาและหลักการเน้นการศึกษาตลอดชีวิต  
แนวทางการจัดองค์กรจัดโครงสร้างเองเป็นอิสระ หลักการจัดหลักสูตรมีหลักสูตรเชิง สร้างสรรค์ให้คิด
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ทุกวิชา เน้นท ากิจกรรมเป็นหลักสูตรท่ีเทียบเคียงนานาชาติได้  แนวทาง การจัดการเรียนรู้   
จัดการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ ผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้เลือกเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจากการท า
โครงงาน แนวทางการบริหารจัดการเป็นแบบสมัยใหม่ ครู และบุคลากรเข้าใจแนวคิดของโรงเรียน 
แนวทางการมีส่วนร่วม จัดการศึกษา ผู้บริหาร 3) การประเมินผลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
พบว่า รูปแบบการจัดการ โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยในด้านท่ีมาของรูปแบบ
และองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.00, 3.83 และ 3.67, 3.82 ตามล าดับ) ส่วนเงื่อนไขและการน ารูปแบบไปใช้มีความเหมาะสมและ 
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และ 3.20 ตามล าดับ) 
 ณัฐิกานต์ รักนาค (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการ
แก้ปัญหาการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นการสร้างประสบการณ์  
2. ขั้นการฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ 3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 4. ขั้นสะท้อนความคิด และรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเช่ือมโยง 
 บุญญิสา แซ่หล่อ  (2550) ไ ด้ท าการวิจัยเรื่อง การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหา
คณิตศาสตร์ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลของการใช้การบูรณาการ 
ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงพบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยง ภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 
 ลัดดา ศิลาน้อย (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการพัฒนาคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1. รู้ทัน รู้น าโลก 2. รู้เช่ียวชาญ ช านาญปฏิบัติ 3. รวมพลังสร้างสรรค์
สังคม และ4. รักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติ ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
เชิงผลิตภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 38 คน ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชา 234114 ประวัติศาสตร์ส าหรับครู ผลการวิจัยพบว่า การใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ สามารถพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการได้ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลกับส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียนแย้มวิทยการ จังหวัดราชบุรี   
จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า ด้านทักษะการเช่ือมโยงของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 นักเรียนสามารถน า 
ข้อมูลท่ีก าหนดให้มาเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมได้โดยในการเช่ือมโยง  
มีการใช้ข้อมูลท่ีก าหนดให้ และบอกได้ว่าสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมจากข้อมูลท่ีก าหนดให้เป็นเช่นไร 
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 สุวรรณา จุ้ยทอง (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีมีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีเรียน
รายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 1022002 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน ผลการวิจัยพบว่า  
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมี 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 : อาจารย์ผู้สอนน าผลการวิจัย 
มาใช้ในการสอน และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเป็นองค์ความรู้ กิจกรรมท่ี 2 : นักศึกษาศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ท่ีเรียนรู้  และให้นักศึกษาร่วมกัน อภิปรายสรุปเป็นองค์ความรู้   
กิจกรรมท่ี 3 : อาจารย์ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัยร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมท่ี 4 : นักศึกษาท าวิจัยโดยออกไปสอน
จริงในสถานศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาสอนเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน ให้นักศึกษา เก็บข้อมูลจากสภาพจริง 
สรุปรายงาน/น าเสนอในช้ันเรียนเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในรายวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนความสามารถ 
ในการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล และลัดดา ศิลาน้อย (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะ
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4  โดยใช้กิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) รายวิชา  
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากแบบทดสอบมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบ 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที  (t-test)  
แบบ Dependent samples แล้วเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนน
ทักษะการแก้ปัญหาเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.51 และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็น 
ร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 77.15 และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 71.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ 70 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 20.53, 
22.12 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.70, 6.52 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่าง 
ของค่าเฉล่ียด้วย t-test ได้ค่า t = -2.919 ซึ่งปรากฏผลว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.7.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 เดร็กเซล (Drexel, 1997) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเช่ือมโยงระหว่างเศษส่วนธรรมดา (Common 
fraction) กับเศษส่วนทศนิยม (Decimal fraction) หรือเศษส่วนท่ีมีพหุคูณของ 10 เริ่มต้นท่ีเลือก
นักเรียน 9 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเกรด 6 ท่ีอยู่ต่างห้องเรียนกันมาทดสอบความสามารถในการเช่ือมโยง
เศษส่วนธรรมดาและเศษส่วนทศนิยม โดยให้ท าข้อสอบแบบเขียนตอบและสัมภาษณ์ถึงการเรียนเรื่อง
เศษส่วนท่ีผ่านมา เพื่อจะได้ทราบระดับความรู้และมโนมติเรื่องเศษส่วนของนักเรียน ปรากฏว่ามโนมติ
เรื่องเศษส่วนของนักเรียนมีอยู่จ ากัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้บทเรียน 6 บท ในการปูพื้นฐานมโนมติและ
ทักษะเรื่องเศษส่วน และใช้บทเรียนเพียง 2 บท ในการเช่ือมโยงมโนมติของเศษส่วนธรรมดาและ
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เศษส่วนทศนิยมกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากใช้บทเรียนก็ท าการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถจ าแนก เปรียบเทียบด าเนินการบวกและลบเศษส่วนทศนิยมได้ 
สามารถน าหลักการของเศษส่วนธรรมดาไปใช้กับเศษส่วนทศนิยมได้ ซึ่งข้อจ ากัดนี้ช้ีว่า ความรู้ของ
นักเรียนยังมีปัญหาต่อการน าไปใช้ แต่จากการท่ีนักเรียนสามารถเช่ือมโยงเศษส่วนธรรมดาและ
เศษส่วนทศนิยมมาสัมพันธ์กันได้อาจมีความหมายต่อความเข้าใจในมโนมติ และการด าเนินการใน
ทศนิยม 
 Shama and Layman (1997) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบของการเช่ือมโยงระหว่าง 
การทดลองสถานการณ์ กราฟและสมการทางพีชคณิตของนักศึกษาฝึกหัดครูในรัฐแมรีแลนด์   
จ านวน 29 คน โดยท่ีทุกคนผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว   
1 รายวิชาและยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของ
การแปลงเกิดขึ้นได้ 12 รูปแบบ คือ จากการทดลองไปสู่กราฟ เรื่องและสมการ จากกราฟสู่การทดลอง
สถานการณ์ และสมการ พบว่า นักศึกษาเล่ียงท่ีจะแปลงจากสมการเป็นกราฟแต่ชอบท่ีจะแปลง
สถานการณ์เป็นการทดลองแล้วจึงอธิบายผลการทดลองรูปของกราฟ 
 อีริค (Eric, 2000) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างความเช่ือมโยงระบบพิกัดฉากจากความเข้าใจ
ของนักเรียน ตัวแทนท่ีหลากหลายของฟังก์ชันท่ีมีอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีนักเรียนจ านวนมากท่ีมีความบกพร่องในความเข้าใจการเช่ือมโยงโดยเฉพาะความเข้าใจการเช่ือมโยง
ระหว่างตัวแทนทางพีชคณิตและกราฟของฟังก์ชัน จากนักเรียน 178 คนท่ีลงทะเบียนเรียนพีชคณิต
ทางแคลคูลัส ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมีการเช่ือมโยงความรู้ โดยการใช้ตัวแทนพีชคณิต 
และตัวแทนเชิงกราฟของฟังก์ชันในการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความถูกต้องในการเช่ือมโยงความรู้
ของนักเรียนได้มากกว่า 
 ไคล์ แมคอินไตย์ และมัวร์ (Kyle, Mcintrye & Moore, 2001) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยใช้วิธีเข้าไปเยี่ยมครอบครัวของ
นักเรียน ใช้การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง  หลังจากนั้นจึงรวบรวม
ข้อมูลและจัดรูปแบบของส่ิงท่ีนักเรียนสนใจและทักษะการปฏิบัติของแต่ละครอบครัว  ซึ่งบางอย่าง
เกี่ยวกับขั้นตอนการท าการเกษตร การเล้ียงสัตว์ การฝีมือ การดูทีวี และการท าอาหาร หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลนั้นมาพัฒนาเป็นปัญหาท่ีมีความหลากหลาย  และมีขั้นตอนการแก้ปัญหา 
หลายขั้นตอน แล้วน ามาให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจ 
ในเนื้อหาคณิตศาสตร์มากขึ้นจากท่ีเคยคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากและช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ 
น าความรู้ท่ีบ้านของนักเรียนมาช่วยส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น นอกจากนั้นแล้ว 
ไคล์ และคณะ ยังเช่ือว่า การให้นักเรียนได้ท างานท่ีมีความหมาย การให้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนและนักเรียน  
จะได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มท่ีถ้าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นได้เช่ือมโยงเข้ากับความเป็นอยู่
ส่วนตัวของพวกเขา 
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 จากงานวิจัยดังกล่าว การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์นั้นท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อไป 



บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถในการ

เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนใน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร อ าเภอนครหลวง สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 26 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่ม 
แบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีข้ันตอนการสุ่มดังนี้ 
 3.1.2.1  สุ่มอ าเภอท้ังหมด 9 อ าเภอ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มา 1 อ าเภอ ได้อ าเภอนครหลวง 
 3.1.2.2  สุ่มกลุ่มโรงเรียนท้ังหมด 2 กลุ่มโรงเรียน จากอ าเภอนครหลวง มา 1 กลุ่ม
โรงเรียน ได้กลุ่มโรงเรียนอุตรนคร 
 3.1.2.3  สุ่มโรงเรียนท้ังหมด 9 โรงเรียน จากกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร มา 1 โรงเรียน  
ได้โรงเรียนวัดมเหยงค์ ซึ่งมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 26 คน 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ ชิงผลิตภาพ  
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 22 แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้เวลาแผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
 3.2.1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกลมและ
ทรงกระบอก) 
 3.2.1.2  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (กรวย) 
 3.2.1.3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (ปริซึม) 
 3.2.1.4  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (พีระมิด) 
 3.2.1.5  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 5 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก) 
 3.2.1.6  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก) 
 3.2.1.7  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (กรวย) 
 3.2.1.8  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ปริซึม) 
 3.2.1.9  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (พีระมิด) 1 
 3.2.1.10  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (พีระมิด) 2 
 3.2.1.11  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก) 
 3.2.1.12  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(ทรงกระบอก) 
 3.2.1.13  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(กรวย) 
 3.2.1.14  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(ปริซึม) 
 3.2.1.15  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 15 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(พีระมิด) 1 
 3.2.1.16  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 16 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(พีระมิด) 2 
 3.2.1.17  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 17 เรื่อง ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
และการหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 3.2.1.18  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 18 เรื่อง ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
และการหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 3.2.1.19  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 19 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตร
หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 1 
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 3.2.1.20  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 20 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตร
หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 2 
 3.2.1.21  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 21 เรื่อง การเขียนภาพเสมือนจริง 2 มิติ   
(การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาทัศนศิลป)์ 
 3.2.1.22  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 22 เรื่อง การเขียนภาพเสมือนจริง 3 มิติ  
(การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาทัศนศิลป)์ 
 3.2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การประเมินในการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้คะแนนแบบองค์รวม
(Holistic scoring) ในการวัดความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยให้ประเมิน
บันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  คือ ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ  ความเข้าใจ การน าไปใช้  
และการวิเคราะห์ 
 
3.3  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้  
 3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ใช้เวลาสอนแผนละ 1 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง 
ขั้นท่ี 2 ขั้นต้ังเป้าหมาย ขั้นท่ี 3 ขั้นการวางแผนและด าเนินการ ขั้นท่ี 4 ขั้นเกิดความรู้ท่ีตกผลึก 
และขั้นท่ี 5 ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์จากเนื้อหาของรายวิชา 
การจัดการหน่วยการเรียนรู้และสัดส่วนเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 3.3.1.2  ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัย รวมถึงเทคนิคการวัดผลประเมินผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
รูปเรขาคณิตสามมิติ  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  22 แผนการจัดการเรียนรู้   
โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 
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 1)  ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง (Provide real learning context) เป็นขั้นตอน
ของการเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง  โดยผู้สอนจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูล เพื่อให้ข้อความรู้ 
ตามสภาพจริงใน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและการเขียนภาพเสมือนจริง 
 2)  ขั้นต้ังเป้าหมาย (Set goal) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 
learning) ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ โดยท่ีผู้เรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงาน  
ของตนเองได้ 
 3)  ขั้นการวางแผนและด าเนินการ (Plan working process) เป็นขั้นตอนของการ
เรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative learning) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท างาน ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมแรง 
ร่วมพลัง โดยผู้สอนก ากับดูแลพร้อมให้ค าแนะน า 
 4)  ขั้นเกิดความรู้ท่ีตกผลึก (Regulate knowledge) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติมาเช่ือมโยงกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงานของตนเอง 
 5)  ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and assess) ผู้สอนติดตาม 
ตรวจสอบช้ินงานของผู้เรียนให้ความเห็น ผู้เรียนปรับปรุงช้ินงานจนได้ช้ินงานท่ีถูกต้องเหมาะสม 
และประเมินช้ินงานโดยใช้แบบประเมินผลช้ินงานรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) โดยให้ประเมินบันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จะศึกษาจากโครงสร้างเวลาเรียน และสาระการเรียนรู้  
ท่ีใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
รูปเรขาคณิต
สามมิติ 

ค 2.2  ป.6/2 
   แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ 
ความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือ
ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

4 

ค 3.1  ป.6/1 
   บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ 
ที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต 
สามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด) 

13 

ค 3.2  ป.6/1 
   ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด 
จากรูปคลีห่รือรูปเรขาคณิตสองมิติ 
ที่ก าหนดให้ 

 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 

 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 

5 

รวม 22 
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 3.3.1.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ (แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์) การวัด
และประเมินผล และบันทึกผลหลังการสอน 
 3.3.1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องและไม่ถูกต้อง เพื่อให้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3.1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนค าตอบดังนี้ 
 5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมาก 
 3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 แปลความว่า ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 แปลความว่า ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 แปลความว่า ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 แปลความว่า ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 แปลความว่า ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด 
 ผลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทุกองค์ประกอบในแผนการจัดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ส าหรับ ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง  
ขั้นการวางแผนและด าเนินการ ขั้นเกิดความรู้ ท่ีตกผลึก ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน  
มีระดับความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันมากท่ีสุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.55) ส าหรับ ขั้นตั้งเป้าหมาย 
มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมาก (X̅= 4.40, S.D. = 0.89) 
 3.3.1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out)  
จ านวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อย 
เกลียวอุปถัมภ์) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน เพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้ ความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาท่ีก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ก่อนน าไปทดลองจริง 
 3.3.1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป 
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 3.3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การประเมินในการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้คะแนนแบบองค์รวม 
(Holistic scoring) ในการวัดความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  โดยให้ประเมิน
บันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 3.3.2.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ขอบเขตเนื้อหา และก าหนด
รูปแบบของข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3.3.2.2  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ 
 3.3.2.3  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.3.2.4  สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยจัดท าข้อสอบแบบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring) ในแบบการให้คะแนน
แบบองค์รวม (Holistic scoring) ในการวัดความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์   
โดยให้ประเมินบันทึกคะแนนเป็น 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.3.2.5  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับ จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
 3.3.2.6  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้น 
ให้ ผู้เ ช่ียวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านการวัดผลทางการศึกษา  
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ว่า แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ แต่ละข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
   -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
น าผลการให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน น ามาหาค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑ์ว่าแบบทดสอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียความเห็นของผู้เช่ียวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ได้ ผลการพิจารณา
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
 3.3.2.7  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้น
และปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  
จ านวน 33 คน ซึ่งเคยเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ มาแล้ว น าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบทดสอบได้ค่าความยากง่าย (PE) อยู่ระหว่าง 0.50-0.65 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  
0.50-0.81 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) โดยการค านวณจากสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 200) โดยมีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) เท่ากับ 0.91 
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 3.3.2.8  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ท่ีได้หา
คุณภาพเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ข้อ ไปใช้ในการทดลองต่อไป 
 3.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  คือ ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ  ความเข้าใจ การน าไปใช้  
และการวิเคราะห์ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 3.3.3.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ขอบเขตเนื้อหา และก าหนด
รูปแบบของข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3.3.3.2  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ 
 3.3.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3.3.3.4  สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยจัดท าข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
 3.3.3.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3.3.3.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้นให้
ผู้ เ ช่ียวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และด้านการวัดผลทางการ ศึกษา  
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แต่ละข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตารางวิเคราะห์
หลักสูตรหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
   -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
น าผลการให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน น ามาหาค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑ์ว่าแบบทดสอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียความเห็นของผู้เช่ียวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ได้ ผลการพิจารณา
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
 3.3.3.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้นและ
ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จ านวน 33 คน 
ซึ่งเคยเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ มาแล้ว น าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบได้ค่า 
ความยากง่าย (p) อยู่ ระหว่าง 0.25-0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ ระหว่าง 0.25 -1.00  
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท้ังฉบับ โดยใช้
สูตร (KR.-20) ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson Method) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2538, น. 198) โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.86 
 3.3.3.8  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีได้หาคุณภาพ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 30 ข้อ ไปใช้ในการทดลองต่อไป 
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3.4  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยโดยการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถ
ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.4.1  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จ านวน 22 แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 22 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ประกอบไปด้วย 
 3.4.1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  (ทรงกลมและ
ทรงกระบอก) 
 3.4.1.2  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (กรวย) 
 3.4.1.3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (ปริซึม) 
 3.4.1.4  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ (พีระมิด) 
 3.4.1.5  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 5  เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิ ติ  
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก) 
 3.4.1.6  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก) 
 3.4.1.7  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (กรวย) 
 3.4.1.8  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ปริซึม) 
 3.4.1.9  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (พีระมิด) 1 
 3.4.1.10  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 10  เรื่อง รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(พีระมิด) 2 
 3.4.1.11  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี 
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก) 
 3.4.1.12  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิต สามมิติจากรูปคล่ี 
(ทรงกระบอก) 
 3.4.1.13  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิต สามมิติจากรูปคล่ี 
(กรวย) 
 3.4.1.14  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิต สามมิติจากรูปคล่ี 
(ปริซึม) 
 3.4.1.15  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 15 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิต สามมิติจากรูปคล่ี 
(พีระมิด) 1 
 3.4.1.16  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 16 เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิต สามมิติจากรูปคล่ี 
(พีระมิด) 2 
 3.4.1.17  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 17 เรื่อง ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
และการหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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 3.4.1.18  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 18 เรื่อง ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
และการหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 3.4.1.19  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 19 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตร
หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 1 
 3.4.1.20  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 20 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตร
หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 2 
 3.2.1.21  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 21 เรื่อง การเขียนภาพเสมือนจริง 2 มิติ   
(การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาทัศนศิลป)์ 
 3.2.1.22  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 22 เรื่อง การเขียนภาพเสมือนจริง 3 มิติ  
(การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาทัศนศิลป)์ 
 3.4.2  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด และท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ 
 3.4.3  หลังจากทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงทดสอบหลังเรียน 
หลังจากท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  จ านวน 5 ข้อ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิ ติ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4.4  ผู้วิ จัยน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนน เพื่อน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยมีรูปแบบ
การวิจัย แบบ One group posttest design คือ มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว หลังจากได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ดังภาพท่ี 3.1 
 

กลุ่มทดลอง X----------O 

 
X หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
O หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 

 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัยแบบ One group posttest design 
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 3.5.1  การด าเนินการทดลอง  
 ผู้วิ จัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีไ ด้พัฒนาขึ้นและ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.5.1.1  ขั้นด าเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ีใช้ในการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 3.5.1.2  ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนะน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังแจ้งจุดประสงค์และเงื่อนไขในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 3.5.1.3  ขั้นด าเนินการสอน 

 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ใช้จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 22 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้เวลาสอนแผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ช่ัวโมง รวม 22 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 
 3.5.1.4  ขั้นหลังสอน 
 1)  เมื่อด าเนินการสอนครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงด าเนินการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 30 ข้อ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 2)  น าคะแนนหลังเรียนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3.6.2  การทดสอบสมมติฐาน 
 3.6.2.1  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบ 
ค่า t-test for one sample โดยการค านวณจากสูตรของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 134) 
 3.6.2.2  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่า t-test for one 
sample โดยการค านวณจากสูตรของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 134) 
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3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 3.7.1  สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) โดยการค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,  
น. 104) 
 

P  =  
F

N
 × 100 

    เมื่อ 

       P    =   ร้อยละ 
       F    =   ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
       N    =   จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
 
 3.7.1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 33) 
 

X̅  =  
∑ X

n
 

    เมื่อ 

       X̅        =   ค่าเฉล่ีย 
       ∑ X =   ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
       n     =   จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 
 3.7.1.3  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการค านวณ 
จากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 60) 
 

S.D.  =  √
n ∑ X2 - (∑ X)2

n (n - 1)
 

    เมื่อ 

       S.D. =   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ∑ X    =   ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
              (∑ X)2  =   ผลรวมของข้อมูลท้ังหมดยกก าลังสอง 
       ∑ X2   =   ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
       n        =   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนข้อมูลท้ังหมด 
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 3.7.2  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.7.2.1  ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยการค านวณจากสูตร  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, น. 249) 
 

IOC = 
∑ R

N
 

    เมื่อ 

        

IOC =   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
      การเรียนรู้ 

       ∑ R =   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ  
       N =   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 
 3.7.2.2  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 210) 
 

P = 
R

N
 

    เมื่อ 

       P    =   ค่าความยากง่าย 
       R    =   จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นถูก 
       N    =   จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นท้ังหมด 
 
 3.7.2.3  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538,  
น. 211) 
 

D = 
Ru - Rl

N
2

 

    เมื่อ      
       D =   ค่าอ านาจจ าแนก 

   Ru =   จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
Rl =   จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
N =   จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
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 3.7.2.4  ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์  โดยการค านวณจากสูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method)  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 198) 
 

 สูตร KR.-20                   rtt = 
n

n -1
(1 - 

∑ pq

st
2 ) 

    เมื่อ 

    rtt =   ค่าความเช่ือมั่น 
   n =   จ านวนข้อค าถาม 
   p =   สัดส่วนของคนท าถูกในข้อหนึ่งๆ 
   q =   สัดส่วนของคนท าผิดในข้อหนึ่งๆ (q = 1 - p) 
   st

2 =   คะแนนความแปรปรวน 
 
 3.7.2.5  ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เ ช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และแบบประเมินผล ช้ินงาน  โดยหาค่าสัมประ สิทธิ์ แอลฟา  
(α-Coefficient) โดยการค านวณจากสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2538, น. 200) 
 

α = 
n

n -1
(1 - 

∑ si
2

st
2 ) 

    เมื่อ 

   α =   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
    n  =   จ านวนข้อค าถาม 

   si
2 =   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

   st
2 =   คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 
 3.7.2.6  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์ และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 
1970 อ้างถึงใน พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544, น. 147) 
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PE = 
Sh + Sl - (nt)(Xmin)

(nt)(Xmax - Xmin)
 

    เมื่อ 

   PE =   ค่าความยากง่าย 
   Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
   Xmax =   คะแนนสูงสุดท่ีได้ 
   Xmin =   คะแนนต่ าสุดท่ีได้ 
   nt =   จ านวนคนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 

 
 3.7.2.7  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์ และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 
1970 อ้างถึงใน พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544, น. 147) 
 

r = 
Sh - Sl

(nh)(Xmax - Xmin)
 

    เมื่อ 

   r =   ค่าอ านาจจ าแนก 
Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 

   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
   Xmax =   คะแนนสูงสุดท่ีได้ 
   Xmin =   คะแนนต่ าสุดท่ีได้ 
   nh =   จ านวนคนในกลุ่มสูง 

 
 3.7.3  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 โดยใช้สถิติ t-test for one sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553,  
น. 134) 
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t = 
X̅ - μ0

S

√n

       โดย df  =  n – 1 

    เมื่อ 

   t =   ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t–distribution 
   X̅ =   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
   μ0 =   ค่าคงท่ีค่าหนึ่งหรือเกณฑ์ท่ีต้ังขึ้น 
   S =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   df =   ค่าของช้ันแห่งความเป็นอิสระ 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งผู้วิจัย 
ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยล าดับ ดังนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n  แทน    จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

X̅  แทน    ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน    ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t  แทน    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ (t-test) 
df  แทน    ความเป็นอิสระ 
Sig. แทน    ค่านัยส าคัญจากการค านวณค่า (t-test) 
 *  แทน    ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการทดลองครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

4.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
4.3.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต

สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่า t-test for one sample โดยการค านวณ
จากสูตรของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 134) 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต

สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

คะแนนความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 14 คะแนน 
X̅ S.D. df t Sig. 

16.85 2.130 25 6.815* .000 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 16.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.25 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ  
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลัง ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.3.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่า t-test for one sample โดยการค านวณจากสูตร
ของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 134) 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต  

สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 21 คะแนน 
X̅ S.D. df t Sig. 

26.19 3.262 25 8.116* .000 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 26.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.30 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ  
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลัง ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท่ีมีต่อความสามารถในการ

เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 
5.2  สรุปผลการวิจัย 
5.3  อภิปรายผลการวิจัย 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

 
5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 

5.1.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

5.1.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
5.2  สรุปผลการวิจัย  

จากการด าเนินการตามขั้นตอน และน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

5.2.1  ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิ ติ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5.3  อภิปรายผลการวิจัย 

5.3.1  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
มีคะแนนเฉล่ีย 16.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.25 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้เชิงผลิตภาพท้ัง 5 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ตาม
สถานการณ์จริง โดยผู้สอนจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูล เพื่อให้ข้อความรู้ตามสภาพจริงใน เรื่อง  
รูปเรขาคณิตสามมิติและการเขียนภาพเสมือนจริง 2) ขั้นต้ังเป้าหมาย เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ โดยท่ีผู้เรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ระหว่างรูปเรขาคณิตสามมิติกับการเขียนภาพเสมือนจริง จนเกิดเป็นช้ินงานของ
ตนเองได้ 3) ขั้นการวางแผนและด าเนินการ เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมกัน ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
ท างาน ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมแรงร่วมพลัง โดยผู้สอนก ากับดูแลพร้อมให้ค าแนะน า 4) ขั้นเกิดความรู ้
ท่ีตกผลึก เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้รูปเรขาคณิตสามมิติมาเช่ือมโยงกับการเขียนภาพเสมือนจริง  
จนเกิดเป็นช้ินงานของตนเอง และ 5) ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน ผู้สอนติดตาม ตรวจสอบ
ช้ินงานของผู้เรียนให้ความเห็น ผู้เรียนปรับปรุงช้ินงานจนได้ช้ินงานท่ีถูกต้องเหมาะสม และประเมิน
ช้ินงาน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงส าคัญ และจ าเป็น ท่ีจะช่วยพัฒนาความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ สอดคล้องกับเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 125-126) ท่ีกล่าวว่า 
ทักษะการเช่ือมโยงเป็นส่ิงท่ีพัฒนาได้ ซึ่งปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะการเช่ือมโยง คือ ผู้สอน โดยผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
เช่ือมโยงของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์สร้างช้ินงานเป็นของตนเอง และช่วยฝึกความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ให้มีพัฒนาการ ท่ี สูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  บุญญิสา  แซ่หล่อ  (2550)  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง  
จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลของการใช้การบูรณาการด้านความสามารถในการเช่ือมโยงพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยง  ภายหลัง 
การทดลองมากกว่าก่อนการทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 

5.3.2  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 
26.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.30 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากหลังได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวรรณา จุ้ยทอง (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
รายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีมีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีเรียนรายวิชาหลักการ
จัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 1022002 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้  
แบบร่วมมือ โดยมี 4 กิจกรรม 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ ในรายวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพนั้น ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเช่ือมโยง
ของธอร์นไดค์ คือ เน้นกฎแห่งการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม มีการลงมือ
กระท าบ่อย ๆ การน าไปใช้ และผลท่ีได้รับจากการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ได้ 
ดังค ากล่าวของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549, น. 41-42) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพว่า  
เป็นการเรียนการสอนท่ีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ คือผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิต ผลงานท่ีเกิดจากความรู้ 
ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือกันของผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ฉะนั้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างผลงาน ผลผลิตนับเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุด ต้องอาศัยแนวคิด และทฤษฏีการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย กว่าผู้เรียนจะสร้างผลงานส าเร็จ ต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมและความคิดผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการวิจัย 
ในครั้งต่อไป ดังนี้ 

5.4.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 5.4.1.1  ผู้สอนต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ เป็นอย่างดี มีความอดทนในการรอฟังความคิดเห็นต่าง  ๆ  
จากผู้เรียน ใส่ใจ และคอยให้ค าช้ีแนะอย่างท่ัวถึง ไม่ล าเอียงหรืออคติ สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง
ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน 

 5.4.1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ครูผู้สอนจะต้องเตรียมส่ือการเรียนรู้ 
ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  
ในการท ากิจกรรมมากขึ้น 

 5.4.1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างมาก โดยแต่ละกระบวนการ ครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม 

 5.4.1.4  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ครูผู้สอนควรให้ก าลังใจ  
เมื่อนักเรียนสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น ปรบมือ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจ เกิดความมั่นใจ  
กล้าพูด และกล้าแสดงออกมากขึ้น 

 5.4.1.5  ผู้สอนควรแนะน าขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท้ัง 5 ขั้น  
ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
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 5.4.1.6  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท้ัง 5 ขั้น จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
ในการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมีความน่าสนใจ  
ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

 5.4.1.7  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท้ัง 5 ขั้น ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนเนื้อหาอื่น 

5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.2.1  ควรมีการศึกษา มีการวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสาร  
เป็นต้น 

 5.4.2.2  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น  ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นต้น 

 5.4.2.3  ควรมีการศึกษา มีการวิจัย เกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับช้ันอื่น ๆ 

 5.4.2.4  ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ไปใช้ในการศึกษากับเนื้อหา 
อื่น ๆ เช่น ทิศและแผนผัง รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

3. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ     ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล 
วัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 

4. นางสุกัญญา  บุญรอด     ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดใหญ่  
(สามไถผาสุขประเสริฐ) 

       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

5. นายวีระชัย  ทองปล่ัง     ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแค
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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ภาคผนวก  ข 
การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
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ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ (เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ) 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม (ข้อ) 

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) ได้ 

2 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด) ได้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) ได้ 

2 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉากได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรหรือความจุของ 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากได้ 

4 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ  
เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก 

2 

รวม 10 
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ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ (เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ) 

 
                          พฤติกรรม 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม 

รว
ม 

(ข
้อ)

 

คว
าม

รู้
คว

าม
จ า

 

(ข
้อท

ี่) 

คว
าม

เข
้าใ

จ 
(ข

้อท
ี่) 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้
(ข

้อท
ี่) 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

(ข
้อท

ี่) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยว 

กับส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต
สามมิติ (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด) ได้ 

1, 4, 5, 9 2, 3, 6 - 7, 8 9 

2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยว 
กับชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ
ท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขา 
คณิตสามมิติ (ทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมิด) ได้ 

12, 10, 13,  
14  

- 11, 15, 
16, 17, 
18, 19,  

20 

11 

3. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยว 
กับรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด) ได้ 

- 21, 26, 
27, 28, 

30  

22,  23, 24, 
25, 29 

10 

4. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยว 
กับขั้นตอนการประดิษฐ์รูปเรขา 
คณิตสามมิติได้ 

- - - 31, 32, 
33, 34,  

35 

5 

5. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยว 
กับการหาปริมาตรหรือความจุ
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากได้ 

37, 40 41 38, 39 36 6 

6. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยว 
กับการแก้โจทย์ปัญหาปริมาตร
หรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉากได้ 

- - 42, 43, 
44, 45, 
46, 47, 
48, 49, 

50 

- 9 

รวม 7 12 12 19 50 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิต
สามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อค าถามเป็นแบบอัตนัย 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อค าถามเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

11. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

12. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

15. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

16. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

17. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

18. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

19. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

20. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

21. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

22. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

23. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

24. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

25. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

26. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

27. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

28. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

29. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อค าถามเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

30. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

31. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

32. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

33. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

34. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

35. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

36. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

37. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

38. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

39. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

40. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

41. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

42. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

43. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

44. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

45. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

46. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

47. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

48. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

49. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

50. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ง 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (PE) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นโดยหา 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) จากสูตรของครอนบัค (Cronbach)  
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

และการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D)  
และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  (PE) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และ 
ค่าความเชื่อ ม่ันโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เ ร่ือง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (PE) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1. 0.59 0.81 
2. 0.65 0.71 
3. 0.50 0.50 
4. 0.50 0.50 
5. 0.65 0.71 

 
มีค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 

(Cronbach) ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.92 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และ 
ค่าความเชื่อม่ัน (KR-20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เ ร่ือง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

1. ข. 0.56 0.38 
2. ค. 0.63 0.25 
3. ง. 0.69 0.38 
4. ข. 0.50 0.75 
5. ข. 0.69 0.38 
6. ง. 0.56 0.88 
7. ข. 0.56 0.63 
8. ก. 0.69 0.38 
9. ค. 0.63 0.75 
10. ค. 0.63 0.25 
11. ง. 0.63 0.50 
12. ง. 0.38 0.50 
13. ค. 0.63 0.75 
14. ก. 0.50 1.00 
15. ก. 0.69 0.63 
16. ค. 0.69 0.38 
17. ข. 0.75 0.50 
18. ก. 0.69 0.63 
19. ค. 0.75 0.50 
20. ข. 0.75 0.50 
21. ข. 0.38 0.50 
22. ก. 0.75 0.50 
23. ข. 0.63 0.50 
24. ก. 0.50 0.75 
25. ค. 0.50 0.50 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และ 
ค่าความเชื่อม่ัน (KR-20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เ ร่ือง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

26. ก. 0.25 0.25 
27. ข. 0.69 0.63 
28. ค. 0.50 0.25 
29. ค. 0.63 0.50 
30. ง. 0.31 0.63 

 
มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (KR–20) เท่ากับ 0.86 
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ภาคผนวก  จ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ 

ค าช้ีแจง : 

1. แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์   
ท่ีเป็นการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์กับศาสตร์สาขาวิชาอื่น โดยใช้
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 

2. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน ให้นักเรียนเขียน
อธิบายขั้นตอนการแสดงแนวทางท่ีท าให้ได้ค าตอบอย่างละเอียด โดยอาศัยแนวคิด ความรู้ หลักการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

3. เวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง 

 

 

********************************************************************************* 
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1. ให้นักเรียนวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่าจากรูปท่ีก าหนดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ความรู้และทักษะท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
1. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

มาใช้ในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่าได้ 
2. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต 

สามมิติ มาใช้ในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่าได้ 
3. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 

จากรูปคล่ี มาใช้ในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่าได 
4. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง การวัดขนาดของมุมท่ีฐานโดยใช้ 

โพรแทรกเตอร์ มาใช้ในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่าได้ 
5. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการในการหามุมภายในของ 

รูปเหล่ียมต่าง ๆ มาใช้ในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่าได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการเช่ือมโยง 
เพื่อช่วยในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่า ได้ครบท้ัง 5 ข้อ 
อย่างสอดคล้องเหมาะสม 

3 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
วาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่า ได้ 4 ข้อ 

2 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
วาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่า ได้ 3 ข้อ 

1 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
วาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่า ได้ 2 ข้อ 

0 
นักเรียนไม่เขียนตอบหรือไม่มกีารน าความรู้ท่ีเคยเรียนมาแล้วมาเช่ือมโยง
เพื่อใช้ในการวาดรูปคล่ีของปริซึมฐานสามเหล่ียมด้านเท่า 
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2. ให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ีมีรูปส่ีเหล่ียมเป็นส่วนประกอบทุกด้าน พร้อมท้ังอธิบาย
ส่วนประกอบและบอกช่ือของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

เส้นขอบ หน้าข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปปริซึมฐานส่ีเหล่ียม หรือรูปทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ความรู้และทักษะท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
1. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต 

สามมิติ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติจาก

รูปคล่ี มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ชนิดของรูปส่ีเหล่ียม มาใช้ในการแก้ปัญหา

ได้ 
5. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก มาใช้ใน

การแก้ปัญหาได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการเช่ือมโยงเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา ได้ครบท้ัง 5 ข้อ อย่างสอดคล้องเหมาะสม 

3 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 4 ข้อ 

2 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 3 ข้อ 

1 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 2 ข้อ 

0 
นักเรียนไม่เขียนตอบหรือไม่มกีารน าความรู้ท่ีเคยเรียนมาแล้วมาเช่ือมโยง
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
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3. ตู้ปลาขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ถ้าใส่น้ าให้ต่ ากว่าขอบ  
ตู้ปลา 10 เซนติเมตร จะต้องใช้น้ ากี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 

วิธีท า 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 

วิธีท า  

 ตู้ปลาขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร  

ใส่น้ าต่ ากว่าขอบตู้ปลา 10 เซนติเมตร 

ดังนั้น ใส่น้ าสูง 80 – 10 = 70 เซนติเมตร 

(ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง) 

จะต้องใช้น้ า 60 x 90 x 70 = 378,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร   

ตอบ  ๓๗๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

10 เซนติเมตร 80 เซนติเมตร 

90 เซนติเมตร 

60 เซนติเมตร 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ความรู้และทักษะท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
1. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต 

สามมิติ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความหมายของลูกบาศก์ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 
4. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มาใช้ใน

การแก้ปัญหาได้ 
5. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการในการแก้โจทย์ปัญหาการหา

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการเช่ือมโยงเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา ได้ครบท้ัง 5 ข้อ อย่างสอดคล้องเหมาะสม 

3 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 4 ข้อ 

2 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 3 ข้อ 

1 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 2 ข้อ 

0 
นักเรียนไม่เขียนตอบหรือไม่มกีารน าความรู้ท่ีเคยเรียนมาแล้วมาเช่ือมโยง
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
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4. ผงซักฟอกบรรจุเต็มกล่องทรงส่ีเหล่ียมมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร  
สูง 28 เซนติเมตร ใช้ถ้วยตวงผงซักฟอกจากกล่องได้ 7 ครั้งพอดี ถ้วยตวงใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

วิธีท า 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

 
 

 
 
 

วิธีท า  

 ผงซักฟอกบรรจุเต็มกล่องทรงส่ีเหล่ียมมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร  

ยาว 20 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร  

 (ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง) 

ปริมาตรของผงซักฟอกบรรจุเต็มกล่องทรงส่ีเหล่ียม 5 x 20 x 28 = 2,800 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ใช้ถ้วยตวงผงซักฟอกจากกล่องได้ 7 ครั้งพอดี 

ถ้วยตวงใบนี้มีความจุ 2,800 ÷ 7 = 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ตอบ  ๔๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

28 เซนติเมตร 

20 เซนติเมตร 

5 เซนติเมตร 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ความรู้และทักษะท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
1. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต 

สามมิติ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความหมายของลูกบาศก์ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 
4. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มาใช้ใน

การแก้ปัญหาได้ 
5. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการในการแก้โจทย์ปัญหาการหา

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการเช่ือมโยงเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา ได้ครบท้ัง 5 ข้อ อย่างสอดคล้องเหมาะสม 

3 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 4 ข้อ 

2 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 3 ข้อ 

1 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
แก้ปัญหา ได้ 2 ข้อ 

0 
นักเรียนไม่เขียนตอบหรือไม่มกีารน าความรู้ท่ีเคยเรียนมาแล้วมาเช่ือมโยง
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
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5. เขียนภาพให้เหมือนภาพต้นแบบท่ีก าหนดให้ และใส่แสงเงาน้ าหนัก ให้เหมือนจริงโดยใช้ดินสอ 

 
 
 
 
 

 

 
เฉลยแบบทดสอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ความรู้และทักษะท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์สาขาวิชาอื่น 
1. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

มาใช้ในการเขียนภาพเหมือนจริงได้ 
2. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต 

สามมิติ มาใช้ในการเขียนภาพเหมือนจริงได้ 
3. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความหมายของลูกบาศก์ มาใช้ในการเขียน

ภาพเหมือนจริงได้ 
4. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง หลักการในการเขียนภาพเหมือนจริง 

ด้วยดินสอ มาใช้ในการเขียนภาพเหมือนจริงได้ 
5. การน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง แสงเงากับการวาดภาพ มาใช้ในการเขียน

ภาพเหมือนจริงได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการเช่ือมโยงเพื่อ
ช่วยในการเขียนภาพเหมือนจริง ได้ครบท้ัง 5 ข้อ อย่างสอดคล้องเหมาะสม 

3 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
เขียนภาพเหมือนจริง ได้ 4 ข้อ 

2 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
เขียนภาพเหมือนจริง ได้ 3 ข้อ 

1 
นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อช่วยในการ 
เขียนภาพเหมือนจริง ได้ 2 ข้อ 

0 
นักเรียนไม่เขียนตอบหรือไม่มกีารน าความรู้ท่ีเคยเรียนมาแล้วมาเช่ือมโยง
เพื่อใช้ในการเขียนภาพเหมือนจริง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้นักเรียนเลือกค าตอบ 
ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง  
ลงในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง
1.               จากภาพ หน้าตัดเป็นรูปอะไร 
 
 ก. รูปวงรี  ข. รูปวงกลม 
 ค. รูปส่ีเหล่ียม ง. รูปสามเหล่ียม 
 

2. หน้าตัดและหน้าข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
เป็นลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด 
 ก. ทรงกระบอก 
 ข. ปริซึมฐานห้าเหล่ียม 
 ค. ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 ง. พีระมิดฐานห้าเหล่ียม 
 

3. หน้าข้างของพีระมิดฐานห้าเหล่ียม จะเป็น
รูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใด 
 ก. รูปส่ีเหล่ียม ข. รูปหกเหล่ียม 
 ค. รูปห้าเหล่ียม ง. รูปสามเหล่ียม 
 

4. รูปเรขาคณิตสามมิติใดท่ีไม่มียอดแหลม 
 ก. กรวย 
 ข. ปริซึม 
 ค. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
 ง. พีระมิดฐานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

5. รูปเรขาคณิตสองมิ ติและรูปเรขาคณิต 
สามมิติมีความแตกต่างกันในข้อใด 
 ก. ความยาว  ข. ความหนา 
 ค. ความกว้าง ง. ความเข้มของสี 
 

6. พีระมิดฐานหกเหล่ียม หน้าข้างเป็นรูป
เรขาคณิตสองมิติชนิดใด 
 ก. รูปส่ีเหล่ียม ข. รูปหกเหล่ียม 
 ค. รูปห้าเหล่ียม ง. รูปสามเหล่ียม 
 

7. ปริซึมห้าเหล่ียมประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 
สองมิติใดบ้าง 
 ก. รูปห้าเหล่ียมกับรูปวงกลม 
 ข. รูปห้าเหล่ียมกับรูปส่ีเหล่ียม 
 ค. รูปห้าเหล่ียมกับรูปห้าเหล่ียม 
 ง. รูปห้าเหล่ียมกับรูปสามเหล่ียม 
 

8. พีระมิดฐาน ส่ี เห ล่ียมประกอบด้วยรูป
เรขาคณิตสองมิติอะไรบ้าง 
 ก. รูปสามเหล่ียม 4 รูป 
     รูปส่ีเหล่ียม 1 รูป 
 ข. รูปสามเหล่ียม 3 รูป 
     รูปส่ีเหล่ียม 1 รูป 
 ค. รูปสามเหล่ียม 1 รูป 
     รูปส่ีเหล่ียม 2 รูป 
 ง. รูปสามเหล่ียม 2 รูป 
     รูปส่ีเหล่ียม 3 รูป 
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9. พิจารณารูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ 
1. กรวย    2. ทรงกลม   3. ทรงกระบอก    
4. พีระมิด    5. ปริซึม 
รูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดท่ีมีรูปวงกลมเป็น
ส่วนประกอบทุกข้อ 
 ก. 1, 3, 5  ข. 2, 3, 4 
 ค. 1, 2, 3  ง. 3, 4, 5 
 

10. รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดประกอบด้วย
รูปสามเหล่ียม 2 รูป และรูปส่ีเหล่ียม 3 รูป 
 ก. ปริซึมฐานส่ีเหล่ียม 
 ข. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
 ค. ปริซึมฐานสามเหล่ียม 
 ง. พีระมิดฐานสามเหล่ียม 
 

11. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีรูปสามเหล่ียมเป็น
ส่วนประกอบคือข้อใด 
 ก. กรวย 
 ข. ปริซึมฐานห้าเหล่ียม 
 ค. ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 ง. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
 

12. รูปสามเหล่ียมเป็นส่วนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 ก. กรวย   
 ข. ทรงกลม  
 ค. ทรงกระบอก  
 ง. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
 

13. รูปเรขาคณิตสามมิติข้อใดท่ีมีรูปส่ีเหล่ียม
เป็นส่วนประกอบ 
 ก. กรวย 
 ข. ทรงกลม 
 ค. ปริซึมฐานสามเหล่ียม 
 ง. พีระมิดฐานห้าเหล่ียม 

14. ข้อใดไม่ใช่รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  
 

15. รูปคล่ีในข้อใดเมื่อประกอบแล้วเป็นรูป
เรขาคณิตสามมิติได้ถูกต้อง 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  
 

16. จากภาพ เมื่อพับแล้วจะได้รูปเรขาคณิต 
สามมิติชนิดใด 

 
 ก. กรวย 
 ข. ทรงกลม 
 ค. ทรงกระบอก 
 ง. ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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17. รูปคล่ีต่อไปนี้เป็นรูปคล่ีของรูปเรขาคณิต 
สามมิติในข้อใด 

 
 ก. กรวย  ข. ปริซึม 
 ค. พีระมิด  ง. ทรงกระบอก 
 

18. 

   
จากรูปข้างบน วินัยต้องการสร้างรูปปริซึม 
ห้าเหล่ียม แต่รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอวินัยต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มอีกจึงจะ
สร้างได้ 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  
 

19. จากรูปท่ีก าหนดให้สามารถประกอบเป็น
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 

 
 ก. กรวย   
 ข. ปริซึมฐานส่ีเหล่ียม 
 ค. พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 
 ง. พีระมิดฐานสามเหล่ียม 
 
 
 

20. ส่วนประกอบในข้อใดท่ีน ามาประกอบกับ
ส่วนท่ีก าหนดแล้ว จะได้รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 

 ก.  ข.  
 

 ค.   ง.   
 

21. ข้อใดเป็นปริมาตรของทรงลูกบาศก์ 
 ก. 2 x 6 x 3 ลูกบาศก์เมตร 
 ข. 6 x 6 x 6 ลูกบาศก์เมตร 
 ค. 2 x 6 x 4 ลูกบาศก์เมตร 
 ง. 2 x 6 x 8 ลูกบาศก์เมตร 
 

22. จากภาพ มีความจุเท่าไร 

 
 ก. 13.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 14.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 15.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 15.4 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

23. รูปทรงลูกบาศก์นี้มีปริมาตรเท่าใด 

 
 ก. 9  ลูกบาศก์หน่วย 
 ข. 11 ลูกบาศก์หน่วย 
 ค. 13 ลูกบาศก์หน่วย 
 ง. 15 ลูกบาศก์หน่วย 
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24. กล่องกระดาษกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 10 
เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร มีความจุเท่าใด 
 ก. 1,080 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 1,880 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 1,900 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

25. ก้อนอิฐกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 25 
เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร น ามาวางซ้อน
กัน 5 ก้อน จะมีปริมาตรเท่าใด 
 ก. 3,350 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 3,550 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 3,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 3,950 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

26. ผงซักฟอกบรรจุเต็มกล่องทรงส่ีเหล่ียม 
มีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร  
สูง 28 เซนติเมตร ใช้ถ้วยตวงผงซักฟอกจาก
กล่องได้ 7 ครั้งพอดี ถ้วยตวงใบนี้มีความจุ
เท่าใด 
 ก. 400   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 700   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 2,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

27. กล่องกระดาษใบหนึ่งมีพื้นท่ีก้นกล่อง 240 
ตารางเซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร กล่องใบนี้ 
มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ก. 2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 3,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 4,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
 
 

28. สระน้ าทรง ส่ี เห ล่ียมมุมฉากมีน้ าอยู่ 
ครึ่งสระ คิดเป็นปริมาตร 4,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร สระน้ านี้กว้าง 10 เมตร ยาว 30 
เมตร อยากทราบว่าสระน้ านี้ลึกกี่เมตร 
 ก. 10 เมตร  ข. 20 เมตร 
 ค. 30 เมตร  ง. 40 เมตร 
 

29. ปีบใบหนึ่ ง สูง  45 เซนติเมตร มีพื้น ท่ี 
ก้นปีบเท่ากับ 500 ตารางเซนติเมตร ปีบใบนี้ 
มีปริมาตรเท่าไร 
 ก. 20,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 21,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 22,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 23,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

30. จ้างคนงานขุดสระกว้าง 4 เมตร ยาว 7 
เมตร ลึก 3 เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ 150 
บาท จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 ก. 4,200 บาท ข. 8,400 บาท 
 ค. 10,600 บาท ง. 12,600 บาท 
 

.... 
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ภาคผนวก  ฉ 
แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง  
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

เลขที ่
คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยง 

ทางคณิตศาสตร์ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

1. 15 
2. 14 
3. 19 
4. 17 
5. 14 
6. 18 
7. 18 
8. 19 
9. 17 
10. 14 
11. 14 
12. 18 
13. 15 
14. 15 
15. 18 
16. 19 
17. 19 
18. 20 
19. 15 
20. 16 
21. 14 
22. 20 
23. 18 
24. 15 
25. 20 
26. 17 
รวม 438 
เฉลี่ย 16.85 
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แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิต 
สามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

เลขที ่
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1. 21 
2. 24 
3. 28 
4. 29 
5. 26 
6. 28 
7. 30 
8. 30 
9. 25 
10. 21 
11. 21 
12. 27 
13. 21 
14. 22 
15. 26 
16. 30 
17. 30 
18. 30 
19. 25 
20. 29 
21. 22 
22. 27 
23. 30 
24. 26 
25. 28 
26. 25 
รวม 681 
เฉลี่ย 26.19 
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ภาคผนวก  ช 
การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท  

(Likert scale) 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตาราง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ ที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

 

ข้อที ่ รายการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้ X̅ S.D. 
แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน และครบถ้วน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
2. ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเน้ือหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญสอดคล้องกับเน้ือหา 4.20 0.45 มาก 
4. สาระการเรียนรู้มคีวามถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับระดับชั้น 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ที่มีต่อความสามารถ 

ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มี 5 ข้ันตอนดังน้ี 

   

 5.1 ข้ันเตรียมบริบทตามความจริง 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
 5.2 ข้ันต้ังเป้าหมาย 4.40 0.89 มาก 
 5.3 ข้ันการวางแผนและด าเนินการ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
 5.4 ข้ันเกิดความรู้ที่ตกผลึก 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
 5.5 ข้ันการติดตามและประเมินผลงาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
7. มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.20 0.84 มาก 
8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ภาคผนวก  ซ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ     เวลาเรียน 22 ชั่วโมง 
แผนที่ 6 เร่ือง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก) เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่       เดือน                       พ.ศ.                 เวลา                   .  

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 

 
 
 
 
 
สาระที่   3   เรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวชี้วัด  

ค 3.1 ป.6/1  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต 
สามมิติ 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  
reasoning) และใช้แบบจ าลองทาง เรขาคณิต (Geometric model)  
ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด  
 ค 3.2 ป.6/1  ประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ พีระมิด จาก
   รูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 

สาระที่   6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเ ช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่ น  ๆ และ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด  
ค 6.1 ป.6/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
ค 6.1 ป.6/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์

อื่น ๆ 
 

สาระส าคัญ  
 รูปทรงกระบอก เมื่อคล่ีออกจะได้รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และรูปวงกลมท่ีสามารถประกอบเป็น
รูปทรงกระบอกนั้นได้ 
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สาระการเรียนรู้  
รูปคล่ีของรูปทรงกระบอก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ด้านพุทธิพิสัย (K) 

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปคล่ีของรูปทรงกระบอก ได้อย่างถูกต้อง 
     ด้านทักษะพิสัย (P) 

นักเรียนสามารถใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการอธิบายเกี่ยวกับรูปคล่ีของ 
รูปทรงกระบอก 
     ด้านจิตพิสัย (A) 

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง 

1.1 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยน ารูปทรงเรขาคณิตท่ีครู
เตรียมไว้มาให้นักเรียนดู โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกช่ือรูปเรขาคณิตสามมิติแต่ละชนิด พร้อมท้ังบอก
ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น ๆ เช่น ทรงกระบอก มีหน้าตัดหรือฐานท้ังสองเป็นรูปวงกลม 
ท่ีเท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบท่ีขนานกัน 

1.2 นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ถ้าตัดรูปทรงกระบอก แล้วคลี่เป็นแผ่นจะเป็น
อย่างไร (รูปท่ีคล่ีอออกมาจะเป็นสองมิติ ประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติต่าง ๆ) 
2. ขั้นต้ังเป้าหมาย 
  ครูช่วยนักเรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  
รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ว่าเราจะท าการศึกษารูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติท้ังหมด 1 รูป คือ  
รูปคล่ีของรูปทรงกระบอกว่าเป็นอย่างไร แล้วน าส่ิงท่ีได้จากการศึกษามาเช่ือมโยงในการประดิษฐ์รูป
คล่ีของรูปทรงกระบอกให้ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับรูปคล่ีของทรงกระบอกว่า
ประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติอะไรบ้าง) 
3. ขั้นการวางแผนและด าเนินการ 
 3.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 คน คละกันตามความสามารถ  
 3.2 สมาชิกแต่ละหมายเลขของแต่ละกลุ่มไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ศึกษาความรู้เรื่อง รูปคล่ีของรูปทรงกระบอก จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน้า 348 
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4. ขั้นเกิดความรู้ที่ตกผลึก 
 นักเรียนน าส่ิงท่ีได้จากการศึกษาและการอภิปรายภายในกลุ่มมาประดิษฐ์รูปคล่ีของ 
รูปทรงกระบอกให้ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับรูปคล่ีของรูปทรงกระบอกว่าประกอบด้วย
รูปเรขาคณิตสองมิติอะไรบ้างได้ 
5. ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน 
 5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงาน เรื่อง รูปคล่ีของรูปทรงกระบอก เสร็จแล้วครูสุ่ม
ตัวแทนกลุ่มน าเสนอค าตอบของใบงานหน้าช้ันเรียน โดยนักเรียนท่ีเหลือคอยตรวจสอบความถูกต้อง
และครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ียังมีข้อบกพร่องอยู่ 

5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า  
ความรู้เกี่ยวกับรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติตามประเด็นต่อไปนี้ 

  - รูปทรงกระบอก เมื่อคล่ีออกจะได้รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และรูปวงกลมท่ี
สามารถประกอบเป็นรูปทรงกระบอกนั้นได้ เช่น 

 
 
 
 
 
 
5.3 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หน้า 352 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. รูปทรงเรขาคณิต (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 
2. หนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   ของอักษรเจริญทัศน์  
3. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของอักษรเจริญทัศน์ 

 4. ใบงาน เรื่อง รูปคล่ีของรูปทรงกระบอก 
 5. เฉลยใบงาน เรื่อง รูปคล่ีของรูปทรงกระบอก 
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การวัดและประเมินผล 
การวัดผลการเรียนรู้ 

สิ่งที่ต้องการวัด 
วิธีวัดผล 

(สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด) 
เคร่ืองมือวัดผล 

(สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) 
   นั ก เ รี ย นส า ม า ร ถอ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ 
รูปคลี่ของรูปทรงกระบอก ได้อย่างถูกต้อง 
 
1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) 
   นั ก เ รี ยนส ามารถ ใช้ วิ ธี ก า รที่ ห ล า ก 
หลายแก้ปัญหา และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการอธิบาย
เก่ียวกับรูปคลี่ของรูปทรงกระบอก 
  
1.3 ด้านจิตพิสัย (A) 
   นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
  

 
การตรวจแบบฝึกหัด 

 
 
 

 
การตรวจแบบฝึกหัด 

 
 

 
 
 
 

 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 
แบบฝึกหัด 

 
 
 

 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. เกณฑ์การประเมินผล 
- ด้านพุทธิพิสัย (K) 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกับรูปคลี่ของรูป
ทรงกระบอก ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ตอบได้ชัดเจน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถูกต้อง 
 

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
ไม่สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน  
ไม่ถูกต้อง  
ไม่สมบูรณ ์
แต่แก้ไขได้ 
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- ด้านทักษะพิสัย (P) 
เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนสามารถใช้
วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา และเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ในการอธิบาย
เก่ียวกับรูปคลี่ของรูป
ทรงกระบอก 
 
 
 

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ชัดเจน 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง 

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ ์

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
ไม่สมบูรณ ์

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ยังไม่
ชัดเจน ไม่ถูกต้อง  
ไม่สมบูรณ ์
แต่แก้ไขได้ 

 
- ด้านจิตพิสัย (A) 

เกณฑ์การประเมินด้านจิตพิสัย 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนมีความ
มุ่งมั่น 
ในการท างาน  

 

 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
สม่ าเสมอ 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บ่อยครั้ง 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บางครัง้ 

ไม่มีความกระตือ 
รือร้นไม่ให้ความ
สนใจในการเรียน 
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- ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. รูปแบบ
ชิ้นงาน 

- รูปแบบชิ้นงาน    
  ถูกต้องตามท่ี  
  ก าหนด 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- รูปแบบชิ้นงาน    
  ถูกต้องตามท่ี 
  ก าหนด 
- มีขนาดไม่
เหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- รูปแบบชิ้นงาน    
  ถูกต้องตามท่ี 
  ก าหนด 
- มีขนาดไม่
เหมาะสม 
- ไม่มีสีสันสวยงาม 
 

- ไม่มีชิ้นงาน 

2. การเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับ
สาระ
คณิตศาสตร ์

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
  อย่างสอดคล้อง  
  และเหมาะสม 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน    
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
  อย่างสอดคล้อง 
  แต่ยังไม่ค่อย  
  เหมาะสม 
 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน    
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
  บางส่วน 

- ไม่ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน    
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
 

3. การเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
  อย่างสอดคล้อง  
  และเหมาะสม 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
  อย่างสอดคล้อง 
  แต่ยังไม่ค่อย  
  เหมาะสม 
 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
  บางส่วน 

- ไม่ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
 

4. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน 
  เวลาท่ีก าหนด 

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า 
  ก าหนด 1 วัน 

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า 
  ก าหนด 2 วัน 

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า 
  ก าหนดเกิน 2 วัน  
  ข้ึนไป 
 



 134 

2. ผลการประเมิน (สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) ด้านจิตพิสัย (A) 

จากการตรวจแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการตรวจแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

 
 

 
 
 
 
 

บันทึกหลังสอน (ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา) 
ผลการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ /  แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................ 

      ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
              (..................................................) 
ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

          (..................................................)  
                           ............../......................./................... 
 

ด้านความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์ 
จากการตรวจชิ้นงาน นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 

นักเรียนได้คุณภาพ 
ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 



 135 

แบบบันทึกผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ     เวลาเรียน 22 ชั่วโมง 
แผนที่ 6 เร่ือง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก) เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่       เดือน                       พ.ศ.                 เวลา                      . 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

ด้า
นพ

ุทธ
ิพิส

ัย 
(K

) 

ด้า
นท

ักษ
ะพ

ิสัย
 (P

) 

ด้า
นจิ

ตพ
ิสัย

 (A
) 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม
่ผ่า

น 

4 4 4 12 
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก     10 – 12  หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี        7 – 9   หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       4 – 6   หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง     ต่ ากว่า 4 หมายถึง ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 
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แบบบันทึกผลการประเมินช้ินงานด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ     เวลาเรียน 22 ชั่วโมง 
แผนที่ 6 เร่ือง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก) เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่       เดือน                       พ.ศ.                 เวลา                      . 
 

 
 
 

เลขที ่

 
 
 

ชื่อ – สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

รูป
แบ

บช
ิ้นง

าน
 

กา
รเช

ื่อม
โย

งค
ณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

กับ
สา

ระ
คณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

กา
รเช

ื่อม
โย

งค
ณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

กับ
ศา

สต
ร์อ

ื่น 
ๆ 

เว
ลา

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม
่ผ่า

น 

4 4 4 4 16 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก     13 – 16  หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี        9 – 12  หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       5 – 8    หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง     ต่ ากว่า 5  หมายถึง ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 
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ใบงาน 

เรื่อง รูปคลี่ของรูปทรงกระบอก 

ค าสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ 
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เฉลยใบงาน  

เรื่อง รูปคลี่ของรูปทรงกระบอก 

ค าสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ     เวลาเรียน 22 ชั่วโมง 
แผนที่ 13 เร่ือง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ (กรวย) เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่       เดือน                       พ.ศ.                 เวลา                     
.  

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 

 
 
 
 
 
สาระที่   3   เรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวชี้วัด  

ค 3.1 ป.6/1  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต 
สามมิติ 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  
reasoning) และใช้แบบจ าลองทาง เรขาคณิต (Geometric model)  
ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด  
 ค 3.2 ป.6/1  ประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ พีระมิด จาก
   รูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 

สาระที่   6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเ ช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่ น  ๆ และ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด  
ค 6.1 ป.6/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
ค 6.1 ป.6/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์

อื่น ๆ 
 

สาระส าคัญ  
 รูปกรวย เมื่อคล่ีออกจะได้รูปวงกลมท่ีสามารถประกอบเป็นรูปกรวยนั้นได้ 
 
สาระการเรียนรู้  

การเขียนรูปกรวยจากรูปคล่ี 



 140 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ด้านพุทธิพิสัย (K) 

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์รูปกรวย ได้อย่างถูกต้อง 
     ด้านทักษะพิสัย (P) 

นักเรียนสามารถใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์
รูปกรวย 
     ด้านจิตพิสัย (A) 

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง 

1.1 นักเรียนน าผลงานของนักเรียนท่ีท ากิจกรรมในช่ัวโมงท่ี 7 มาแสดงหน้าช้ันเรียน  
เพื่อทบทวนเกี่ยวกับรูปคล่ีของรูปกรวย และการประกอบรูปกรวยจากรูปคล่ี 

1.2 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปคล่ีและขั้นตอนการประกอบรูปกรวยจากรูปคล่ี 
2. ขั้นต้ังเป้าหมาย 
  ครูช่วยนักเรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  
การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ี (ว่าเราจะท าการศึกษาการเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจาก 
รูปคล่ี ท้ังหมด 1 รูป คือ การเขียนรูปกรวยจากรูปคล่ีว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง แล้วน าส่ิงท่ีได้จาก
การศึกษามาเช่ือมโยงในการประดิษฐ์รูปกรวยให้ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน 
การประดิษฐ์รูปกรวยว่าประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง) 
3. ขั้นการวางแผนและด าเนินการ 
 3.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 คน คละกันตามความสามารถ  
 3.2 สมาชิกแต่ละหมายเลขของแต่ละกลุ่มไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนรูปกรวยจากรูปคล่ี จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน้า 350 
4. ขั้นเกิดความรู้ที่ตกผลึก 
 นักเรียนน าส่ิงท่ีได้จากการศึกษาและการอภิปรายภายในกลุ่มมาประดิษฐ์รูปกรวยให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์รูปกรวยว่าประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างได้ 
5. ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน 
 5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงาน เรื่อง การเขียนรูปกรวยจากรูปคล่ี เสร็จแล้วครูสุ่ม
ตัวแทนกลุ่มน าเสนอค าตอบของใบงานหน้าช้ันเรียน โดยนักเรียนท่ีเหลือคอยตรวจสอบความถูกต้อง
และครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ียังมีข้อบกพร่องอยู่ 
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5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า  
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ีตามประเด็นต่อไปนี้ 
 - รูปกรวย เมื่อคล่ีออกจะได้รูปวงกลมท่ีสามารถประกอบเป็นรูปกรวยนั้นได้ 

เช่น 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
5.3 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หน้า 353 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. รูปทรงเรขาคณิต (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 
2. หนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
   ของอักษรเจริญทัศน์  
3. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของอักษรเจริญทัศน์ 

 4. ใบงาน เรื่อง การเขียนรูปกรวยจากรูปคล่ี 
 5. เฉลยใบงาน เรื่อง การเขียนรูปกรวยจากรูปคล่ี 
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การวัดและประเมินผล 

 การวัดผลการเรียนรู้ 

สิ่งที่ต้องการวัด 
วิธีวัดผล 

(สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด) 
เคร่ืองมือวัดผล 

(สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) 
   นั ก เ รี ย นส า ม า ร ถอ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ 
ข้ันตอนการประดิษฐ์รูปกรวย ได้อย่างถูกต้อง 
 
1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) 
   นั ก เ รี ยนส ามารถ ใช้ วิ ธี ก า รที่ ห ล า ก 
หลายแก้ปัญหา และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการอธิบาย
เก่ียวกับข้ันตอนการประดิษฐ์รูปกรวย 
  
1.3 ด้านจิตพิสัย (A) 
   นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน  
 

 
การตรวจแบบฝึกหัด 

 
 

 
 

การตรวจแบบฝึกหัด 
 
 

 
 
 
 

 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 
แบบฝึกหัด 

 
 

 
 

แบบฝึกหัด 
 

 
 
 
 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. เกณฑ์การประเมินผล 
- ด้านพุทธิพิสัย (K) 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกับข้ันตอน 
การประดิษฐ์รูปกรวย  
ได้อย่างถูกต้อง 

ตอบได้ชัดเจน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถูกต้อง 
 

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
ไม่สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน  
ไม่ถูกต้อง  
ไม่สมบูรณ ์
แต่แก้ไขได้ 
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- ด้านทักษะพิสัย (P) 
เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนสามารถใช้
วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา และเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ในการอธิบาย
เก่ียวกับข้ันตอนการ
ประดิษฐ์รูปกรวย 

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ชัดเจน 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง 

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ ์

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
ไม่สมบูรณ ์

มีความสามารถใน
การใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
แก้ปัญหา และ
เชื่อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิต 
ศาสตร์กับศาสตร์
อืน่ ๆ ได้ยังไม่
ชัดเจน  
ไม่ถูกต้อง  
ไม่สมบูรณ ์
แต่แก้ไขได้ 

 
- ด้านจิตพิสัย (A) 

เกณฑ์การประเมินด้านจิตพิสัย 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนมีความ
มุ่งมั่น 
ในการท างาน  

 

 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
สม่ าเสมอ 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บ่อยครั้ง 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บางครัง้ 

ไม่มีความกระตือ 
รือร้นไม่ให้ความ
สนใจในการเรียน 
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- ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. รูปแบบ
ชิ้นงาน 

- รูปแบบชิ้นงาน    
  ถูกต้องตามท่ี  
  ก าหนด 
- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- รูปแบบชิ้นงาน    
  ถูกต้องตามท่ี 
  ก าหนด 
- มีขนาดไม่
เหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- รูปแบบชิ้นงาน    
  ถูกต้องตามท่ี 
  ก าหนด 
- มีขนาดไม่
เหมาะสม 
- ไม่มีสีสันสวยงาม 
 

- ไม่มีชิ้นงาน 

2. การเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับ
สาระ
คณิตศาสตร ์

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
  อย่างสอดคล้อง  
  และเหมาะสม 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน    
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
  อย่างสอดคล้อง 
  แต่ยังไม่ค่อย  
  เหมาะสม 
 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน    
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
  บางส่วน 

- ไม่ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  สาระคณิตศาสตร ์
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน    
  หรือประยุกต์ใช้ได้ 
 

3. การเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
  อย่างสอดคล้อง  
  และเหมาะสม 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
  อย่างสอดคล้อง 
  แต่ยังไม่ค่อย  
  เหมาะสม 
 

- ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
  บางส่วน 

- ไม่ใช้การเชื่อมโยง  
  คณิตศาสตร์กับ  
  ศาสตร์อื่น ๆ   
  ในการสร้าง
ชิ้นงาน 
  หรือประยุกต์ใช้ได้     
 

4. เวลา - ส่งชิ้นงานภายใน 
  เวลาท่ีก าหนด 

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า 
  ก าหนด 1 วัน 

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า 
  ก าหนด 2 วัน 

- ส่งชิ้นงานช้ากว่า 
  ก าหนดเกิน 2 วัน  
  ข้ึนไป 
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2. ผลการประเมิน (สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) ด้านจิตพิสัย (A) 

จากการตรวจแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการตรวจแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

 
 

 
 
 
 
 

บันทึกหลังสอน (ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา) 
ผลการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ /  แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................ 

      ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
              (..................................................) 
ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

          (..................................................)  
                           ............../......................./................... 
 

ด้านความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์ 
จากการตรวจชิ้นงาน นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 

นักเรียนได้คุณภาพ 
ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 
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แบบบันทึกผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ     เวลาเรียน 22 ชั่วโมง 
แผนที่ 13 เร่ือง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ (กรวย) เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่       เดือน                       พ.ศ.                 เวลา                      . 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

ด้า
นพ

ุทธ
ิพิส

ัย 
(K

) 

ด้า
นท

ักษ
ะพ

ิสัย
 (P

) 

ด้า
นจิ

ตพ
ิสัย

 (A
) 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม
่ผ่า

น 

4 4 4 12 
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก     10 – 12  หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี        7 – 9   หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       4 – 6   หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง     ต่ ากว่า 4 หมายถึง ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 
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แบบบันทึกผลการประเมินช้ินงานด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ     เวลาเรียน 22 ชั่วโมง 
แผนที่ 13 เร่ือง การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ (กรวย) เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่       เดือน                       พ.ศ.                 เวลา                      . 
 

 
 
 

เลขที ่

 
 
 

ชื่อ – สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

รูป
แบ

บช
ิ้นง

าน
 

กา
รเช

ื่อม
โย

งค
ณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

กับ
สา

ระ
คณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

กา
รเช

ื่อม
โย

งค
ณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

กับ
ศา

สต
ร์อ

ื่น 
ๆ 

เว
ลา

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม
่ผ่า

น 

4 4 4 4 16 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก     13 – 16  หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี        9 – 12  หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       5 – 8    หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง     ต่ ากว่า 5  หมายถึง ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 
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ใบงาน 

เรื่อง การเขียนรูปกรวยจากรูปคลี่ 

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 
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เฉลยใบงาน  

เรื่อง การเขียนรูปกรวยจากรูปคลี่ 

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 
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