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การวิจัยครั้งนีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู  ้

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ระยะที่ 1 วินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรู ้

ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม กลุ่มเป้าหมาย

คือ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ค่า

ความตรงตามเนื ้อหา เท่ากับ 0.80 ถึง 1.00 ค่าความยากง่าย 0.20 ถึง 0.83 ค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่น  0.84 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ความถี่ ค่ารอ้ยละ และค่าความเชื่อมั่น  ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้าน

คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

คณิตศาสตร,์ การศึกษาพิเศษ, หลักสตูรและการสอน, การวดัประเมินผลและการบริหารการศึกษา รวมทั้งสิน้ 8 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพร่างโปรแกรมฯ และแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะหข์้อมูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา ระยะที่ 3 ทดลองใช้และ

ปรับปรุงโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเขา้ร่วมโปรแกรมฯ  จ านวน 

10 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ (จากระยะที่ 1) 2) โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา ค่าสถิติพืน้ฐาน ค่าเฉล่ียและค่ารอ้ยละ ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนมีขอ้บกพร่องฯ มาก

ที่สดุคือ เรื่อง การบวกลบเศษส่วนที่มีตวัส่วนไม่เท่ากัน 2. โปรแกรมฯ ประกอบดว้ย 1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรมฯ 2) ลกัษณะของโปรแกรมฯ 3) 

ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมฯ 4) กิจกรรมการเรียนรู ้และ 5) การวดัและประเมินผล, ผลการประเมินร่างโปรแกรมฯผูเ้ชี่ยวซาญ มีเห็นว่า ความเหมาะสม

มากที่สดุทุกประเด็น และมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.75 3. โปรแกรมฯ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.40 / 86.80 หลังการทดลอง พบว่า นักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู ้มีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สงูกว่าก่อนเข้ารับโปรแกรม ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.78 

แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูม้ีความสามารถมากขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78 โปรแกรมฯมีความเหมาะสมในการจดัการเรียนรูใ้หก้ับ

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล และสามารถฝึกปฏิบตัิตามล าดบัขัน้ตอนของกลยุทธก์ารสอน CRA ไดผ้ลในระดบัดีมาก 
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The objective of this research was aimed to develop mathematics learning management program for junior 

high school students with learning disabilities of the inclusive schools. Methodologically, it is divided into three phases as 

follows: Phase 1 Diagnose learning disabilities in mathematics on fractions among the junior high school students with learning 

disabilities of the inclusive schools. The participants included eighty junior high school students with learning disabilities of the 

inclusive schools under the Bangkok Secondary Education Service Area Office. The research instrument used included 

1)  Mathematical Diagnostic Test on Fractions, the content consistency was 0.80 - 1.00,  difficulty index of 0.20 -

0.83,  discrimination power of 0.20 - 0.73, and reliability of  0.84. Data were analyzed using descriptive statistics including mean, 

frequency, percentage, and percent confidence. Phase 2 Develop mathematics learning management program on fractions for 

junior high school students with learning disabilities. Key informants included a total of eight experts regarding mathematics, 

special education, curriculum and instruction, measurement and evaluation, and educational administration. Content analysis 

was performed. Phase 3 Trial and program improvement The participants included ten junior high school students with learning 

disabilities of the inclusive schools under the Bangkok Secondary Education Service Area Office, chosen by purposive 

sampling. The research instrument used included 1)  Mathematical Diagnostic Test on Fractions, validated with passing the tool 

quality inspection from Phase 1, and 2) mathematics learning management program on fractions, and 3) interview record form. 

Data analysis was conducted quantitatively and qualitatively, content analysis,  and the descriptive statistics implemented 

included mean and percentage. The results showed as follows: The most shortcomings found in students were adding and 

subtracting fractions with unlike denominators. 1.The program consists of 1) aim of the program, 2) description of the 

program,  3)  participants 4) learning activities, and 5) measurement and assessment, the assessment results of the draft 

program by the experts was of the opinion that they were most appropriate in all respects with mean of 4.75. 2. Program 

efficiency (E1/E2) was 81.40 / 86.80. Post-experimentally the students with mathematics learning disabilities gained higher 

mathematical proficiency on fractions than pre-experimentally. An Effectiveness Index (E.I.) was 0.78, indicating that students 

with learning disabilities improved their performance by 78 percent. The program was suitable for learning management for 

students with learning disabilities individually and step-by-step practice for CRA teaching strategies yields the great efficiency. 

 
Keyword : Learning Disabilities, Mathematics, Fractions, CRA Teaching Strategies 
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ขอขอบพระคณุ ศ.ดร.ผดงุ อารยะวิญญ ูที่กรุณาใหแ้นวคิดเชิงวิชาการในเป็นประเด็นส าคญัที่สุด
ของงานวิจยั และใหเ้กียรติเป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ (ผูท้รงคณุวฒุิภายนอก) 

ขอขอบพระคณุ ผูเ้ชี่ยวชาญทกุท่านที่รว่มพฒันาโปรแกรมฯ และตรวจคณุภาพเครื่องมืองานวิจยั 
ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการศึกษา อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล โรงเรียนตน้แบบ

การเรียนรวม (Inclusive school) สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 
และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  และรวมไปถึงโรงเรียนในเครือข่าย 

ขอขอบคุณก าลงัใจและการใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กูลจากเพื่อนพี่นอ้งสาขาการศึกษาพิเศษ  มศว 
กลัยาณมิตรทกุท่าน 

ขอขอบคณุทกุส่ิงที่ส่ือถึงความรกัและห่วงใยจากสามีและลกู ๆ ตลอดระยะเวลาท าการวิจยั 
ขอกราบขอบพระคุณบุพการีผู้มีพระคุณ  สรา้งโอกาส ให้ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่ในการพัฒนา

การศึกษาเด็กไทยด้วยใจรกัและศรัทธา เป็นต้นแบบของความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างานและส่งเสริมให้
ด าเนินงานวิจยันี ้

คุณความดีและประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยนี ้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บุพการีผู้ให้ชีวิตและ
บูรพาจารยผ์ูป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ รวมไปถึงผูม้ีพระคณุที่มีส่วนรว่มพฒันางานวิจยัทกุท่าน 

งานวิจัยนี ้ ได้รับการสนับสนุน  จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช .) จึงขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการพิจารณาทนุ “ทนุพฒันาบณัฑิตศึกษา” ปี 2564 ไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง  
คณิตศาสตร ์เป็นวิชาท่ีมีกระบวนการคิด การแกปั้ญหาดว้ยเหตแุละผล  เป็นเครื่องมือท่ี

แสดงออกทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ เสริมสรา้งใหม้นุษยเ์ป็นผูท่ี้มีเหตุผล 
สามารถคาดการณ์วางแผนการตัดสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม ตัดสินใจ แกปั้ญหาและสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างรอบคอบและสรา้งสรรค ์มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตอ้งใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ ทั่วโลกยอมรบัว่า เป็นวิชาท่ีส าคญัท่ีสดุของ
หลกัสูตรสถานศึกษา (Umameh, 2011; Suleiman et al., 2019) ดังนั้นจึงเป็นวิชาท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อความส าเร็จ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 2560; อัมพร  ม้าคะนอง, 
2554) ใน ศตวรรษท่ี 21 บทบาทหนา้ท่ีของครูเปล่ียนจากการเป็นผูส้อนไปเป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือ
และสนบัสนนุนกัเรียนใหน้ าสารสนเทศไปใชเ้ป็นความรู ้และน าความรูเ้ป็นเครื่องมือสู่การปฏิบติัให้
เป็นประโยชน์ ครูต้องออกแบบการเรียน ให้เด็กได้ฝึกการคิดกับการจ าไปพร้อม ๆ กัน  
(วิจารณ์ พานิช , 2555) วิชาคณิตศาสตร ์เป็นนามธรรมจึงยากต่อการเรียนรูแ้ละเข้าใจ แม้ว่า
นักเรียน จะมีการคน้ควา้หาความรูม้ากขึน้ แต่ยังคงมีระบบการจัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลไม่ได้ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นจึงส่งผลโดยตรงต่อการน า ไปใช้ประโยชน์ จากรายงานผลการ
ประเมินการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ เช่น การทดสอบ
ระดับชาติ  (Nation Testing : NT) การทดสอบระดับชาติขั้นพื ้นฐาน  (Ordinany National 
Education : O-NET) การทดสอบระดับนานาชาติโครงการ TIMSS  และโครงการ PISA พบว่า
นักเรียนได้ผลคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียมาก และต ่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560) 

ปัญหาของคณิตศาสตรท่ี์ส าคัญ  คือ การจัดการเรียนการสอนใหก้ับนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ พบว่า  นักเรียนกลุ่มนี้จะไม่เขา้ใจหลักการพืน้ฐานทางการคิด
คณิตศาสตร ์ เกิดปัญหาเกี่ยวกบัจ านวนและปัญหาการสรุปความคิด ไม่สามารถการอธิบายโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะและไม่สมารถแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตรไ์ด ้(Geary, 2004; Fletcher et al., 2007; Karagiannakis G et al., 2014)  อีกทัง้มี
ปัญหาดา้นการประมาณค่าและขนาด ไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจความสัมพันธข์องตัวเลข (Sharma, 
2015) เน่ืองจาก นักเรียนกลุ่มนี ้ไม่สามารถน าขอ้มลูจากหน่วยความจ ามาใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัเพื่อน
วัยเดียวกัน  จึงเกิดเป็นความผิดพลาดและยังพบว่าในการแก้ปัญหา จะใช้เวลาค่อนข้างมาก 
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ถึงแมว้่านกัเรียนมีระดบัความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ปกติหรือสงูกว่าปกติ มีการรบัรูไ้ดดี้และ
สามารถเขา้รบัการศึกษาในโรงเรียนไดต้ามปกติ  แต่เพียงพบปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เท่ านั้ น  (National Joint Committee on Leaming Disabisabilities – NJCLD, 1997, Online) 
จากสถิติล่าสุด ท่ีรายงานจ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2562 พบว่า มี
นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด 432,590 คน คิดเป็นนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน 
371,210 คน รอ้ยละ 85.81 ของนักเรียนพิการเรียนรวมทัง้หมด ซึ่งนบัว่าเป็นจ านวนท่ีค่อนขา้งสูง 
เมื่อเทียบกับความพิการประเภทอื่น และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่ามีจ  านวน76,464 คน (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2562, 
online) ดงันัน้ ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนจะตอ้งจดับริการทางการศึกษาพิเศษใหก้บันกัเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหม้ากท่ีสดุ     

การจัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาภาคบังคับ จัดหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ก าหนดไว ้3 สาระ ไดแ้ก่ 1.จ านวนและพีชคณิต 
2.การวัดและเรขาคณิต และ 3. สถิติและความน่าจะเป็น ในแต่ละสาระ ประกอบดว้ยเนือ้หาท่ี
นกัเรียนแต่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งเรียน มีระดบัความยากง่ายเพิ่มขึน้ตามระดบัชัน้  และ
ท่ีส าคัญคือ เนือ้หาในระดบัชั้น ม.3 จะตอ้งใชค้วามรูพ้ืน้ฐานจากระดับชั้น ม.2 และ ระดบัชั้น ม.2 
ตอ้งใชค้วามรูพ้ืน้ฐานจากระดับชั้น ม.1 ดังนั้นหากนกัเรียนยงัไม่มีความรูพ้ืน้ฐานในระดับชั้น ม.1 
ส่งผลใหก้ารเรียนคณิตศาสตร ์สาระท่ี 2 จะไม่พบความส าเร็จและรวมไปถึงการเรียนรูใ้นสาระท่ี 3 
ดังนั้น ความรูพ้ืน้ฐาน จึงส าคัญมากต่อการเรียนเนือ้หาระดับสูง Hudson et al (2010) กล่าวถึง 
ปัญหาของการเรียนคณิตศาสตรท่ี์ไม่ประสบความส าเร็จนั้น อาจมีสาเหตุจากการไม่มีความรู้
พืน้ฐาน มีทัศนคติด้านลบต่อคณิตศาสตรแ์ละได้รับการสอนท่ีไม่หลากหลาย ไม่ตรงกับความ
ต้องการของนักเรียนประกอบกับลักษณะของรายวิชาคณิตศาสตรท่ี์มีเนื ้อหาเป็นนามธรรม 
โดยเฉพาะเรื่อง เศษส่วน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 1 เรื่อง
จ านวนและพีชคณิต ท่ีมีเนื ้อหาและวิธีการคิดหาค าตอบท่ีสลับซับซ้อน นักเรียนจะต้องเข้าใจ
หลกัการส าคัญของเศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก-ลบเศษส่วน เช่น กรณี ตัวส่วนไม่
เท่ากนั จะตอ้งคิดหาตัวเลขมาคูณใหต้ัวส่วนเท่ากนัก่อน แลว้จึงบวกลบกันได ้นกัการศึกษาหลาย
ท่าน กล่าวถึงปัญหาของการเรียนเร่ือง เศษส่วน เช่น ความผิดพลาดในการคิดค านวณเร่ือง การหา
ผลบวกและการหารเศษส่วนท่ีเท่ากันและไม่เท่ากัน (Newton et al., 2014) นักเรียนไม่สามารถ
บวกและการลบเศษส่วน ท่ีมีตัวส่วนต่างกันได ้(Shahbari & Peled, 2017) นักเรียนเรียนรูว้ิธีการ
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บวกเศษส่วน แต่ยังน าไปใช้ได้ไม่ถูกต้องและยังแสดงวิธีท าเรื่องการหารเศษส่วนผิดพลาด 
(Ikhwanudin & Suryadi, 2018) นอกจากนีย้ังพบการงานวิจัย ของ องอาจ  ซึมรมัย ์(2561) ท่ีได้
สังเคราะห์งานวิจัย วิชาเอกคณิตศาสตร์ แขนงหลักสูตรและการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปีการศึกษา 2536-2557 สรุปว่าหัวขอ้ท่ีมีการศึกษาวิจัยมาก
ท่ีสุด คือเร่ืองเศษส่วน และเป็นนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้  ปัญหาท่ีกล่าวนี ้สอดคลอ้งกับ 
ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูข้องโรงเรียนตน้แบบการเรียน
รวม สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีพบว่า สาระ 1 
จ านวนและพีชคณิต เป็นเนื้อหาท่ีนักเรียนได้คะแนนน้อยท่ีสุด และเมื่อสืบค้นข้อมูลเชิงลึก 
วิเคราะห์ผลคะแนนสอบรายจุดประสงค์พบว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูไ้ด้คะแนนเรื่อง 
เศษส่วน น้อยท่ีสุด เช่นเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีสรุปไดว้่า เนือ้หาท่ีเป็นพืน้ฐานของการเรียนระดบัสงูและเป็นปัญหาในการ
สอนมากท่ีสดุ คือ เศษส่วน   

การเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นท่ีสูงขึน้ จะมีแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้  
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้จะรูสึ้กว่ายุ่งยากและตอ้งใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหามากขึน้ 
รวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับความจ าระยะสั้น ท าให้การเรียนล้มเหลว โดยสาเหตุ ไม่ได้เกิดจาก
ความสามารถทางสติปัญญาของนกัเรียน แต่เกิดจากวิธีการเรียนรู ้รวมทัง้เกิดจากผูส้อนท่ีจะตอ้งรู ้
ทักษะพืน้ฐานของนักเรียน เขา้ใจและคน้หาวิธีการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพเหมาะกับผู้เรียนท่ีมี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ท่ีควรไดร้บั
การช่วยเหลือ จัดกระบวนการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรูข้องผู้เรียน (Learning Style) 
(วิวัฒพงษ์ พัทโท, 2554; สุรีย์พร เปรมปรีด์ิ, 2555; สาวิตรี จุ้ยทอง, 2559)  ผดุง อารยะวิญญ ู
(2559) กล่าวว่า นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จะเรียนรูไ้ด้ดี ต้องเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรูแ้ละระดบัความสามารถของนกัเรียน  การท่ีครูสอนให้
นักเรียนท่องจ านั้น ไม่ใช่การสอนท่ีจะน าไปใช้ไดดี้และไม่ใช่วิธีการท่ีจะสนับสนุนการเรียนรูข้อง
นกัเรียน  ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งบริหารจัดการ การเรียนรวมใหดี้ท่ีสดุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท่ี้แทจ้ริง
ของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบั สาวิตรี  จุย้ทอง (2558) ท่ีกล่าวว่า ตอ้งจดักิจกรรมท่ีหลากหลายใหก้ับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ตามความสนใจ และจัดกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเริ่มจากง่ายท่ีสดุไปสู่ซบัซอ้น และ
เรียงล าดับพัฒนาการจากการสังเกต การฟังและการเคล่ือนไหวร่างกาย ใชข้อ้ความสัน้ กระชับ 
เขา้ใจง่าย เมื่อตอ้งส่ือสารกับนักเรียน กล่าวซ า้ ๆ เลือกใชส่ื้อการเรียนรูท่ี้เป็นรูปธรรมและค านึงถึง
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล Kërënxhi and Gjoci (2017) และ Tsai and Li (2017) กล่าวว่าการ
จดัส่ือประกอบการสอนท่ีเป็นรูปธรรมจับตอ้งได ้ใหไ้ดล้งมือปฏิบัติจริง มีตัวอย่างการแกปั้ญหาท่ี
ชัดเจน จะสร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้ง่ายขึ ้น ดังนั้น ในการการจัดการเรียนการสอน  
ควรตระหนกัถึงความสมัพนัธข์องการพัฒนาความคิดและกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใชป้ระสบการณ์
จริง กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติ ท่ีต้องใช้รูปธรรมให้มากท่ีสุด (สิริพร  ทิพย์คง, 2545;  
สาวิตรี  จุย้ทอง,2559; ทิศนา แขมมณี, 2560) ครูท่ีใชก้ลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน จะส่งผลต่อความสามารถของนักเรียน (Strickland, 2016) สนับสนุน ช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกจัดกระบวนการเรียนรูใ้นชัน้เรียนรวมและการเรียนเสริมทักษะพัฒนาพืน้ฐานความรู้
ให้นักเรียน อย่างหลากหลาย ให้เหมาะกับความต้อ งการของนักเรียน (Butterworth, 2013; 
Witzel, 2016 ; Shaqwana Freeman-Green, 2018) การจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction: DI) เป็นวิธีท่ีได้การยอมรบัว่าสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันในชั้นเรียนไดเ้ป็นอย่างดี (Tomlinson & Eidson, 
2003; Heacox, 2014) ครูจึงมีหนา้ท่ีสรา้งโอกาสทางการเรียนรูใ้หเ้หมาะกับนกัเรียน โดยค านึงถึง
ความสามารถท่ีแตกต่างกันของนักเรียน เพื่อใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และมีโอกาสในการ
ประสบความส าเร็จทางการเรียนรู้ (Tomlinson, 2010; Fox & Hoffman, 2011) การพัฒนา
โปรแกรมท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด ทกัษะการเรียนรู ้จะส่งสริมความสามารถของนกัเรียน และ
เป็นประโยชน์กับนัก เรียน เป็ นอย่ างมาก (Menon et al., 2002 ; Deheane et al., 2003 ;  
Rivera et al; 2005; De Jong et al., 2009)   

กลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (Concrete - Representational - Abstract : CRA)  
เป็นกลยุทธ์ท่ีท าใหน้ักเรียนเกิดความคิดรวบยอด โดยใชต้ัวแบบท่ีเป็นวัสดุท่ีเป็นรูปธรรม จากนั้น
เปล่ียนจากรูปธรรมมาเป็นกึ่งรูปธรรม โดยการวาดภาพ และขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนจะสามารถ
เขียนเป็นสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์เพื่อแสดงจ านวนของรูปภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้
สอนนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้ในรายวิชาคณิตศาสตร ์ท่ีแต่ละหัวขอ้เรื่องมีความซับซอ้น
ต่อการเขา้ใจ (Witzel, 2005; Riccomini & Schneider, 2008; Hughes et al., 2014) สามารถใช้
สอนกับนักเรียนแบบ กลุ่มขนาดเล็กหรือแบบตัวต่อตัว (Wilzel, 2005 ; Bryant et al., 2008; 
Sealander et al., 2012) โดยเชื่อมโยงแต่ละบทเรียนและขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  (Witzel, 
Riccomini & Schneider, 2008) เมื่อนักเรียนไดร้ับการสอนโดยใชก้ลยุทธ์ CRA จะสามารถสรุป
และยังจดจ าความรู ้ท่ีเคยเรียนรูใ้นช่วงระยะเวลาการร่วมกิจกรรมไดดี้ (Witzel, 2005; Bryant et 
al.,2008; Sealander et al., 2012) สอดคล้องกับสตริ๊กแลนด์ (Strickland, 2016) ท่ีกล่าวถึง
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งานวิจยัท่ีใชก้ลยทุธ ์CRA สอนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีปัญหาทางคณิตศาสตร ์ เร่ือง สมการ
เชิงเสน้และสมการก าลงัสอง  นักเรียนใชเ้วลาเรียนรู ้4 วนั และยงัคงมีทกัษะนีอ้ยู่ 3-6 สัปดาหห์ลัง
การเรียนรู ้(Strickland & Maccini, 2012 อา้งถึงใน Strickland, 2016) ส่วนเร่ืองสมการก าลงัสอง 
ใช้เวลาเรียนรู ้10-13 ครั้ง และหลังจากนั้น 4-6 สัปดาห์ พบว่านักเรียนยังคงมีทักษะนี้อยู่ คิด
ค านวณและแกปั้ญหาได ้80-100% (Strickland & Maccini, 2013 อา้งถึงใน Strickland , 2016) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้
ท าใหน้กัเรียนบางส่วนไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าท่ีควร (ธิดารตัน ์จอดนอก, 2556) ใน
การจัดการเรียนรู ้เร่ืองเศษส่วนใหก้ับนกัเรียนนั้น จะตอ้งพฒันาใหต้รงกับความตอ้งการ ดังนัน้ใน
การแก้ปัญหานี้  ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ท่ีรับหน้าท่ีส าคัญในการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีค้นหาความ
บกพร่องในการเรียนของนักเรียน ซึ่งก็คือแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic test)  และเมื่อพบ
ขอ้บกพร่องแล้ว ควรเข้าให้การช่วยเหลือนักเรียน (พิชชานันท์ แมคคอรม์ิค, 2562; สยุมพร สุ่ม
มาตย,์ 2562) สอดคลอ้งกบั Haberstroh & Schulte-Körne (2019) ท่ีกล่าวว่า ช่วยเหลือโดยการ
ฝึกทักษะเนือ้หาทางคณิตศาสตร ์เร่ืองท่ีเป็นปัญหา เนน้ส่วนท่ีบกพร่อง พัฒนาใหไ้ดผ้ลดีท่ีสดุ ควร
มีการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานของนักเรียนและจัดการเรียนรูใ้หต้รงกับส่ิงท่ีต้องพัฒนาซึ่งสามารถ
จดัเป็นโปรแกรมการเรียนรูท่ี้เหมาะสม  

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตรใ์ห้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร์ โดยสรา้งเป็น
โปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน เพื่อใหน้กัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
วินิจฉัยขอ้บกพร่องของนกัเรียนก่อนร่วมกิจกรรมในโปรแกรม ออกแบบกิจกรรมปรบัใหเ้หมาะกับ
นกัเรียน  ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) ประกอบกับการใช้
ส่ือการเรียนรูท่ี้เป็นรูปธรรม ตามแนวคิดกลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) ร่วมกับการใช้
เทคนิคการตัง้ค าถามของครู จัดการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม สรา้งบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้ จัดบุคลากรท่ีกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูม้ากท่ีสุด และใหน้ักเรียนฝึกทักษะ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร ์ให้การเสริมแรงและข้อมูลย้อนกลับหลังการเรียนรู ้ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาการเรียนรูข้องนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ผลท่ีไดร้บัจากการวิจัยครัง้นี ้จะเป็น
ตน้แบบในการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ละเป็นประโยชนต่์อในการประยกุตใ์ชพ้ัฒนาการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้

1. เพื่อส ารวจขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ของนักเรียนบกพร่องการ
เรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อสรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

3. เพื่อทดลองใช้และปรบัปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้   

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ครูผู้สอนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ได้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ด้าน

คณิตศาสตรส์ าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งไดร้ับการ
พฒันาแลว้ พรอ้มน าไปใช ้เมื่อจัดโปรแกรมใหก้ับนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ครูผูส้อนจะตอ้ง
เตรียมส่ิงส าคญั ดงันี ้1) คู่มือการโปรแกรมแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง 
เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 2) แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 3) ส่ือการเรียนรู ้เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 4) แบบทดสอบจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ส าหรบัทดสอบหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละระดับการเรียนรู)้ 5) แบบทดสอบความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน (ทดสอบก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมในโปรแกรม) 

2. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูไ้ด้รบัการพัฒนาความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์
เร่ืองเศษส่วน สามารถน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานของการเรียนคณิตศาสตรใ์นระดับสูง ท่ีตอ้งใชค้วามรู้
พืน้ฐานเรื่องเศษส่วน ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มีมั่นใจว่าสามารถเรียนรูไ้ด ้สนใจการเรียน
และมีความสขุในการเรียนมากยิ่งขึน้  

3. โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมหรือโรงเรียนท่ีมีนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้สามารถน าโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ท่ีไดร้บัการพัฒนาแลว้ ไปใชใ้นการจัดการ
เรียนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตรข์องนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้    
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ขอบเขตของการวิจัย  
1. การด าเนินการวิจยั  

การด าเนินการวิจยันี ้ มี 3 ระยะ ดงันี ้  
ระยะที่  1 ส ารวจข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร   

การด าเนินการวิจัย ในระยะนี้  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 คัด
กรองนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 2 วินิจฉัยขอ้บกพร่อง
ดา้นคณิตศาสตรเ์รื่อง เศษส่วน ของนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักดัส านกัเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร   

1. ประชากร   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 80 คน จากโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิน้ 17 โรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 6 โรงเรียน    

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ขอ้บกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร   

ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

การด าเนินการวิจัยในระยะนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ร่าง
โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 
ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินคุณภาพร่างโปรแกรมและสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เพื่อตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
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1. ผู้ให้ข้อมูล  
ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ  จ านวน 8 คน  ประกอบดว้ย     

1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน เกณฑ์การ
คดัเลือก ไดแ้ก่ 1) มีประสบการณด์า้นคณิตศาสตร ์ท างานดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อย่างน้อย 10 ปี และ 2) จบการศึกษาด้านคณิตศาสตร ์ขั้นต ่า ระดับปริญญาตรี  
3) เป็นผูบ้ริหารหรือเป็นคุณครูท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ วิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการ
พิเศษ   

1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 คน เกณฑ์การ
คัดเลือก ได้แก่  1) มีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาพิเศษ อย่างน้อย 10 ปี  และ  
2) จบการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ ขั้นต ่า ระดับปริญญาตรี หรือ 3) เป็นผูบ้ริหารหรือเป็นคุณ
ครูผูส้อนนกัเรียน ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ วิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ   

1.3 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน เกณฑ์
การคัดเลือก ได้แก่ 1) มีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 5 ปี และ 2) จบการศึกษาด้าน
หลกัสตูรและการสอน ระดบัปริญญาเอก   

1.4 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 
1 คน  เกณฑ์การคัด เลือก  ได้แก่  1) มี ป ระสบการณ์ การท างาน  อย่ างน้อย  5 ปี  และ  
2) จบการศึกษาดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ระดบัปริญญาเอก   

1.5 ผู้ เชี่ ย วช าญ ด้านบ ริหารการศึกษา จ านวน  1 คน  มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในสถานศึกษา อย่างน้อย 10 ปี และ 2) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   

2. ตัวแปรที่ศึกษา   
คุณภาพร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง

เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระยะที่ 3  ทดลองใช้และปรบัปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์

เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้    
ในการด าเนินการวิจยั ในระยะนี ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่   

ขั้นตอนที่ 1 ทดลองใชโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง 
เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
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1. กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้  โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม จ านวน 10 คน (ผ่านการคัดกรองจากโรงเรียนตามระบบ
คดักรองของโรงเรียน และผ่านการคดักรองในช่วงแรกของโปรแกรม)  

2. ตัวแปรที่ศึกษา   
1) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์

เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
2) ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน

บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
ขั้นตอนที่ 2 ปรบัปรุงแกไ้ขโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์

ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
1. ผู้ให้ข้อมูล   

ได้แก่  ศึกษานิเทศก์  ผู้อ  านวยการโรงเรียน คุณครูผู้สอน
คณิตศาสตร ์คุณครูการศึกษาพิเศษ คุณครูท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนเสริมทักษะให้กับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้รวมทัง้สิน้ 6 คน 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา   
ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้

ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์ 

หมายถึง นักเรียนท่ีไม่เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับตัวเลขหรือไม่สามารถคิดค านวณหรือ
แกปั้ญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ ไม่เขา้ใจนิยามของเศษส่วน ทศนิยม ไม่เขา้ใจค าศัพทค์ณิตศาสตร ์
ไม่เข้าใจเรื่องเวลา  ระยะทาง การชั่งตวงวัด และความคิดเชิงปริมาณ พบปัญหาการแก้โจทย์
คณิตศาสตรอ์ย่างง่าย  มีความสามารถทางดา้นคณิตศาสตรใ์นระดับต ่ากว่าเพื่อนนักเรียนในชั้น
เดียวกนั แต่มีระดบัความสามารถทางสติปัญญาปกติหรือสงูกว่าปกติ นกัเรียนเขา้รบัการศึกษาใน
โรงเรียนตามระบบของโรงเรียนและก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ไดร้บัการตรวจสอบเอกสารแลว้ พบว่ามีเอกสารยืนยนัความบกพรอ่งทางการเรียนรูอ้ย่างใดอย่าง
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ห น่ึ ง ได้แก่  บั ต รพิ ก าร หรือ เอกสารทางการแพทย์  ห รือ  แบบคัดกรอ งนัก เรียนขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีระบุว่าเป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์หรือด้าน
คณิตศาสตรแ์ละการอ่านหรือดา้นคณิตศาสตรแ์ละการเขียน หรือดา้นคณิตศาสตร ์การอ่านและ
การเขียน ซึ่งไม่มีความพิการซอ้น  ไม่มีปัญหาพฤติกรรม (รายงานความประพฤติของโรงเรียน) 
ประเมินโดยครูผูค้ัดกรองท่ีผ่านการอบรม(มีวุฒิบัตรรบัรอง) ,นักเรียนมีระดับสติปัญญาปกติ จาก
การประเมินระดับสติปัญญา (IQ) โดยใช ้SPM จากผูป้ระเมินท่ีผ่านการอบรมมาแลว้ ,นักเรียนมี
ความรูใ้นเร่ืองการด าเนินการของจ านวนเต็ม โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร ์เรื่อง 
จ านวนเต็ม (บวก ลบ คูณ หาร) ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ และมีผลการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์
ในระดบัต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด  โดยทดสอบดว้ยแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน แลว้วิเคราะหผ์ลคะแนน  ไดน้ระดบัต ่ากว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 50  ท่ีก าหนดไว ้

2. โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาความสามารถดา้นคณิตศาสตรข์องนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เนน้การมี
ส่วนรว่มในการพฒันาหรือส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน จากบุคลากรท่ีส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
นักเรียน โปรแกรมนีป้ระกอบด้วย จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ลักษณะของโปรแกรม ผู้เข้าร่วม
โปรแกรม  กิจกรรมในโปรแกรม  และการประเมินผล  โดย ก าหนดการเขา้รบัโปรแกรมนัน้ แบ่งเป็น 
3 ช่วง ไดแ้ก่  ช่วงท่ี 1  การส ารวจขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  โดย
ใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ วิเคราะหผ์ล นัดหมายเพื่อเขา้สู่กิจกรรมการเรียนรู ้
ช่วงท่ี 2 คือ จัดการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีออกแบบ
กิจกรรมการสอนตามแนวคิดของการจัดการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) แนวคิด
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์  การใช้กลยุทธ์การสอนแบบรูปธรรมน าไปสู่
นามธรรม (CRA)  และการใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามของครู เพื่อใหน้ักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
พฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ในระดบัพืน้ฐาน ซึ่งประกอบดว้ย นิยามของ
เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน และการด าเนินการของเศษส่วน นักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรูจ้ะไดเ้รียนรูก้ิจกรรมท่ีตรงกับความบกพร่องของตนเอง ในศูนยบ์ริการทางการศึกษาพิเศษ 
(SSS)  นักเรียนไดร้บัการประเมินความสามารถดา้นคณิตศาสตรห์ลังการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
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บันทึกผลการเรียนรู้และรายงานผลการประเมินแต่ละหัวข้อย่อย และช่วงท่ี  3 ประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังการร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการท า
แบบทดสอบความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน และสรุปผลการรว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

3. กลยุทธ์การสอนแบบรูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (Concrete Representation 
Abstract : CRA)   

หมายถึง วิธีด าเนินการท่ีช่วยใหก้ารเรียนรูข้องนักเรียนประสบความส าเร็จ โดยการ
จดัการเรียนรู ้เรียงล าดบั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1. Concrete 2. Representation และ 3. Abstract โดย 
ขัน้ตอนท่ี 1  Concrete หรือ C การสอนประกอบการใชส่ื้อการเรียนรูท่ี้เป็นรูปธรรม สามมิติ สมัผัส
ได ้ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละเขา้ใจ ขั้นตอนท่ี 2 Representation หรือ R การวาดภาพแบบสอง
มิติแทนส่ือรูปธรรมจากขั้นตอนท่ี 1 โดยนักเรียนวาดด้วยตนเองเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียน
เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู ้และเชื่อมโยงสู่ขัน้ตอนท่ี 3 Abstract : A คือการใชส้ญัลักษณห์รือเครื่องหมาย
ทางคณิตศาสตร์แทนส่ือรูปธรรมหรือการวาดภาพ  ในแต่ละขั้นตอน นักเรียนจะได้รับการ
ประเมินผลว่าสามารถเรียนรูไ้ดแ้ละเกิดความคิดรวบยอดจากครูผูส้อนก่อนจึงจะผ่านไปสู่ขั้นตอน
ถดัไปได ้  

4. การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning)   
คือ แนวคิดหรือเทคนิคการเรียน ท่ีนกัเรียนสามารถเลือกใชค้วามแตกต่างของวิธีการ

เรียนรู ้โดยมีวัตถุประสงค์ให้บรรลุตามคววามสามารถในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน ตระหนักถึง
ประโยชนข์องนักเรียนเป็นส าคัญ การหารูปแบบท่ีเหมาะสม  จดัสภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกับ
ความสามารถทางการเรียนรูข้องนกัเรียนแต่ละบุคคลเพื่อพฒันาความสามารถไดเ้ต็มท่ี มีขั้นตอน
การออกแบบการเรียนรู ้ดงันี ้1. วิเคราะหร์ะดบัความรูค้วามสามารถของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่าง
กัน แต่ละบุคคล  2. ระบุจุดประสงค์การเรียนรู ้ท่ีสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน 3. 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะกบัความสามารถของนักเรียน 4. ออกแบบส่ือการเรียนรูห้รือ
เลือกใหเ้หมาะสมกบัระดับความสามารถของนักเรียน 5. ออกแบบการวัดและการประเมินผล การ
เรียนรูท่ี้มุ่งเนน้การพัฒนา ใชเ้ครื่องมือกระตุน้ศักยภาพของนักเรียน ซึ่งการประเมินผลนีเ้ป็นการ
พิจารณาท่ีความกา้วหนา้ ไม่เนน้การแข่งขนักบันกัเรียนอื่น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 

  

โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 

ด้านคณิตศาสตร ์ 

เร่ือง เศษส่วน 

ส าหรับ 

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

Bruner  

ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ด้านคณิตศาสตร ์ 

CRA Strategy  

(Concrete - Representation - Abstract) 

 

แนวคิดการจัดการเรียนรวม 

การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

Adaptive Learning  
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้   
1.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์   
1.2 ความส าคญัและความส าเร็จในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์   
1.3 การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้    
1.4 การเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ดา้นคณิตศาสตร ์

2.1 ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 
2.2 ลกัษณะและปัญหาของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์
2.3 บทบาทของสถานศึกษาในการช่วยเหลือนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
2.4 การจดัการเรียนรู ้ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ 
2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ  
3.1 ความหมายและความส าคญัของการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ  
3.2 ประเภทของการจดัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ  
3.3 การออกแบบการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 
3.4 บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 

4. เอกสารและงานวิจยัแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
4.1 ความหมายแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่ง  
4.2 ลกัษณะและประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่ง 
4.3 การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่ง 
4.4 งานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข้องกับแบบทดสอบวิ นิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์ 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่

นามธรรม  
5.1 ความส าคญัของกลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม  
5.2 ลกัษณะของกลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม  
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5.3 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยกลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม  
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเทคนิคการใชค้ าถาม  

6.1 ความหมายและความส าคญัของเทคนิคการใชค้ าถาม 
6.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเทคนิคการใชค้ าถาม 
6.3 เทคนิคการตัง้ค าถามท่ีดี 
6.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเทคนิคการใชค้ าถาม 

7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้
7.1 ความหมายโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้
7.2 การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้
7.3 การประเมินโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้
7.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการโปรแกรมการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

1. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1.1 แนวคิด ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคัญ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการ
เรียนรูข้องกานเย่ (Gagne) และทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูเนอร ์(Bruner) 

1.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูข้องกานเย่ (Gagne)  
กานเย่ (Gagne) จัดแบ่งการเรียนรู ้ตามล าดบัจากง่ายไปหายาก (Gagne & 

Briggs, 1974 อา้งถึงในทิศนา แขมณี, 2560) ดงันี ้
1) การเรียนรูส้ัญญาณ (signal-learning) เป็นการเรียนรู ้ท่ีเกิดขึน้ จาก

การสนองตอบต่อส่ิงเรา้ ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ นอกเหนืออ านาจจิตใจของนักเรียน ไม่สามารถท่ี
จะบังคับ ให้เกิดหรือไม่เกิดพฤติกรรมได้ การเรียนรูใ้นขั้น นีเ้กิดจาก การท่ีเรา น าลักษณะการ
สนองตอบต่อส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว มาเชื่อมสัมพันธ์กับส่ิงเรา้ใหม่ท่ีมีความใกล้เคียงกันกับส่ิงเรา้เดิม 
ดงันัน้ การเรียนรูส้ญัญาณ จึงเป็นการเรียนรู ้แบบการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ (Pavlov) 

2) การเรียนรูส่ิ้งเรา้และการตอบสนอง (stimulus-response learning) 
เป็นการเรียนรูส้ญัญาณ เน่ืองจากนักเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ้นกัเรียนแสดง
พฤติกรรมจากจากการไดร้บัการเสริมแรง ดังนั้น การเรียนรูส่ิ้งเรา้และการตอบสนอง จึงเป็นการ
เรียนรู ้แบบเชื่อมโยงของธรอนไดค์ (Thorndike) และแบบวางเงื่อนไข (operant conditioning) 
ของสกินเนอร ์ท่ีเชื่อว่าการเรียนรูเ้ป็นส่ิงท่ีนักเรียนเป็นผูแ้สดงพฤติกรรมเอง เกิดจากส่ิงเรา้ภายใน 
ไม่ไดเ้กิดจากส่ิงเรา้ภายนอกมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม  
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3) การเรียนรูก้ารเชื่อมโยงแบบต่อเน่ือง (chaining) เป็นการเรียนรู ้ท่ี
เชื่อมโยงระหว่างส่ิงเรา้และการตอบสนองท่ีต่อเน่ืองกัน ตามล าดับ เป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
การกระท า    

4) การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เป็นการเรียนรู้ใน
ลกัษณะท่ีคลา้ยกับการเรียนรูแ้บบต่อเน่ือง แต่เป็นการเรียนรูเ้กี่ยวกบัภาษา โดยท่ี การเรียนรูแ้บบ
การรบัส่ิงเรา้และตอบสนอง เป็นพืน้ฐานของการเรียนรูแ้บบต่อเน่ืองและการเชื่อมโยงภาษา   

5) การเรียนรูค้วามแตกต่าง (discrimination learning) เป็นการเรียนรูท่ี้
นกัเรียนพิจารณาถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกนั  

6) การเรียนรูค้วามคิดรวบยอด (concept learning) เป็นการเรียนรูท่ี้เนน้
การจัดกลุ่มของส่ิงเรา้ ท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน โดยสามารถระบุลักษณะท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกนัได ้พรอ้มทัง้สามารถเชื่อมโยงความรูไ้ปถึงส่ิงอื่นนอกเหนือจากท่ีเคยพบมา  

7) การเรียนรูก้ฎ (rule learning) เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากการรวบรวม
หรือเชื่อมโยงความคิดรวบยอด ตัง้แต่สองขอ้ไปและตัง้เป็นกฎเกณฑ์ขึน้ ซึ่งการท่ีนักเรียนเรียนรู้
กฎเกณฑ ์จะช่วยใหน้ าการเรียนรู ้ไปใชเ้มื่อพบกบัเหตกุารณต่์าง ๆ ได ้

8) การเรียน รู้การแก้ ปัญ หา  (problem solving) เป็ นการเรียน รู้ท่ี
แกปั้ญหาโดยการน ากฎเกณฑม์าใชใ้นการเรียนรู ้ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนน ากฏเกณฑข์ัน้สูง
ไปใชเ้พื่อแกปั้ญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น และในสถานการณท่ี์คลา้ยกนัได ้   

กานเย่ (Gagne) กล่าวว่าการเรียนรูเ้กิดขึน้กบันกัเรียนเป็นล าดบัขัน้ ดงันี ้   
1) การเรียนรูใ้นระยะจับใจความ (Apprehending Phase) เป็นระยะท่ี

นักเรียน ค านึงถึงส่ิงเรา้ นักเรียนรบัรูล้ักษณะของส่ิงเรา้ โดยแม้ว่าจะเป็นส่ิงเรา้เดียวกัน นักเรียน
อาจรบัรูแ้ตกต่างกันได ้ดังนั้น จึงระบุไดว้่า เหตุใด เมื่อครูผูส้อน สอนนักเรียนในเร่ืองเดียวกัน แต่
นกัเรียนนัน้รบัรูแ้ละตีความหมายไปแตกต่างกนั  

2) การเรียน รู้ในระยะรับความรู้ (Acquisition Phase) เป็นระยะ ท่ี
นกัเรียน รบัความรูท่ี้เป็นขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์แนวคิด หลักการ ส่ิงท่ีเคยเรียนหลังจากการรบัรูส่ิ้ง
เรา้ในระยะการจบัใจความ 

3) การเรียนรูใ้นระยะจัดเก็บความรู ้(Strong Phase) เป็นระยะท่ีนกัเรียน
จดจ าและเก็บข้อมูลท่ีเรียนรู้มาเป็นความจ า 2 ชนิด ได้แก่  ความจ าระยะสั้น (Shot-Term 
Memory) และความจ าระยะยาว (Long-Term Memory)  
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4)  การเรียนรูใ้นระยะการน าความรูไ้ปใช้ (Retrieval Phase) เป็นระยะท่ี
นักเรียนน าขอ้มูล ความรูท่ี้มีอยู่ในความจ าออกมาใช้ ระยะนีม้ีความซับซอ้นทางสมองมากกว่า
ระยะอื่น 

1.1.2 ทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูเนอร ์(Bruner) 
บรูเนอร ์(Bruner) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการทางสังคมท่ีนักเรียน 

จะต้อง ลงมือปฏิบัติและสรา้งองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง หมายความว่า การเรียนรูเ้กิดขึน้ เมื่อ
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อจะน าไปสู่การคน้พบและสามารถแกปั้ญหาได ้ เน่ืองจาก
เกิดความอยากรูอ้ยากเห็น เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดแรงผลักดัน โดยมีพืน้ฐาน ความรูห้รือประสบการณ์
เดิม กระบวนการ คิดนีป้ระกอบดว้ย แรงจงูใจ (Motivation) โครงสรา้ง (Structure) ล าดับขั้นตอน 
(Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement)    

บรูเนอร ์(Bruner) แนวคิดท่ีส าคญั คือ  
1) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง 

พฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน  
2) การจัดหลักสูตรและการสอนให้เหมาะกับระดับความพร้อมของ

นกัเรียนและสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน  
3) การคิดแบบหยั่งรู ้จะช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ เน่ืองจาก

เป็นการคิดหาเหตผุลอย่างอิสระ 
4) การสรา้งเสริมแรงจูงใจ จะช่วยท าใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู ้

ซึ่งเป็นปัจจยัภายในท่ีส าคญัอย่างยิ่ง  
5) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนษุย ์แบ่งเป็น 

5.1) การเรียนรูจ้ากการกระท า (Enactive stage) คือ การเรียนรู ้จาก
การให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสรับรูส่ิ้งต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะท าให้เกิดการ
เรียนรูไ้ดดี้   

5.2) การเรียนรูจ้ากการคิด (Iconic stage) คือ การเรียนรู ้จากการให้
นกัเรียนสรา้งมโนภาพในใจ และจะสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากภาพแทนวสัด ุอุปกรณห์รือส่ือการเรียนรู้
สามมิติ 

5.3) การเรียนรูส้ัญลักษณแ์ละนามธรรม (Symbolic stage) คือ การ
เรียนรู ้ส่ิงท่ีซบัซอ้นและเป็นนามธรรมได ้
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6) การเรียนรู ้เกิดจากการสรา้งความคิดรวบยอด (Concept) อย่าง
เหมาะสม  

7) การเรียนรู ้แบบให้นักเรียนค้นพบการเรียนรูด้้วยตนเอง นั้นเป็นการ
คน้พบท่ีดีท่ีสดุ  

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดของบรูเนอร ์(Bruner)  ในการจดัการเรียนรู ้
1) ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ใหน้ักเรียนไดค้้นพบการเรียนรูด้้วยตนเอง 

ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ดีเกิดคณุค่าต่อนกัเรียน ช่วยใหเ้รียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ 
2) ครูผูส้อนควรมีการวิเคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งเนือ้หาสาระใหเ้หมาะสม

กบัการเรียนรูข้องนกัเรียน ก่อนการสอน 
3) ครูผู้สอนควรจัดความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ วิ ธีสอนและ

กระบวนการเรียนรูใ้หเ้หมาะกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของนกัเรียน ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียน เกิด
การเรียนรูไ้ดดี้ 

4) ครูผูส้อนควรส่งเสริมใหน้ักเรียนคิดอย่างอิสระ เพื่อเป็นการเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรค ์ 

5) ครูผูส้อน ควรสรา้งแรงจงูใจภายในใหแ้ก่นักเรียน ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน 

6) ครูผูส้อน ควรสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมสรา้งความคิดรวบยอดใหก้ับ
นกัเรียน  

ทิศนา แขมณี (2560) กล่าวถึงพัฒนาการทางความคิดในการเรียนรู ้ตาม
ทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูเนอร ์(Bruner) ว่าแบ่งไดด้งันี ้   

1) การเรียนรูจ้ากการกระท า (Enactive stage) หมายถึง เด็กเรียนรูจ้าก
การกระท าและการสมัผสัจบัตอ้ง   

2) การเรียนรู ้จากการจินตนาการ (Iconic stage) หมายถึง เด็กเรียนรู้
จากการวาดภาพแทนส่ิงของ  

3) การเรียนรู ้จากสัญลักษณ์และความคิดรวบยอด (Symbolic stage) 
หมายถึง เด็กเรียนรูจ้ากการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องส่ิงรอบตัว และเกิดพฒันาการเป็นความคิด
เชิงนามธรรม 
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บรูเนอร ์(Bruner) กล่าวถึง ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนว่าประกอบด้วย
ลกัษณะส าคญั ดงันี ้   

1. นักเรียนต้องมีแรงจูงใจภายใน มีความอยากรู ้อยากเห็นส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวั  

2. จดัโครงสรา้งของบทเรียน ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน  
3. การจัดล าดับความยากง่ายของบทเรียนโดยค านึงถึงพัฒนาการทาง

สติปัญญาของนกัเรียน  
4. การเสริมแรงของนกัเรียน   

บรูเนอร ์(Bruner)  มีความเห็นว่า ทกุคนมีพัฒนาการ Acting, Imaging และ 
Symbolizing ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนรูนี้น้กัเรียนจะตอ้งลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อความคงทนของความรู ้เมื่อนักเรียนไดม้ีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนในชัน้เรียนและ
ครูผูส้อน จะท าใหน้กัเรียนแสดงออกไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ทกุรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้นักเรียน นักเรียนจะได้รบัประสบการณ์ตรง ความผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้จะเป็นบทเรียนส าคัญ ในการปรบัปรุงการเรียน เพิ่มความจ า ความแม่นย า ในความรู ้
ความคิดท่ีตะสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเกิดจากการเรียนรูน้ัน้ ๆ  

ทฤษฎีของบรูเนอร ์(Bruner) ท าใหส้ามารถสรุปลกัษณะส าคญัไดว้่า นกัเรียน
เกิดการเรียนรูจ้ากการกระท า สัมผัสและการปฏิบัติจริง จะท าใหเ้กิดประสบการณ์ทางความคิด 
แล้วน ามาปรับเป็นรูปธรรมน าไปใช้ได้ ทฤษฎีนี ้ ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ์และการวิจัย เช่น รสริน  อะปะหัง (2558) พัฒนายุทธศาสตรก์ารจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์โดยบูรณาการทฤษฎีการสรา้งความรูแ้ละทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูเนอร ์(Bruner) เพื่อ
เสริมสรา้งผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้น 
ป.6 ผลการศึกษาข้อหน่ึงพบว่า  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ด้านกระบวนการเรียนรู ้
ประกอบด้วย ขั้นสรา้งแรงบันดาลใจ ขั้นแสวงหาความรูใ้หม่ ขั้นค้นพบความรู ้ขั้นฝึกปฏิบัติคิด
สรา้งสรรค์ และขั้นประยุกต์ใช้ แนวคิดองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน ท าใหผ้ลการเรียนและความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์ูงขึน้ มีเจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตรอ์ยู่ในเกณฑร์ะดบัค่อนขา้งดี 
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1.2 ความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์มีความจ าเป็นกบัชีวิตของมนษุย ์ เน่ืองจากความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละ

ความสามารถในการน าความรูน้ัน้มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างสมบูรณ์  สอดคลอ้งกับ 
Shahbari and Peled (2017) กล่าวว่า ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร ์เป็นปัจจัยส าคัญซึ่ง
ส่งผลต่อความส าเร็จ  เตรียมความพรอ้มให้นักเรียนได้พัฒนาความรู ้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดงันัน้ นักเรียนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสามารถด าเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง จะตอ้ง
สอนใหพ้วกเขาสามารถน าทกัษะทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นชีวิตประจ าวนัใหไ้ด ้  

ยพุิน พิพิธกุล (2530) กล่าวว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีมีความส าคญัวิชาหน่ึง ซึ่งมิใช่
ว่าจะหมายถึง ตวัเลขหรือสญัลกัษณเ์ท่านัน้ แต่คณิตศาสตร ์มีความหมายท่ีสามารถสรุป ดงันี ้  

1) คณิตศาสตรเ์ป็นเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับความคิด สามารถใช้ในการพิสจูนอ์ย่างมี
เหตุผลว่าส่ิงท่ีเราคิดนั้น อาจจริงหรือไม่จริง วิธีการคิดทางคณิตศาสตรน์ าไปสู่การแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมต่าง ๆ คณิตศาสตรจ์ึงเป็นรากฐานของความเจริญ 

2) คณิตศาสตรเ์ป็นภาษาหน่ึง คณิตศาสตรม์ีภาษาเป็นลักษณะเฉพาะ ก าหนด
ขึน้ดว้ยสญัลกัษณท่ี์รดักุมและส่ือความหมายไดอ้ย่างถกูตอ้ง ภาษาทางคณิตศาสตรจ์ะมีตวัอกัษร 
ตัวเลขและสัญลักษณ์ แทนความคิด เช่น x+2 = 5 เมื่อเขียนสมการนี ้ทุกคนท่ีเรียนคณิตศาสตร์
มาแลว้ ก็จะเขา้ใจความหมาย    

3) คณิตศาสตรเ์ป็นโครงสรา้งท่ีมีเหตผุล โดยเร่ิมตน้จากเร่ืองง่ายและอธิบายเป็น
แนวคิดส าคญั เช่น การเริ่มที่ จดุ เสน้ตรง ระนาบ ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการเรียนเร่ืองอื่นต่อไป 

4) คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีมีแบบแผน ในการเรียนคณิตศาสตรน์ั้นจะต้องคิด
วางแผนและมีรูปแบบอย่างเป็นระบบ จ าแนกค าตอบออกมาไดอ้ย่างชดัเจน 

5) คณิตศาสตรเ์ป็นศิลปะอย่างหน่ึง เช่นเดียวกับศิลปะอย่างอื่น ความงามของ
คณิตศาสตรคื์อ ความมีระเบียบและความผสมกลมกลืน นักคณิตศาสตรพ์ยายามแสดงความคิด
ริเริ่ม สรา้งสรรค ์จินตนาการทางคณิตศาสตรอ์อกมา  

อมัพร  มา้คะนอง (2554) สรุปความรูท้างคณิตศาสตร ์ สรุปไดด้งันี ้  
1.  ค วาม รู้เชิ งม โน ทั ศน์  (Conceptual Knowledge) คื อ ค วาม รู้เกี่ ย วกั บ

ความหมายและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์ทฤษฎี ความคิด หลักการ ท่ีมาหรือเหตุผลทางคณิตศาสตร ์เป็นความรูท่ี้ส าคัญมาก
ต่อการเรียนรูแ้ละการน าไปใชแ้กปั้ญหา แต่มกัจะไม่เนน้ในการเรียนการสอน  
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2. ความรูเ้ชิงขั้นตอนหรือกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็นความรู้
เกี่ยวกบัการคิดค านวณ การใชก้ฎ การระบุปัญหา การใชว้ิธีการขัน้ตอนการแกปั้ญหา เช่น การหา
พืน้ท่ีโดยใช้สูตร การหารากท่ีสอง การหารยาว ความรูเ้ชิงขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีนักเรียนได้
เรียนรูม้า อาจเป็นเพียงการท า แบบไม่เขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีท าก็อาจเป็นได ้ 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจ์ะต้องมีการบูรณาการเนื้อหาสาระให้ได้
สัดส่วน สมดุลกัน โดยใชก้ระบวนการการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง กระบวนการคิด การฝึก
ปฏิบัติ การน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้การเผชิญสถานการณ ์การแกปั้ญหาและการวิจยั รวมทัง้การ
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและการสรา้งเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตรด์้วย  การท่ี
นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตรน์ัน้ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีวิธีการปรบัวิธีเรียนเปล่ียน
วิธีสอน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเรียนอย่างมีความสุขของนักเรียน จะ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ได ้(สิริพร ทิพยค์ง, 2545; นิพนธ ์ บรรพสาร, 2558; ทิศนา  
แขมมณี, 2560) หัวใจของการสอนของครู คือ การเรียนรูค้ณิตศาสตรข์องนักเรียน การสอนให้
นกัเรียน ไดเ้รียนรูว้ิธีการคิดนัน้มีความส าคญั นกัเรียนตอ้งเกิดการเรียนรู ้โดยรูค้วามหมายของส่ิงท่ี
เรียน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดขึน้ดว้ยปัจจยัหลายดา้น ทัง้ครูและนักเรียน ส่ือการเรียนรู ้
เทคโนโลยีและบริบทส่ิงแวดลอ้ม ครูตอ้งมีความรูแ้ละทักษะรอบดา้น ทั้งความรูใ้นเนือ้หา เทคนิค 
วิธีการสอน การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การเลือกและใชส่ื้อการเรียนการสอนรวมทั้งมี
ทกัษะการสอนและการบริหารจดัการชัน้เรียน (ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี, 2561)  

สิริพร ทิพย์คง (2545) สรุปหลักการสอนคณิตศาสตร ์ท่ีครูจ าเป็นต้องรูแ้ละเขา้ใจ 
สามารถน าไปใชส้อน ถ่ายทอดความรูใ้ห้นักเรียนเกิดการเรียนรูด้้วยความเข้าใจ  เป็นความรูท่ี้
คงทนและประสบการณใ์นการเรียน ดงันี ้ 

1) สอนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม 
2) สอนจากส่ิงท่ีใกลต้วั ก่อนสอนส่ิงท่ีไกลตวั 
3) สอนจากเรื่องท่ีง่าย ก่อนการสอนเร่ืองท่ียาก 
4) สอนตรงตามเนือ้หาท่ีตอ้งการสอน 
5) สอนใหคิ้ดไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่างมีเหตผุล 
6) สอนใหเ้กิดความเพลิดเพลินหรืออารมณข์นั เช่น ใชเ้พลงหรือเกม เป็นตน้  
7) สอนดว้ยหลกัจิตวิทยา สรา้งแรงจงูใจ เสริมก าลงัใจใหก้บัผูเ้รียน 
8) สอนบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น สอนเรื่อง เลขยกก าลัง ใช้กิจกรรมการเพิ่ม

จ านวนของแมลง เป็นการน าความรูว้ิชาคณิตศาสตรแ์ละวิชาวิทยาศาสตร ์  
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ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2553) กล่าวถึง การสอนคณิตศาสตร ์สรุปได้ว่า การ
เรียนรูร้ะดับพืน้ฐาน จะระบุวิชาคณิตศาสตรไ์ว้ในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเรียน เพื่อฝึก
ทักษะการคิดและแก้ปัญหา ซึ่งต่างจากหลักสูตรเดิม นักเรียนต้องใชว้ิธีการให้เกิดความรูค้วาม
เขา้ใจความสามารถทางคณิตศาสตร ์ซึ่ง มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 1. ดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ ความรู้
เดิม เชาวปั์ญญา เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรแ์ละการฝึกทบทวนแบบฝึกหัด 2. ดา้นสถานศึกษา 
ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ท่ีมีความเป็นผู้น าในด้านวิชาการ ครู ท่ีมีประสบการณ์การสอน  3. ด้าน
ครอบครัว ได้แก่ การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง การส่งเสริมและดูแลนักเรียน
เกี่ยวกบัการเรียนของผูป้กครอง 

ในการจดัการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร ์ผูเ้รียนมักประสบปัญหาหลายประการ จึงเป็น
หนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้งเขา้ใจลักษณะการเรียนรูข้องนักเรียนแต่ละคน ให้การช่วยเหลือ ออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ได้ฝึกทักษะ ส่งเสริมให้นักเรียนน าส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไปใช้
ในทางปฏิบัติได ้หากนกัเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีจะตอ้งไดร้บัการศึกษาพิเศษ จะตอ้งมีการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนอย่างเข้าใจ อาจมีการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริง เป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการคิดและสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้   

1.3 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.3.1 หลกัสตูรสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ. 2560) ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
การศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ในปัจจุบนั นกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ตอนต้น ใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร(์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งจัดแบ่งตามรายละเอียด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดงันี ้

สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 
เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน การด าเนินการของจ านวน 

ผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการและการน าไปใช ้ 
มาตรฐาน ค 1.2  
เข้าใจและวิเคราะห์รูปแบบ ความสัมพันธ์ ล าดับและอนุกรม ฟังก์ชัน 

และการน าไปใช ้ 
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มาตรฐาน ค 1.3 
ใชนิ้พจน ์สมการและอสมการ อธิบายความสมัพันธ ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ี

ก าหนดให ้ 
สาระที่ 2 การวดัและเรขาคณิต  

มาตรฐาน ค 2.1  
เขา้ใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวดั วัดและคาดคะดนขนดของส่ิงท่ีตอ้งการวัด

และน าไปใช ้ 
มาตรฐาน ค 2.2  
เขา้ใจและวิเคราะหรู์ปเรขาคณิต  สมบติัของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช ้ 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น  

มาตรฐาน ค 3.1 
เข้าใจกระบวนการทางสถิ ติและการใช้ความรู้ทางทางสถิติในการ

แกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 
เขา้ใจหลกัการเบือ้งตน้ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้

ดงันัน้ จะเห็นไดว้่า การจัดหลกัสตูรและการสอนคณิตศาสตรส์ าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้นัน้ ประกอบดว้ย สาระ 3 สาระ 

1.3.2 เนือ้หาส าคญัทางคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
การเรียนคณิตศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยเนือ้หาและ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี์ส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดงันี ้  

1) จ านวนและพีชคณิต เรียนรูเ้กี่ยวกับระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับ
จ านวนจริง อตัราส่วนรอ้ยละ การประมาณค่า การแกปั้ญหาเกี่ยวกบัจ านวน การใชจ้  านวนในชีวิต
จริง แบบรูป ความสัมพันธ ์ฟังกช์ั่น นิพจน ์เอกนาม พหนุาม สมการ ระบบสมการ กราฟ ดอกเบีย้
และมูลค่าของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรูเ้กี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ใน
สถานการณต่์าง ๆ   

2) การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเ้กี่ยวกับความยาว ระยะทาง น า้หนัก พืน้ท่ี 
ปริมาตร และความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเน เกี่ยวกบัการวัด อัตราส่วน
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ตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต 
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเร่ืองการเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน 
และการน าความรูเ้กี่ยวกบัการวดัและเรขาคณิตไปใชใ้นสถานการณต่์าง ๆ  

3) สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรูเ้กี่ยวกับการตัง้ค าถามทางสถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลการค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ หลักการนับเบือ้งตน้ ความน่าจะเป็น การใชค้วามรูเ้กี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นใน
การอธิบายเหตกุารณต่์าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจ 

อน่ึง นักเรียนท่ีจะจบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องผ่านการ
ประเมินในเนือ้หาตามสาระและมาตรฐาน จากการวดัผลประเมินผลการเรียนรูท้างคณิตศาสตร ์ ท่ี
มุ่งเนน้การวดัผลและประเมินการปฏิบัติงานในสถานท่ีจริงหรือท่ีใกลเ้คียงกับสภาพความเป็นจริง  
โดยใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย จากการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบัติจริง ไดเ้ผชิญกบัปัญหาจาก
สถานการณ์จ าลอง ได้แก้ปัญหา สืบค้นขอ้มูลและน าความรูไ้ปใช ้รวมทัง้แสดงออกทางการคิด 
โดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ 
เกี่ยวกบั 

- จ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริงและใช้
ความรูค้วามเขา้ใจในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง  

- อตัราส่วน สัดส่วน รอ้ยละ ใชค้วามรูค้วามเขา้ใจนี ้ในการแกปั้ญหาในชีวิต
จริง  

- เลขยกก าลงท่ีัมีเลขชีก้  าลงัเป็นจ านวนเต็มและใชค้วามรู ้ความเขา้ใจในการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง 

- สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรและอสมาการ
เชิงเสน้ตวัแปรเดียว และใชค้วามรูค้วามเขา้ใจในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง  

- คู่อันดับ กราฟของความสมัพันธ ์และฟังกช์ันก าลงัสองและใชค้วามรูค้วาม
เขา้ใจนีใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริง  

- เรขาคณิตและใชเ้ครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทัง้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตอื่น ๆ เพื่อสรา้งรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกบัการสรา้งนีไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริง  

- รูปเรขาคณิตสองมิติลารูปเรขาคณิตสามมิติ และใชค้วามรูค้วามเขา้ใจนีใ้น
การหาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
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- พืน้ท่ีผิวและปริมาตรปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม และใช้
ความรูค้วามเขา้ใจนีใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริง  

- สมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการ รูปสามเหล่ียม
คลา้ย ทฤษฎีบทพีทาโกรสัและบทกลับ และน าความรูค้วามเขา้ใจนีไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิต
จริง  

- การแปลงทางเรขาคณิต และน าความรูค้วามเขา้ใจนีไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา
ในชีวิตจริง  

- อัตราส่วนตรีโกณมิติ และน าความรูค้วามเขา้ใจนีไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริง  

- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและน าความรูค้วามเขา้ใจนีไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา
เกี่ยวกบัคณิตศาสตร ์ 

- สถิติและการน าเสนอขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มูล และแปลความหมายขอ้มูล 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับแผนภาพจุด แผนภาพต้นใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของขอ้มูล และแผนภาพกล่อง 
และใชค้วามรูค้วามเขา้ใจนี ้รวมทัง้น าสถิติไปใชใ้นชีวิตจริง โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

- ความน่าจะเป็นและใช้ความรูค้วามเข้าใจนีใ้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ดงันัน้ การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้นัน้ จึงประกอบดว้ย  

การจัดการเรียนรู ้ เนือ้หาท่ีส าคัญ  คือ  1) จ านวนและพีชคณิต 2) การวัดและ
เรขาคณิต และ 3) สถิติและความน่าจะเป็น  โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบ จัดกิจกรรมโดยใชส่ิ้งเรา้ 
ส่ือการเรียนรูต่้าง ๆ ใหน้ักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ์สามารถน าไปใช้
แกปั้ญหา ใหเ้หตผุล เชื่อมโยงความคิด สามารถส่ือสารและมีความคิดสรา้งสรรค ์พฒันาความรูใ้ห้
ไดม้ากท่ีสดุ 

1.3.3 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์ป็นความสามารถในการน าความรูไ้ปใช้

ในการเรียนรู ้ เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  ดงันี ้

1. ทักษะการแก้ปัญหา คือ การท าความเข้าใจกับส่ิงท่ีเป็นปัญหา คิด 
วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบท่ีไดแ้ละตรวจสอบความถกูตอ้ง   
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2. ทักษะการส่ือสารและการ ส่ือความหมายทางคณิ ตศาสตร์ คื อ 
ความสามารถในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตรใ์นการส่ือความหมาย ส่ือสาร 
สรุปผลและน าเสนออย่างถกูตอ้ง ชดัเจน  

3. ทักษะการเชื่อมโยง คือ ความสามารถในการใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์
เป็นเครื่องมือการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เนือ้หาหรือศาสตร ์อื่น ๆ และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง  

4. ทักษะการให้เหตุผล คือ ความสามารถในการให้เหตุผล สามารถรบัฟัง
และใหเ้หตผุลเพื่อสนบัสนนุ หรือเพื่อโตแ้ยง้ และน าไปสู่การสรุปทางคณิตศาสตร ์ 

5. ทักษะการคิดสรา้งสรรค ์คือ การน าความคิด ท่ีมีอยู่ไปใช ้ขยายความคิด
หรือสรา้งแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นการพฒันาองคค์วามรู ้ 

1.3.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
เศษส่วน ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง นิพจนห์รือจ านวน 2 

จ านวน ท่ีเขียนในรูปของผลหาร แต่ไม่ต้องหารจ านวนนั้นอีกต่อไปจะเรียกจ านวนบนว่า  
เศษ และเรียก จ านวนล่าง ว่า ส่วน ในภาษาองักฤษ ใชค้ าว่า Fraction 

ในทางคณิตศาสตร ์ค าว่า เศษส่วน หมายถึง ความสมัพนัธต์ามสดัส่วน ระหว่าง
วตัถจุ  านวนหน่ึง เทียบกับวัตถุทัง้หมด โดย เศษส่วน ประกอบดว้ย ตัวเศษ (numerator) หมายถึง 
จ านวนชิน้ส่วนของวัตถุท่ีมีอยู่ และตัวส่วน (denominator) หมายถึง จ านวนชิน้ส่วนทัง้หมดของ
วตัถนุัน้  ๆ   

เศษส่วน มีความส าคัญมาก ทุกคนจะได้พบ วิธีการสอนเนื้อหา โดยน าเสนอ
นกัเรียน แบบเนน้ภาพ ส่ือท่ีนักเรียนสามารถสมัผัสได ้ นักเรยีนจะเห็นภาพแลว้น ามาประมวลเป็น
ความรูค้วามเข้าใจ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  ในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลจากการ
เรียนรูโ้ดยใชส่ื้อท่ีสัมผัส จับตอ้งไดนี้ ้จะท าใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องเศษส่วนได้
ชัดเจนและถูกต้อง  ซึ่งจะเป็นพื ้นฐานท่ีส าคัญในการเรียนเรื่องอื่น ในระดับสูงต่อไป (สถาบัน
นวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัมหิดล จ.นครปฐม : Online) 

1.3.4.1 รูปแบบของเศษส่วน 
1) เศษส่วนสามัญ คือ จ านวนตรรกยะ ท่ีสามารถเขียนใหอ้ยู่ในรูป a/b  หรือ  

𝑎

𝑏
  โดยท่ี a และ b ซึ่งเรียกว่า ตวัเศษ และ ตัวส่วน ตามล าดับ เป็นจ านวนเต็ม ทัง้คู่ ตัวเศษ แสดง

แทนจ านวนของส่วนแบ่ง  และตัวส่วนซึ่งไม่เท่ากับศูนย์แสดงแทนการแบ่งส่วนจากทั้งหมด 
เศษส่วนสามญั แบ่งเป็น  เศษส่วนแทแ้ละเศษส่วนเกิน โดย เศษส่วนแท ้(proper fraction) จะมีค่า
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ของตวัเศษนอ้ยกว่าตวัส่วน ท าให ้ปริมาณของเศษส่วนนอ้ยกว่า 1 เช่น 
7

9
  และเศษเกิน (improper 

fraction) คือเศษส่วนท่ีค่าของตวัเศษมากกว่าหรือเท่ากบัตวัส่วน  เช่น   5
5
   ,   9

7
 

2) จ านวนคละ เป็นการน าเสนอเศษส่วนอีกรูปแบบหน่ึง โดยน าจ านวนเต็ม 
ประกอบเขา้กบัเศษส่วนแท ้และมีปริมาณเท่ากบัสองจ านวนนัน้ บวกกนั   

ตวัอย่าง  ถา้มีเคก้เต็มถาดสองชิน้และมีเคก้ท่ีเหลืออยู่อีกสามในส่ีส่วน ซึ่งมี

ค่าเท่ากบั 2 + 
3

4
  จ านวนคละ ซึ่งสามารถแปลงไปเป็นเศษเกินและแปลงกลบัได ้ดงันี ้ 

การแปลงจ านวนคละ  2 
3

4
   ใหเ้ป็นเศษเกิน      

- คณูจ านวนเต็ม กบั ตวัส่วนของเศษส่วนแท ้จะได ้  2 × 4 = 8 
- บวกผลคณู  ดว้ยตวัเศษ จะได ้ 8 + 3 = 11 

- น าผลบวกเป็นตวัเศษ  และตวัส่วนเท่าเดิม  เขียนใหม่เป็นเศษเกิน  
11

4
 

การแปลงเศษเกิน     
11

4
   ใหเ้ป็นจ านวนคละ      

-  หารตวัเศษดว้ยตวัส่วน จะได ้ 11 ÷ 4 =   2  เศษ 3   
-  ใชผ้ลหาร ท่ีเป็นจ านวนเต็ม  จะได ้ 2 

-  น าเศษจากการหาร  เป็นตวัเศษ  ประกอบกบั ตวัส่วน จะได ้  
3

4
      

-  เขียนเศษส่วนต่อทา้ยจ านวนเต็ม จะได ้  2 
3

4
 

3) เศษส่วนท่ีเทียบเท่ากัน เป็นเศษส่วนท่ีมีค่าเทียบเท่ากับอีกเศษส่วนหน่ึง 
คิดไดจ้ากการคูณหรือการหาร ทัง้ตัวเศษและตัวส่วน ดว้ยจ านวนใดๆ ท่ีเท่ากัน  เน่ืองจาก จ านวน

ท่ีน ามาคูณหรือน ามาหาร  ทั้ง ตัวเศษและตัวส่วน คือ เศษส่วน  
𝑛

𝑛
  (ซึ่งมีค่าเท่ากับ  1) ดังนั้น  

ค่าของเศษส่วน จึงเท่าเดิม    
ตวัอย่าง สองในส่ีส่วนของเคก้หน่ึงกอ้น มีค่าเท่ากบั จากการแบ่งเคก้ครึง่กอ้น  

หรืออธิบาย ไดด้ังนี ้  น า  
1

2
  คูณดว้ย 2 ทัง้ตัวเศษและตวัส่วน  จะไดผ้ลลัพธ์

เป็น  
2

4
  ซึ่งยงัคงมีปริมาณเท่ากบั  

1

2
  จึงกล่าวไดว้่า  

2

4
 เทียบเท่ากบั 

1

2
       

การหาเศษส่วนท่ีเทียบเท่ากัน  สามารถใช้การหารเศษส่วนด้วยจ านวนท่ี
เท่ากัน เรียกว่า การตัดทอนหรือการลดรูปเศษส่วนใหม้ีค่านอ้ยลง (ไม่ใช ้ 0 เป็นตัวหาร ) แต่หาก
พบเศษส่วนท่ีมีตัวเศษและตัวส่วน  ท่ีไม่มีตัวประกอบร่วม ซึ่งหมายถึง ไม่มีตัวเลขใด ท่ีหาร
เศษส่วนนัน้ไดแ้ลว้ (นอกจาก เลข 1) จะเรียกเศษส่วนนัน้ว่า เศษส่วนอย่างต ่า   
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ตวัอย่าง  
3

5
  เป็นเศษส่วนอย่างต ่า เน่ืองจาก มีตัวประกอบรว่ม เพียงตัวเดียว 

คือ 1  ไม่มีจ  านวนใดท่ีหารเศษส่วนนี ้ไดล้งตวั นอกจาก 1 แต่หากเป็น 
3

6
 สรุปไดว้่า ไม่เป็นเศษส่วน

อย่างต ่า เน่ืองจาก  ยงัสามารถน า 3 ไปหารได ้ทัง้ตวัเศษ และตวัส่วน  ซึ่งไดค้ าตอบท่ีเป็นเศษส่วน

อย่างต ่า คือ 
1

2
 

นอกจากนัน้ ยังมีการเปรียบเทียบเศษส่วน  โดยสรา้งเศษส่วนท่ีเทียบเท่ากัน
ขึน้มาใหม่   โดยสรา้งเป็นเศษส่วนท่ีมี ตัวส่วนเท่ากัน  แล้วจึงเปรียบเทียบกัน  โดยให้มีตัวส่วน
เท่ากันก่อน จึงจะสามารถเปรียบเทียบได ้  โดยในการค านวณนั้น อาจใชก้ารคูณตัวส่วนทัง้สอง
จากตวัคณูรว่มนอ้ย  

ตวัอย่าง  การเปรียบเทียบ   
3

4
 กบั 

2

5
      

จะตอ้ง หาตวัคณูรว่มนอ้ย หรือ ค.ร.น.  ของ  4 กบั 5  จะไดเ้ท่ากบั  20    

ดงันัน้ เศษส่วนท่ีเทียบเท่า  
3

4
    คือ   

15

20
       

และ เศษส่วนท่ีเทียบเท่ากบั 
2

5
    คือ  

8

20
       

จากนัน้ เปรียบเทียบ 
15

20
    กบั  

8

20
      

จะไดว้่า       
15

20
    มากว่า   

8

20
      

4) เศษส่วนซอ้น คือ เศษส่วนท่ีมีตวัเศษหรือตวัส่วนเป็นเศษส่วนอื่น   

เช่น 

3

1
2

1

 เป็นเศษส่วนซอ้น  ในการลดรูปของเศษส่วนซอ้น ท าไดโ้ดยการหาร 

ตวัเศษ ดว้ยตวัส่วน  ใชว้ิธีเดียวกบัการหารตามปกติ  ดงันัน้ 

3

1
2

1

  จึงเท่ากบั   
1

2
 ÷ 

1

3
 = 

3

2
    

นอกจากนี ้ ตัวเศษหรือตัวส่วน ยังสามารถ ใช้เป็นนิพจนข์องเศษส่วนอื่นๆ 
ต่อไปไดอ้ีก เช่น เศษส่วนต่อเน่ือง (continued fraction)  

5) ส่วนกลับและตวัส่วนท่ีไม่ปรากฏส่วนกลับของเศษส่วน หมายถึง เศษส่วน

อีกจ านวนหน่ึง ท่ีมีตวัเศษและตวัส่วน สลบักนั เช่น ส่วนกลบัของ   
2

7
  คือ  

7

2
      

นอกจากนี ้จ านวนใด ๆ เมื่อหารดว้ย 1 จะได ้จ านวนนั้น ดังนั้น จ านวนใด ๆ 
จึงสามารถเขียนในรูปเศษส่วน ได ้โดยมีตวัส่วน เท่ากบั 1   
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เช่น 7 เขียนในรูปเศษส่วน  เท่ากบั  
7

1
  มีเลข 1  เป็นตัวส่วน  ซึ่งอาจไม่เขียน

เลข 1ก็ได ้ส่วนกลบั ของ 7  คือ  
7

1
 

ดังนั้น  จึงสามารถสรุปได้ว่า  เศษส่วนและจ านวนทุกจ านวน (ยกเว้น 0) 
สามารถมีส่วนกลบัไดเ้สมอ  

1.3.4.2 การคิดค านวณเศษส่วน 
1) การเปรียบเทียบค่าของเศษส่วน หากตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษ 

เปรียบเทียบกนัไดท้นัที เช่น   
3

5
 > 

2

5
  เพราะ   3  >  2  

แต่หากตัวส่วนไม่เท่ากัน จะตอ้งท าใหต้ัวส่วนเท่ากันก่อน จึงเปรียบเทียบกัน
ได ้  

วิธีหน่ึง ท่ีใช้ในการท าให้ตัวส่วนเท่ากัน คือ การหาตัวส่วนร่วม อธิบายได ้
ดงันี ้ 

การเปรียบเทียบ  
𝑎

𝑏
 กบั 

𝑐

𝑑
   ใหน้ า  d คณูกบั 

𝑎

𝑏
   จะได ้  

𝑎𝑑

𝑏𝑑
  

และน า  b คณูกบั 
𝑐

𝑑
     จะได ้ 

𝑏𝑐

𝑏𝑑
        

แสดงให้เห็นว่า   bd   เป็นตัวส่วนร่วม  จึงเปรียบเทียบ ตัวเศษ  คือ ac 
กบั bc   

ตัวอย่าง  เปรียบเทียบ   
2

3
  กับ 

3

4
    ตอ้งท าให้  

2

3
  เป็น   

8

12
      และ  

3

4
 

เป็น   
9

12
    ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกนัได ้  

2) การบวก ลบ คณู หาร เศษส่วน 
ในการคิดค านวณเศษส่วนนั้น สามารถด าเนินการเศษส่วน คือ บวก ลบ 

คณู หาร เศษส่วนไดเ้ช่นเดียวกับจ านวนทั่วไป  เศษส่วนมีสมบัติการสลับท่ี  การเปล่ียนกลุ่ม การ
กระจาย  และไม่มีการหารดว้ยศนูย ์  

- การบวกและการลบเศษส่วน แบ่งได ้2 กรณี คือ   
1)  กรณี ตวัส่วนเท่ากัน ใหน้ าตัวเศษ มาบวกหรือลบกนัไดท้นัที และ

ไดผ้ลลพัธเ์ป็นเศษ ท่ีมีตวัส่วนเท่าเดิม    

เช่น      
2

4
 + 

1

4
 = 

3

4
       ,       

7

8
 – 

5

8
 = 

2

8
 

2)  กรณี ตวัส่วนไม่เท่ากนั  ตอ้งคิดใหเ้ป็นเศษส่วนเทียบเท่า  ซึ่งมีตัว
ส่วนเท่ากนัก่อน จากการหาผลคณู หรือการหาตวัคูณรว่มนอ้ยของตัวส่วนทัง้หมด และเมื่อตัวส่วน
เท่ากนั แลว้จึงน าตวัเศษของเศษส่วนท่ีเทียบเท่า มาบวกหรือลบกนั ตามปกติ   
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เช่น    
3

4
+ 

5

2
      =     

9

12
 + 

5

12
       

                             =     
14

12
 

- การคูณเศษส่วน  ใชว้ิธีการน าตัวเศษคูณตัวเศษ  และตัวส่วน คูณ ตัว
ส่วน  ไดเ้ป็นผลลพัธท่ี์ตอ้งการ 

เช่น   
5

6
 × 

2

3
 = 

10

18
 

- การหารเศษส่วน  ใชว้ิธีการแปลงตวัหาร โดยใหก้ลับน าตัวเศษกลบัเป็น
ตวัส่วน  และน าตวัส่วนกลบัเป็นตวัเศษ   แลว้น าไปคณูกบัตวัตัง้   

เช่น      
8

9
  ÷   

2

3
   

             =  
8

9
  x   

3

2
     =     

24

18
   

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะได้เรียนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน  ซึ่งระบุอบู่ในสาระ 1  จ านวนและพีชคณิต และระบุเนือ้หานี ้อยู่ในหนังสือเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เล่ม 2  ระดับชั้น ม.1  บทท่ี 4 ทศนิยมและเศษส่วน (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2554) ซึ่งมีหัวขอ้ย่อย ไดแ้ก่ เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
เศษส่วน  การบวกและการลบเศษส่วน  การคูณและการหารเศษส่วน  ความสัมพันธ์ ระหว่าง 
ทศนิยมและเศษส่วน  อน่ึง เนื ้อหา เรื่อง เศษส่วน  พบว่า ก าหนดไว้ในหลักสูตรในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนตน้ ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้   ตาม
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง  รวม 5 ระดบัชัน้ ดงันี ้ 

1. ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
สาระการเรียนรูท่ี้ 1 จ านวนและพีชคณิต 
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เรื่องท่ี 2 เรื่อง เศษส่วน ประกอบด้วย  

1)  เศษส่วนท่ีตวัเศษนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัตวัส่วน   และ 2) การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน 
ตัวชีว้ัด ข้อ 3  บอก อ่านและเขียนเศษส่วน  แสดงปริมาณของส่ิงท่ี

ก าหนด 
ตัวชีว้ัด ข้อ 4 เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากันโดยตัวเศษน้อย

กว่าหรือเท่ากบัตวัส่วน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  เรื่องท่ี 4 การบวก การลบเศษส่วน 

ประกอบดว้ย 1) การบวกและการลบเศษส่วน 2) การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหาการ
ลบเศษส่วน 
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ตัวชีว้ัด ข้อ  10 หาผลบวกของเศษส่วน  กรณี ตัวส่วนเท่ากัน และ
ผลบวกไม่เกิน 1  และหาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั   

ตวัชีว้ัด ขอ้ 11 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวกเศษส่วน 
กรณีตวัส่วนเท่ากนั และผลบวกไม่เกิน 1 และโจทยปั์ญหาการลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนเท่ากนั     

2. ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  
สาระการเรียนรู ้ท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต  
สาระการเรียน รู้แกนกลาง  เรื่องท่ี  2 เศษ ส่วน ประกอบด้วย   

1) เศษส่วนแท ้เศษเกิน จ านวนคละ   2) ความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนคละกบัเศษเกิน 3) เศษส่วน
ท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต ่า และเศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ  4) การเปรียบเทียบเศษส่วน  
การเรียงล าดบัเศษส่วนและจ านวนคละ  

ตัวชี ้วัด ข้อ 3 บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จ านวนคละ แสดง
ปริมาณส่ิงของตามเศษส่วนและจ านวนคละท่ีก าหนด   

ตวัชีว้ดั ขอ้ 4 เปรียบเทียบ  เรียงล าดบัเศษส่วนและจ านวนคละ ท่ีตัว
ส่วนตวัหน่ึงเป็นพหคุณูของอีกตวัหน่ึง  

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เรื่องท่ี 5 การบวก การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ ประกอบดว้ย 1) การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ เศษส่วนและจ านวนคละ     

ตวัชีว้ัด ขอ้  13  หาผลบวกและผลลบเศษส่วนและจ านวนคละ ท่ีตัว
ส่วนตวัหน่ึงเป็นพหคุณูของอีกตวัหน่ึง    

ตวัชีว้ดั ขอ้ 14  แสดงวิธีหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการบวกและลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ  

3.  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
สาระการเรียนรูท่ี้ 1  จ านวนและพีชคณิต  
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เรื่องท่ี 3 เศษส่วนและการบวก การลบ 

การคณู การหารเศษส่วน ประกอบดว้ย 1) การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ 2) การบวก 
การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ  3) การคูณ การหารเศษส่วนและจ านวนคละ  4)  การบวก 
การลบ การคูณ และการหารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ   5) การแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วน
และจ านวนคละ  

ตวัชีว้ดั ขอ้ 1 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ  
ตวัชีว้ดั ขอ้ 2 หาผลคณู ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
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ตัวชีว้ัด ขอ้ 3 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคณู การหารเศษส่วน  

4. ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สาระการเรียนรู ้ท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่องท่ี 1 เศษส่วน ประกอบด้วย การ

เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ  โดยใช้ความรู ้เรื่อง การคูณร่วมน้อย 
(ค.ร.น.)   

ตัวชีว้ัด ขอ้ 1 เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 
100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม  

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เร่ืองท่ี  4  การบวก การลบ การคูณ การ
หารเศษส่วน ประกอบ ดว้ย 1) การบวก การลบ  เศษส่วนและจ านวนคละ โดยใชค้วามรู ้ค.ร.น.   
2) การบวก การลบ การคูณ และการหาร ระคน ของเศษส่วนและจ านวนคละ 3) การแก้โจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  

ตวัชีว้ัด ขอ้ 7  การหาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ และการ
หารระคน ของเศษส่วนและจ านวนคละ  

ตัวชี ้วัด ข้อ 8  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ  

5. ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
สาระการเรียนรู ้ท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เรื่องท่ี 1 จ านวนตรรกยะ ประกอบด้วย  

1) ทศนิยมและเศษส่วน 2) จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ 3) การน าความรู้
เกี่ยวกบัจ านวนเต็ม  จ านวนตรรกยะและเลขยกก าลงัไปใชใ้นการแกปั้ญหา   

ตัวชีว้ัด ข้อ 1 เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวน
ตรรกยะและใชส้มบัติของจ านวนตรรกยะ ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ละแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ได ้

จากเอกสารดังกล่าว สามารถแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนจะตอ้งเรียนเร่ือง เศษส่วน 
ตัง้แต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องได้ผลการเรียนผ่านตาม
เกณฑก์ารวดัและประเมินผล แต่ละช่วงจึงจบหลักสตูร ซึ่งแบ่งเป็นช่วงละ 3 ปี นกัเรียนจะตอ้งเรียน
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เศษส่วน รวม 3 ช่วง ได้แก่ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ ป.1 ถึง  ป.3 2) ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ ป.4 ถึง ป.6 3) ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ไดแ้ก่ ม.1 ถึง ม.3   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2560)  
ระบุคณุภาพผูเ้รียนแต่ละช่วง ดงันี ้  

ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.3 เนน้คุณภาพนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องความรูสึ้กเชิงจ านวน
เกี่ยวกับเศษส่วน ท่ีไม่เกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วน กรณี ตัวส่วนเท่ากัน และน าไปใช้
ในสถานการณต่์าง ๆ ได ้

ระดับชั้น ป.4 ถึง  ป.6  เน้นคุณภาพการอ่าน การเขียน ตัวเลข ตัวอักษรแสดง
จ านวนนบั ทศนิยม ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  เศษส่วน  อตัราส่วน รอ้ยละ  

ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3  เน้นใหน้ักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง 
อตัราส่วน สดัส่วนและรอ้ยละ และน าความรูไ้ปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริงได ้ 

จากการรวบรวมสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการเรียนเศษส่วน พบว่า 
จินตนา พุทธินันท์ (2544) ได้รวบรวมผลประเมินปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของครูและ
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปว่า ความคิดรวบยอดในการเรียนเรื่องเศษส่วนเป็นส่วนส าคัญท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความรูค้วามเขา้ใจดา้นคณิศาสตร ์และเป็นเนือ้หาคณิตศาสตร ์ซึ่งค่อนขา้ง
เป็นปัญหาในเกือบทกุดา้น สอดคลอ้งกบั องอาจ  ซึมรมัย ์(2561) ท่ีไดส้งัเคราะหง์านวิจัย วิชาเอก
คณิตศาสตร ์ระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จ านวน 159 เร่ือง ปีการศึกษา 
2536 ถึง 2557 พบว่า หัวข้อท่ีมีการศึกษาวิจัยมากท่ีสุด คือ เรื่อง เศษส่วน รองลงมาคือ เรื่อง 
สมการ  และส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีปัญหาเร่ือง เศษส่วน    

Riccomini, Paul and Witzel (2009) กล่าวว่า เศษส่วนและทศนิยมเป็นเรื่องท่ี
เรียนมานาน ซึ่งมีประโยชนม์ากมายในชีวิต ส่วนใหญ่ใชใ้นการท างานการเงิน ส่วนบุคคล เช่น การ
ช าระภาษี อัตราบัตรเครดิต หมายเลขสินคา้ เป็นตน้ แต่ยังพบปัญหาในการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง
และแพร่หลาย Margaret et al. (2018) กล่าวว่า เรื่อง เศษส่วน  มีความส าคัญและเป็นพืน้ฐานท่ี
จ าเป็นส าหรบัการเรียนเนือ้หาในระดับสงู  เช่น พีชคณิต และก่อนท่ีนกัเรียนจะจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐานเร่ืองเศษส่วน ก่อนท่ีจะเรียนระดบัสงูต่อไป ซึ่ง Mazzocco et al 
(2013) กล่าวว่า เศษส่วนเป็นเร่ืองทา้ทาย ส าหรบันักเรียนหลายคน  ดงัเช่น นักเรียนท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในระดับมธัยมศึกษา ซึ่งไดเ้รียนเศษส่วนมาแลว้ แต่ยงัไม่เขา้ใจเนือ้หาบางประการและเป็นเร่ือง
ท่ียากต่อการเรียนรู้ ขณะท่ี Fuchs et al.(2017) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของนัก
การศึกษา พบว่า เศษส่วนเป็นหัวขอ้เรื่องท่ีส าคัญ เป็นพืน้ฐานของการเรียนคณิตศาสตรเ์รื่องอื่น



  33 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีนักเรียนหลายคนพบปัญหาในการเรียนเศษส่วนในหัวข้อ
ย่อย เรื่อง จ านวนเต็ม  (whole-number) และการด าเนินการ (operations) (Geary et al., 2012; 
Siegler et al., 2 0 1 2 ; Namkung & Fuchs, 2 0 1 6 ; Seethaler,Fuchs, & Compton, 2011) 
ท านองเดียวกับ Tian (2017)  ท่ีกล่าวว่า เศษส่วนการเรียนรูเ้ป็นเรื่องยากส าหรับเด็กทั่วไปและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากส าหรบัเด็กท่ีมีปัญหาทางคณิตศาสตร ์(MD)  และ Shin & Bryant (2017) 
กล่าวเสริมว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์(MLD) มีความเขา้ใจในแนวคิด
และทักษะของเศษส่วนค่อนขา้งต ่า ทัง้ท่ีเศษส่วนเป็นรากฐานของพีชคณิต  ขณะท่ีหน่วยงานดา้น
คณิตศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (National Mathematics Advisory Panel : NMAP)  กล่าวว่า 
ปัญหาในการเรียนเร่ืองเศษส่วนของนกัเรียน เป็นหน่ึงในอปุสรรคส าคญัส าหรบัโรงเรียน ไดร้บัการ
จัดอันดับให้เป็นหัวข้อเรื่องท่ีควรพัฒนา เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการเรียนเรื่องพีชคณิตต่อไป 
(National Mathematics Advisory Panel, 2008 อ้างถึงใน Riccomini, Paul & Witzel, 2009 ; 
Fuchs et al., 2017)      

อน่ึง เศษส่วน เป็นหัวขอ้หน่ึงในรายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ท่ีมีรายละเอียดใน
หัวข้อย่อยเป็นจ านวนมากและค่อนข้างยากต่อการเข้าใจ พบปัญหาอย่างต่อเน่ืองจากระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจหลักการคิดแก้ปัญหา
เกี่ยวกบัเศษส่วน  ชญานิน  คมพจน ์(2550) ศึกษาปัญหาในการเรียน ทศนิยมและเศษส่วน พบว่า
นกัเรียนพบปัญหาในการแสดงขัน้ตอนการบวก ลบ คณู หาร เศษส่วน การท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่าง
ต ่า การเปล่ียนเศษเกินให้เป็นจ านวนเต็มหรือจ านวนคละ และการเปล่ียนจ านวนคละให้เป็น
เศษเกิน ศรีสขุ  ชีพพานิชย ์(2553) กล่าวถึงความผิดพลาดในการคณูและการหารเศษส่วน นัน้เกิด
จาก การเขียนเศษส่วนใชส้ัญลักษณ์ ท่ีส่งผลใหน้ักเรียนไม่สามารถจินตนาการเป็นภาพได ้เมื่อ
เรียนเนือ้หามากขึน้ท าใหน้ักเรียนลืมหรือเกิดความสับสนในความคิดรวบยอด อีกทั้งขาดส่ือการ
สอนท่ีช่วยสรา้งความคิดรวบยอดและความเขา้ใจใหก้บันกัเรียน   

นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เมื่อไดเ้รียนเร่ืองเศษส่วน ก็จะ
พบปัญหาดงัเช่นใน งานวิจยัของ Ikhwanudin and Suryadi (2018) ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัการเรียนรู ้
เร่ือง เศษส่วนของนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ในโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ตอนตน้ 
โดยการทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ครู พบว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ใช้วิธีการท่ี
สอดคล้องกันระหว่างความเข้าใจและวิธีคิด นั่นคือ การตีความและการแก้ปัญหา ข้อค้นพบท่ี
น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ 1) นักเรียนรูว้ิธีการหารเศษส่วนได้ แต่ยังน าไปใช้ไม่ถูกตอ้ง 2) นักเรียนใช้
วิธีการหารในการคณูเศษส่วน 3) นกัเรียนใชข้ัน้ตอนการคณูซ า้ ๆ ในเร่ืองการหารเศษส่วน 
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ดงันัน้ ความไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนรูเ้ร่ืองเศษส่วนของนกัเรียน ท่ียงัคง
เป็นปัญหา แต่มีแนวโนม้ท่ีจะแกไ้ขไดโ้ดยการออกแบบกิจกรรมจากนั้นใหน้ักเรียนไดร้ว่มกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ ได้สัมผัส จับตอ้งส่ือการเรียนรูท่ี้เป็น
รูปธรรม  โดยครูเป็นผูเ้ตรียม  แลว้เชื่อมโยงความรูจ้ากส่ือรูปธรรมเขา้สู่ความรูแ้บบนามธรรม เรียก
ได้ว่าจากประสบการณ์จริง  และกระบวนการปฏิบัติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; พิมพันธ์ เต
ชะถุปต์ และคณะ, 2544) สรุปได้ว่า การเรียนรูเ้รื่อง เศษส่วน ควรเริ่มจากวัสดุท่ีเป็นรูปธรรม 
น าเสนอใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน นกัเรียนจะสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่าย ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็น
รูปภาพและสญัลกัษณ ์เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจในลักษณะนามธรรมและสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ได ้ (ศรีสขุ ชีพพานิชย,์2553; อจัฉรา สขุส าราญ, 2555) 

การใชส่ื้อการเรียนรู ้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดงัเช่น งานวิจยัของ ศรีสุข 
ชีพพานิชย ์(2553) ศึกษาวิจัยเพื่อสรา้งความคิดรวบยอด เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของ
นกัเรียน ชัน้ ป.5  โดยใชรู้ปจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั ซึ่งเป็นส่ือรูปธรรม ในการกระตุน้ใหน้กัเรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเองผ่านการพับและแรงารูปส่ีเหล่ียมจัตุรสั  แบ่งพืน้ท่ีในรูปส่ีเหล่ียมจัตุรสั 
แลว้ใชก้ระบวนการคิด เพื่อคน้หาความคิดรวบยอดในการคณูและการหารเศษส่วน พบว่าประสบ
ความส าเร็จในระดับดี  อัจฉรา สุขส าราญ (2555) สรา้งหนังสือการต์ูนประกอบการสอน เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนชัน้ ป.5 จ านวน 3 เล่ม ไดแ้ก่ เล่มท่ี 1 ตอนความหมายของเศษส่วน เล่มท่ี 
2 ตอนเศษสวนท่ีเท่ากันและเล่มท่ี 3 ตอนการเปรียบเทียบเศษส่วน พรอ้มด้วยแบบประเมิน
คณุภาพของหนังสือการต์ูน นักเรียนท่ีใชห้นังสือการต์ูนนีใ้หค้วามคิดเห็นว่า หนังสือการต์ูนท าให้
เขา้ใจเนือ้หาเรื่องเศษส่วนไดเ้ป็นอย่างดี นักเรียนรูสึ้กสนุกกบัการอ่าน และน าไปใชใ้นการทบทวน
บทเรียน  ส าหรบัการแกปั้ญหาการเรียนรูเ้รื่องเศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูใ้น
ต่างประเทศ ดังเช่น งานวิจัยของ Shin and Bryant (2017) ใช้โปรแกรมเศษส่วนแสนสนุก  
(Fun Fraction) เป็นส่ือคอมพิวเตอร ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิด เทคนิคการ
สะทอ้นกลับ และส่ือภาพเสมือนจริง (cognitive strategies, feedback , virtual manipulatives)  
มาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับ นักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.3  จ านวน 3 คน ท่ีบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ (MLD)  โปรแกรมนีอ้อกแบบมาจากพืน้ฐานของเนือ้หาความรูแ้ละปัญหา
ท่ีพบ ผลการศึกษาพบความหลากหลาย ของการแกปั้ญหาค าจากพืน้ฐาน ไปถึงขั้นตอนการเขา้
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม Fun Fraction มี non-overlapping data 
ranged อยู่ระหว่าง 56% ถึง 100% 
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นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
เศษส่วน สามารถช่วยแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังเช่น
งานวิจยัของ อจัฉรา  ศรีนคร (2551) ใหน้กัเรียนไดเ้รียนแบบรว่มมือกนักับเพื่อนในชัน้เรียน ขณะท่ี 
อารีรตัน์ ศิริ (2552) ใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้บบ TGT ภัทรนันท ์พรมภักดี (2553) เปรียบเทียบการ
สอนโดยใชช้ดุกิจกรรมบูรณาการกับการสอนปกติ  พิชญา นิลดี (2553) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู ้5E กบัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็น
รายบุคคล TAI  มยุรีย ์ สีเฉลียว (2554) นั้นใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือ (LT) มยุรี เร่ืองศรีมั่น (2555) 
เปรียบเทียบ ระหว่างกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ TGT กับกิจกรรมการเรียนรูแ้บบปกติ ฑิฆัมพร  
ภูมิประสาท (2559) ใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบ STAD ร่วมกับการใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ พานทอง 
ไพรลิน (2554) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง เศษส่วน โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบ
บทเรียนการต์ูน ผกายมาศ เหมชูเกียรต์ิ (2557) ใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตรแ์บบเรียนเป็นคู่ ทัด
ดาว  สนเมือง (2559) ใช้รูปแบบการเรียนรู้พัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning) 
กิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่า ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี  สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยต่างประเทศ Doabler et al. (2019)  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับและผลจากการช่วยเหลือ
การเรียนคณิตศาสตร ์ของนักเรียนประถมศึกษา เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างนักเรียนต่อครู 
แบ่งเป็น กลุ่ม 2:1 กับกลุ่ม  5:1 มีการประเมิน 6 รายการจากการเขา้ช่วยเหลือ พบว่า นกัเรียนใน
กลุ่ม 5:1 ไดร้บัโอกาสในการฝึกฝนกับเพื่อน ในขณะท่ีนักเรียนในกลุ่ม 2:1 มีส่วนรว่มในโอกาสใน
การฝึกฝน ท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล เป็นปริมาณมากกว่าและบ่อยกว่า และพบว่า เป็น
ประโยชนใ์นการส่งต่อเพื่อช่วยเหลือแบบกลุ่มย่อยและเป็นการสนับสนุนใหไ้ดจ้ัดกิจกรรมการฝึก
ปฏิบติัดา้นคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรียน 

ในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ครูผู้สอนควรออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ เปิดโอกาสใหน้ักเรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู ้ครูมีบทบาทในการเตรียมส่ือ
การเรียนรู ้เพื่อใหน้กัเรียน ไดเ้รียนรูจ้ากส่ือการเรียนรูแ้บบรูปธรรม  นกัเรียนไดส้ัมผสัและฝึกปฏิบัติ
กับวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมโยงจากรูปธรรมสู่ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เน้นกระบวนการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ, 2544 ศรีสุข  
ชีพพานิชย,์ 2553) อย่างไรก็ตาม การแกปั้ญหาในเร่ืองการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ยังคง
เป็นเรื่องท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้ดงัเช่นงานวิจยัท่ีรวบรวมมา ดังกล่าว  แต่กลยทุธ์หน่ึงท่ีนักการศึกษา
หลายท่าน กล่าวตรงกันนั่นคือ  กลยุทธ์การสอนโดยใช้รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) ซึ่งมี
หลักฐานยืนยันประสิทธิภาพสามารถสรา้งแนวคิด ความคิดรวบยอดในการเรียนรู ้เรื่อง เศษส่วน 
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(Jordan, Miller, & Mercer,1998; Butler Miller, Crehan, Babbitt & Pierce, 2003; Kim Wan g, 
& Michaels, 2015; Watt & Therrien, 2016)   

ดงันัน้ การออกแบบและจดัการเรียนรูท่ี้จัดใหน้ักเรียนสัมผัส ปฏิบัติจริง จะท าให้
ไดร้บัประสบการณโ์ดยตรง ดว้ยการใชส่ื้อการเรียนรูแ้บบรูปธรรม น าไปสู่การคน้พบเกิดความคิด
รวบยอดและขอ้สรุปได ้ซึ่งเป็นการสรา้งความคิดรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรูเ้ร่ืองเศษส่วนจึง
ควรใหม้ีการใช้ส่ือรูปธรรม แลว้แทนค่าเศษส่วนท่ีเป็นรูปธรรมด้วยรูปภาพหรือสัญลักษณ์ท่ีเป็น
นามธรรมตามล าดับ นกัเรียนท่ีพบปัญหาในการเรียนรูเ้ร่ืองเศษส่วนจะสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนได ้  

2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์
2.1 ความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรื่อง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งออกในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ระบุว่า ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง “การท่ี
บุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู ้ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท าให้เกิดความ
บกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ หรือกระบวนการเรียนรูพ้ืน้ฐานอื่นในระดับ
ความสามารถท่ีต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตามช่วงอายแุละระดบัสติปัญญา”  แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความ
สมัครใจของแต่ละบุคคลว่าจะจดทะเบียนคนพิการหรือไม่ โดย ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
นี ้จดัเป็น ผูพ้ิการประเภทท่ี 6 “ความพิการทางการเรียนรู”้    

ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้(LD) เมื่อพิจารณาตามเกณฑก์ารวินิจฉัย DSM-5 หรือ
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric 
Association, 2013) ซึ่งเป็นคู่มือทางการวินิจฉัยและสถิติเกี่ยวกับความบกพร่องทางสมอง เป็น
ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับล่าสุด ระบุ ว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Specific 
Learning Disorder) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทท่ีเร่ิมตน้ในช่วงวัยเรียน 
แมว้่าอาจจะไม่ยอมรบัจนกระทั่งวัยผูใ้หญ่ ได้รบัการวินิจฉัยโดยการทบทวนทางคลินิกเกี่ยวกับ
พฒันาการดา้นการแพทย ์การศึกษาและประวัติครอบครัวรายงานผลการทดสอบและการสังเกต
ของครูและการตอบสนองต่อการเขา้ช่วยเหลือทางวิชาการ   

ในการวินิจฉัย พบว่า ต้องใช้ความยากล าบากอย่างต่อเน่ืองในการอ่าน การเขียน 
การคิดคณิตศาสตรห์รือทักษะการใชเ้หตุผลเชิงคณิตศาสตร ์ ระหว่างเรียนในชั้นเรียนปกติ โดย
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สงัเกตไดว้่า มีการอ่านท่ีไม่ถกูตอ้งหรืออ่านชา้และไม่สามารถจดัการกบัปัญหาเกี่ยวกบัจ านวนหรือ
การใชเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์ มีทกัษะทางวิชาการในปัจจบุนัจะตอ้งต ่ากว่าระดับคะแนนเฉล่ียใน
การทดสอบทางวฒันธรรมและภาษาท่ีเหมาะสมส าหรบัการอ่านการเขียนหรือคณิตศาสตร ์ความ
ยากล าบากของแต่ละคนนั้นจะพัฒนาให้ดีขึน้ได้โดยต้องพัฒนาระบบประสาท ประสาทสัมผัส 
(การมองเห็นหรือการไดย้ิน) หรือความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนประสิทธิภาพการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมการด ารงชีวิต 

ความบกพร่องทางการเรียนรู ้สามารถวินิจฉัยได้หลังจากเริ่มเข้ารับการศึกษาใน
ระบบและ หากได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติในการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคล จะพบลักษณะ 
(American Psychiatric Association, 2013) ดงันี ้  

1) ประสบปัญหาความยากล าบากในการเรียนรูแ้ละการใชท้ักษะด้านวิชาการ
ตามท่ีระบุอย่างนอ้ยหน่ึงอย่าง เป็นเวลาอย่างนอ้ยหกเดือนแมจ้ะไดร้บัการช่วยเหลือตามเป้าหมาย 
ไดแ้ก่  

- การอ่านค าท่ีไม่ถกูตอ้งหรือชา้และติดขดั (เช่นอ่านค าเดียวใหอ้อกเสียง หรือ
ชา้และลงัเลในการอ่าน คาดเดาบ่อย ๆ มีปัญหาในการท าใหเ้กิดเสียงค า)  

-ความยากล าบากในการท าความเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีอ่าน  (เช่น  อาจ
อ่านขอ้ความไดอ้ย่างถกูตอ้งแต่ไม่เขา้ใจ ล าดบัความสมัพนัธห์รือความหมายท่ีลึกซึง้ยิ่งขึน้ของส่ิง
ท่ีอ่าน) 

- ความยากล าบากในการสะกดค า (เช่นอาจเพิ่มละเวน้หรือทดแทนสระหรือ
พยญัชนะ) 

- ความยากล าบากในการแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น ปัญหา
เกี่ยวกบัไวยากรณเ์ครื่องหมายวรรคตอน)   

- ความเขา้ใจเกี่ยวกบัตัวเลข , ขอ้เท็จจริงของจ านวนหรือการค านวณ , ไม่มี
ความรูสึ้กเชิงจ านวนหรือข้อความจริงเกี่ยวกับจ านวนหรือการคิดค านวณ (เช่น มีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัตวัเลข ขนาดและความสัมพนัธ ์ในระดบัต ่า  เช่น  การนบันิว้เพิ่มตวัเลขหลกัเดียวแทนท่ีจะ
ท าไดเ้ช่นเดียวกบัเพื่อน ผิดพลาดในการค านวณและอาจคิดสลบัขัน้ตอน) 

- ความยากในการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (เช่นการใช้แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์หรือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์) ความยากล าบากในการใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์(เช่น มีความยากล าบากอย่างรุนแรงในการใชแ้นวคิดทางคณิตศาสตรข์อ้เท็จจริงหรือ
ขัน้ตอนในการแกปั้ญหาเชิงปริมาณ) 
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2) ทักษะดา้นวิชาการท่ีต ่ากว่าความสามารถในของเด็กอายเุท่ากัน ส่งผลใหพ้บ
ปัญหาในการเรียนหรือปัญหาในชีวิตประจ าวนั 

3) ความยากล าบากเริ่มตน้ในช่วงวัยเรียน แมว้่าในบางคนจะไม่ประสบปัญหา 
จนกว่าจะถึงวยัผูใ้หญ่ (การศึกษา การท างาน และความตอ้งการแต่ละวนั มีมากขึน้) 

4) ความยากล าบากในการเรียนรูไ้ม่ไดเ้กิดจากเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ปัญหาการมองเห็นหรือการไดย้ิน สภาพทางระบบประสาท (เช่น โรคหลอดเลือด
สมองในเด็ก) เงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค ์เช่น ความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจหรือส่ิงแวดลอ้ม ภาษา 

การวินิจฉัย ผ่านการสงัเกตสมัภาษณป์ระวติัครอบครวัและรายงานของโรงเรียน อาจ
ใชก้ารทดสอบทางประสาทวิทยาเพื่อช่วยหาวิธีท่ีดีท่ีสดุในการช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความผิดปกติใน
การเรียนรูเ้ฉพาะด้าน ประมาณ 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กวัยเรียนต่อสู้กับความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ร ้อยละ 80 ของผู้ท่ีมี ปัญหาทางการเรียนรู ้ จะมีความผิดปกติด้านการอ่าน 
(Dyslexia) ผูท่ี้มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้หน่ึงในสาม ไดร้บัการประเมินว่า มีภาวะสมาธิสัน้ 
(ADHD)  ทักษะเฉพาะอื่น ๆ ท่ีอาจได้รบัผลกระทบ ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดเป็นค า เขียน
การสะกดค า การอ่านเพื่อสรุปความเขา้ใจ การค านวณทางคณิตศาสตรแ์ละการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ความยากล าบากในทักษะเหล่านีอ้าจท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนรูว้ิชาต่าง ๆ เช่น 
ประวติัศาสตร ์คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และสังคมศึกษา และยังจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั  เน่ืองจากความผิดปกติในการเรียนรูท่ี้มีความบกพรอ่ง  ซึ่งหากไม่ไดร้บัการยอมรบั
และจดัการสามารถท าใหเ้กิดปัญหาตลอดชีวิตของบุคคลนอกเหนือจากการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีต ่ากว่า ปัญหาเหล่านีร้วมถึงความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้ของความทกุขท์างจิตใจมากขึน้ สุขภาพจิต
โดยรวมท่ีแย่ลง การว่างงาน/การอยู่ภายใตก้ารจา้งงานและการลาออกจากโรงเรียน   

กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม (2560) กล่าวว่า โรคการเรียนรู้บกพร่องเฉพาะด้าน 
(Specific learning disorder)  เป็นความบกพร่องทางพัฒนาการด้านการเรียนรูท้างการศึกษา
พื ้นฐาน ในด้านการอ่าน การเขียนสะกด หรือคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสม โดย
ความสามารถท่ีบกพร่องนั้น รุนแรงกว่าความสามารถทางเชาวปั์ญญาท่ีควรจะเป็นตามอายุจริง 
อย่างชดัเจน หรือจนท าใหเ้สียความสามารถทางการเรียนและหนา้ท่ีของตน 

ผดุง  อารยะวิญญู (2561) กล่าวสรุปว่า เด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้ อาจดูจาก
รา่งกายภายนอกเป็นปกติ  แต่พบความยุ่งยากล าบากในการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
ทางดา้นภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาอื่น ๆ และวิชาคณิตศาสตร ์ มีความไม่เป็น
ระเบียบ ท างานไม่เรียบรอ้ย ภาษาอังกฤษใชค้ าว่า LD (learning disability) หรือ SLD (specific 
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learning disability) ท่ีเจาะจงกว่า  หากสอนถกูวิธี เด็กเหล่านีเ้รียนหนงัสือได ้หลายคนเรียนจบขั้น
มหาวิทยาลัย หากสอนไม่ถูกวิธีเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ สอบตกและอาจออกจากการเรียน
กลางคนั 

ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้เป็นค าทั่วไปท่ีอา้งถึงกลุ่มของความผิดปกติท่ีต่างกนัใน
การคัดแยก  ซึ่งผูท่ี้มีลักษณะนี ้จะพบกับความยากล าบากในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน  การให้เหตุผล พบความสามารถทางคณิตศาสตร์หรือทักษะทางสังคมในระดับต ่า 
สันนิษฐานว่าเป็นเพราะความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ความบกพร่องในการเรียนรู้
อาจเกิดขึน้พรอ้มกับเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ความบกพร่องทางประสาทสัมผสั, ความบกพร่องทางจิต, 
ปัญญาอ่อน, สังคมและอารมณ์แปรปรวนซึ่งอาจเกิดขึน้พรอ้มกับอิทธิพลทางสังคม หรือปัจจัย 
psychogenic หรือดว้ยความผิดปกติของความสนใจ ซึ่งทัง้หมดนีอ้าจท าใหเ้กิดปัญหาการเรียนรู ้
แต่ความบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ม่ไดเ้ป็นผลโดยตรงจากเงื่อนไขหรืออิทธิพลเหล่านัน้    

ผดุง  อารยะวิญญู (2561)  กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่อง ว่ายังไม่แน่ชัดรอ้ย
เปอรเ์ซ็นต ์แต่มีสาเหตท่ีุอาจเชื่อถือได ้ดังนี ้1) กรรมพนัธุ ์2) สขุภาพของมารดาขณะตัง้ครรภ ์การ
ใชย้าเสพติด เจ็บป่วยขณะตัง้ครรภ ์เป็นหัดเยอรมัน 3) เด็กขาดออกซิเจนระหว่างคลอด 4) ทารก
ไม่สมบูรณ ์เมื่อแรกคลอดเด็กมีน า้หนักนอ้ยเกินไปสายสะดือรดัคอ ใชเ้วลาคลอดนานมาก  คลอด
ยาก  หรือแม่ใชย้าขับทารก 5) อุบัติเหตุ 6) สภาพแวดลอ้ม สารเคมี เช่น ปรอท สารตะกั่ว โลหะ
หนักอื่น ๆ หรือการส่ือสารกับเด็กในวัยเร่ิมหัดพูด  หรือการสอนอ่านผิดวิธี สอนไม่ดี ไม่เหมาะสม 
เด็กถูกละเลย และกล่าวถึงสมองของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู ้(LD) ว่า สมองของเด็ก LD 
ท างานแตกต่างจากสมองของเด็กปกติจากการใช้เครื่องสแกนสมองแบบ fMRI พบว่าสมองของ
เด็ก LD ท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลในลักษณะท่ีแตกต่างไปจากสมองของเด็กปกติ กล่าวคือ ใน
การอ่าน คนทั่วไปสมองซีกซา้ย จะท างาน แต่เมื่อใชเ้ครื่องสแกนสมองพบว่า ขณะอ่านสมองซีก
ขวาของเด็ก  LD ท า งาน  ซึ่ ง เป็ นการท า งานแทนมองซี กซ้าย  ซึ่ ง ไม่ ใช่ หน้า ท่ี ของมั น   
(คนทั่วไปใชส้มองซีกซ้ายในการอ่านหนังสือ) ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากการทดลองโดยใชเ้ครื่อง fMRI 
สแกนสมองของเด็ก LD ขณะอ่านหนงัสือ เครื่องนีท้ าหนา้ท่ีบนัทึกการท างานของสมอง พบว่า ใน
เด็กปกติ สมองซีกซา้ยท างานไดดี้ เด็กอ่านได ้แต่ในเด็ก LD สมองซีกขวากลบัท างานแทนสมองซีก
ซา้ย  ในเด็กท่ีอ่านคล่อง สมองซีกซา้ยท างานไดดี้มาก ในเด็ก LD สมองซีกซา้ยไม่ท างาน สมองซีก
ขวาจึงท างานแทน ท าใหเ้ด็กอ่าน ตะกุกตะกกั ไปจนถึงอ่านไม่ออกตามปกติสมองซีกซา้ยท าหนา้ท่ี
การอ่าน  สมองซีกขวาท าหนา้ท่ีท่ีสูงขึน้ เช่น ความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งเด็ก LD ท าไดดี้พบงานวิจัยท่ี
กล่าวว่านิวรอนในเซลลส์มองของเด็ก LD ท างานไม่ประสานกัน ส่ือประสาทระหว่างนิวรอนไม่
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สม ่าเสมอ ขอ้มูลไหลขาดเป็นช่วง ๆ เหมือนกับท่อน า้ท่ีอุดตัน จึงท าใหก้ารส่ือสารขาดเป็นช่วง ๆ 
เด็ก LD จึงฟังครูไม่เขา้ใจ มองเห็นส่ิงท่ีครูน าเสนอ แต่ก็ไม่เขา้ใจว่ามนัคืออะไร หากพูดออกไปผูอ้ื่น
ก็ฟังไม่รูเ้ร่ือง 

กุศลาภรณ์ ชัยอดุมสม (2560)  กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรูว้่า
เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับสภาพแวดลอ้ม เช่น การคลอดก่อนก าหนด มารดาสูบบุหรี่ 
ปัจจัยดา้นพันธุกรรมนั้น มักพบว่า ผูท่ี้มีญาติสายตรงเป็นโรคนี ้จะมีโอกาสเกิดการบกพร่องดา้น
การอ่านได ้4-8 เท่า และเกิดการบกพรอ่งทางดา้นคณิตศาสตร ์5-10 เท่า เมื่อเทียบกบับุคคลผูท่ี้ไม่
มีญาติสายท่ีเป็นตรงเป็น โรคนี ้  

Mercer and Pullen (2005) กล่าวถึง การเรียนรูข้องนักเรียนท่ีพบปัญหาความไม่
สอดคล้องกันระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับระดับความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบทกัษะดา้นการพูด การฟัง การเขียน ค าศพัท ์การอ่าน การใหเ้หตผลทางคณิตศาสตร ์
จะพบว่า ความคลาดเคล่ือนระหว่างเกณฑค์วามสามารถและผลลัพธ์ทางวิชาการต ่ากว่าเกณฑ์
ความสามารถท่ีแท้จริงมากท่ีสุด คือระดับความสามารถด้านการพูดและค าศัพท์ ส่วน
ความสามารถดา้นการคิดค านวณนัน้ พบว่า ต ่ากว่าเกณฑค์วามสามารถ เช่นเดียวกนั 

ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้  
1) ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เป็นค าท่ีหมายถึง ความยากล าบากในการอ่าน ผูท่ี้มี

ปัญหานี ้จะพบความบกพร่องในการเชื่อมต่อตัวอกัษรท่ีเห็น ดว้ยเสียง ส่งผลใหก้ารอ่านกลายเป็น
กระบวนการท่ีท าใหผู้ท่ี้มีปัญหานีจ้ะตอ้งใชค้วามพยายามมากและไม่มีความคล่องแคล่ว และอาจ
มีปัญหาเร่ืองความแม่นย า ในการสะกดค า ปัญหาในการอ่าน อาจเกิดขึน้ก่อนท่ีจะเรียนรูก้ารอ่าน 
เช่น มีปัญหาในการแยกค าพดูออกเป็นพยางค ์ 

2) ดิสกราเฟีย (Dysgraphia) เป็นค าท่ีใชอ้ธิบายความยากล าบากในการเขียนส่ิง
ท่ีคิดลงไปในกระดาษ พบว่าเกิดปัญหาดา้นการเขียนและการสะกดค า ไวยากรณ์ เครื่องหมาย
วรรคตอนและลายมือ 

3) ดิสแคลคเูลีย (Dyscalculia) เป็นค าท่ีใชอ้ธิบายความยากล าบากในการเรียนรู้
จ  านวนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องหรือใช้สัญลักษณ์และฟังก์ชั่นการค านวณคณิตศาสตร์ พบปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อาจรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการรับรู ้ตัวเลข การจดจ าข้อเท็จจริงทาง
คณิตศาสตร ์การค านวณทางคณิตศาสตร ์การใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์
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ความรุนแรงของความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้แบ่งไดด้งันี ้
1) ระดับต ่า (Mild) จะพบปัญหาบางอย่างกบัการเรียนรูใ้นดา้นวิชาการหน่ึงหรือ

สองสาขา แต่อาจชดเชยได ้
2) ระดบัปานกลาง (Moderate) จะพบปัญหาท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู ้ตอ้งไดร้บัการ

สอนเสริมพิเศษและการบริการช่วยเหลือ 
3) ระดบัสงู (Severe) จะพบกบัความยากล าบากในการเรียนรูอ้ย่างรุนแรง ส่งผล

กระทบต่อการเรียนวิชาอื่น ๆ 
แมว้่าจะไม่สามารถสังเกตอาการความบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ดง้่ายนกั แต่ปัจจุบัน 

พบว่ามีนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูม้ากขึน้และมีจ านวนมากท่ีสุด เมื่อเทียบกบัความบกพรอ่ง
ประเภทอื่น ๆ จากสถิติรายงานจ านวนนักเรียนท่ีความตอ้งการพิเศษ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 พบว่า มีนกัเรียนพิการเรียนรวมทัง้หมด 409,128 คน เป็น
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน 349,753 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.48 ของนักเรียนพิการ
เรียนรวมทัง้หมด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 พบว่ามี
นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน 371,210 คน จากนกัเรียนพิการทัง้หมด 432,590 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 85.81 ของนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2562, 
online) และจากการสังเคราะห์งานวิจัยดา้นการเรียนรวม  พ.ศ. 2550 – 2556 พบว่า มี 21 เล่ม 
ประเภทท่ีท าการวิจัย มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) บกพร่องทางด้านร่างกาย 2) การเคล่ือนไหวและ
สขุภาพ และ 3) ออทิสติก และสรุปไดว้่า ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้ เป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุด
ในโรงเรียนเรียนรวมแต่สามารถเรียนรวมได้ดีกว่าความบกพร่องประเภทอื่น (มลิวัลย ์ ธรรมแสง 
และ เมธาวี ภุมรินทร,์ 2560)  ซึ่งการรกัษาหรือการช่วยเหลือ มี 2 ประการหลัก คือ การจัดการ
ศึกษาในส่วนท่ีบกพรอ่งและส่งเสริมทกัษะอื่น เพื่อชดเชย (compensation) เช่น multiple sensory 
modalities การรักษาด้วยยามักให้ในกรณีท่ีมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น โรคสมาธิสั้น โรคทาง
อารมณ ์โรควิตกกงัวล  (กุศลาภรณ ์ชยัอดุมสม, 2560)   

ทวีศักด์ิ  สิริรตัน์เรขา (2558) กล่าวว่า เด็กท่ีพบความบกพร่องทางการเรียนรู ้เมื่อ
เติบโตขึน้จะใชช้ีวิตไดเ้หมือนปกติทั่วไป  หากไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างเหมาะสม จะสามารถอยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างปกติ แต่บางคนพบปัญหา ทักษะการอ่าน ทกัษะการเขียน ทักษะคณิตศาสตร ์ส่วน
เด็กท่ีไม่ไดร้บัการดูแลรกัษา ก็จะพบปัญหาทางการเรียน ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิต เด็กท่ีไม่ได้
รบัการชมเชย ก็กลายเป็นเด็กท่ีขาดความมั่นใจ ไม่มีสถานการณท่ี์จะท าใหเ้กิดความภาคภมูิใจ จึง



  42 

อาจไปแสดงความสามารถในดา้นอื่นทดแทน และกล่าวถึงผลกระทบของความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ดงันี ้

1. เกิดเป็นพฤติกรรมทางลบ มองว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อน เกิดเป็นปมดอ้ย   
เน่ืองจากมาองว่าตนเองเรียนหนงัสือไม่ได ้และเป็นคนโง่  

2. เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครวั เน่ืองจากพ่อ แม่ ผูป้กครองไม่เขา้ใจ 
ขอ้จ ากัดของเด็ก ยังมีความคาดหวังว่า เด็กเรียนหนงัสือได ้แต่เมื่อพบปัญหาในการอ่านหรือการ
เขียนหรือท าการบา้นไม่เสร็จ หรือมีผลสอบในระดับไม่ดี จะยิ่งท าใหพ้่อแม่ ผูป้กครองกล่าวต าหนิ
และเขม้งวดเร่ืองการเรียนมากขึน้ เป็นการกดดันเด็ก อาจส่งผลให้เด็กเกิดความรูสึ้กต่อตา้น ดือ้ 
เกเร ไม่อยากไปโรงเรียนหรือโดดเรียน  

3. เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับครู เน่ืองจาก ครูอาจจะไม่เข้าใจข้อจ ากัดบาง
ประการของเด็ก ท าให้ครูจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและจัดสอบตามปกติเช่นเดียวกับเพื่อน 
เด็กบางคนอาจท างานไม่เสร็จ ครูกล่าวต าหนิ และเค่ียวเข็ญเพิ่มขึน้ ส่งผลใหเ้ด็กถกูกดดัน ส่งผล
ต่อผลการเรียน เด็กอาจไม่สนใจเรียน โดดเรียนและอาจใหถ้กูออกจากระบบโรงเรียนได ้ 

4. เกิดปัญหาความสัมพันธก์ับเพื่อน เด็กบางคนถกูเพื่อนลอ้เลียนเร่ืองการเรียน 
ท าใหเ้ด็กรูสึ้กอับอาย ความมั่นใจลดลง อาจเปล่ียนความสนใจไปหาจุดเด่นทางลบ เช่น มีการ
กลั่นแกล้งเพื่อน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ท าให้เพื่อนไม่ชอบมากขึน้ นอกจากนี ้เด็กบางคนใช้เวลา
ท างานมากกว่าเพื่อน หรือตอ้งเขา้เรียนซ่อมเสริมเพิ่มขึน้ ท าใหไ้ม่มีเวลาพกัผ่อน หรือเล่นกบัเพื่อน 

5. เกิดปัญหาการขาดความรูแ้ละทกัษะ เน่ืองจากปัญหาเร่ืองการเรียน ท าใหเ้ด็ก
ไดร้บัความรูแ้ละทักษะ ไม่เท่าเพื่อน หรือเด็กตอ้งท างานตัง้แต่อายุนอ้ย การท างานจึงอยู่ในกลุ่ม
ผูใ้ชแ้รงงาน ส่งผลต่อความเส่ียงต่อปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาสรุา ปัญหาสารเสพติด เป็นตน้ 

จากข้อมูลดังกล่าว สรุปว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้นั้น เป็นนักเรียนท่ีมี
จ  านวนมากท่ีสุด เมื่อเทียบกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทอื่น และมีทักษะการอ่าน 
การเขียน การคิดดา้นคณิตศาสตร ์ในระดับต ่า อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรม ดังนั้น จึง
ควรใหก้ารช่วยเหลือและแกปั้ญหาท่ีพบ เพื่อใหน้ักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูไ้ดร้บัการพัฒนา
เต็มตามศกัยภาพมากท่ีสดุ 
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2.2 ลักษณะและปัญหาของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณติศาสตร ์ 
ความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์หรือความบกพรอ่งดา้นการค านวณ 

(Mathematics disorder) เป็นความบกพรอ่งท่ีเรียกว่า ดิสแคลคูเลีย (Dyscalculia) นกัเรียนจะคิด
ค านวณทางคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีสลับซับซอ้น ด้วยความยากล าบาก ไม่เขา้ใจหลักการ
พืน้ฐานทางการค านวณทางคณิตศาสตร์ มีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนและตัวเลข รวมไปถึงการแก้
โจทย์คณิตศาสตรอ์ย่างง่าย ๆ และพบปัญหาในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านีม้ีแนวโนม้ท่ีจะปรากฏในช่วงแรกท่ีเขา้เรียน และมีความชัดเจนขึน้เรื่อย ๆ นกัเรียนมีทักษะ
ในวิชาคณิตศาสตรต์ ่ากว่าเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกัน รอ้ยละ 5-8 ของนักเรียนทัง้หมด พบว่าเป็น
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านการค านวณ (ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์,2544; เบญจพร  
ปัญญายง,2549; ผดุง อารยะวิญญู, 2554; Gray, 2004  อ้างถึงใน สาวิตรี จุ้ยทอง,2559) หรือ
อาจพบความผิดปกติอื่น ๆ ในนักเรียนกลุ่มนี้  เช่น มีความยากล าบากในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ (math reasoning) หรือมี ปัญหาเกี่ยวกับความจ า  (working memory) อีกด้วย 
(Varma & Laurillard, 2011; Kaufmann, 2012 อ้างถึงใน เทอดพงษ์  ทองศรีราช , มปป) ดังนั้น 
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์จะมีความสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละการ
แกปั้ญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชท้กัษะทางการคิดค านวณและการแกปั้ญหาในระดับต ่า  แต่มีระดับ
ความสามารถทางสติปัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติ  ซึ่งนักเรียนนั้นมีการรบัรูไ้ดดี้และอยู่ในระบบ
การศึกษาตามปกติ และยังอาจพบความบกพร่องของพัฒนาการด้านอารมณ์และด้านอื่น ๆ 
(Fletcher et al., 2007; Karagiannakis G et al., 2014)   

ทวีศักด์ิ สิริรตันเ์รขา (2561) กล่าวว่า ความบกพรอ่งทางคณิตศาสตร ์(impairment 
in mathematics) คือ ปัญหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตรใ์นรูปแบบต่าง ๆ และมีหลายระดบัความรุน่แรง 
เช่น ไม่ เข้าใจการเขียนตัวเลข ไม่ เข้าใจการบวก ลบ คูณ  หาร ไม่ เข้าใจโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ไม่สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณไ์ด ้มีการคิดค านวณท่ีผิดพลาดบ่อยครัง้ ท า
ใหน้กัเรียนพบปัญหาในการหาค าตอบจากโจทยท่ี์ก าหนด 

เทอดพงศ ์ ทองศรีราช และ นิชรา  เรืองถารกานนท ์(2561) กล่าวว่า แนวทางการ
ตรวจคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู ้ดา้นการค านวณ ในระยะแรกยงัไม่มีการพฒันาเครื่องมือ
และน ามาใชใ้นเวชปฏิบัติของบริบทไทย การค านวณในช่วงแรกของการเรียนรู้ เริ่มจากการท า
ความเขา้ใจจ านวนและตัวเลขเป็นหลกั  การประเมินจึงเป็นการประเมินการรบัรูจ้  านวน (number 
sense) และเรียนรูเ้กี่ยวกับตัวเลขท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนจ านวน การเรียนรูด้้านคณิตศาสตรข์อง
นักเรียน เริ่มตันจากการสังเกตส่ิงรอบตัว และผ่านการสอนส่ิงท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตจริง เช่น 
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เรียนรู ้ขนาด จ านวน ปริมาณของส่ิงของ รวมถึงการนับโดยเข้าใจจ านวนท่ีนับได้ เมื่อเด็กเริ่ม
เรียนรูต้วัเลข นอกจากจะฝึกจดจ าตวัเลข เด็กควรเชื่อมโยงตวัเลขซึ่งเป็นสัญลักษณก์ับจ านวนของ
วตัถุ โดยอาจสอนดว้ยการใชเ้สน้จ านวน (number line) หมายถึงในเสน้ตรงหน่ึงเสน้ หาเลข 1 อยู่
ท่ีจดุเร่ิมตนั และเลข 5 อยู่ท่ีจุดปลายสดุของเสน้ เด็กควรเรียนรูว้่าตัวเลขท่ีอยู่ระหว่าง 1 และ 5 คือ
ตวัเลขอะไรบา้ง และเป็นตัวแทนของจ านวนใดบา้ง การทดสอบอาจประยุกตใ์ชห้ลักการนีโ้ดยให้
เด็กน าส่ิงของมาวางท่ีต าแหน่งต่าง ๆ ของเสน้ดว้ยจ านวนท่ีตรงกบัตัวเลขท่ีปรากฏ หากขาดทักษะ
พืน้ฐานเหล่านี ้การเรียนบวก-ลบเลขจะเป็นเพียงการจดจ าวิธีบวก-ลบเลขเท่านัน้ 

Kate Garnett (1998) กล่าวว่า เด็กท่ีมีความผิดปกติในวิชาคณิตศาสตรจ์ะรวมอยู่
ภายใต้การนิยามของความบกพร่องการเรียนรู ้ไม่ค่อยกล่าวเฉพาะไปถึงปัญหาการเรียนรูว้ิชา
คณิตศาสตร ์มีการประเมินผล ในระบบโรงเรียน  มีบริการการศึกษาพิเศษ เฉพาะพืน้ฐานความ
พิการของเด็ก การท่ีจะระบุว่าเป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้  มีเครื่องมือท่ีสามารถประเมินผล 
ดา้นคณิตศาสตร ์ความละเลย ไม่เป็นความส าคญัของปัญหา แต่อาจน าไปสู่ผูป้กครอง และครูจะ
เชื่อว่าการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่เป็นปัญหาหรืออาจจะไม่รุนแรงมาก อย่างไรก็ตาม ประมาณ มี 
6% ของเด็กวัยเรียนไม่ไดร้บัโอกาสในการพัฒนาความรูท้างคณิตศาสตรเ์ท่าใดนัก และนักเรียนท่ี
จดัเป็นการเรียนรูจ้ะไม่ไดร้บัการแกปั้ญหาเลย ท าใหปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ไม่ไดร้บัการแกไ้ข  ซึ่ง
จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีท าใหเ้กิดความกงัวลใจ ว่าจะเกิดผลกระทบกบัชีวิตประจ าวนั     

Bowen (2005) กล่าวถึง ลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
คือ การขาดมโนคติ เกี่ยวกับการจับคู่ 1:1 มีความยุ่งยากในเรื่องมิติสัมพันธ์ ขาดความรูค้วาม
เข้าใจ เกี่ยวกับค าศัพท์ทางคณิตศาสตร ์ไม่สามารถก ากับติดตามตนเอง ขาดความจ าเกี่ยวกับ
ขัน้ตอนของกระบวนการในการค านวณ 

Nation Center for Learning Disabilities : NCLD (2006) ระบุ ว่า  ดิสแคลคู เลีย 
(Dyscalculia) เป็นค าท่ีใช้อ้างถึง ความหลากหลายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร ์ ซึ่งไม่ใช่ส่ิงเดียวท่ีมาจากความบกพร่องทางคณิตศาสตร ์และความยากล าบาก
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและส่งผลกระทบต่อผู้ท่ีมีภาวะนีข้ณะท่ีอยู่โรงเรียนและในชีวิตไป
ตลอด เน่ืองจากความบกพร่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับคณิตศาสตร ์มีความแตกต่างกัน ผลกระทบท่ีมีต่อ
การพัฒนาบุคคลก็อาจแตกต่างกัน เช่น ผูท่ี้มีปัญหาในการประมวลผลด้านภาษา จะเผชิญกับ
ความทา้ทายท่ีแตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตรม์ากกว่า คนท่ีมีปัญหากับความสัมพันธ์เชิงภาพ-
เชิงพื ้นท่ี   มีปัญหาในการจดจ าข้อเท็จจริงและการจัดล าดับขั้นตอน เกี่ยวกับการจัดการทาง
คณิตศาสตร ์ อีกปัญหาหน่ึงคือ การจดจ าขอ้เท็จจริงและการจดัล าดบัขัน้ตอน  
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ดิสแคลคูเลีย (Dyscalculia) เป็นความพิการท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรท่ี์เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบประสาท นักเรียนท่ีได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็น ดิสแคลคูเลีย (Dyscalculia) 
นั้นมีการท างานทางสติปัญญาโดยเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียและความคลาดเคล่ือนอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างทักษะคณิตศาสตรแ์ละบรรทดัฐานตามล าดบัอายุ ส าหรบัการวินิจฉัยลักษณะของดิสแคล
คเูลีย (Dyscalculia) นัน้จะตอ้งพิจารณาว่าการบกพรอ่งทางคณิตศาสตรน์ั้น ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการท่ี
นักเรียนไม่ได้รบัการจัดการเรียนรู้, ความบกพร่องทางจิตใจ, ความเจ็บป่วยทางร่างกาย, หรือ
ปัญหาดา้นการไดย้ินและการมองเห็น ความแตกต่างทางวฒันธรรมหรือภาษาหรือความล่าชา้ใน
การพฒันาความสามารถซบัซอ้นกบัความบกพรอ่งทางดา้นการอ่าน และท่ีส าคัญคือตอ้งไดร้บัการ
ตรวจสอบความสามารถ เพื่อท่ีจะระบุให้แน่ชัดว่า เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้าน
คณิตศาสตร์ท่ีแท้จริง โดยพิจารณาจากความสามารถในการคาดคะเน ปริมาณเชิงจ านวน 
ความสามารถในการบอกเวลา  หรือความสามารถในการใชเ้งิน   

ผดุง อารยะวิญญู   (2561) ก ล่าวว่าความบกพ ร่อ งทางด้านการค านวณ  
(Dyscalculia)  เป็นความบกพร่องด้านหน่ึง ของความบกพร่องทางการเรียนรู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถทางการค านวณ ไดแ้ก่ การจดจ าตวัเลข และสญัลกัษณ ์ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวดั 
ระยะทาง เวลา ปริมาณและหน่วยของเงิน  นกัเรียนมีความบกพรอ่งทางดา้นนี ้จะไม่เขา้ใจค่าของ
ตวัเลข  อาจนบัเลขไปขา้งหนา้หรือถอยหลงัไม่ได ้ทอนเงินไม่เป็น ท่องสตูรคณูไม่ได ้ตอ้งใชนิ้ว้มือ
ช่วยในการคิดค านวณ  บวก ลบ คณู หาร  สบัสนการเขียนตวัเลข ท่ีคลา้ยกนั เขียนตัวเลขกลบักัน 
ไม่เขา้ใจความหมายของเศษส่วน ทศนิยม ไม่เขา้ใจค าศพัทค์ณิตศาสตร ์มีความยากล าบากในการ
ตีโจทยปั์ญหา ไม่เขา้ใจเร่ืองเวลา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัระยะทาง การชั่งตวงวดั และความคิด
เชิงปริมาณ   

จรีรกัษ์  จิรวิบูลย ์ (2546) กล่าวถึง ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือการคิดค านวณ ว่า 
เป็นความบกพร่องท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์เช่น การนับเลขไปขา้งหนา้หรือนับถอยหลังไม่ได ้ 
การไม่รูจ้ักหลักหน่วย หลักสิบ หลักรอ้ย  ท่องสูตรคูณไม่ได้ ไม่เขา้ใจการอ่านโจทย ์ไม่เขา้ใจการ
อ่านตวัเลขท่ีมีจ  านวนหลักมาก ๆ ไม่สามารถแสดงวิธีท าโจทยก์ารคณูหรือการหารได ้ส่งผลต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งนกัเรียนจะตอ้งน าวิธีการคิดค านวณ ประมาณค่า ไปประยกุตใ์ช ้   

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่า ปัญหาด้านคณิตศาตร ์ของนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้เกิดจากปัญหาการอ่านและการเขียน เน่ืองจากอ่านค าสั่งหรืออ่านศัพทใ์นหนังสือ
คณิตศาสตรไ์ม่ได ้เขียนตัวเลขจากหนังสือลงกระดาษหรือสมุดไม่ได ้หรืออาจมีปัญหาดา้นสมาธิ 
โดยในขณะท่ีครูสอน นักเรียนมีปัญหาในการจ าตัวเลขหรือจ านวนตามล าดับ ปัญหาดา้นการจ า
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สตูรคูณ หรือปัญหาการจ าขัน้ตอนต่าง ๆ จึงท าใหปั้ญหาของนกัเรียนมีความยุ่งยากมากยิ่งขึน้ อีก
ทั้งปัญหาด้านคณิตศาสตร ์ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเรื่องกระบวนการหรือเรื่องสัญลักษณ์  ซึ่ง
ปัญหาเรื่องกระบวนการ ไดแ้ก่ การคิดค านวณส่ิงท่ีมีกระบวนการซับซอ้น ทัง้ในการบวก ลบ คูณ 
หาร ทศนิยม สดัส่วน การทดเลข การยืมเลข ส่วนปัญหาเร่ือง สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ การใชเ้ครื่องหมาย
ทางคณิตศาสตร ์และการถอดสมการ เป็นตน้  

สถาบันราชานุกูล (2555) ระบุพฤติกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัญหาทางคณิตศาสตร ์คือ 
นกัเรียนไม่มีทกัษะและไม่เขา้ใจเกี่ยวกบัตวัเลข  การใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์การท่องจ าสตูร
คณู จึงหาค าตอบค าถามเกี่ยวกบัการด าเนินการของจ านวน นกัเรียนเกิดความสบัสน ไม่มั่นใจใน
การคิดหาค าตอบ ไม่เขา้ใจขั้นตอน ไม่เขา้ใจล าดบัตัวเลข อาจพูดตัวเลข 1-20 กลับไปมาไม่ได ้มี
ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์และไม่สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ เขียนตัวเลขสลับกัน เช่น 34 
เป็น 43 คิดหาค าตอบผิดพลาดเสมอ และใชเ้วลาในการคิดค่อนขา้งนาน มีปัญหาการยืม การทด 
มีปัญหาเกี่ยวกบัการนบัเงิน ทอนเงิน 

Ikhwanudin and Suryadi (2018) วิเคราะหรู์ปแบบของความเข้าใจเรื่อง เศษส่วน 
ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ในโรงเรียนเรียนรวม ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า 
นกัเรียนเรียนรูจ้ากความเขา้ใจและการคิดท่ีสอดคลอ้งกนั โดยรูว้ิธีการบวกเศษส่วน แต่ยงัน าไปใช้
ไดไ้ม่ถกูตอ้ง นักเรียนเรียนรูก้ารคูณไดดี้ ส่วนการหารเศษส่วนนัน้ ยังมีขอ้ผิดพลาด ในส่วนของวิธี
ท า 

ทฤษฎีการรูคิ้ด (Cognition) ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะของนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์โดยอธิบายรูปแบบของปัญหาทางการเรียนรู ้คือ กระบวนการจัดการ
ข้อมูล  (Information Processing)  เป รียบ เทียบความคิดของมนุษย์กับการท างานของ
คอมพิวเตอร ์มีองคป์ระกอบส าคญั คือ 

1. Sensory memory (ความจ าประสาทสมัผสั) คือ ระบบการเก็บขอ้มูลท่ีบนัทึก
ขอ้มลูจากการรบัรูผ่้านทางประสาทสมัผสั โดยจะเก็บในเวลาเพียง 2 วินาทีหรือนอ้ยกว่า 

2. Working Memory (ความจ าปฏิบติัการ) คือ ระบบของขอ้มลูท่ีก าลงัถกูใชง้าน
อยู่ 

3. Long-term memory (ความจ าระยะยาว) คือ แหล่งเก็บรวบรวมความรูพ้รอ้ม
ท่ีจะน าออกใชง้าน 
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ผลกระทบจากกระบวนการจัดการขอ้มูลท่ีส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร ์(Miller & 
Mercer, 1997; ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542)  คือ 

1. สมาธิสั้น มีลักษณะอาการ คือ ไม่มีสมาธิในการท่ีจะแก้ปัญหาโดยใช้
กฎเกณฑท์างคณิตศาสตร ์ 

2. พบความบกพรอ่งทางการรบัรูจ้ากการมอง มีลักษณะอาการ คือ แยกความ
แตกต่างระหว่างตัวเลขไดย้าก หรือแยกความแตกต่างของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่เขา้ใจ
การบวกแบบแนวตัง้ การบวกแบบแนวนอน ไม่เขา้ใจการใชเ้สน้จ านวน สบัสนเกี่ยวกบัการตวัเลขท่ี
คล้ายกันน เช่น เลข 6 กับ เลข 9 เลข 2 กับ เลข 5 ไม่เข้าใจค่าของเงิน ใส่เครื่องหมายหรือจุด
ทศนิยม ยงัไม่ถกูตอ้ง   

3. มีปัญหาในกระบวนการฟัง ซึ่งมีลกัษณะ เช่น ไม่สามารถนับเลขไดต้ามล าดับ 
ฝึกทักษะการฟังไดไ้ม่ดี พูดเป็นค าซ า้ๆ หรือพูดตามท่ีครูพูด ไม่ได ้ท่องสูตรคูณตามครูหรือเพื่อน
ไม่ได ้นบัตวัเลขเรียงตามล าดบัไม่ได ้เขียนตวัเลขตามค าบอกไม่ได ้เป็นตน้ 

4. นักเรียนมีปัญหาด้านความจ า เช่น นักเรียนเก็บจ าความรูเ้ดิมหรือความรูท่ี้
เรียนใหม่ได้ ไม่ดี ใช้เวลาในการคิดค านวณนานกว่าปกติ จ าขั้นตอนการคิดไม่ได้ จ  าสูตรทาง
คณิตศาสตรไ์ม่ได ้บอกเวลาไม่ได ้แกปั้ญหาคณิตศาสตรห์ลายขัน้ตอนไม่ได ้  

5. นักเรียนจะเขียนจ านวนตัวเลขไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรืออาจเขียนไดแ้ต่ค่อนขา้งช้า 
เขียนตวัเลขในช่องว่างเล็ก ๆ   

6. มีความบกพร่องทางภาษาและการส่ือความหมาย เช่น ไม่สามารถน า
เครื่องหมายทางคณิตศาสตรไ์ปใชไ้ด ้ใชค้ าศพัทเ์ฉพาะทางคณิตศาสตรไ์ม่ได ้ไม่เขา้ใจโจทยปั์ญหา 
และไม่เขา้ใจหลกัการทางคณิตศาสตร ์เป็นตน้ 

ในความยากล าบากนี ้อาจเกิดขึน้เน่ืองจากความบกพรอ่ง ขาดในทกัษะการมองเห็น
เชิงพืน้ท่ี  ซึ่งนักเรียนอาจเขา้ใจขอ้เท็จจริงทางคณิตศาสตรท่ี์จ าเป็น แต่มีปัญหาในการจัดวางลง
บนกระดาษในลักษณะท่ีเป็นระบบ ความยากล าบากในการมองเห็นในเชิงพืน้ท่ีสามารถท าให้
เขา้ใจสิ่งท่ีเขียนบนกระดานหรือในต าราเรียน 

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาพบว่ามีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและมาตรฐาน
คณิตศาสตร ์ รวมถึงนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ในสถานศึกษามีปริมาณมากขึน้ 
ส่งผลต่อการพัฒนาระดับความสามารถของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้  ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์(Sarah, 2515) จากการศึกษาวิจยัพัฒนาการของนักเรียนบกพร่องทางคณิตศาสตร ์
จะเห็นไดช้ดัว่า นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร ์จะไม่มี “ความรูสึ้กเชิงจ านวน” ส าหรบั
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จ านวนท่ีมีค่ามาก อาจเป็นเร่ืองยากในการสอนนักเรียนใหเ้ขา้ใจไดท้กุเรื่อง และเกิดความเขา้ใจว่า
ในการใชช้ีวิตในโลก เกี่ยวขอ้งกบัตวัเลข  แต่อย่างไรก็ตามนกัเรียนมีความสามารถและไดค้ะแนน
เฉล่ียหรือสงูกว่าค่าเฉล่ียมาตรฐาน มีการพฒันาแนวคิดเกี่ยวกับความจ าและปฏิบติัการ เน่ืองจาก
มีแนวคิดว่า ความบกพร่องของความจ าและปฏิบัติการ เป็นสาเหตุของความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ซึ่งพัฒนา โดยเพิ่มระบบของความจ าและปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย กลไกความจ าทาง
เสียง (Phonological Loop) กลไกความจ าทางสายตาและมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial Sketch 
Pad) และระบบการจัดการส่วนกลาง (Central Executive) (Keeler; & Swanson, 2001; Mallin, 
2002 อา้งถึงใน สิริลักษณ์  โปรง่สันเทียะ,2550)  นักเรียนท่ีพบว่าบกพร่องทางการเรียนรู ้ มักจะ
พบปัญหาการคิดเชิงจ านวนและไม่มีการจดจ าความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ (Stock,Desoete 
& Roeyers, 2010 อ้างถึงใน Chinn, 2014) และประสบปัญหาเรื่องการใหเ้หตุผลและการพิสูจน ์
ในกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์(Hunt & Vasquez, 2014) จะมีขอ้จ ากัด เกี่ยวกับการ
แสดงวิธีแก้ปัญหาเรื่องเศษส่วน กรณีแบ่งส่ิงหน่ึงออกเป็นขนาดเท่า ๆ กัน เกิดความเข้าใจผิด  
ต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการคิดแกปั้ญหาหรือการค านวณเศษส่วน (Barnett-Clarke et 
al., 2010)   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ระบุ 
ปัญหาของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ท่ีพบในโรงเรียนทั่วไป มีดงันี ้ 

1. ขาดความคิดรวบยอดเรื่องขนาด น า้หนัก ความยาว ต าแหน่ง ทิศทาง การ
เรียงล าดบัจ านวน รูปเรขาคณิต เวลา ผิวสมัผสั ลกัษณะเสน้ สี การจ าแนกหมวดหมู่ เป็นตน้ 

2. ไม่เขา้ใจ ระบบจ านวน เช่น ค าศพัท์และความหมายของจ านวน การกระจาย
ของจ านวนตามค่าประจ าหลกั เป็นตน้ 

3. ไม่เข้าใจ กระบวนการคิด เช่น การทด การยืมและการกระจายจ านวน ไม่
เขา้ใจการด าเนินการทางคณิตศาสตร ์จ าและหรือเขียนสญัลกัษณแ์ทนจ านวนไม่ได ้เป็นตน้ 

4. ไม่สามารถเรียงล าดับท่ีของจ านวน เรียงล าดับขนาด หน่วยการวัด และ
ความสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

5. ไม่สามารถนับจ านวน การจ าแนกตัวเลข การบอกค่าของตัวเลขจากจ านวน 
การอ่านจ านวนทีมีหลายหลกั เป็นตน้ 

6. ไม่สามารถบอกสัญลกัษณ ์การบวก การเปรียบเทียบขนาด ต าแหน่ง ทิศทาง 
เวลา ความยาว ส่วนสงู น า้หนกั เป็นตน้ 

7. ไม่เขา้ใจจ านวนมากกว่าหรือนอ้ยกว่า  
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8. ไม่สามารถบอกความเหมือนหรือต่างกนัของส่ิงของ รูปภาพ การเปรียบเทียบ
จ านวน  

9. ไม่สามารถเรียงล าดบัจ านวนจากมากไปหานอ้ย หรือจากนอ้ยไปหามาก 
10. สบัสนการเขียนตวัเลขท่ีคลา้ยกนัหรือสลบัท่ีกัน เช่น 6 กบั 9 , 3 กับ 8 ,1  กับ 

7,  12  กบั 21 
11. ขาดการรบัรูท้างการไดย้ิน เช่น ครูอ่านโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์นกัเรียน

ท่ีมีปัญหาในการรบัรูจ้ากการฟัง จะไม่เขา้ใจโจทยแ์ละอาจไม่เขา้ใจค าถามทางคณิตศาสตร ์จึงท า
ใหต้อบไม่ตรงค าถาม 

12. เขียนค่าประจ าหลกัไม่ตรงหลกัจ านวน 
13. ไม่เขา้ใจการใชเ้สน้จ านวน 
14. สบัสนในการนบัวนั การเรียงล าดบัวนัใน 1 สปัดาห ์/ เดือน / ปี  
15. สบัสนการนบัเพิ่ม การนบัลด ครัง้ละเท่า ๆ กนั 
16. ไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
17. จ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ไม่ได ้
18. หาความสัมพันธ์ของแบบรูปไม่ได ้เช่น แบบรูปท่ีเป็นรูปภาพ แบบรูปท่ีเป็น

จ านวน เป็นตน้ 
19. มีปัญหาการอ่านแผนภมูิรูปภาพ แผนภมูิแท่ง กราฟ แผนผงั และทิศทาง 
20. มีปัญหาการหาเหตผุลเชิงปริมาณ 

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่านักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์จะมีลกัษณะท่ี
เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิด ไม่เข้าใจสัญลักษณ์และวิธีการท่ีมีเป็นนามธรรม มีการ
จัดระบบขอ้มูลท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเรียน และอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมและอารมณข์องนกัเรียนดว้ย   

2.3 บทบาทของสถานศึกษาในการช่วยเหลอืนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  
2.3.1 การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)  จัดขึน้เพื่อนักเรียนทุก
คน ใหไ้ดร้บัการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกนั โดยนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ควรมีสิทธิไดเ้ขา้
รบัการศึกษา เช่นเดียวกับนกัเรียนปกติทั่วไป เพื่อใหน้กัเรียนไดน้ าความสามารถของตนเองออกมา
ใชไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี  มีการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และไม่เป็นภาระต่อสงัคม  ในการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียน กลุ่มนี้ ควรมีการพิจารณาวางแผนการจัดให้เหมาะกับความต้องการและ
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ความสามารถของนกัเรียน ซึ่งนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้เป็นนกัเรียนประเภทหน่ึงในนักเรียน
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุ เมื่อเทียบกบันกัเรียนประเภทอื่น ๆ ดงันัน้ จึงควรดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน ใหไ้ดร้บัการพฒันาศกัยภาพมากท่ีสดุ       

การเรียนรวม เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ียึดปรชัญาของการอยู่รว่มกัน สอน
ใหคิ้ดอย่างรอบคอบ ก าหนดทางเลือกหลากหลาย จัดกิจกรรมทุกชนิดท่ีจะน าไปสู่การสอนท่ีดี 
(Good teaching) เพื่อเป็นเส้นทางให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ เรียนรวมกันได้ ไม่ว่าจะ
บกพร่องหรือไม่ก็ตาม เป็นการจัดบริการทางการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนปกติทั่วไป ในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก 
นักเรียนทุกคนจะได้รบัการศึกษาท่ีเหมาะกับความสามารถ หลากหลายรูปแบบ จัดการเรียนรูท่ี้
สนองตอบต่อการเรียนรูข้องนักเรียน ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน และมีความ
ยืดหยุ่นในการจดัการเรียนรู ้เหมาะสมกับอายุ  ภายใตก้ารสอนของครูปกติทั่วไป จัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน (Chris Kliewer, 2007; กิ่งเพชร  ส่งเสริม, 2551; ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2560)   

ผดุง  อารยะวิญญูและคณะ (2549) ให้แนวคิดในการจัดการเรียนรวม ว่า 
นโยบายทางการศึกษาพิเศษของประเทศท่ีเจริญแลว้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 
ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือญ่ีปุ่ น  นั้นจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากัดน้อยท่ีสุด (Least 
restrictive environment)  นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดม้ีโอกาสเรียนรู้ โดยเรียนรวมในชั้น
เรียนกับเพื่อนในห้องเรียนของโรงเรียนทั่วไป นักเรียนท่ีเรียนรูไ้ด้ดีกับนักเรียนท่ีเก่งนั้นมีความ
ต่างกัน  นักเรียนท่ีเรียนเก่งในเนือ้หานั้นอาจไดผ้ลคะแนนสอบในระดับสูงและไดร้บัค าชมว่าเป็น
นักเรียนเก่ง  แต่หากหลักสูตรเปล่ียนไป วิธีการวดัและประเมินผลเปล่ียนไป การจัดการเรียนการ
สอนเปล่ียนไปจากเดิม ท าให้ความเก่งของนักเรียนอาจจะได้รับการประเมินผลท่ีต่างจากเดิม 
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลายคนอาจเรียนเก่ง เรียนรูไ้ดดี้ แต่ตอ้งการ การจัดการเรียนรูท่ี้
เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูข้องแต่ละคน ไม่ควรสอนให้นักเรียนด้วยการท่องจ า
เท่านั้น เน่ืองจากไม่เป็นการส่งเสริมการเรียนรูท่ี้ดี ส่วนการเรียนรูท่ี้ดีอาจพิจารณาได้จากการท่ี
นักเรียนพึงพอใจในการเรียน หรือการท างาน ดังนั้นการจัดการเรียนศึกษาแบบเรียนรวมท่ีดี จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา และการ
ประเมินผล นอกจากนี้ นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม จะต้องได้รบัการ
บริการศึกษาพิเศษ จาก ครูการศึกษาพิเศษ ได้รบัส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
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ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ซึ่งในระบบเรียนรวม นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้
หมายความว่าจะลดการใหบ้ริการเรื่องอื่น แต่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการจดับริการ   

สุมาลี ศรีผง (2560) สรุปว่า การเรียนรูแ้บบเรียนรวม คือ การให้นักเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ไดเ้ขา้รบัการศึกษา โดยไม่แบ่งแยกความบกพรอ่ง หรือใหเ้ห็นความดอ้ยกว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่  ไม่เนน้การจดัใหน้กัเรียน ออกจากหอ้งเรียน มาเรียนแยกจากเพื่อน แต่ใหม้ีการ
บริหารจัดการใหเ้กิดการเรียนรู ้ในหอ้งเรียนตามปกติ ใหย้อมรับนักเรียนเป็นส่วนหน่ึงในสังคม ครู
การศึกษาพิเศษและครูประจ าวิชาตอ้งร่วมมือกนัในการดูแลนักเรียน  ซึ่งเป็นการสรา้งความเขา้ใจ
อันดีต่อกัน  ยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นการสรา้งความยุติธรรมในสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ อันเป็นพืน้ฐานของการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักการของการ
เรียนรวม  

2.3.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม 
ทฤษฎีรบัเบอรแ์บนด ์(Rubber-Band Theory)  
ทฤษ ฎี รับ เบ อ ร์แ บ นด์  (Rubber-Band Theory) จ ะ เน้ น ก า รช่ ว ย เห ลื อ 

(Accomodation) การปรับเปล่ียน (Modification) และการดัดแปลง (Adaptation) พัฒนาจาก
แนวคิดของ Ishwar  Desai (2007) 

1. การช่วยเหลือ (Accomodation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีจะกระท าต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน  นักเรียนท่ีมีทักษะและความสามารถท่ีแตกต่างกันในหอ้งเรียนเดียวกัน 
จะไดร้บัการสอนและความช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เพื่อใหส้ามารถ
เรียนรู้ในห้องเรียนปกติกับเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถให้สูงขึน้กว่าท่ีไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือใด ๆ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังคงเท่าเดิม อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงส่ืออปุกรณท่ี์ใชส้อน ปรบัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนการสอน ซึ่งในการช่วยเหลือมีดงันี ้

1.1 การช่วยเหลือในดา้นเวลา ไดแ้ก่ การปรบัเวลาใหย้ืดหยุ่น เหมาะสม
กับกิจกรรม ปรบัเพิ่มเวลาในการท างาน ให้เวลาพักระหว่างท างาน ค านึงถึงช่วงความสนใจของ
นกัเรียน รวมถึงใหเ้วลานกัเรียนไดเ้ขา้พบ ท าความรูจ้กัและปรกึษาเร่ืองต่าง ๆ   

1.2 การช่วยเหลือในดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ การจดัเตรียมหอ้งเรียนรายบุคคล 
หรือกลุ่มย่อย เรียนหรือท างานในมมุท่ีสงบ ก าหนดบริเวณเรียนหนงัสือ บริเวณส่งงาน เชื่อมโยงส่ิง
ท่ีเรียนรูม้ากับส่ิงท่ีพบหรือเหตุการณ์ท่ีพบในบ้าน จัดนักเรียนให้นั่งแถวหน้า นั่งใกลค้รูหรือครูพี่
เลีย้ง 
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1.3 การช่วยเหลือดา้นส่ืออุปกรณ์ ไดแ้ก่ การจัดหาคอมพิวเตอร ์เครื่อง
บนัทึกเสียง เครื่องคิดเลข การคดัลอกงานจากหนงัสือ สมดุงาน 

1.4 การช่วยเหลือด้านการตอบสนองของนักเรียน ได้แก่ การให้ท า
เครื่องหมายค าตอบลงในขอ้สอบได้เลย ให้ตอบปากเปล่าแทนการเขียนรายงาน อนุญาตใหใ้ช้
เวลาในการตอบมากขึน้ อาจมีการใหม้ีผูช้่วยเขียนตอบ การอนุญาตใหใ้ชก้ารตอบโดยการบันทึก
เทป  

1.5 การช่วยเหลือด้านเนื้อหาการเรียน ได้แก่ การใช้ค าสั่งง่าย ๆ ไม่
ซบัซอ้น การมอบหมายใบกิจกรรมหรือใบความรู ้ในปริมาณนอ้ย เช่น ใหใ้บความรู ้เพียง 1 หนา้ 
ต่อการเรียน 1 ครัง้ ลดปริมาณการอ่าน การจัดแบ่งภาระงานใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ การลดปริมาณงาน
ลง 

1.6 การช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนรู ้ได้แก่ การแสดงตัวอย่างท่ีเป็น
รูปภาพ การจดัการเรียนการสอนเพียง 1 ความคิดรวบยอด/ครัง้ การสอนค าศัพทก์่อนสอนเนือ้หา
สาระ การบอกจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้ห้นักเรียน เขา้ใจความคาดหวังของการเรียนในแต่ละครั้ง 
การทบทวนส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้ ก่อนท่ีจะสอนเนือ้หาใหม่  

1.7 การช่วยเหลือในดา้นการท าขอ้สอบ ไดแ้ก่ การให้นักเรียนสอบแบบ
เปิดหนังสือดูได ้การสอบปากเปล่า การใหน้ าขอ้สอบกลับไปท าท่ีบา้น การใชค้ าถามแบบปรนัย
แทนแบบอตันยั การอนญุาตใหบ้นัทึกเสียง 

1.8 การช่วยเหลือดา้นจัดระบบการเรียน ไดแ้ก่ การมอบหมายใหม้ีเพื่อน
คู่คิด ใหค้ าแนะน าปรกึษา การท าการบา้น การจดงาน จดัใหท้ าแฟ้มสะสมผลงาน 

1.9 การช่วยเหลือดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การจัดตารางกิจกรรมประจ าวัน
ในหอ้งเรียน การจัดเตรียมความพรอ้มของนักเรียนก่อนเร่ิมปฏิบัติกิจกรรม ตกลงแนวปฏิบัติเรียน
อย่างชัดเจนและตอ้งเขา้ใจง่าย และตอ้งมีขอ้ตกลง แนวปฏิบัติ กฎระเบียบของของชั้นเรียนอย่าง
จริงจัง ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ควรมีการอนุญาตใหพ้ักได ้  มีการใชก้ารส่ือสารท่ีบอกใหน้ักเรียน
แสดงพฤติกรรมที่ตอ้งการ มีการจดัท าแผนภมูิแสดงความสามารถของนกัเรียน 

1.10 การช่วยเหลือจากเพื่อน โดยการใหเ้พื่อนช่วยสอน ไดแ้ก่ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ การใช้ประโยชน์จากกลุ่ม การให้เพื่อนช่วยจดตามค าบอก ให้เพื่อเป็นตัวแบบของ
พฤติกรรมที่เหมาะสม การมอบหมายงาน โดยใหเ้พื่อนช่วยดแูลการท างานและการส่งงาน  

1.11 การช่วยเหลือดา้นการประเมินผล ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จากการ
ประเมินตนเอง การใชป้ระโยชนจ์ากเพื่อน การใชค้ะแนนรายบุคคล โดยไม่อา้งอิงกลุ่ม 
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2. การปรบัเปล่ียน (Modification) หมายถึง การเปล่ียนแปลงระดับความ
ยากง่ายและปริมาณ เนือ้หาและวิธีการน าเสนอเนือ้หา การทดสอบและลกัษณะการทดสอบ การ
ปรับเปล่ียนจะสรา้งมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เข้ากับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง และการ
ปรบัเปลี่ยนนี ้จะตอ้งเขียนอธิบายไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ดว้ย  

3. การดัดแปลง (Adaptation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงงาน ท่ีได้รับ
มอบหมายของนักเรียน รวมถึงการปรบัเปล่ียนเนือ้หา ปรบัเปล่ียนวิธีการสอน ปรบัส่ือการเรียนรู ้
หรือวัสดุอุปกรณ์ ปรับการวัดและประเมินผล เมื่อนักเรียนมีทักษะเพิ่มมากขึ ้น อาจลดการ
ปรบัเปลี่ยนลง ซึ่งการปรบัเปลี่ยนนี ้มี 8 ประเภท ดงันี ้  

3.1 การดดัแปลงขนาด (Size) คือการลดจ านวนเนือ้หาท่ีจดัใหเ้รียนหรือ
งานท่ีตอ้งท าใหเ้สร็จ 

3.2 การดัดแปลง ตัวป้อน (Input) คือการปรับเปล่ียนวิธีการสอน เช่น 
การอธิบายตวัอย่างเป็นรูปภาพ จดักิจกรรมที่ลงมือกระท า 

3.3 การดัดแปลง ระดับการมีส่วนร่วม (Degree of Participation) จะ
ช่วยใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนรว่มท างานกบัเพื่อนเป็นกลุ่ม   

3.4 การดัดแปลงดา้นเวลา (Time) เป็นการปรบัเวลาท่ีมีอยู่ใหเ้หมาะกับ
งาน หรือการทดสอบ อย่างยืดหยุ่น   

3.5 การดัดแปลง ระดับความยากง่าย (Difficulty) คือการปรับระดับ
ความคิดรวบยอด ประเภทของโจทยค์ าถาม ระดับทกัษะ ขัน้ตอนของการเรียนรูห้รือกฎเกณฑ ์การ
ท างานของผูเ้รียน ปรบัค าสั่งใหเ้ขา้ใจง่าย   

3.6 การดัดแปลง ดา้นเป้าหมาย (Modified Goals) เป็นการปรบัความ
คาดหวังท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะก าหนดไวใ้นหลักสูตรการศึกษาทั่วไป โดยใชข้อ้มูลเดิม แต่อาจปรบั
วิธีคิดพิจารณาวตัถปุระสงคใ์หเ้หมาะกบันกัเรียน 

3.7 การดัดแปลง ด้านระดับความช่วยเหลือ (Level or Support) เป็น
การปรบัโดยการเพิ่มปริมาณความช่วยเหลือใหก้ับนักเรียน เช่น จัดใหม้ีครูผูช้่วย ครูพี่เลีย้ง เพื่อน
คู่คิด เป็นตน้ 

3.8 การดัดแปลง ดา้นผลลัพธ์ (Output) คือการปรบัการสนองตอบของ
นักเรียนท่ีมีต่อการสอนของครู โดยให้เรียนรูด้้วยวิธีการท่ีจะเข้าถึงเนือ้หาบทเรียน แสดงความ
เข้าใจหรือแสดงออกซึ่งความรูท่ี้มีอยู่ได้ เช่น ใช้การตอบปากเปล่าแทนการเขียน การโยงจับคู่
ค าตอบ เป็นตน้ 
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ดังนั้น  สรุปไดว้่า การช่วยเหลือและการปรบัเปล่ียนนั้น เป็นส่ิงท่ีช่วยในการ
ให้เรียนรูไ้ปพรอ้มกัน แม้ว่านักเรียน จะมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงช่วยเหลืออย่างยืดหยุ่น โดยค านึงถึงผลลพัธ ์คือ นกัเรียนท่ีจะไดร้บัประโยชนส์ูงสดุ  ถือได้
ว่าเป็นวิธีการท่ีสามารถน าไปปรบัใชใ้นการเรียนรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive 
school) 

กรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive 
school) (ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2557)  ระบุไว ้ดงัต่อไปนี ้ 

1) จดักิจกรรมท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนพิการ อย่างเป็นระบบ คดักรองและวินิจฉัย 
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดท าส่ือการ
เรียนรู ้เทคนิคการสอน สนับสนุนกิจกรรมท่ีจะช่วยการสอนของครู ตลอดจนดูแล ก ากับ ติดตาม
ความกา้วหนา้ทางการเรียน และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนพิการแต่ละคน  

2) พัฒนาปัจจัยพื ้นฐานตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของของนักเรียน  
ไดแ้ก่ การจัดหาวัสดุ อปุกรณ ์ส่ือการเรียนรู ้ หอ้งเรียน สถานท่ี บรรายากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี
เอือ้อ  านวยต่อการเรียนรู ้เพื่อการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็น  ส าหรบัการจดัการศึกษาใหน้กัเรียนพิการตามมาตรฐาน 

4)  มีการเผยแพร่ความรูจ้ากครูท่ีได้รบัการอบรมมา ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นการพัฒนางานทั้งระบบ (Whole school approach) เพื่อการเปล่ียนแปลง  
(Change agent)  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแ้ละจดัประเมินคณุภาพการศึกษา  

5) จัดท าแผนการพัฒนาการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรบันักเรียน
พิการ  

6) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับผิดชอบและดูแลการจัด
การศึกษาส าหรบันักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมทัง้การท างานร่วมกับสหหวิชาชีพ เพื่อให้
นักเรียนไดร้บัการพัฒนาและประสบผลส าเร็จทางวิชาการ ทั้งดา้นหลักสูตรการสอนและการวัด
และประเมินผล  

7) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับการ
สนบัสนนุอย่างเหมาะสม  

8) พัฒนาโรงเรียน ให้พรอ้มเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student 
Support Service : SSS)  
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9) จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของการ
พฒันาสู่โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวมท่ีมีคณุภาพและยั่งยืน 

10)  จัดเตรียมเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อ
ประสานความรว่มมือและช่วยเหลือกนั เชิงวิชาการ   

11) ประเมินและจดัท ารายงานประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรว่ม ส่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทกุสิน้ปีการศึกษา 

12) วิจัยและการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมใหไ้ดม้าตรฐาน 

13)  มีการติดตาม ช่วยเหลือ ประเมินผล และรายงานตามนโยบายและ
ยทุธศาสตรใ์นการจดัการเรียนรวม 

การด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
การพัฒนาโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวมใหเ้กิดความเขม้แข็งตามมาตรฐานการ

เรียนรวม มีรูปแบบการพฒันาการบริการสนบัสนุนและช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิ เศษ (Student  Support Services : SSS)  ซึ่ งจะต้องเป็นตัวอย่างของการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู ้จัดเตรียมส่ือการเรียนรู ้วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับนักเรียน และเป็น
เครือข่ายการเรียนรูใ้ห้กับโรงเรียนในเครือข่าย หรือโรงเรียนในพืน้ท่ีใกล้เคียง ตามแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม   

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2558)  ระบุว่า การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมจะมี รูปแบบจะต่างจากการจัดการศึกษาตามปกติทั่วไป เพราะการเรียนรวม คือการจัด
การศึกษาเพื่อนกัเรียนทกุคน  พิจารณาความส าเร็จจากตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. เจตคติของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
แบบเรียนรวม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครอง หากบุคคลเหล่านีม้ีเจตคติท่ีดี เขา้ใจเกี่ยวกบัระบบ
การจัดการศึกษา แบบเรียนรวม จะน ามาซึ่งความเปล่ียนแปลงในโรงเรียน และพบกบัความส าเร็จ
ได้มากยิ่งขึ ้น ทั้งนี ้ เจตคติของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษานี ้
ประกอบดว้ย 

1.1 ครูผูส้อน ซึ่งครูควรเชื่อมั่นว่านักเรียนเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มี
ความสามารถเรียนรูไ้ด ้ครูตอ้งยอมรบัและสอนนักเรียนดว้ยความเต็มใจ ยินดีใหบ้ริการนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษเช่นเดียวกับนกัเรียนปกติ ครูตอ้งท าใหน้กัเรียนยอมรบัซึ่งกนัและกนั นกัเรียน
ปกติยอมรบัในความแตกต่างของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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1.2 ผู้บริหารควรมีความเชื่อเสมอว่า การเรียนรวมเป็นสิทธิและโอกาส
ของนักเรียน มี เจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวม ส่งเสริมการพัฒนานั กเรียนทุกด้าน ทั้ง
งบประมาณ การบริหารจดัการส่ิงท่ีจะพฒันาการเรียนจดัการเรียนการสอน  

1.3 พ่อ แม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ควรมีการ
ยอมรบัและเห็นความส าคัญต่อการจัดการเรียนรวม โดยร่วมท างานกับครู ให้ความร่วมมือ เพื่อ
พฒันานกัเรียนท่ีมี่ความตอ้งการพิเศษ ทัง้ท่ีบา้นและโรงเรียน 

1.4 บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ควรเชื่อว่า นักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษมีความสามารถในการเรียนรูแ้ละแสดงออกได้ ทุกคนควรร่วมกันด าเนินงาน ปรบับทบาท
หนา้ท่ีอย่างยืดหยุ่น รบัผิดชอบงาน และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยอมรบัแนวทางการ
จดัการเรียนรวม  

2. การพัฒนาผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรภายในโรงเรียน 
ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 2) บุคลากรภายนอกโรงเรียน 
ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ผูป้กครอง ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น (ดา้นการศึกษาพิเศษ) ผูน้  าชมุชนและผูส้นบัสนุน
อื่น ๆ ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มนีค้วรไดร้บัความรู ้

3. สนับสนุนช่วยเหลือครูและนักเรียน จดับริการท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัท่ีอาจจะช่วยเหลือในลักษณะ
เครือข่าย การปรบัหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  การจัดส่ือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและการบริการทางการศึกษาใหก้ับนักเรียน ในการช่วยเหลือนั้น อาจจัดเพิ่มเติมหรือลดลง
ได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละคน  ส าหรบัการสนับสนุนช่วยเหลือครู 
คือ การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากศึกษานิเทศก์ เพื่อนร่วมชั้นเรียน  รุ่นพี่   พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง  การมีแหล่งเรียนรูใ้นเรื่องการจัดการเรียนรวม การสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพ
รวมถึงการสนบัสนนุจากผูบ้ริหารโรงเรียน  

4. การเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครูจัดการเรียน
การสอนจากหลากหลายวิธีและน าไปใช้ในห้องเรียนรวม การพิจารณาเลือกใช้วิธีการสอน อาจ
พิจารณาจากจุดประสงคก์ารใช ้เช่น หากครูตอ้งการปรบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียน ครู
อาจใชเ้ทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน หรือการเรียนแบบมีส่วนรว่ม หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ซึ่งวิธีการ
สอนนี ้นกัเรียนจะไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพของตนเอง เพื่อความส าเร็จอย่างเท่าเทียมกนั 
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5. ความรว่มมือกันของพ่อ แม่ ผูป้กครอง และชมุชน เป็นส่ิงส าคญัในการจัด
การศึกษาแบบนี ้เป็นการใหบุ้คคากรภายนอกไดม้ีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา (Participation) ใน
ฐานะของผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบันกัเรียน ดงันั้นจึงเรียกไดว้่าเป็นผูม้ีส่วนร่วมในฐานะหุน้ส่วน 
(Partnership) ผูท่ี้มีความใกลช้ิดกบันักเรียนมากท่ีสดุ คือ พ่อแม่หรือผูป้กครอง ตอ้งท างานรว่มกับ
ครูท่ีโรงเรียน ในการรว่มกนัพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ปกติทั่วไป พ่อแม่หรือผูป้กครอง
จะเปรียบเทียบพัฒนาการของลกู กับเพื่อนลกูวยัเดียวกัน มากกว่าการดคูวามกา้วหนา้ ครูจึงตอ้ง
ใหค้วามรูแ้ก่พ่อแม่หรือผูป้กครอง เพื่อใหก้ารพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดร้บัประโยชน์
มากท่ีสดุ  ความรว่มมือกันของพ่อแม่ ผูป้กครองและชมุชน จะน าไปสู่ประสิทธิภาพของการจดัการ
เรียนรวม มากกว่าการท างานโดยล าพงั 
โดยจะตอ้งมีการยอมรบัและเข้าใจสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย จ าเป็นตอ้งแลกเปล่ียนความรู้
ความช านาญซึ่งกันและกัน  และควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ทัง้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

6. การสรา้งเครือข่ายกับโรงเรียนเรียนรวม เพื่อการร่วมมือกันในการจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้
ลักษณะของการด าเนินงานแต่ละโรงเรียน ประสบการณ์การพัฒนานักเรียน นอกจากนีอ้ าจ
แลกเปล่ียนทรพัยากร ส่ือการเรียนรู ้เป็นการช่วยเหลือเกือ้กูลกนัในการจัดการศึกษา ในลักษณะ
โรงเรียนพี่ดแูลโรงเรียนนอ้ง เพื่อใหโ้รงเรียนนอ้งสามารถบริหารจดัการเรียนรวมไดด้ว้ยตนเอง 

7. การร่วมมือกันท างาน ของครูและผู้บริหาร โดยการประสานกันของ
บุคลากร ท่ีเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษ ประกอบดว้ย ครูการศึกษาพิเศษ ผูใ้หค้ าปรกึษา นักจิตวิทยา
ในโรงเรียน นักสังคมสงเคราะห์ นักแก้ไขการพูด พยาบาลและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จดัการเรียนรวมเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

จากค ากล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะส าเร็จต้อง
ขึน้อยู่ กับการบริหารจัดการของผู้บริหาร การด าเนินงานของครู การร่วมมือของผู้ปกครองกับ
โรงเรียนอีกดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ นงคร์กัษ์  เคนไชยวงศ ์(2561) ศึกษาวิจัย เพื่อพฒันา
และตรวจสอบความเหมาะสมของ การน าไปใชแ้ละพฒันาคู่มือการใชก้ลยทุธก์ารจดัการเรียนรวม 
อย่างมีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่ามี 6 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิผล
ส าหรบัโรงเรียนมธัยมศึกษา คือ 1) ดา้นการจัดการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอนเสริมการจัดกิจกรรมเสริม การวัดและ
ประเมินผล 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร จะตอ้งสรา้งความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรียนรวม 
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การสรา้งเจตคติเชิงบวกในการจัดการเรียนรวม พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่ครู  3) ด้าน
นักเรียน  ตอ้งเตรียมความพรอ้มส่งเสริมความสามารถ 5) ดา้นเครื่องมือ ใหพ้ัฒนาส่ือนวัตกรรม
และ การใหบ้ริการ 4) ดา้นสภาพแวดลอ้ม พัฒนาทางกายภาพและพัฒนาบุคลกรท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
สภาพแวดลอ้ม และ 6) ดา้นการบริหารจัดการ ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายและวางแผนการจดัการ
เรียน การประชาสัมพันธ์  การสรา้งเครือข่าย การจัดสรรงบประมาณ การคัดกรองนักเรียน และ
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม ส่วน  ดวงชนก  ลันดา (2559) กล่าวว่า 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ควรได้รบัการจัดการศึกษา โดยครอบครวัและชุมชน สนับสนุน
ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาการศึกษา  จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้และตอ้งสรา้งเครือข่าย
บุคลากร  โดยการร่วมวางแผนการด าเนินงานและจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณอ์ักษร  ดว้ยการ
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และจดัหาส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและผู้ปกครอง  มีการ
ปรบัปรุงไดต้ามความเหมาะสม     

2.4 การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์
ทฤษฏีการเรียนรูแ้ละหลายการวิจัยท่ีท าใหเ้ราทราบถึงการเตรียมนักการฝึกสอนใน

สาขาคณิตศาสตร ์ในการสอนคณิตศาสตรแ์ละการศึกษาพิเศษ มีการวิจัยเกี่ยวขอ้ง ดังตัวอย่าง 
การวิจัยเกี่ยวกับ explicit instruction  (Kroesbergen et al.,2004) schemas for solving word 
problems (Powell,2011) หรือ building fluency (Codding et al., 2011) ซึ่งเป็นหลกัฐานส าคัญ
ท่ีสามารถช่วยในการวางแผนการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ส าหรบั
นกัเรียนกลุ่มนี ้โดยการสอนและการประเมินอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการประเมิน
การสอนว่าการสอนท่ีใชอ้ยู่นั้นปรบัปรุงผลการเรียนของนกัเรียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด นอกจากนี้ครู
ควรท าความเขา้ใจกบัทฤษฎีการเรียนรูแ้ละความเขา้ใจนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  

De Simone and Parmar (2006)  ศึกษาว่าครูผู้สอนคณิ ตศาสตร์ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีความเชื่อ ทศันคติและมีการรบัรูเ้กี่ยวกับการสอนนักเรียนบกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้ในชั้นเรียนรวม  อย่างไร  จึงไดส้ ารวจขอ้มูลจากครูจ านวน 228 คน  ซึ่งสอนคณิตศาสตร์
ใหก้ับนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูช้ั้น ป.6 ถึง ม.2 จากทัง้หมด 19 รฐัในอเมริกา ผล
การศึกษาพบว่า 1) ครูมีความเขา้ใจ นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ในระดับไม่เพียงพอ 2) ครูมี
ส่วนรว่มในการตัดสินใจว่าส่ิงใดจะประโยชนก์ับนักเรียนมากท่ีสุดและจัดหาแหล่งขอ้มูลทางการ
ศึกษาท่ีใชก้ับการสอนคณิตศาสตรใ์นระบบการเรียนรวม 3) ครูรูสึ้กว่า ครูมีการเตรียมโปรแกรม
การสอน แต่ไม่มีการพัฒนาใหค้วามเชี่ยวชาญเพียงพอส าหรบัการใหบ้ริการกบันกัเรียนกลุ่มนี ้เพื่อ
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สอนคณิตศาสตรใ์หน้กัเรียนในชัน้เรียนรวม  ซึ่งน่าจะมีการเตรียมความพรอ้มและจดัหาโปรแกรมท่ี
จะช่วยเหลือนกัเรียนไดดี้กว่านี ้สอดคลอ้งกับนักการศึกษาพิเศษ ครูผูส้อนและครูผูว้ิจัยท่ียังเชื่อว่า 
1) มีการจัดเตรียมโปรแกรมการสอนซึ่งไม่มีครูท่ีมีความรูด้้านคณิตศาสตร ์(Chard & Cibulka, 
2013; Sleeter, 2014) 2) นักการศึกษาท่ีให้บริการ ไม่มีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน (Kretlow & Helf, 2013) และ 3) มีความหลากหลายในคุณภาพของโปรแกรมการ
เตรียมความพรอ้มส าหรบัครูในสหรฐัอเมริกา (Sindelar et al., 2010)   

Sarah (2516) ศึกษารวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงถึง การจดัเตรียมการบริการดา้นศึกษา
พิเศษ วิชาคณิตศาสตร ์ พบว่า โปรแกรมการศึกษาพิเศษ จะมีการให้ความรูแ้ละทักษะทาง
คณิตศาสตรก์ับนักการศึกษาพิเศษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการสอนคณิตศาสตร์
ใหก้บันักเรียนท่ีมีความบกพรอ่ง ทางการเรียนรู ้จะตอ้งมี 1) การรบัรูก้ฎหมายการศึกษาพิเศษและ
มาตรฐานการชีว้ัด  2) ความเขา้ใจในสาเหตุของความยากล าบากในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 3) 
ความเชี่ยวชาญดา้นคณิตศาสตร ์4) ความรูเ้กี่ยวกบัการวัดผลและการประเมินผล เพื่อตรวจระดับ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 5) หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และ 6) มีประสบการณ ์

ดังนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางดา้นวิชาการส าหรบั
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้โดยการศึกษา ส่ิงท่ีส่งผลต่อเรียนรูค้ณิตศาสตร์ของนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้และมีการเตรียมครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรูใ้หร้บัประโยชนส์งูสดุในดา้นวิชาการ 

The National Mathematics Advisory Panel (2008) แนะน าว่า นักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ควรไดร้บัการสอนคณิตศาสตร ์โดยครูตอ้งมีขอ้มูลและการสอนอย่างชดัเจน ซึ่งจะ
มีผลกระทบอย่างต่อเน่ืองในทางบวกต่อการปฏิบัติงาน  ผู้สอนต้องก าหนดค าสั่งอย่างชัดเจน 
จดัท าโมเดลส าหรบัการแกปั้ญหาคณิตศาสตร ์ โดยใหน้ักเรียนไดร้บัการฝึกฝนจากการใชก้ลยุทธ์
และทักษะการเรียนรูใ้หม่ๆ นักเรียนจะได้คิดเสียงดัง  ซึ่งหมายถึงการพูด ส่ิงท่ีคิด กระบวนการ
ตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหา  นกัเรียนจะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีมีความครอบคลมุ ในขณะท่ีคณะผูส้อน
ท่ียังไม่ไดร้บัการรบัรองดา้นการสอนคณิตศาสตรท์ัง้หมด ไดใ้ชก้ารสอนท่ีชัดเจนกับนักเรียนท่ีพบ
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตรใ์ห้ได้เหมือนกับได้รับค าแนะน าหรือการสอนจากคุณครู
การศึกษาพิเศษจริง ๆ (Krawec et al, 2013; Montague et al., 2014; Strickland and Maccini, 
2012)   
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Shaqwana Freeman-Green (2018) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานศึกษาไดม้ีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะกับนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน รวมถึงนกัเรียนบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้ท่ีสามารถพบความบกพร่องทางการเรียนรูไ้ดใ้นทกุช่วงพัฒนาการของวยัรุ่น ดังนั้น
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใชก้ลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
วยัรุน่ เพื่อเป็นการช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จทางดา้นวิชาการ  

Witzel (2016) กล่าวว่า ครูจ าเป็นจะต้องให้การสนับสนุนในการช่วยอ านวยความ
สะดวกให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้โดยใช้การเข้าช่วยเหลือนักเรียน เพิ่มทักษะทางการเรียนรู้
คณิตศาสตรใ์นหอ้งเรียนปกติ เพื่อความรูท่ี้เท่าเทียมกบัเพื่อนในหอ้งเดียวกนั 

Rachel (2018) กล่าวว่า ส่ิงท่ีหลายคนกล่าวถึงกันอยู่ ในวงการศึกษาเกี่ยวกับ
ศักยภาพของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนเรียนรู ้ เมื่อเรียนคณิตศาสตร ์พบว่า 1) นักเรียนจะ
ไม่ได้รบัประโยชน์จากการสอบถามหรือจากค าแนะน าในวิชาคณิตศาสตร ์แมว้่าครูจะสอนแบบ
ชัดเจนแล้วก็ตาม และ 2)  นักเรียนไม่สามารถสรา้งมโนมติทางคณิตศาสตรไ์ด้ดว้ยตนเอง   แต่
ความเป็นจริง ยังมีกลยุทธ์การสอนและมีผลการศึกษาการวิจัยท่ีพบว่าสามารถพัฒนานักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรูนี้ ้ได้ โดยพิจารณาจากความซับซ้อนทางระบบประสาทร่วมกับการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นความยุ่งยากในการเรียน  การเรียนคณิตศาสตรข์องนักเรียนก็จะพัฒนาไดอ้ย่าง
เต็มความสามารถ 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาด้านการสอน โดยน ากลยุทธ์มาใช้ในการ
จดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้(ผดงุ  อารยะวิญญ,ู2542)  ดงันี ้

1. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) การวิเคราะห์งานท่ีเป็นการแยกงานท่ีมี
ขนาดใหญ่ ออกเป็นงานย่อย ๆ หลายขั้นตอน จากนั้นใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นการฝึกทกัษะทีละ
ขั้นตอน เช่น การเรียนเนือ้หาท่ีมีโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากในการ
เรียนรู ้ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้จึงจะตอ้งแยกโจทยอ์อกเป็นส่วนย่อย ๆ หลายขัน้ 

2. การไต่ถามพรอ้มชีแ้นะ (Probe and Prompt) เป็นการตรวจสอบว่านักเรียน
เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนหรือไม่ โดยการตัง้ค าถามง่ายๆ สัน้ๆ ชัดเจนหากนักเรียนไม่เขา้ใจครูอาจใชว้ิธี
ชีแ้นะ ซึ่งไม่ไดบ้อกวิธีการทัง้หมด หรือบอกค าตอบแต่เป็นการบอกเพียงเล็กนอ้ย เพื่อใหน้ักเรียน
คิดได ้แลว้เขาจะสามารถท าเลขต่อไปไดเ้อง 

3. การใชรู้ปทรง รูปภาพประกอบ (Diagram of Pointer) การใชไ้ดอะแกรม โลโก ้
รูปทรง การวาดภาพหรือการใชภ้าพประกอบ จะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ เกิดกระบวนการคิดและเกิด
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ความคิดรวบยอด (concept) ทางคณิตศาสตรไ์ด้โดยง่าย เช่น ในการสอนเร่ืองการบวก การลบ 
การคณู การหาร หรือ โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์

4. ใชว้ิธีการสอนแบบต่อยอด หมายถึง การสอนตามทกัษะท่ีนกัเรียนมีอยู่แลว้นั่น
คือ คน้หาใหพ้บว่าผูเ้รียนมีทกัษะทางคณิตศาสตรอ์ยู่แลว้ในระดบัใด แลว้สอนต่อ หรือสอนต ่ากว่า
ทกัษะ ท่ีเขามีเล็กนอ้ย เช่น นักเรียนบวกเลข 2 หลักได ้ขัน้ต่อไปก็คือ การสอนบวกเลข 2 หลักท่ีมี
ตวัทดต่อไปคือ การบวกเลข 3 หลกั และต่อไปตามล าดบั 

5. เพื่อนสอนเพื่อน ใหน้ักเรียนท่ีเรียนเก่งกว่าในวิชาคณิตศาสตรจ์ับคู่นักเรียนท่ี
เรียนไม่เก่งและใหเ้ป็นพี่เลีย้งในดา้นคณิตศาสตร ์อาจจบัคู่ระหว่างนกัเรียนท่ีมีคะแนนระดับต ่ากับ
ระดบัปานกลาง หรือนกัเรียนท่ีมีคะแนนระดบัต ่ากบันกัเรียนท่ีมีคะแนนระดบัสงู   

6. อธิบายความหมายของค าศพัท ์ซึ่งปัญหาทางภาษานั้นจะพบในนักเรียนกลุ่ม
นี ้ดังนั้นจึงไม่เขา้ใจความหมายของค าศพัทใ์นวิชาคณิตศาสตร ์ส่งผลต่อการท าโจทยค์ณิตศาตร ์
ครูจึงควรสอนค าศพัทท์างคณิตศาสตรค์วบคู่กันไปกับการสอนความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ์
ซึ่งหากเป็นไปไดค้วรสอนค าศพัท ์ใหน้กัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ในทกุรายวิชา 

7. สอนการคิดรวบยอด ก่อนสอนวิธีท า วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีว่าด้วย
หลักการ การเรียนคณิตศาสตรจ์ะเขา้ใจความคิดรวบยอดก่อน เมื่อนักเรียนเข้าใจความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตรแ์ลว้ จะเขา้ใจหลักการทางคณิตศาสตร ์ครูคณิตศาสตรจ์ึงควรสอนความคิด
รวบยอดก่อนสอนวิธีค านวณ การตรวจผลงานนกัเรียนควรเนน้ ความคิดรวบยอดมากกว่าค าตอบ 

8. บันทึกความก้าวหน้า การบันทึกความก้าวหน้านั้นเป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ี
น าไปใช้ประกอบการสอน เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ในทักษะทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน การ
บนัทึกความกา้วหนา้จะท าใหค้รูผูส้อนทราบและเขา้ใจว่านกัเรียนมีทกัษะทางคณิตศาสตรใ์ด และ
ยงัขาดทกัษะใด 

9. สอนเพื่ อหยั่ ง รู ้ (Master Learning) ส าหรับค าว่า Master Learning อาจ
เรียกว่า เป็นการสอนเพื่อหยั่งรู ้นั่นคือสอนใหน้ักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างดี อย่าง
ถ่องแท ้โดยฝึกกิจกรรมเป็นขัน้ตอนอย่างละเอียดทกุขัน้ตอนย่อย ๆ  

10. สอนให้น าไปใช้ในชีวิตจริง เป็นการสอนให้รู ้จักประยุกต์หลักการทาง
คณิตศาสตร ์การบา้นทางคณิตศาสตรไ์ม่ควรเนน้เฉพาะแบบฝึกหดัทา้ยบทเท่านั้น แต่ควรเนน้การ
ฝึก ท่ีใหผู้เ้รียนน าวิธีการทางคณิตศาสตรไ์ปใช้ดว้ยวิธีการนีเ้หมาะกับผูเ้รียนทกุคนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเด็กปัญญาเลิศ 
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การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูแ้ละการใชส่ื้อการเรียนรู ้ประกอบการสอนนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร ์(ผดุง อารยะวิญญู, 2542; ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2555) กล่าวว่า สามารถท าไดโ้ดยใหน้กัเรียน ประเมินความสามารถดา้นคณิตศาสตรข์อง
ตนเอง เพื่อท าใหท้ราบว่าส่ิงใดท าไดห้รือไม่ได ้จากนั้นใหก้ าหนดส่ิงท่ีจะเรียน ในการจัดการเรียนรู้
จะต้องสอนเรื่องท่ีต่อต่อจากส่ิงท่ีนักเรียนเคยเรียนรูม้าแล้ว ครูต้องพยายามแสวงหาวิธีท าให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จและพึงระวังอย่าให้ ท าลายความมั่นใจของนักเรียน  ให้การเสริมแรง 
สร้างก าลังใจ สรา้งสถานการณ์ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรูก้ิจกรรมตามความถนัดหรือท่ีมี
ประสบการณ ์แลว้จึงเพิ่มระดบัความยาก หากนักเรียนไม่ประสบความส าเร็จจากการสอนวิธีหน่ึง 
ครูควรเปล่ียนวิธีสอนเป็นอีกวิธีหน่ึง เตรียมออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมี
โอกาสไดเ้ลือกปฏิบัติและง่ายต่อการสอนความคิดรวบยอด ซึ่งการสอนแบบนีจ้ะช่วยใหน้ักเรียน
สามารถสรุปแนวคิดได้ ควรมีการสอนเน้น ย า้ ซ  า้ทวน กฎเกณฑต่์าง ๆ รวมถึง หลักการ วิธีการ 
ขั้นตอน โดยใช้ข้อความท่ีเข้าใจง่าย หรือเป็นภาษาของนักเรียนเอง ออกค าสั่งให้ง่าย ชัดเจน 
เจาะจง อาจใช้การสอนวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแยกขั้นตอนการสอนออกเป็น
ขัน้ตอนย่อย ๆ หลายขัน้ตอน การสอนการท าโจทยปั์ญหา อาจใหจ้ดักลุ่มปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัเขา้
ดว้ยกัน แบ่งโจทยปั์ญหาออกเป็นส่วน ๆ ใหง้่ายต่อการท าความเขา้ใจ นอกจากนี ้การน าส่ือการ
เรียนรู ้ท่ีเป็นรูปธรรมใชเ้ป็นเครื่องน าทาง สรา้งความเขา้ใจใหน้ักเรียน เมื่อนักเรียนเขา้ใจแลว้ จึง
เนน้กระบวนการคิดท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ครูตอ้งมั่นใจว่า นักเรียน
เขา้ใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติภาระงานนั้น มิฉะนั้นการท ากิจกรรมอาจไม่มีความหมาย เน่ืองจาก
นกัเรียนท าไม่ได ้หลงัจากอธิบายตัวอย่างแลว้ ใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัท่ีคลา้ยคลึงกบัตัวอย่าง
ก่อนท่ีจะใหโ้จทยท่ี์ยากขึน้กว่าเดิม แนะน าวิธีการสังเกต จดจ า บันทึกขอ้มูล ควรสอนใหน้ักเรียน
สามารถคาดคะเนหรือประเมินค าตอบ  มีการฝึกแกปั้ญหาคณิตศาสตรโ์ดยไม่ใชเ้ครื่องคิดค านวณ 
แต่ขณะเดียวกันนักเรียนบางคนหรือบางเร่ืองอาจตอ้งใชเ้ครื่องคิดค านวณช่วยในการคิดค านวณ  
เนน้การสอนเสริมทักษะทางวิชาการใหน้ักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีเรียน
ไม่ทนัเพื่อน  การจบัคู่เพื่อนรูใ้จ ใหเ้ป็นผูช้่วยเหลือก็เป็นอีกวิธีการท่ีเหมาะส าหรบันักเรียนบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้ให้เวลาเรียนอย่างเพียงพอ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูอ้าจใช้
เวลานาน จึงจะเกิดทกัษะ   ควรมีการท าสญัญารว่มกนัระหว่างครูกบันกัเรียน  ถา้นกัเรียนมีปัญหา
ในการคัดลอกงาน อาจให้เพื่อนหรือครูช่วยคัดลอกให้ก่อนท่ีจะให้นักเรียนท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายดว้ยตนเอง ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
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การปรบัเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้(ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542) เพื่อความส าเร็จของนกัเรียน มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปรับเปล่ียนเนือ้หาสาระ หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับนักเรียนเฉพาะ
บุคคล 

2. ปรบัเปลี่ยนวิธีการปฏิบติัของครูต่อนกัเรียน 
3. ปรบัเปล่ียนวิธีในการเรียนรูข้องนกัเรียน เช่น เพิ่มเวลาในการท าแบบฝึกทกัษะ

เป็นตน้ 
4. ปรับเปล่ียนวิธีการสอน เช่น จัดเนือ้หาหรือกิจกรรมออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ 

เป็นตน้ 
5. ให้นักเรียนมีทางเลือกในการท างานหรือกิจกรรม เช่น ใช้เครื่องคิดค านวณ   

การตอบปากเปล่า หรือการตอบโดยการพิมพ ์แทนการเขียนตอบ 
6. เปล่ียนระบบการจดัการเรียนรู ้เช่น การจดัการเรียนรูแ้บบรายบุคคล ใหเ้พื่อน

ช่วยสอน หรือใชค้อมพิวเตอรช์่วยสอน เป็นตน้ 
7. ใชก้ระบวนการวิจยัในชัน้เรียน ในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
8. เรียนรูจ้ากส่ือการเรียนรู ้ใหน้ักเรียนลงมือปฏิบติัจริง เช่น การจดัล าดับส่ิงของ

การเปรียบเทียบ สี ขนาด รูปรา่ง ลกัษณะ ระยะทาง เป็นตน้ 
9. ใชค้ าสั่งกบันกัเรียน ควรใหเ้ป็นขอ้ความท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น  
10. ท าสญัญารว่มกนัระหว่างครูกบันกัเรียน 

จากเอกสารพบว่า การช่วยเหลือนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตรน์ั้น
ตอ้งใชก้ลยุทธ์การจัดการเรียนรูใ้นการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาท่ี
อยู่ในวยัรุน่ ควรไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ เน่ืองมาจากความบกพรอ่ง
ท่ีเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกนัระหว่างการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียน 

2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์
สิริลกัษณ ์ โปรง่สนัเทียะ (2550) พฒันาโปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตรส์ าหรบัเด็กท่ี

มีปัญหาทางการเรียนรู ้ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 23 คน โดยการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ สร้างโปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรม แลว้จึงประเมินความเหมาะสม ผลปรากฏว่า โปรแกรมมีประสิทธิผลดี
มาก นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรูห้ลังจัดกิจกรรมซ่อมเสริม มีระดับความสามารถและมีการ
รบัรูค้วามสามารถของตนดา้นคณิตศาสตรม์ากขึน้  
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ประพิมพรรณ วิชัย (2550) พัฒนาทักษะการบวกของนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู ้
ระดบัชัน้ ป.5  โดยใช ้1) แผนการจดัการเรียนรู ้ 2) ชดุฝึกทกัษะการบวก และขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในดา้นการบวก ผลการพฒันาสรุปว่า นกัเรียนดงักล่าว มีคะแนนความสามารถอยู่ใน
ระดบั ดี คะแนนหลงัการพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันา   

กฤษณา ปลื้มรัมย์ (2550) พัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตรช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ส าหรบันักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นโรงเรียน
เรียนรวม โดยสนใจศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู ้สรุปว่า มีการจัดการเรียนรูโ้ดยยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั วางแผนการจดัการศึกษารายบุคคล (IEP)  สอนแบบรายบุคคล อิงตามหลกัสตูร
แกนกลางแต่ลดระดับความยากง่ายตามศักยภาพของผู้เรียน  สอนแบบตัวต่อตัวทัง้ในละนอก
เวลาเรียน เรียนร่วมกับ เพื่ อนในชั้นเรียน โดยให้เพื่ อนสอนเพื่อน สอนโดยใช้ส่ือ รูปธรรม 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั อิงตาม IEP ท่ีตัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีแตกต่างจากเพื่อน  
ครูเป็นผูส้รา้งแบบทดสอบ  การใหค้ะแนนจากการสังเกตขณะปฏิบัติงาน แบบทดสอบแบบเติม
ค าตอบ แบบเลือกตอบ โดยครูต้องจัดการทดสอบ  อ านวยความสะดวกในการสอบ และช่วย
เสริมแรง  ส่วนผลการพัฒนาชดุเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร ์พบว่ามีสามแบบ 
ไดแ้ก่ แบบเลือกตอบ แบบเติมค าตอบ และแบบปฏิบติั    

จฬุามาศ  จนัทรศ์รีสคุต (2554)  พฒันาระบบการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ สรุปว่า  1) ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบคือ การคัดแยก  การช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล  
2) กลไกของระบบการช่วยเหลือหระกอบดว้ย เครื่องมือ 5 ชุด คือ  แบบคดักรองนักเรียนท่ีมีภาวะ
เส่ียงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร ์แผนการสอนท่ีใช้ในระบบการช่วยเหลือทาง
คณิตศาสตรป์ระกอบด้วย แผนการสอนคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียนรวม และแผนการสอนเสริม
คณิตศาสตร ์ แบบทดสอบความกา้วหน้าในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ แบบทดสอบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ์ แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์  3) ประสิทธิผลของการใช้
ระบบการช่วยเหลือนี ้ พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองไดค้ะแนนหลงัการทดสอบความสามารถ ความ
คงทนในการเรียนรู ้และความเชื่อมั่นในตนเอง ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรส์งูกว่าก่อนการทดลอง  
และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนสงูกว่านกัเรียนในกลุ่มควบคมุ   
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นพดล  ฤมิสตรี (2556) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์รื่อง การคูณ
ของนกัเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6  ท่ีพบความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ โดยวิธีการ
สอนตรงร่วมกับเทคนิคการคูณแบบแลททิซ  เสริมใหน้กัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า หลังจากการสอน
เสริมนกัเรียนไดค้ะแนนอยู่ในระดบัดีมาก (ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป) 

สาวิตรี จุย้ทอง (2558) ศึกษาวิจยัแนวทางการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ใหก้ับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ผลการวิจัย พบแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ประกอบด้วย 10 
แนวทาง คือ  1) จัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรท่ี์มีความหลากหลาย เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกบัความสนใจของตนเอง 2) เร่ิมกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตรจ์ากง่าย
สู่กิจกรรมท่ีความซับซ้อนมากขึน้ 3) สรา้งความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้
พัฒนาความสามารถท่ีมีอยู่ 4) เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้เรียนรูโ้ดยการสัมผัส การสังเกต การฟัง
และการเคล่ือนไหวร่างกาย และใช้ส่ือการเรียนรูแ้บบรูปธรรม 5) ใช้ขอ้ความในการสั่งงานท่ีสั้น 
กระชบั เขา้ใจง่าย และซ า้ๆ  6) จดักิจกรรมท่ีค านึงถึงความแตกต่างท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล  สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรูข้องนักเรียน  7)  จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนมีโอกาสพบกับ
ความส าเร็จ ง 8)  ส่งเสริมนกัเรียนไดเ้รียนรูร้ว่มกบัเพื่อนในชัน้เรียนปกติ เพื่อใหม้ีการช่วยเหลือกัน   
9)  จดัสถานท่ี บรรยากาศท่ีสะดวก สบาย ปลอดภยัและมีความสขุ  10) ประเมินผลนักเรียน ตาม
สภาพจริง และใหผ้ลยอ้นกลบันกัเรียนทนัที มีการชื่นชมและใหก้ าลงัใจ  

สาวิตรี จุย้ทอง (2559)  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการค านวณของนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้จ  านวน 6 คน ในหอ้งเรียนปกติ แต่มี
วิธีการเรียนรูต่้างกับเพื่อน ผลการพัฒนา สรุปว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 1) การ
กระตุน้ความสนใจ ใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข (Stimulation)  2) เรียนรูต้ามวิธีการเรียนรู ้
(Learning style) 3) สรา้งความรู้ (Constructing) 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก (Positive 
feedback) สรุปการประเมินความเหมาะสม ในระดบัมาก ส่งผลต่อคะแนนความสามารถดา้นการ
คิดค านวณเฉล่ียของนักเรียน นักเรียนไดค้ะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และยังแสดง
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงพัฒนาการ ดา้นการคิด การค านวณวิชาคณิตศาสตรแ์ละมีความสุขในการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร ์ดงัจะพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความสขุแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการไดร้บัการส่งเสริมความสามารถ 

ทองใส  สามยอด (2559) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
จ  านวน  5 คน  โดย การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและคณิตศาสตร ์ 
ผลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและคณิตศาสตร ์ผ่านเกณฑ์การ
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ประเมิน ทั้ง 5 คน และหลังจากนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล (IIP)  มีผลคะแนนการเรียนรูส้งูกว่าก่อนเรียน 

ในต่างประเทศ มีนักการศึกษาหลายท่าน ไดค้น้ควา้วิจัยเรื่องการพัฒนานักเรียนท่ีมี
ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์ดงัเช่น 

Fuchs; et al (2008) ใช้หลักการของการสอนเจ็ดข้อและการเข้าช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ Explicitness พัฒนาการออกแบบการสอน ฝึกทักษะ 
และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บัตรค าศัพท์ flashcards และการท าแบบฝึกหัดประจ าวัน การ
ตรวจสอบ cumulative review over time และการติดตามความคืบหนา้อย่างต่อเน่ือง  

Flynn and Swanson (2013) สังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การ
ช่วยเหลือนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(MD) รวมถึงนักเรียนบกพรอ่งทางดา้นการ
อ่านร่วมด้วย สรุปว่า ลักษณะเฉพาะของนักเรียนและองค์ประกอบของการสอนเฉพาะนั้น มี
บทบาทส าคญั ในการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งองคป์ระกอบนัน้ ไดแ้ก่ การจัดล าดบั, การปฏิบัติท่ีชดัเจน, 
การลดภาระงาน, การออกแบบกิจกรรม, การตัง้ค าถาม, การควบคมุความยุ่งยากของงาน, การท า
แบบจ าลองทกัษะ กลยทุธก์ารสอน 

Fries and Riccomini (2013) กล่าวว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูด้้าน
คณิตศาสตรจ์ะประสบปัญหาระยะยาว อย่างต่อเน่ือง  ควรไดร้บัการพฒันา ส่งเสริมความจ าและ
ทักษะ โดยได้ศึกษาวิจัยโดยใชโ้ปรแกรมมาสเตอรแ์มทแฟค Mastering Math Facts (MMF) กับ
นักเรียนชั้น ป.2 และ  ป.3 ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน  4 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงได้รับการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์โดยการสอนตรง ตามหลกัสตูรแนวคิดคณิตศาสตรก์ารเชื่อมต่อ
(Connecting Math Concepts)  ในหอ้งเรียนสนบัสนุนการเรียนรู ้(learning support classroom) 
แยกต่างหากจากหอ้งเรียนทั่วไป เป็นเวลา 30 นาทีทกุวัน เป็นเวลา 8 สปัดาห ์ พบว่าประสิทธิภาพ
ของการสอนแบบ MMF  ท าใหก้ารตอบค าถามถูกตอ้ง และคล่องแคล่วมากขึน้ พบข้อผิดพลาด
นอ้ยลง 

Mazzocco et al (2013)  ทดสอบนักเรียน 122 คน เกรด 4 ถึง เกรด 8 เพื่ อ
ทดสอบความรูเ้รื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ระดับพื ้นฐาน ท่ีเคยเรียนมาแล้ว เพื่อ
พิจารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(MLD) กับกลุ่มท่ีมี
คะแนนสอบระดับต ่า (LA)  หรือกลุ่มทั่วไป (TA) และแมว้่าการเรียนรูแ้ละความจ าระยะยาว จะ
แยกความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ผลการวิจยั ยืนยันว่า กลุ่มนักเรียนทั่วไป TA มีความ
แม่นย าในการเปรียบเทียบเศษส่วน ส่วนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (MLD)  
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ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ จนกระทั่งเขา้เรียน เกรด 7 และมีคะแนนต ่ากว่ามาตรฐาน ในเกรด 8   
ทัง้ MLD และกลุ่ม LA มีปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนขัน้พืน้ฐาน แต่เกรด 5 กลุ่ม LA มีความสามารถ 
ใกลเ้คียงกลุ่ม TA และแตกต่างจากกลุ่ม MLD ทกุกลุ่ม ใชแ้บบจ าลองภาพมากกว่าการคิดค านวณ
ทั่วไป (Arabic number representation)  ซึ่งกลุ่ม TA จ าไดใ้นระยะสัน้ ในขณะท่ีกลุ่ม LA ยงัคงจ า
ได้อยู่บ้างเล็กน้อย กลุ่ม MLD ยังคงอยู่ถึงเกรด 8  ดังนั้น ความยากล าบากในการเรียนรูเ้รื่อง
เศษส่วน จึงยังคงอยู่ในเกรด 8 แต่มีลักษณะแตกต่างกันไป  ทั้งนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้าน
คณิตศาสตร ์กลุ่ม MLD และ LA 

Plute (2016) ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลของการใช้กลยุทธ์การเรียนรูแ้บบเน้น
การฝึกปฏิบัติ  (hands-on manipulatives) และการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบส่ือเสมือนจริง 
(virtual manipulatives) เพื่อเพิ่มทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์(MLD) ชั้น ป.5 จ านวน 5 คน และความพึงพอใจต่อการใชก้ลยุทธ์เหล่านั้น โดยให้
เขา้รว่มเรียนรูท้กัษะการแกปั้ญหาค าศพัทใ์นชัน้เรียนคณิตศาสตรเ์ป็นเวลา 5 วนัต่อสปัดาห ์ วนัละ 
80 นาที เป็นเวลา 10 สปัดาห ์ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนไดค้ะแนนสงูขึน้เมื่อเทียบกบัพืน้ฐาน การ
จับคู่ระหว่างการใชก้ลยุทธ์การเรียนรูแ้บบเน้นการฝึกปฏิบัติหรือการใชส่ื้อคอมพิวเตอรอ์าจเสริม
ความเขา้ใจใหก้ับการเรียนคณิตศาสตรเ์พื่อการเรียนรูท้ักษะการแกปั้ญหาและการฝึกฝนเพิ่มเติม
เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมี MLD ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

Al Shabibi and Alkharusi (2018) ศึกษาความแตกต่าง ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรแ์ละความคิดเชิงอภิญาณ (Metacognitive) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใน
โอมาน แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ตามเพศและระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษา แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการเรียน จะมีระดับความจ าและทักษะการแก้ปัญหาใน
ระดับสูง   ขณะท่ีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จะมีผลคะแนนในระดับต ่า จึงควรจะปรบัปรุง 
ทกัษะความจ าของนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตรต่์อไป 

Yılmaz and Levent (2019) ศึกษาผลการใชค้อมพิวเตอร ์ในการพัฒนาทักษะ
ดา้นคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้น ป.3 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์โดย 
จัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ทุกวันในวันธรรมดาและ 20-30 นาทีต่อวัน รวมเป็นเวลา 5 
สัปดาห์ พบว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ มีทักษะการนับและเกิดแนวความคิด ในการ
แกปั้ญหา เพิ่มความเร็ว รหสั Triple และรูปแบบท่ีช่วยลดภาระงานของการท างาน  หน่วยความจ า  
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สรุปว่าสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตรแ์ละควรน ามาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์

Morano and Riccomini (2019)  ศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพ
ของ visual representations (VRs) ท่ีสรา้งขึน้ โดยดผูลการตอบสนองต่อการเรียนรูเ้ร่ือง เศษส่วน 
ของนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรูแ้ละนักเรียนบกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์ (learning disabilities 
and difficulties in mathematics)  ในการประเมินความรูร้ะดับชาติ (The National Assessment 
of Educational Progress : NAEP) นอกจากนีย้ังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของ VRs  
และคะแนนการวดัความรูอ้ื่น ๆ ซึ่งพบว่า นกัเรียน จะใช ้Circular Area Models บ่อยท่ีสดุ แต่วิธีท่ี
แม่นย าท่ีสุดคือการใช้ Bar Models และสรุปว่าการใช ้Bar Models  และ การใช้ Area Model : 
VRs เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเรียนการสอน เรื่อง เศษส่วน  การเป็ นตัวแทน 
(representations) สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีเช่นเดียวกับ การใช้เส้นจ านวน ( fraction 
number line) สอนการประมาณค่าเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน    

จากการวิจัยของนักการศึกษา สรุปได้ว่า นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้าน
คณิตศาสตรส์ามารถพฒันาได ้ดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ใหค้รูออกแบบการสอน  มีเทคนิคการสอน การ
จดัส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี หรือใหเ้พื่อนช่วยฝึกทักษะ จะสามารถพัฒนาทักษะดา้นคณิตศาสตร ์
ให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึน้ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน 

3. การจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
3.1 ความหมายและความส าคัญการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ   

Landa (1976) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบปรบัเหมาะเป็นกระบวนการวินิจฉัย 
และแก้ไขท่ีมีจุดมุ่ งหมายให้มีการปรับสภาพแวดล้อมพื ้นฐานของการเรียนรู้ให้เข้ากันกับ
ลกัษณะเฉพาะและความตอ้งการของแต่ละบุคคล  

Holland (1977) ให้ค านิยามของการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะว่า เป็นชุดของ
กระบวนการท่ีมีการวินิจฉัยความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อท่ีจะท า
การน าเสนอส่ือการสอนเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคข์องการ
เรียนการสอนอย่างเชี่ยวชาญ 

Wang and Lindvall (1984) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการเรียนการสอนแบบปรับ
เหมาะว่าเป็นวิธีการทางการศึกษาท่ีมีขั้นตอน กลวิธีทางเลือกส าหรบัการสอน และการใช้งาน
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ทรพัยากร โดยระบบจะมีความยึดหยุ่นท่ีใหผู้เ้รียนเลือกเสน้ทาง และเวลาในการเรียนรูข้องตนเอง
ได ้

Como and Snow (1986) ระบุว่  การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ (Adaptive 
instruction) หมายถึง วิธีการและเทคนิคการสอนท่ีปรบัใหเ้ขา้กันกับความตอ้งการของผูเ้รียนแต่
ละคนท่ีแตกต่างกนั 

Park and Lee (2004) ระบุ ความหมายของการเรียนการสอน แบบปรับเหมาะ ท่ี
เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น ว่ า คือ  การเข้าแทรกแซง ช่วย เหลือทางการศึกษา (educational 
intervention) โดยมีเป้าหมายเพื่อ ปรบัการเรียนการสอนให้เหมาะกับความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคน ได้รบัการ
พฒันาความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู ้ 

ศิวพร กลับผดงุ (2560) การเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ หมายถึง การน าเสนอบทเรียนท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล ก่อนเลือกเรียนบทเรียนส าหรบัการน าเสนอ 
ควรมีการประเมินความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้บับทเรียนท่ีเหมาะสมกับ
ระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล (2560) กล่าวสรุปการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
(Adaptive Learning)  ไว้ว่า  การเรียนรู้แบบปรับ เหมาะ คือ  การเรียนรู้ท่ีสนองต่อระดับ
ความสามารถของนักเรียนท่ีอาจแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  จะเป็นการเรียนรูท่ี้ครูผูส้อนออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้นวัตกรรม ท่ีสรา้งขึน้เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้รียนรู ้ปฏิบัติ ฝึกทักษะ
กระทั่งประสบความส าเร็จในการเรียนรู ้ โดยอาจมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความตอ้งการของ
นกัเรียน  เกิดผลเรียนรูต้ามท่ีก าหนดในหลักสตูร นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึน้ 
ส่งผลต่อการเรียนและประสบความส าเร็จ  ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเรียนรูอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ 

ลักษณะส าคัญของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้บบปรับเหมาะ (Adaptive 
Learning) คือ ความหลากกหลายของกิจกรรม ภายใตผ้ลลัพธ์การเรียนรูเ้ดียวกัน กิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ซับซอ้นมากจะจัดเตรียมไวใ้หก้ับนักเรียนท่ีมีความสามารถ เช่น การแกโ้จทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ใหถ้ือตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด แต่ระดับความยากง่ายอาจต่างกันไปส าหรบัผูเ้รียน
แต่ละคน      

ภาสกร เรืองรอง (2562) ใชก้ารเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ สรุปว่า  ในการมอบหมายงาน
ให้นักเรียน มีการปรับให้เหมาะกับลักษณะทางการเรียนรูข้องนักเรียน  ความก้าวหน้าและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้และในเนือ้หาการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (An 
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Adaptive Learning Content Module) จัดเตรียมให้เหมาะสมกับนักเรียน  ซึ่งขึน้อยู่กับผลการ
เรียนรู ้ ความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้ลักษณะเฉพาะ  และสถานะ ความพรอ้มของนักเรียนในการ
เรียนรู ้  จะเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้พื่อการสนองตอบต่อความต้องการของ
นกัเรียน 

Glaser (1972) อธิบายว่า การจัดการเรียนการสอนแบบปรบัเหมาะ มีความส าคัญ 
ดงันี ้  

1) การน าเสนอทางเลือกในการเรียนรูแ้ละเป้าหมายท่ีหลากหลาย  
2) การใชป้ระโยชนแ์ละพฒันาความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรูแ้ละปรบั

ใหเ้ขา้กบัความสามารถ จดุแข็ง จดุอ่อนของผูเ้รียนแต่ละคน  
3) การพยายามเสริมสรา้งความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาและพฒันาทกัษะของนกัเรียน 

จากนิยามและความส าคัญของการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning)  
สามารถสรุปว่าการจัดการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะคือการเลือกใชก้ารจดัการเรียนรูท่ี้ค านึงถึงความ
แตกต่างของวิธีการเรียนรูข้องผู้เรียน  มีวัตถุประสงค์ให้ลุล่วง ตามท่ีนักเรียนต้องการ และตาม
ความสามารถของนักเรียน  โดยตระหนักถึงส่ิงท่ีนักเรียนจะไดร้บัเป็นอนัดบัแรก  โดยคน้หาวิธีการ  
รูปแบบท่ีเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้ให้เหมาะกับระดับความสามารถทางการ
เรียนรูข้องนกัเรียนแต่ละบุคคล เพื่อพฒันาไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ   

3.2 ประเภทการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
 การเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ(วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒนผล, 2560) จัดแบ่งได้

ดงันี ้  
1. การน าเสนอแบบปรับเหมาะ (Adaptive Presentation) เป็นการน าเสนอ

เนือ้หาบทเรียนใหห้มาะสมกับผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนท่ีเก่งควรไดร้บัเนือ้ท่ียากกว่าหรือจ านวนเนือ้หา
มากกว่า ในการเรียนแต่ละครัง้ ผูเ้รียนเรียนอ่อนค ควรไดร้บัเนือ้หานอ้ยเพื่อใหเ้ขา้ใจดีขึน้  

2. การสนับสนุนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Navigation Support) มีระบบ
ค้นหาส าหรบัการดูข้อมูลของบทเรียนตามความพึงพอใจหรือทักษะของนักเรียน เมื่อนักเรียน
ตอ้งการคน้หาขอ้มลู ก็สามารถสืบคน้ไดท้นัที จะช่วยสนบัสนนุการเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว 
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3. การจัดล าดับหลักสูตร (Curriculum Sequencing) การน าเสนอเนื้อหา /
บทเรียน โดยจัดเรียงตามล าดับ เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้นักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร จะมีการวิเคราะหน์ักเรียนเพื่อจัดล าดับเนือ้หา เช่น นักเรียนมีความรูพ้ืน้ฐานอยู่แลว้ ครู
ควรจดัใหเ้รียนเนือ้หาเร่ืองต่อไป ไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียนซ า้  

4. การวิ เคราะห์อย่างอัจฉริยะในการแก้ปัญหาของนักเรียน (Intelligent 
Analysis of Student's Solutions) การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (AI) ใช้เก็บข้อมูลของ
นักเรียน และน าไปวิเคราะห ์จากนั้นแกปั้ญหาทางการเรียนใหถู้กตอ้ง และเหมาะกับนักเรียนท่ีมี
ความตอ้งการและการเรียนรูต่้างกนั เพื่อใหเ้รียนรูใ้หส้ าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องบทเรียนนัน้ 

3.3 การออกแบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
การออกแบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) มีขั้นตอน (วิชัย  

วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒันผล, 2560)  ดงันี ้
1. การวิเคราะหร์ะดบัความสามารถของนกัเรียน  

 ความสามารถของนักเรียนอาจมีความแตกต่างกัน  จึงควรจัดระดับ
ความสามารถของนักเรียน เป็นด้านเนือ้หาในกิจกรรมการเรียนรู ้  และความสามารถอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้ง  เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เป็นตน้ 

2. การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูห้รือวัตถปุระสงคใ์หต้รงกบัระดบัความสามารถ

ของนักเรียน โดยจุดประสงค์การเรียนรูนี้ ้มีความเป็นไปได้ว่านักเรียนทุกคนจะบรรลุผลตามท่ี
ก าหนด เน่ืองจาก ครูผู้สอนใช้วิธีการจัดระดับความยากหรือความซับซอ้นแตกต่างกันไป แต่ยัง
คงไวซ้ึ่งเป้าหมาย ท่ีเป็นผลลพัธข์องการเรียนรู ้ 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ท่ีมีความสามารถ

แตกต่างกัน โดยอาจออกแบบ ให้นักเรียนความสามารถสูงกว่าได้ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความสามารถต ่ากว่าซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีนา้ใจต่อบุคคลอื่นอีกดว้ย หรืออาจจะออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีความซับซอ้นแตกต่างกันในกรณีท่ีใหผู้้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็น
รายบุคคล 

4. การออกแบบหรือคดัเลือกส่ือการเรียนรู ้
การออกแบบหรือเลือกส่ือการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับระดับความสามารถใน

การเรียนรู ้ ของนักเรียน  ส่ือการเรียนรูท่ี้ดี คือ ส่ือการเรียนรูท่ี้ตรงกบัความรูแ้ละประสบการณท่ี์มี
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อยู่ของนกัเรียน จึงจะเป็นการเชื่อมโยงความรูแ้ละประสบการณท่ี์มีอยู่กบัความรูใ้หม่ไดอ้ย่างลงตัว 
และเกิดเป็นความรูใ้หม่ไดอ้ย่างแทจ้ริง ดว้ยความรวดเร็ว     

5. การออกแบบ การวดั/ประเมินผล   
การออกแบบและประเมินผลการเรียนรูท่ี้เนน้การพฒันาการเรียนรู ้การวดัผล

และประเมินผลใชส้ าหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) เป็น
การประเมินผลตามสภาพจริง และแปรผัน ไปตามระดับความสามารถของนักเรียน ใช้การ
ประเมินผลเป็นส่ิงเรา้และกระตุน้ศกัยภาพของนกัเรียน โดยนักเรียนท่ีมีระดบัความสามารถสงูอาจ
ใชเ้กณฑ์การประเมินท่ีมีความทา้ทายมากกว่านักเรียนท่ีมีระดับความสามารถต ่ากว่า อย่างไรก็
ตามนกัเรียนท่ีมีความสามารถต ่ากว่า ยงัคงตอ้งก าหนดการใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีมีความทา้ทาย
ในระดับท่ีเหมาะกับนักเรียนเช่นกัน  ทั้งนี ้การประเมินผลนี้ ไม่เน้นการประเมินเพื่อตัดสิน
ความสามารถ และไม่เนน้การแข่งขัน แต่จะมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู ้(Learning process) การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Learning progress) และผลผลิตของการเรียนรู ้
(Learning product) ดังนั้น ครูผูส้อนจึงสามารถประเมินผลการเรียนรู ้ แลว้น าผลการประเมินไป 
พฒันานกัเรียนในดา้นท่ีตอ้งการ  

3.4 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
ครูผู้สอนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 

ส าหรบันกัเรียน  (วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒันผล, 2560) ดงันี ้
1. ครูผู้สอน เป็ นผู้ก ระตุ้นนั ก เรียน  ให้ มี ความ เชื่ อมั่ น ในตน เองและใช้

ความสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างเต็มท่ี โดยท่ีไม่ต้องค า นึงว่า ความสามารถของ
นกัเรียนอยู่ในระดบัใด    

2. ครูผูส้อนควรส่งเสริมใหน้ักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันปฏิบัติกิจกรรม
ดว้ยกนั เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถในระดบัต ่ากว่าไดเ้รียนรูจ้ากนกัเรียนท่ีมีความสามารถใน
ระดบัท่ีสงูกว่า โดยบรรยากาศในการเรียนรูจ้ะเป็นไปอย่างลงตวั เป็นธรรมชาติ 

3. ครูผู้สอนควรติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการ
ประเมินตามสภาพจริง ใช้การสังเกตพฤติกรรมและการตรวจผลงานนักเรียน การให้ข้อมูล
ยอ้นกลับ จะท าใหน้ักเรียนไดรู้ค้วามกา้วหนา้ทางการเรียนรูแ้ละระดับความสามารถของนักเรียน
เอง     
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4. ครูผูส้อนควรใหก้ารเสริมแรงเชิงบวก ใหก้บันักเรียนท่ีมีระดบัความสามารถสูง 
โดยพิจารณาจากพัฒนาการ ความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ครูผู้สอนเสริมแรงด้านกระบวนการ
เรียนรูแ้ละคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่นกัเรียน 

สรุปไดว้่า การเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) เป็นประโยชนม์ากกบัครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงกับความตอ้งการและความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล 
ดว้ยการออกแบบการเรียนรู ้วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรม จากนัน้ประเมินผลการเรียนรู ้โดย
ไม่เนน้การตัดสินผลการเรียนรู ้แต่เนน้ท่ีพฒันาการ ความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นส าคญั และจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้บบปรับเหมาะ หลักการเรียนรูแ้บบปรับเหมาะ (Adaptive 
Learning) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีครูผูส้อนใชใ้นการพฒันานักเรียน โดย ออกแบบการสอน
ใหเ้หมาะกับระดับความสามารถของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน เหมาะส าหรับการสอนและ
ประเมินผลการสอนเป็นรายบุคคล รวมไปถึงการจดัการเรียนรูร้ายวิชาคณิตศาสตรใ์หก้ับนกัเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ หากครูผูส้อนใหค้วามสนใจใกลช้ิด ใชก้ลยทุธก์ารสอน
ในการกระตุน้การเรียนรูแ้ละสรา้งความมั่นใจใหก้บันกัเรียนมากยิ่งขึน้ 

4. เอกสารและงานวจิัยแบบทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 
4.1 ความหมายแบบทดสอบวินจิฉัยข้อบกพร่อง (Diagnostic Test) 

โชติ  เพชรชื่น (2554) สรุปความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยไว้ว่า แบบทดสอบ
วินิจฉัย คือแบบทดสอบท่ีใช้ส าหรบัวัดและประเมิน จุดเด่นและจุดดอ้ยของนักเรียนในด้านการ
เรียน  คน้หาและอธิบายสาเหตขุองความบกพรอ่งหรือจดุดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคน   

วิยดา ซ่อนข า  (2551)  กล่าวถึงความหมายของแบบทดสอบวิ นิจฉัยว่า คือ 
แบบทดสอบท่ีใช้ค้นหาข้อบกพร่องในการเรียน ของนักเรียน แต่ละเรื่องย่อย เพื่อจะได้แก้ไข
ขอ้บกพรอ่งนัน้ตรงกบัจดุบกพรอ่งและยงัเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการเรียนการสอนของครู  

บุญชม ศรีสะอาด  (2553) อธิบายความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยว่า เป็น
แบบทดสอบส าหรบัการคน้หาขอ้บกพร่องหรือจดุท่ีเป็นอปุสรรคในการเรียน ของนักเรียน เพื่อเป็น
การแกไ้ขจุดบกพรอ่งนั้น ส่งผลใหน้ักเรียนมีทักษะความรูเ้พิ่มขึน้และเรียนทนัเท่าเทียมเพื่อนในชั้น
เรียน  

พรเพชร  พิศค า (2560) สรุปความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย ไว้ว่า เป็น
แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ ส าหรบัคน้หาจดุดอ้ยหรือจุดอ่อนหรือขอ้บกพรอ่งหรือของนักเรียน และหา
สาเหตุว่านักเรียนมีผลการเรียนต ่า เน่ืองมาจากสาเหตุใด  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาวิธีการ
สอนท่ีตรงกบัจดุท่ีบกพรอ่งและเป็นการช่วยปรบัปรุงการเรียน เพิ่มความรูใ้หน้กัเรียนอีกดว้ย 
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สมนึก ภัททิยธนี (2562) กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้ใน
การค้นหาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องในการเรียนของนักเรียน หลังจากเสร็จสิน้การเรียนการสอน มี
การทดสอบนกัเรียน  ผลท่ีไดจ้าการทดสอบ จะท าใหรู้ว้่าจดุบกพร่องหรือจดุอ่อนของนกัเรียนคนใด
เป็นอย่างไร รวบรวมเป็นข้อมูลท่ีน าไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยจัดการสอนซ่อมเสริมในจุดท่ี
บกพรอ่งนัน้  

Throndike  and Hagen (1969) กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัย คือ แบบทดสอบท่ี
รวบรวมปัญหาและสาเหตุของความบกพร่องท่ีพบในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาวิธีการ
แกปั้ญหา เช่น การสอนซ่อมเสริม ซึ่งวิธีนีจ้ะช่วยใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนเพิ่มสงูขึน้  

Brown (1970) กล่าวถึงความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยว่า เป็นแบบทดสอบท่ีใช้
ในการคน้หาขอ้บกพรอ่งในการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใชก้ารสอนซ่อมเสริมและแนะ
แนวนกัเรียน ซึ่งสามารถน าจดุอ่อนท่ีพบจากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยนี ้เป็นขอ้มลูส าหรบัครู 

ดังนั้นจึงกล่าวไดว้่า แบบทดสอบวินิจฉัย คือ แบบทดสอบท่ีสรา้งส าหรบัการคน้หา
ขอ้บกพรอ่งของนักเรียน ภายหลงัการเรียนรูเ้นือ้หา/ บทเรียนมาแลว้  ผลจากการท าแบบทดสอบ
นัน้ จะท าใหค้รูผูส้อนเขา้ใจนักเรียนว่าคนใดบกพร่องจุดใด และควรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  ผลจาก
การวินิจฉัย เป็นประโยชนส์ าหรบัครู ใชเ้ป็นขอ้มูลส าคัญในการพัฒนานักเรียน  สามารถวางแผน 
ออกแบบวิธีการสอนไดต้รงกบัจดุท่ีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงอย่างแทจ้ริง   

4.2 ลักษณะและประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัย 
สุริยาพร  อดุลยพ์งศ์ไพศาล  (2552)  สรุปลักษณะและประโยชน์ของแบบทดสอบ

วินิจฉัย ไดด้งันี ้  
1. ใชเ้พื่อการคน้หาสาเหตขุองความบกพรอ่งทางการเรียน และปัญหาท่ีพบ  
2. เป็นแบบทดสอบท่ีใชท้ดสอบในการเรียนการสอน 
3. เนือ้หาท่ีใช้ในการทดสอบ ควรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ

จดุประสงคข์องการสอน 
4. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบทดสอบ มีความส าคัญ

มาก 
5. เป็นแบบทดสอบท่ีมีจ านวนขอ้ ค่อนขา้งมาก  
6. เป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามค่อนขา้งง่าย   โดยมีระดบัความยากง่าย 0.65 ขึน้

ไป 
7. เป็นแบบทดสอบท่ีไม่จ  ากดัเวลาในการท า 
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8. เป็นแบบทดสอบท่ีไม่เนน้การใชเ้กณฑป์กติ (Norm)  
พรอ้มพรรณ อดุมสิน  (2544) กล่าวว่า  ประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัย  ดงันี ้

1. ประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัยส าหรบัครูผูส้อน 
1.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน เพื่ อจะได้รู ้ว่านักเรียนยังมี

ขอ้บกพรอ่งอยู่ เน่ืองจาก เนือ้หาใด ซึ่งบางเร่ือง นกัเรียนตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐานมาก่อน หากครูยงัไม่
แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง อาจส่งผลต่อการเรียนเนือ้หาต่อไป ไม่ประสบความส าเร็จ  

1.2 เป็นขอ้มลูในการเตรียมเนือ้หา เรื่องท่ีจะสอน ไดต้รงกับจุดบกพร่องของ
นกัเรียน โดยใชเ้ทคนิคไดอ้ย่างเหมาะสมกับเนือ้หา เน่ืองจากแต่ละเรื่อง มีระดับความยากง่ายไม่
เท่ากัน หากมีข้อมูลว่า เนื ้อหาในเรื่องใด เป็นปัญหากับนักเรียนค่อนข้างมากหรือในระดับสูง 
ครูผูส้อนจะไดร้ีบปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หานัน้ ๆ โดยเร็วท่ีสดุ และเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมต่อไป 

1.3 ประหยัดเวลา และลดภาระงานของครู เน่ืองจากผลจากการวินิจฉัย ท า
ใหส้อนตรงแค่เพียงจดุท่ีบกพรอ่ง ท าใหม้ีเวลาสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลมากขึน้ 

2. ประโยชนส์ าหรบันกัเรียน 
2.1 ผลจากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยนี ้นักเรียนจะสามารถประเมินตนเอง

ไดว้่า ตอ้งปรบัขอ้บกพร่องใด จุดประสงคข์อ้ไหน ท าใหน้ักเรียนรูร้ะดับความสามารถของนกัเรียน
เอง  

2.2 ผลจากการทดสอบวินิจฉัยการเรียน จะช่วยในการตัดสินว่าตนเองมี
ความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หานัน้หรือไม่ และพรอ้มท่ีจะเรียนหรือไม่  

2.3 ผลจากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยจะเป็นแรงจูงใจในการเรียน ส าหรบั
นักเรียนซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจ เตรียมความพรอ้มในการเรียน เน่ืองจากทราบว่าหาก
เรียนจบแลว้ จะมีการทดสอบ ดังนั้น นักเรียนจึงกลัวความลม้เหลวจากการสอบ ส่งผลใหส้สนใจ
การเรียนมากขึน้  

สยุมพร สุ่มมาตย ์(2562) กล่าวว่า การเรียนการสอน ท่ีมีการประเมินขอ้บกพรอ่งใน
การเรียนการสอนและจัดสอนซ่อมเสริม ได้ตรงกับจุดบกพร่อง เป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน มากกว่าปกติถึงสองเท่า เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินนั้นคือ แบบทดสอบ
วินิจฉัย (Diagnostic test) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องได้มากกว่าแบทดสอบ
ประเภทอื่น  จึงกล่าวไดว้่าผลการทดสอบนีเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 
โดยเมื่อพบสาเหตุ จุดอ่อนดา้นการเรียน อุปสรรคในการเรียน  จึงจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้จ าเป็น
ต่อนกัเรียน น าไปสู่การพฒันานกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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Haberstroh and Schulte-Körne (2019) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพบผลท่ีสอดคล้อง
กันจากหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ว่า การวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์
(dyscalculia) ควรด าเนินการเมื่อพบปัญหาทางคณิตศาสตร ์ผลคะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย  ประกอบ
กบัขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งจากประวติับุคคล ผลการทดสอบ การตรวจทางการแพทย ์การประเมินทางจิต
สังคมเพิ่มเติม  การเข้าแทรกแซงและช่วยเหลืออาการนี้ ควรจัดการฝึกอบรมเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจง เนน้ส่วนท่ีบกพรอ่งใหเ้กิดการพัฒนาใหไ้ดผ้ลท่ีดีท่ีสดุ และยงัตอ้งคงมี
การเข้าแทรกแซงและช่วยเหลืออย่างดีท่ีสุด และมีการทดสอบและเข้าโปรแกรมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

4.3 การสร้างแบบทดสอบวินจิฉัย 
Thorndike and Hagen (1969) เสนอขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย ดงันี ้

1. วิเคราะหเ์นือ้หาวิชาท่ีจะทดสอบ  
2. เขียนแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
3. ปรบัปรุงแบบทดสอบเพื่อใหส้ามารถคน้หาขอ้บกพรอ่งได ้ 

โชติ  เพชรชื่น (2544) กล่าวถึง การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยไวด้งันี ้
1. วิเคราะหท์กัษะ องคป์ระกอบย่อย 
2. วางแผน เขียนลกัษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และจดุประสงคก์ารทดสอบ 
3. เขียนค าถามในแบบทดสอบ ท่ีจะวัดทักษะย่อยหรือวัดความสามารถใหต้รง

กบัจดุประสงคแ์ละเนือ้หา     
4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้และปรบัปรุง 
5. น าแบบทดสอบมาหาคณุภาพ 
6. ก าหนดเกณฑก์ารผ่านจดุประสงค ์ 
7. จดัท าคู่มือการใชแ้บบทดสอบ 

สวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย (2549) กล่าวถึง  การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยไวว้่า ลักษณะ
ของแบบทดสอบวินิจฉัยนั้นจะแบ่งออกเป็นแบบทดสอบย่อย ๆ และประกอบดว้ยขอ้สอบจ านวน
มาก ดงันั้น ในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยผูก้รงจะตอ้งมีการวางแผนในการสรา้งแบบทดสอบ มี
การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วสรา้งเป็นตาราง
วิเคราะห์ขอ้สอบ จากนั้นสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจะตอ้งสรา้งเป็นแบบทดสอบชุดย่อย ๆ ตาม
เนือ้หาและกูดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีได้ก าหนดจากกุดประสงค์การเรียนรู ้โดยสรา้งข้อสอบ
จ านวน 3 ขอ้ต่อ 1 จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และค าตอบท่ีนกัเรียนตอบตอ้งถามารถบอกถึงสาเหตุ 
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ความบกพรอ่งของนักเรียนแต่ละคนได ้ ซึ่งค าตอบนั้น เกิดจากการส ารวจและรวบรวมขอ้บกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบเพื่อส ารวจว่า คะแนนจากแบบทดสอบย่อย
จะตอ้งก าหนดแนวทางการใหค้ะแนนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถจัดหาวิธีสอนซ่อมเสริมไดต้รงจุด
เมื่อสร้างแบบทดสอบแค่ละชุดเสร็จต้องมีการน าแบบทดสอบไปตรวจสอบคุณภาพ ของ
แบบทดสอบ  ความตรงเชิงเนือ้หา ความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเท่ียง จากนั้น
เขียนคู่มือการใชช้ดุแบบทดสอบ เพื่อประกอบการน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

ญาณัจฉรา  สดุแท ้(2551) กล่าวสรุปเทคนิคการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย  ดงันี ้ 
1. วางแผนการสรา้ง ก าหนดจดุมุ่งหมายการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย 
2. วิเคราะหเ์นือ้หา โดย แบ่งเป็นเนือ้หาย่อย ๆ และก าหนด จดุประสงค ์ 
3. ด าเนินการสรา้งแบบทดสอบ โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคพ์ฤติกรรม  
4. วิเคราะหข์อ้บกพรอ่งของนกัเรียน จากค าตอบแต่ละขอ้  
5. ทดลองใชแ้บบทดสอบและปรบัปรุง ตามขัน้ตอนการหาคณุภาพแบบทดสอบ 

อบุล มีสิมมา (2551) สรุปขัน้ตอน การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย ดงันี ้
1. วางแผนการสรา้งแบบทดสอบและสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย 
2. วิเคราะหเ์นือ้หาโดยละเอียด จากนัน้ แบ่งเป็นฉบบัย่อย ๆ  
3. ก าหนดลกัษณะและจดุประสงคข์องแบบทดสอบ  
4. ออกแบบทดสอบเพื่อส ารวจแลว้ทดสอบกบันกัเรียน 
5. ออกแบบทดสอบวินิจฉัย จากผลการสอบ ดว้ยแบบทดสอบเพื่อส ารวจ  
6. ทดสอบนกัเรียนและวิเคราะหค์ณุภาพแบบทดสอบ  
7. จดัพิมพแ์บบทดสอบและคู่มือด าเนินการสอบ 

สรุิยพร อดลุยพ์งศไ์พศาล (2552) กล่าวถึง การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย ดงันี ้
1. ก าหนดความมุ่งหมายในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย 
2. วิเคราะหเ์นือ้หาท่ีตอ้งการทดสอบ 
3. ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
4. สรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจ แลว้น าไปทดสอบนกัเรียน 
5. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย โดยใชค้ าตอบท่ีผิด จากการทดสอบเพื่อส ารวจมา

สรา้งเป็นตวัลวงในแบบทดสอบ 
6. วิเคราะหค์ณุภาพของแบบทดสอบและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 
7. เขียนคู่มือการใชแ้บบทดสอบวินิจฉัย 
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8. จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม 
ศราวุธ  รัตนะ (2562) สรุปการด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย ด้วยการให้

เหตผุลทางคณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรียน ชัน้ ป.4  ไวด้งันี ้
1. การสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจเป็นแบบชนิดเติมค าแสดงวิธีคิดและอธิบาย

เหตุผล เพื่อคน้หาความบกพรอ่งของนักเรียนและน าค าตอบผิดไปใชส้รา้งตัวลวงของแบบทดสอบ
วินิจฉัย  

2. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้  จากข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ทดสอบเพื่อส ารวจขอ้บกพรอ่ง น าแบบทดสอบวินิจฉัยไปทดลองใช ้วิเคราะหข์อ้สอบ แลว้ปรบัปรุง
ขอ้สอบ 

3. ทดลองใช้แบบทดสอบวินิจฉัย เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความยากง่าย  
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเท่ียง   

4. น าแบบทดสอบวินิจฉัย ท่ีคัดเลือกและปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบวินิจฉัย 
วิเคราะหค์ณุภาพแบบทตสอบ 

จากขัน้ตอนการแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีมีผูเ้สนอแนะไว ้ สรุปเป็นขัน้ตอน  ดงันี ้
1. วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระส าคญั 
2. ก าหนดจดุประสงค ์ใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
3. สรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจขอ้บกพรอ่งแบบอตันยั  
4. ทดสอบนักเรียนเพื่อค้นหาความบกพร่อง ใช้สรา้งตัวเลือกและตัวลวงจาก

ค าตอบท่ีผิดในแบบทดสอบวินิจฉัย 
5. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย โดยใชค้ าถามจากแบบทดสอบเพื่อส ารวจและสรา้ง

ตวัเลือกจากค าตอบท่ีรวบรวมจากการตอบผิดของนกัเรียน 
6. ทดสอบนักเรียน เพื่อคน้หาขอ้บกพร่อง แลว้น าผลมาวิเคราะห์ ปรบัปรุงและ

หาคณุภาพแบบทดสอบ 
7. วิเคราะห ์วินิจฉัยขอ้บกพรอ่งของนกัเรียน 
8. จดัพิมพแ์บบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งและคู่มือการด าเนินการทดสอบ  
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4.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับแบบทดสอบวินจิฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

เอกพล แสนโคตร (2556)  พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่อง เรื่อง สมการ
และอสมการของนกัเรียนระดบัชัน้ ป.6 ด าเนินการสรา้งแบบทดสอบดว้ยการสรา้งแบบส ารวจ ท่ีให้
แสดงวิธีท า  และเติมค าตอบ พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผล เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องจากการวิเคราะหค์ าตอบ
ของนักเรียนในข้อท่ีตอบผิด หลังจากนั้นน าไปสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย แบบเลือกตอบ สรา้ง
ตัวเลือกและตัวลวงจากค าตอบท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด  แลว้จึงน าไปทดสอบกับนักเรียน ผล
การศึกษาพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัย ฉบบัท่ี 1  มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.20 – 0.46  มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 และมีคะแนนจุดตัดเท่ากับ 10 คะแนน แบบทดสอบวินิจฉัยฉบับท่ี 2 มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22 – 0.58 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และมีคะแนนจุดตัดเท่ากับ 13 
คะแนน แบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับท่ี 3 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.29 – 0.74 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94 และมีคะแนนจุดตัดเท่ากับ 14 คะแนน และค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาของ
แบบทดสอบวินิจฉัย ทัง้ 3 ฉบบั พบว่ามีค่าเท่ากบั 1.00 ทกุขอ้ 

สดุสวาท หน่อแกว้ (2556) ศึกษาการสรา้งแบบทดสอบวินิจ เร่ือง การด าเนินการของ
จ านวน ส าหรบันักเรียนระดับชั้น ป.5  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อค้นหาสาเหตุและข้อบกพร่องของ
นกัเรียน สรา้งแบบทดสอบจ านวน 3 ฉบับ ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 1 เร่ืองความเขา้ใจพืน้ฐาน ฉบับท่ี 2 การ
ด าเนินการ และฉบับท่ี 3 การน าไปใช้  ผลการศึกษาพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัย มีค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.60 – 1.00 ค่าความยาก ตัง้แต่ 0.68 – 0.78 
ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าตัง้แต่ 0.42 – 0.87  และ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 3 ฉบบั คือ 0.86, 
0.89 และ 0.90  ตามล าดบั  ขอ้บกพรอ่งท่ีพบ คือ แสดงวิธีท าผิด  การสรา้งโจทยปั์ญหาระคนผิด 
การหารไม่ครบหลกั   

อารีรัตน์ แสงดาว (2557)  พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน ชั้น ป.6  และสรา้งคู่มือการใชแ้บบทดสอบวินิจฉัย โดย
ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา  คือ สรา้งตาราง
วิเคราะหข์อ้สอบ สรา้งแบบทดสอบแบบอัตนัย เพื่อส ารวจขอ้บกพร่อง  จากนัน้ น าไปใหน้ักเรียน
ทดสอบ แล้วจึงสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง  แล้วตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
ปรบัปรุง  น าแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาวิจยั สรุป
ไดว้่า แบบทดสอบวินิจฉัย พรอ้มคู่มือการใชส้ามารถน าไปใชว้ินิจฉัยขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนได ้
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จุฑารัตน์ ขาวสุก (2558)  พัฒนาแบบสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์เรื่อง พหุนาม ของนกัเรียนระดบัชัน้ ม.1  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จ  านวน 231 
คน มีขั้นตอน คือ พัฒนาแบบสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
อตันยั  จากนัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบวินิจฉัย โดยน าค าตอบท่ีนกัเรียนตอบผิดในแบบสอบเพื่อ
ส ารวจ มาสรา้งเป็นตวัลวง  จึงไดแ้บบสอบวินิจฉัย 3 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบับท่ี 1 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับ
พหุนาม ฉบับท่ี 2 การบวกและลบพหุนาม และฉบับท่ี 3 การคูณและหารพหุนาม ผลการวิจัย
พบว่า แบบสอบวินิจฉัย 3 ฉบับ มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาและมีคณุภาพ  จุดบกพรอ่งของนักเรียน
ในการเรียน เรื่อง พหุนาม ท่ีพบมากท่ีสุด คือ นักเรียนดูดีกรีตัวนอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวนพจนข์องพหุ
นาม นกัเรียนหารสมัประสิทธิ์ผิด และนกัเรียนบวกตวัเลขผิด ตามล าดบั 

พัดชา บุญหาร (2559)  ศึกษาวิจัย เรื่อง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียน
คณิตศาสตร ์เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่ม
ทวารวดี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยเปรียบเทียบขอ้บกพร่องจากการเรียนและท าแบบทดสอบ เรื่อง 
สมบัติของเลขยกก าลังของนักเรียนระดบัชัน้ ม.2 สรุปค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.84 ผลการทดสอบ 
สรุปว่า  นกัเรียนหญิงกบัชาย พบขอ้บกพรอ่งทางการเรียนแตกต่างกนั 

พิมณภาภรณ์ ค าดี (2560)  ศึกษาวิจัย เรื่อง การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยวิชา
คณิตศาสตร ์แบบเลือกตอบสามระดับ ส าหรบันักเรียนระดับชั้น ป.3 สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 2 โดย แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนท่ีสรา้ง
ขึน้ คือ เร่ือง โจทยปั์ญหาเกี่ยวกบัการวดัความยาว การชั่ง การตวง เงินและเวลา จ านวน 1 ฉบับ 
50 ขอ้ รูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบสามระดบั ระดบัท่ีหน่ึง คือ ระดบัเนือ้หา ระดับ
ท่ีสอง คือ ระดับเหตุผล และระดับท่ีสามคือ ระดับความมั่นใจ สรุปขอ้บกพรอ่งทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์เร่ือง โจทยปั์ญหาเกี่ยวกับการวัด ไดว้่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะหห์รือ
ตีความจากโจทยไ์ด ้   

นิรุธ จอมพุก (2560) ศึกษาการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียน
คณิตศาสตร ์สาระท่ี 4 พีชคณิต ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ ป.6 สังกดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  และจัดท าคู่มือการใช้แบบทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า แบบทดสอบ
วินิจฉัยข้อบกพร่องท่ีสร้างขึ ้น   เป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้วินิจฉัย
ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือการใชแ้บบทดสอบวินิจฉัย มี
การก าหนดสาระส าคัญท่ีครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการน า
แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งท่ีสรา้งขึน้ไปใชไ้ด ้
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ภัทริกา อาจจุลฬา (2561) ศึกษาวิจัยการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การวัด ของนักเรียนระดับชั้น ป.5 ผลการวิจัยท าให้ได้
แบบทดสอบจุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์(ปรนัย)  จ านวน 5 ฉบับ  มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.80 – 1.00  ตัวถูก มีค่าความยากตั้งแต่ 0.50 - 0.76 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.36 - 0.93 ตวัลวง มีค่าความยาก 0.05 - 0.29 ค่าอ านาจจ าแนก 0.08 - 0.82 ค่าความเชื่อมั่นทัง้
ฉบบัมีค่า 0.90, 0.92, 0.89, 0.92 ตามล าดบั ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง มีค่าตัง้แต่ 21.15 ถึง 
31.92 จดุบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง การวดั ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มาก
ท่ีสดุ คือ การด าเนินการของจ านวน รองลงมาคือ การค านวณโดยการใชส้ตูร การแปลความหมาย
ของโจทย ์และความรู ้ความเขา้ใจในเนือ้หา ตามล าดบั   

ไพจิตตรี กรชม (2561) ศึกษาวิจัยการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร ์
เร่ือง บทประยกุต ์ส าหรบันักเรียนระดบัชั้น ป.6   พบว่า แบบทดสอบ ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  มี
ค่าความยาก มีค่าตัง้แต่ 0.45 - 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตัง้แต่ 0.50 - 0.72 และค่าความเท่ียงมี
ค่าตัง้แต่ 0.82 - 0.87  แบบทดสอบดา้นทักษะการคิดค านวณ มีค่าความยาก มีค่าตั้งแต่ 0.46 - 
0.74 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตัง้แต่ 0.50 - 0.74 และค่าความเท่ียงมีค่าตัง้แต่ 0.82 - 0.88  สรุปได้
ว่าเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีมีคุณภาพ  ผลการวินิจฉัยขอ้บกพร่อง พบว่า ดา้นท่ีพบขอ้บกพรอ่ง
มากท่ีสุด คือ ด้านความรูค้วามเขา้ใจ ซึ่งนักเรียนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีโจทย์ถาม  การสลับต าแหน่งของ
ตวัเลขในการค านวณ และการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์ส่วนดา้นทักษะการคิดค านวณขอ้บกพร่อง  
คือ นกัเรียน เขียนตวัเลขไม่ถกูตอ้ง ลืมตวัทด และท่องสตูรคณูไม่ถกูตอ้ง 

Ismail (1995) พฒันาแบบทดสอบเพื่อแกปั้ญหาและวินิจฉัยการแกโ้จทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร ์โดยทดสอบกบันกัเรียนระดบัชัน้ ป.6 ในประเทศมาเลเซีย ผลปรากฏว่า แบบทดสอบ 
มีอ านาจจ าแนกดีและมีค่าความเชื่อมั่นสูง แต่ขอ้ค าถามมีความยากเกินไปส าหรบันกัเรียนท่ีอยู่ใน
กลุ่มเรียนอ่อน ผลจากการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนจะถูก
น าไปปรบัใช ้ในการวินิจฉัยนักเรียน ในโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นประโยชน์กับครูผูส้อน ใน
การน าแบบทดสอบวินิจฉัยนี ้ไปประเมินความสามารถของนกัเรียนได้ 

Reysa (1996) ศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการคิดค านวณคณิตศาสตร ์
เรื่องการบวก และการลบ ของนักเรียนชาย  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 สมาธิสั้น 
(ADHD) 17 คน กลุ่ม 2  บกพร่องทางการเรียนรู ้(LD) 11 คน กลุ่ม 3 ทั้งสมาธิสั้นและบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (ADHD/LD) 16 คน และกลุ่ม 4  นักเรียนชายปกติ (NC) 15 คน วิเคราะห์
ข้อผิดพลาดจากการทดสอบการวินิจฉัยทางคณิตศาสตร ์(the Diagnostic Test of Arithmetic 
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Strategies หรือ DTAS) ผลการศึกษาพบขอ้ผิดพลาด ไดแ้ก่ ผิดเพราะพลัง้เผลอ สะเพรา่, ใชว้ิธีหา
ค าตอบท่ีผิดและตอบผิด และทัง้ 4 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัในรูปแบบการค านวณท่ีผิด โดยพบว่า 
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้จะผิดพลาดเร่ือง วิธีค านวณและการหาค าตอบผิด มากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ  และสาเหตสุ่วนใหญ่ของความผิดพลาดนัน้เกิดจากการพลัง้เผลอ  

จากการศึกษาวิจัยท่ีกล่าวถึง การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางกาเรียน
คณิตศาสตร ์สรุปไดว้่า  แบบทดสอบวินิจฉัย สรา้งขึน้เพื่อใชห้าจุดอ่อนของนักเรียนดา้นการเรียน  
เพื่อใช้ปรับการสอน และซ่อมเสริมให้นักเรียนได้ตรงกับจุดท่ีบกพร่อง โดยมีลักษณะเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ ซึ่งมีการสร้างท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจน ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องนีต้ามขั้นตอน เพื่อใชใ้นการ
วินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ซึ่งจะเป็น
ประโยชนส์ าหรบัครูผูส้อน ท่ีจะทราบขอ้มลูความบกพรอ่งในการเรียน วางแผน ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องใหก้ับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูไ้ดต้รงกับความบกพรอ่งท่ี
พบ  

5. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธรู์ปธรรม
น าไปสู่นามธรรม (Concrete-Representational-Abstract : CRA ) 

5.1 ความส าคัญของการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม 
(CRA) 

กลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม หรือ Concrete – Representational – Abstract 
(CRA) เป็นล าดับการสอนท่ีเชื่อมโยงถึงกันซึ่งแต่ละล าดับขั้นตอนจะเกี่ยวขอ้งกับล าดับขั้นตอน
ก่อนหน้านี ้การเชื่อมโยงท่ีชัดเจนระหว่างล าดับขั้นตอนต่าง ๆ มีความส าคัญเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูท้ักษะท่ีตรงเป้าหมายและเขา้ใจความคิดรวบยอด (Witzel, Riccomini & Schneider.2008) 
เป็นการช่วยในการปรับความคิด ความเข้าใจ จากรูปธรรม เป็นการคิดเป็นภาพ น าไปสู่การ
แก้ปัญหาในรูปแบบนามธรรม (Miller & Mercer, 1993) เหมาะกับการสอนกับนักเรียนแบบ
รวมกลุ่มขนาดเล็กและแบบรายบุคคล (Bryant et al., 2008; Sealander et al., 2012; Witzel, 
2005)   
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จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2559) กล่าวถึงกลยุทธ์แบบรูปธรรมน าไปสู่นามธรรม   
(Concrete Reresentational Abstract: CRA) เป็นกลยทุธ์การสอนคณิตศาสตรท่ี์สอนใหน้ักเรียน
ท่ีมีความต้องการพิเศษ เกิดความคิดรวบยอดจากการสอนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสู่นามธรรม ซึ่ง
หมายถึงการใชส้ญัลกัษณ ์ทางคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน (The Access Center, 
2555) 1) รูปธรรม (Concrete)  คือ ขั้นตอนการสสอนความคิดรวบยอดโดยใช้ตัวแบบท่ีเป็น
รูปธรรม ส่ือสามมิ ติ  เช่น แท่งไม้ ก้อนหินสีต่าง ๆ บล็อก ลูกบาศก์  2) การเป็นตัวแทน  
(Representational)  คือ ขั้นตอนการสอน ให้เปล่ียนจาก การเข้าใจเนือ้หาการเรียนจากส่ือการ
เรียนรูท่ี้เป็นรูปธรรมมาเป็นกึ่งรูปธรรม โดยการวาดภาพ วาดวงกลมหรือจุดเพื่อใชส้ าหรบัการนับ  
และ 3) นามธรรม (Abstract) คือขั้นตอนการสอนโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตรเ์พื่อแสดง
จ านวนของรูปภาพ จดุหรือวงกลม และมีการใชเ้ครื่องหมายทางคณิตศาสตร ์ เช่น + เพื่อแสดงกา
รบว,  -  เพื่อแสดงการลบ,  ×  เพื่อแสดงการคณู,  ÷  เพื่อแสดงการหาร  เป็นตน้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียน พบว่ามีปัญหาจากการท า
ความเขา้ใจเนือ้หาหรือความคิดรวบยอดท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน  นักเรียนจ าเป็นตอ้งการค าแนะน า
และการสอนเสริมเพื่อเพิ่มความชดัเจนในความคิดรวบยอดนัน้ (Witzel, Riccomini & Schneider, 
2008)  งานวิจัย ท่ีนักเรียนไดร้บัการสอนโดยใชก้ลยุทธ์ CRA จะสามารถสรุปและยงัจดจ าความรู ้
ท่ี เคย เรียน รู้ในช่ วงระยะเวลาการร่วมกิ จกรรม ได้ ดี  (Witzel,2005; Bryant et al.., 2008; 
Sealander et al., 2012)  CRA เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยการ
แกปั้ญหาทีละขั้นตอน เพื่อไปสู่การค าตอบ  จากการท าความเขา้ใจจากรูปธรรม จากนั้นคิดแทน
ดว้ยภาพ แลว้จึงใชส้ัญลักษณ์ แบบนามธรรม (Miller & Mercer, 1993; Strickland & Maccini, 
2013) จึงเหมาะกับนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้ท่ีพบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็น
วิชาท่ียากและทา้ทายความสามารถ  ซาเทรียและเจยล์านิ (Satria & Jailani, 2019)  กล่าวว่าการ
เลือกวิธีการท่ีไม่ถกูตอ้งจะท าใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักเรียนลดลง  ดังนั้นความสนใจ
และความตอ้งการของนกัเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพิจารณาเลือกใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู ้ หาก
ครูน าวิธีการท่ีไม่น่าสนใจมาใช ้นักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิกเฉยต่อการ
เรียน และสดุทา้ยผลลพัธท่ี์ได ้จะต ่ากว่าท่ีคาดหวังไว ้ซึ่งการใชก้ลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรมนั้น 
จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเป็นระบบและชัดเจน สามขั้นตอน) รูปธรรม  2) การเป็นตัวแทน 
และ 3) นามธรรม 
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การน ากลยุทธ์การสอนแบบ CRA  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียน
ผ่านหลักสูตรท่ีก าหนดตามเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากนี ้การใช ้CRA ในการสอน เรื่อง พีชคณิต 
อาจช่วยในการเปล่ียนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่รูปแบบนามธรรม  ซึ่งในการ
เปล่ียนแปลงนี ้ท้าทายความสามารถมากส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร ์
เป้าหมายของกลยุทธ์ CRA ส าหรับนักเรียนในการแก้ปัญหาพีชคณิต  ช่วงเวลาก่อนท่ีจะ
เปลี่ยนเป็นนามธรรมพบว่ามีความสมัพนัธก์บัอายขุองนกัเรียน หากใชก้บันกัเรียนท่ีมีอายุมากกว่า 
ก็จะเรียนรูไ้ดร้วดเร็วและใชเ้วลานอ้ยกว่านกัเรียนท่ีมีอายนุอ้ยกว่า (Gersten et al., 2009) 

5.2 ลักษณะของกลยุทธรู์ปธรรมน าไปสูน่ามธรรม (CRA) 
กลยทุธ ์CRA  ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน  ตามล าดบัดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  รูปธรรม (Concrete)  เป็นขั้นตอนของการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อการ
สอนเป็นรูปธรรมใชว้ัตถุสามมิติ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถใชก้ิจวัตรเพื่อช่วยในขณะท่ีพวกเขาก าลัง
เรียนรูแ้นวคิดใหม่ (Miller & Kaffar, 2011) การใชก้ิจวตัรเพิ่มจ านวนของประสาทสมัผสัท่ีนกัเรียน
ใช้ขณะเรียนรูแ้นวคิดใหม่ จะช่วยเพิ่มโอกาสใหน้ักเรียนจ าขั้นตอนกระบวนการจ าเป็นตอ้งใช้ใน
การแกปั้ญหา (Witzel, 2005) ส่ือวสัดสุามมิติ (Manipulatives) เป็นส่ิงท่ีช่วยนกัเรียนในการเรียนรู้
แนวคิดทางคณิตศาสตร ์เร่ือง การบวกและ การลบจ านวน การด าเนินการกับจ านวน เศษส่วน  
การวัด การนับเงิน การบอกเวลา และค่าประจ าหลักไดดี้มาก (Mastropieri & Scruggs, 2010)  
ซึ่งส่ือวัสดุสามมิตินี ้ (Manipulatives) ได้แก่วัตถุท่ีสามารถจับต้องได้และเคล่ือนท่ีได้รอบตัว 
สามารถใชส้อนการจัดหมวดหมู่ การท าแบบจ าลอง การนับ สมการ เศษส่วน การคูณและสอน
คณิตศาสตรเ์ร่ืองอื่น ๆ  เช่น บล็อก, รูปทรงเรขาคณิต, ลูกบาศกแ์ละแท่งพลาสติก เป็นตน้  จะช่วย
ให้นักเรียนท่ีไม่สามารถตีความหมายหรือไม่สามารถแปลภาพในสมองเป็นรูปธรรมนั้นมีความ
เข้าใจส่ิงต่าง ๆ และเกิดความคิดรวบยอด สามารถเรียนทันและ เทียบเท่ากับเพื่อนในห้องเรียน  
(Saracho, 2012)  

Shin (2017) กล่าวว่า นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้มีความยากล าบากใน
การท่ีจะเขา้ใจความคิดรวบยอดของแต่ละหัวขอ้เร่ืองในวิชาคณิตศาสตร ์มีหลายงานวิจัย ใชภ้าพ
จ าลอง (visual models) ในการช่วยเหลือนกัเรียนใหใ้ชเ้ครื่องมือ ส่ือการสอนเพื่อช่วยในการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์และอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ควรใชภ้าพจ าลอง (visual models) ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรูท่ี้
ดี ประกอบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน สามารถใชเ้พื่อการเรียนรูค้ณิตศาสตรไ์ดจ้ริง ส่งผลต่อ
นกัเรียนกลุ่มนีเ้ป็นอย่างมาก 
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Strickland (2016) ให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการคูณด้วยการใช้ส่ือการเรียนรู ้
บล็อกท่ีแสดงถึงจ านวนเต็ม เป็นตวัแทนเพื่อแกปั้ญหาการคณู 2 x 5 = 10 มีบล็อกสีเหลือง 5 อนัท่ี
ดา้นบน จะถูกคูณดว้ยบล็อกสีเหลือง 2 ตัวท่ีด้านขา้ง ผลลัพธ์จะแสดงดว้ยบล็อก 10 อัน อยู่ใน
พืน้ท่ีของจ านวนเต็ม ท่ีมีการตัง้ค่าดา้นขา้งและดา้นบน (Tricia K. Strickland, 2016) 

ตวัอย่าง การใชส่ื้อการเรียนรูรู้ปธรรม 
นักเรียน 5 คน ได้แก่ Christy, Maura, Kelley, Carol และ Marisel เรียนรู้

วิธีการคูณบล็อกท่ีแสดงถึงจ านวนเต็มโดยใช้ส่ือการเรียนรู ้เป็นตัวแทน เพื่อแก้ปัญหาการคูณ  
2 x 5 = 10 ดังในภาพ มีบล็อกสีเหลือง 5 อันท่ีด้านบน จะถูกคูณด้วยบล็อกสีเหลือง 2 ตัวท่ี
ดา้นขา้งผลลพัธจ์ะแสดงดว้ยบล็อก 10 อัน อยู่ในพืน้ท่ีของจ านวนเต็ม ท่ีมีการตัง้ค่าดา้นขา้งและ
ดา้นบน (Tricia K. Strickland, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 บล็อกการคณู 

Christy, Maura, Kelley, Carol และ Marisel เรียนรูว้ิธีการคูณบล็อกท่ีแสดง
ถึงจ านวนเต็มโดยใช้ส่ือการเรียนรู ้เป็นตัวแทน เพื่อแก้ปัญหาการคูณ  2 x 5 = 10 ดังในภาพ มี
บล็อกสีเหลือง 5 อันท่ีดา้นบน จะถูกคูณดว้ยบล็อกสีเหลือง 2 ตัวท่ีดา้นขา้ง ผลลพัธ์จะแสดงดว้ย
บล็อก 10 อนั อยู่ในพืน้ท่ีของจ านวนเต็ม ท่ีมีการตัง้ค่าดา้นขา้งและดา้นบน  

ขัน้ท่ี 2  การเป็นตัวแทน (Representational)  เป็นขั้นตอนของการเรียนการสอน
โดยใหน้ักเรียนไดใ้ชว้ิธีการวาดภาพสองมิติ แทนส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมในขั้นตอนแรก เพื่อเป็นตัวแทน
ของแนวคิดท่ีเกิดจากขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมนั้น ซึ่งในขั้นตอนการเป็นตัวแทน จะให้นักเรียน
สามารถหาเหตุผลดว้ยตนเอง  เกี่ยวกับล าดับการคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เป็นตรรกะและค าจ ากัด
ความตามท่ีนกัเรียนเขา้ใจ  (Witzel, Riccomini, & Schneider, 2008) เมื่อนกัเรียนพบปัญหาทาง
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คณิตศาสตรท่ี์ยาก  นักเรียนจะสามารถสรา้งภาพแทนส่ิงท่ีก าลังแก้ปัญหาเพื่อช่วยในการคิดหา
ค าตอบ (Witzel, 2005)   

Singer and Voica (2012) กล่าวถึง การใช้ตัวแทน (Representing) ว่าเป็น
ขั้นตอนของการใช้ตัวแทนความคิด (mental model) แทนข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจ
ขอ้มูลทางคณิตศาสตรห์รือเงื่อนไขนั้นใหช้ัดเจนขึน้ โดยตัวแทนทางความคิดนั้นสามารถแสดงได้
ในหลายลกัษณะผ่านการวาดรูปประกอบสถานการณ ์การก าหนดตัวแปรเพื่อแทนส่ิงท่ีไม่ทราบค่า 
การเขียนกราฟครา่ว ๆ รวมถึงการแปลงปัญหาใหอ้ยู่ในรูปประโยคภาษาท่ีเขา้ใจง่ายขึน้ 

สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติ (National Council of Teachers of Mathematics, 
2011; อา้งถึงใน สุจิตรา บุญรอด, 2557) ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการใชต้ัวแทน ไวว้่า การใชต้ัวแทนมี
ความจ าเป็นส าหรบัการท าความเขา้ใจแนวคิดและความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน 
การใชต้วัแทนช่วยใหน้กัเรียนส่ือไดว้่าผูเ้รียนสามารถเชา้ถึงประเด็นต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร ์การใช้
ตัวแทนช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดท่ีสัมพันธ์ กันและประยุกตใ์ช้
คณิตศาสตรเ์พื่อท่ีจะใหปั้ญหานั้นเป็นรูปธรรม  นอกจากนี ้ยังเป็นมีอิทธิพลต่อนักเรียนสรา้งความ
เขา้ใจปัญหาและคน้คิดหาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนควรตระหนกัถึงประเด็นนี้
และฝึกใหน้กัเรียนใชก้ารเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์คณิตศาสตร ์คิดวิเคราะห ์แลว้แกปั้ญหาดว้ย
วิธีการท่ีสามารถท าได้โดยง่าย  ให้นักเรียนฝึกทักษะอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะช่วย
พัฒนาการใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้ดีขึ ้นเรื่อย  ๆ (อัมพร ม้าคนอง, 2553) 
นอกจากนีย้งัพบงานวิจัยของสจุิตรา  บุญรอด (2557) ส่งเสริมความสามารถเรื่องการประยกุตข์อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการใช้เป็นตัวแทน  
พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหามากขึน้และพึงพอใจกบักิจกรรมนี ้ 

ตัวอย่างการใช้ตัวแทน เพื่อสรา้งความเข้าใจ เรื่อง เศษส่วน เป็นส่ิงท่ีนักเรียน
ต้องการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมความเข้าใจ เช่น การแปลงเศษส่วนให้อยู่ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น อัตราส่วน การหาร หรือเศษส่วนของจ านวนเต็ม นักเรียนจ าเป็นต้องเข้าใจการใช้
ตวัแทนอย่างง่ายในการอธิบายเรื่อง เศษส่วน เช่น การใชส่ื้อการสอนวัสดุสามมิติ ก่อนท่ีจะสรา้ง
ตวัแทน เป็น จดุหรือต าแหน่งบนเสน้จ านวน ซึ่งในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หล่านีเ้ป็น
ส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตาม ในการใชต้ัวแทนนี ้แมว้่าจะไดน้ าไปใชส้อน แต่เมื่อใชเ้สร็จสิน้แลว้ ไม่มี
การต่อยอด ขยายความคิดให้นักเรียน ท าให้จ  ากัดประโยชนข์องการใช้ตัวแทน เพื่อเป็นส่ือหรือ
เครื่องมือในการสรา้งความคิดรวบยอดจากการเรียนรูแ้ละการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
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ขั้นท่ี 3 นามธรรม (Abstract) เป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากขั้นตอนของการวาดภาพ
สองมิติเป็นตวัแทนส่ือรูปธรรมสามมิติ นกัเรียนจะตอ้งไดร้บัการสอนวิธีการแปลภาพวาดสองมิติให้
เป็นสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรเ์พื่อใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป (Miller & Kaffar, 2011) สญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรเ์พื่อแสดงจ านวนของรูปภาพ จุด หรือวงกลม  เครื่องหมายทางคณิตศาสตร ์  
+ -  ×  ÷   เพื่อแสดงการบวก การลบ การคณูและการหาร  (จรีลกัษณ ์ รตันาพนัธ,์ 2559) 

นกัการศึกษาหลายท่าน กล่าวเกี่ยวกับกลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) 
ว่าเป็นการสอนท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเมื่อใชใ้นการสอนผูท่ี้มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้และเหมาะสมกับรายวิชาคณิตศาสตร ์ท่ีมีหัวขอ้เรื่องท่ียุ่งยากมากมาย  (Witzel, 
Riccomini & Schneider, 2008) จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อวัสดุท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเหมาะสม ในการสอน
ตามแนวคิดใหม่ ท่ีในการสอนนั้นจะตอ้งใหน้ักเรียนไดส้ ารวจ พิสูจน ์ทดลอง หลังจากการกระตุน้
ความสนใจในขัน้ตน้ แลว้บูรณาการกบัหลกัสูตร ก าหนดแนวปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ทักษะเฉพาะของโปรแกรมคณิตศาสตร์ (Boggan, Harper, & Whitmire, 2010; Brawand, 
Johnson, & Kolvites, 2015) การใชส่ื้อวสัดุสามมิติท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบกับการสอนโดยใชก้ล
ยุทธ์ CRA จะสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนมากยิ่งขึน้ (Miller & Hudson, 2007)  มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งและไม่มีความบกพรอ่งในหอ้งเรียนปกติ ใน
ดา้นการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ซึ่งครูสามารถใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการเลือกส่ือการเรียนรูแ้ละ
เลือกเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูเ้พื่อให้นักเรียนเข้าใจนามธรรม สามารถ
มองเห็นภาพไดช้ดัเจนมากขึน้ (Mani; et al., 2005) 

Witzel et al (2008)  กล่าวว่า นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้นั้นใช้ความพ
ยายยามเป็นอย่างสูง เพื่อคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตรท่ี์จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
มธัยมศึกษา ซึ่งวิธีการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการปรบัปรุงประสิทธิภาพดา้นคณิตศาสตร ์ซึ่งไดร้บั
การสนับสนุนจากหลายงานวิจัย คือ กลยุทธ์การสอนแบบรูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) 
ถึงแมว้่าจะพบหลกัฐานว่าการเรียนการสอนท่ีใช ้CRA จะมีหลายขั้นตอนส าหรบัการสอนนักเรียน
ก็ตาม แต่ครูก็ยงัใช ้CRA เน่ืองจากสามารถช่วยอธิบายความสงสยั ความไม่เขา้ใจใหก้ับนักเรียน
ไดดี้ขึน้ จะช่วยในการจ า ครูใช ้CRA ในการสาธิตการสรา้งแบบจ าลอง การฝึกตามแนวทาง พรอ้ม
ดว้ยการฝึกฝนแบบอิสระและมีผลการตอบรบัทันที  ซึ่งก็คือการสอนตรง  ดังนั้นจึงน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรในคณิตศาสตรม์ธัยมศึกษา   
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Strickland and Maccini (2010) และ Strickland and Maccini (2013) ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัจากนกัการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของกลยทุธก์ารเรียนการสอนแบบ CRA 
เมื่อใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั้งนักเรียนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนและ
บกพร่องทางการเรียนรูเ้พื่ออธิบาย เร่ือง ค่าความจริงพืน้ฐาน และค่าประจ าหลกั การลบ การคูณ
และการหาร ค าศพัทท์างคณิตศาสตร ์เศษส่วน และพีชคณิต เป็นตน้   

Bouck, Satsangi and Park, (2018) สรุปว่า CRA มีความส าคัญในการพัฒนา
ความคิดรวบยอด ส าหรบันักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้รายวิชาคณิตศาสตร ์ระดับชั้น
ประถมศึกษาและระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งหวัขอ้เร่ืองทางคณิตศาสตรท่ี์ใช ้CRA ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ท่ีสดุ คือ การลบ การคณู ค่าประจ าหลกั การหาร พีชคณิตและเศษส่วน  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย  พบว่าผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียน
คณิตศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดแบบ CRA  ดีกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ และมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกระหว่างความเข้าใจในแนวคิดกับคณิตศาสตร ์การจัดการของนักเรียนดังนั้นมันอาจ
หมายถึงนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการท าความเขา้ใจแนวคิดท่ีดีจากนัน้เขาก็มีทกัษะการจดัการ
ท่ีดีเช่นกัน ความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนของเราเป็นทุนในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์ละ
ต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนในการเผชิญกับปัญหาทางคณิตศาสตร ์นักเรียนท่ีมีความเข้าใจ
แนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรห์มายความว่านักเรียนมีความสามารถในการเป็นตัวแทนแกปั้ญหา
ตัดสินและอธิบายปัญหาท่ีได้รับและในกระบวนการนักเรียนควรมีทัศนคติพฤติกรรมแรงจูงใจ
ความสนใจ และทดลองเพื่อให้ได้ความส าเร็จในการเรียนรูท้างคณิตศาสตรห์รือท่ีเรียกว่าการ
จัดการทางคณิตศาสตรใ์นเชิงบวก ด้วยลักษณะของวิธีการ CRA สามารถช่วยให้การท าความ
เขา้ใจกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ์จ าเป็นต้องท าการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ
ล าดบัการสอน CRA ต่อการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ละความเขา้กนัไดก้บัส่ือการเรียนรู ้

สรุปได้ว่า CRA เป็นกลยุทธ์ ส าหรับการสอนนักเรียนบกพร่องทางการเรียน
คณิตศาสตร ์ เป็นการจัดล าดับการสอน เริ่มจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ต่อมาใช้ภาพเป็นตัวแทน
รูปธรรมและในขั้นตอนสุดท้ายต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็น
นามธรรม โดยนักเรียนจะตอ้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละขั้นตอน ก่อนท่ีจะกา้วไปสู่ขั้นตอนต่อไป  
ดังนั้น จึงเหมาะกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์หน้ักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้โดยจะเกิด
ความคิดรวบยอดและส่งผลเชิงบวกในการเรียน 
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5.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้กลยุทธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA)  
Witzel et al (2008) ศึกษาการพัฒนาครู เพื่อช่วยสรา้งล าดับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร ์โดยใช้ CRA สามารถแสดง 7 ขั้นตอน ท่ีครูผู้สอนนั้นสามารถ
น าไปใชเ้พื่อสรา้งหรือออกแบบหน่วยการเรียนรูท้างคณิตศาสตร ์ดงันี ้ 

1. เลือกหวัขอ้คณิตศาสตรท่ี์จะสอน 
2. ทบทวนขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหา 
3. ปรบัขัน้ตอนเพื่อก าจดัการค านวณ 
4. จบัคู่ขัน้ตอนท่ีเป็นนามธรรมกบัรูปธรรมที่เหมาะสม 
5. จดัรูปแบบบทเรียนท่ีเป็นรูปธรรมและ บทเรียนท่ีจะสรา้งเป็นตวัแทน 
6. สอนบทเรียน ตามล าดับขั้นตอนรูปธรรม การเป็นตัวแทนและนามธรรมใหก้ับ

นกัเรียน 
7. ช่วยนกัเรียนสรุปส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรูผ่้านปัญหาค าศพัท ์ 

Margaret et al (2018) กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วนเป็นส่ิงจ าเป็น
เบือ้งตน้ส าหรบัการศึกษาขัน้สงูของวิชาคณิตศาสตร ์จึงไดศึ้กษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลของ CRA 
กบัระบบการสอนแบบ MTSS ระยะท่ี 2 (Tier 2) โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มหน่ึงไดร้บัการ
สอนระยะท่ี 2 (Tier 2) ตามปกติ  และอีกกลุ่มหน่ึงได้รบัการสอนโดยใช้ CRA โดยแบบจ าลอง 
MTSS ส าหรบันักเรียนท่ีไม่เขา้ใจเศษส่วนจะเขา้ไปเรียนระยะท่ี 2 (Tire 2)  การเขา้ไปช่วยเหลือ 
สรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานเกี่ยวกับเศษส่วนและแนวคิดพืน้ฐานอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถท า
ความเขา้ใจเรื่องเศษส่วนใหเ้ท่าทันเพื่อนในระดบัชัน้ของตัวเอง ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรูข้อง
นักเรียนกลุ่มท่ีไดร้บัการสอนโดย CRA เปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั    

ดังนั้น จึงกล่าวไดว้่ากลยุทธ์ CRA นั้น เป็นล าดับขั้นตอนท่ีสามารถใชใ้นการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อการอธิบายเนือ้หาคณิตศาสตรท่ี์ค่อนขา้งยาก ให้ชัดเจนขึน้ได ้จึงสามารถน า 
CRA ใชใ้นการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ใหก้ับนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดงัเช่นผลการวิจัย
ของนกัการศึกษา ดงันี ้ 

Strickland and Maccini (2010) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ระดับมัธยมศึกษา ในปี 2010 ศึกษาว่า ปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการ
ช่วยเหลือนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูร้ะดับมธัยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง พีชคณิต  เพื่อ
ปรบัปรุงการเรียน และจัดการเรียนการสอนดว้ยการส่ือสาร อย่างชัดเจน การสอนอย่างเป็นล าดับ
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ขัน้ เช่น การสอนแบบ (Concrete–Representation–Abstract : CRA)  การสอนแบบ (Concrete–
Semiconcrete–Abstract : CSA) การสอนแบบ STAR  การใชเ้ทคโนโลยี  การใชส่ื้อกราฟิก ซึ่งแต่
ละวิธีนั้นมีผลการวิจัยพบว่า สามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดีมี
ประสิทธิภาพ  จากนั้นในปี 2013 ได้ศึกษาผลจากการใช้กลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม
(Concrete–Representation–Abstract : CRA) จัดการเรียนการสอน พีชคณิตเชิงเส้น โดยครู
ออกแบบการสอนโดยใช้สามขั้นตอนของกลยุทธ์นี ้ สอนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ผล
การศึกษาพบว่า การใช้การบูรณาการของการใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม การร่างแบบของส่ือรูปธรรม 
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนามธรรม หรือท่ีเรียกว่า  CRA นั้น เป็นกลยุทธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความเข้าใจ  นักเรียนจะเกิดแนวคิดและความคล่องแคล่วใน
กระบวนการเรียนรู ้ นอกจากนี ้นักเรียนยงัสามารถอธิบายเกี่ยวกับพีชคณิตในขอ้ค าถามใหม่ ๆ ได้
และยงัแกปั้ญหาไดห้ลงัจากการทดลองสอนนีส้งูสดุถึง 6 สปัดาห ์ 

Sealander et al (2012) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมและกึ่ ง
น าม ธ รรม  (Concrete–Semiconcrete–Abstract : CSA) ท่ี ได้ จ ากก า ร เรี ย น รู้ก า รค้น พ บ 
(discovery learning : DIS) ซึ่งอยู่ในวิธีการสอนตรง (direct instruction : DI) เพื่อสอนนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เกรด 8 ท่ีไม่สามารถด าเนินการ (การลบ) ประเมิน
ประสิทธิภาพของนักเรียนมีความรูพ้ืน้ฐานต่างกัน ผลการวิจัยชีใ้หเ้ห็นว่า การสอนโดยทั่วไป อาจ
ไม่ใช่วิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุส าหรบัครู  แต่จากการรวบรวมขอ้มลูแต่ละวนัและการใช ้crossover 
decision rule  ครูสามารถเลือกใชก้ารเรียนการสอน ท่ีใชส่ื้อท่ีเป็นรูปธรรมและฝึกนักเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองสู่การสอนแบบนามธรรม  มีการตรวจสอบผลของการสอนทกัษะการค านวณ 

Flores and Franklin (2014) ศึกษาน าร่องในปัจจุบันได้ตรวจสอบรูปแบบการเข้า
ช่วยเหลือ แบบล าดบัรูปธรรมน าไปสู่นามธรรม(concrete-representational-abstract :CRA) และ
กลยุทธ์การสอน (Strategic Instruction Model : SIM) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 จาก urban 
high-need elementary school  จ ารว 6 คน  ท่ีมีทักษะทางคณิตศาสตรต์ ่ากว่าระดับชั้นหน่ึงถึง
สองปี จากการทดสอบมาตรฐานความรูข้องรัฐบาล ซึ่งได้รับการเข้าช่วยเหลือ  จะดูผลการ
ตอบสนองต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการคูณ Multiplication with regrouping 
นักเรียนได้รับการสอนตามหลักสูตร โดยใช้ CRA และ SIM (CRA-SIM) เป็นเวลา 7 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ซึ่งครูจะจัดเตรียมการสอนระดับรูปธรรม ระดบัการเป็นตัวแทน กลยทุธก์ารสอน 
RENAME และระดับนามธรรม รวมทัง้สิน้ 10 บทเรียน แต่ละบทเรียนจะมีการอธิบาย ค าแนะน า
การใชอ้ย่างง่าย การแนะแนวทางการแกปั้ญหา บทเรียนท่ี 1-3 ระดบัรูปธรรม บทเรียนท่ี4-6 ระดับ



  91 

การเป็นตัวแทน บทเรียนท่ี 7 เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การแก้ปัญหา RENAME มีวิธีการระบุไว้ใน
เอกสารประกอบการเรียนรู ้ กระดานค่าประจ าหลัก มีภาพเป็นส่ือแสดงการแนะน าขั้นตอนการ
แกปั้ญหาเช่นเดียวกับการใหน้ักเรียนจัดเรียงบล็อกลกูบาศก์ หรือภาพวาด บทเรียนท่ี 8-10 ระดับ
นามธรรม 1) อธิบายจดุประสงคข์องหลกัสตูรนีคื้อนกัเรียนจะตอ้งคณูจ านวนไดโ้ดยใชเ้วลา 2 นาที  
2) ครูอธิบายกิจกรรมในบทเรียน  3) สาธิตกระบวนการแกปั้ญหา ซึ่งครูอธิบายวิธีการแกปั้ญหา
อย่างชัดเจน  4) ครูและนักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา    โอย่างอิสระนักเรียนฝึกปฏิบัติ ดยท่่ีนักเรียน
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ได้รบัความช่วยเหลือจากครู  6) ครูตรวจสอบกิจกรรมในบทเรียนและ
แสดงตวัอย่างกิจกรรมของบทเรียนต่อไป ส่ือการเรียนรู ้ประกอบดว้ยคู่มือครู เอกสารประกอบการ
เรียนรู ้ กระดานค่าประจ าหลกั บล็อกลกูบาศก ์ในส่วนของเอกสารประกอบการเรียนรู ้จดัเตรียมไว้
ส าหรบั 3 ช่วง  ประกอบดว้ย ปัญหา 3 ขอ้แรก ส าหรบัการสาธิตของครู ปัญหา 3 ขอ้ต่อมา ส าหรบั
การฝึกปฏิบัติงาน และปัญหาอีก4ขอ้ส าหรับการฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ มีการรวบรวมข้อมูลก่อน
และหลังการเรียนการสอน CRA-SIM และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่านักเรียนได้รับผลการ
ตอบสนองท่ีดี แสดงว่าการปฏิบติั CRA-SIM นี ้มีประสิทธิภาพ สรา้งกระบวนการคิด  เกิดความคิด
รวบยอด และมีพัฒนาการในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรูข้องนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
สามารถประยกุตใ์ชใ้นการสอนได ้   

Anna Gibbs et al (2018) ศึกษาวิจัย การเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ กับนักเรียนท่ีพบ
กบัปัญหาในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่มีความสามารถเชิงจ านวน  ไม่เขา้ใจวิธีการคิดคณิตศาสตร ์
เป็นสาเหตุท่ีท าใหน้ักเรียนไม่ผ่านวัตถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางดงัเช่นเพื่อนในชั้นเรียน  จึง
ไดว้ิจัยเพื่อตรวจสอบผลของการเขา้ช่วยเหลือนกัเรียนอย่างเขม้ขน้ โดยใชล้ าดับนามธรรมน าไปสู่
นามธรรม (concrete-representational-abstract  : CRA )  เพื่อสอนนักเรียนให้นับจ านวนใน
รูปแบบท่ีนับได้จริงและใช้การนับเพิ่มตามตัวคูณ  (skip counting)  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าหรับการ
สอนการคูณให้กับ นักเรียนท่ีปัญหาในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ซึ่งพบว่านักเรียน สามารถเรียนรู้
การนบัเพิ่มตามตวัคณู  (skip counting)  และการปรบัปรุงความสามารถในการคณูไดดี้  

Dyson et al (2018) ศึกษาวิจยัเพื่อสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับเศษส่วนบนเสน้จ านวน  
ใหก้ับนักเรียนระดบัชัน้ ป.6 ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงการมีปัญหาทางคณิตศาสตร ์ แบ่งเป็นนกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง เรียนรูโ้ดยการใช้เส้นจ านวนภาพ เป็นส่ือการสอนใหเ้ห็นภาพแทนจ านวนเศษส่วน เรียน
เป็นกลุ่มย่อย ครัง้ละ 45 นาที  และนักเรียนในกลุ่มควบคุม ใหเ้รียนตามปกติ   สรุปผลในการเขา้
ช่วยเหลือนี้  นักเรียนในกลุ่มทดลอง มีความสามารถ ในการวัดการประมาณเศษส่วนบนเส้น
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จ านวน  เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องเศษส่วน หลังจบการสอนในทันทีและแม้เวลาผ่านไปก็ยัง
สามารถท าได ้และดีกว่านกัเรียนในกลุ่มควบคมุ 

Pamela Moffett and Patricia Eaton (2018) ศึกษาผลของโครงการ Promoting 
Early Number Talk ท่ีมีต่อการพฒันาการคิดคณิตศาสตรเ์ชิงนามธรรม  โดยเนน้ความส าคญัของ
การใชก้ราฟิกทางคณิตศาสตร ์สรา้งความเชื่อมโยงระหว่างการเป็นตัวแทนทางคณิตศาสตร ์ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ  เพื่อเชื่อมต่อความเขา้ใจระหว่างรูปธรรมและนามธรรมทางคณิตศาสตรข์อง
นักเรียน งานวิจัยนี ้ใช้ หนังสือ Number Talk  ช่วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในไอรแ์ลนด์
เหนือ ในเรื่องการนับจ านวนระดับพืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีปฏิสัมพันธท์างสงัคมและ
เห็นความส าคัญ ชื่นชอบการใชก้ราฟิกทางคณิตศาสตร ์ สรุปไดว้่า เราสามารถใชก้ราฟิกในการ
พฒันาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนทัง้ทัง้นโยบายหลักสตูร (curriculum policy) และการฝึกปฏิบติัใน
ชัน้เรียน  

Minarti and Wahyudin (2019) ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ ความเข้าใจ และ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับสอง (the second level) ในชิมาฮิ ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองหอ้งเรียน ห้องแรกเป็นกลุ่มทดลอง เรียนรูค้ณิตศาสตร์ดว้ย
วิธีการรูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) ส่วนอีกหอ้งหน่ึงใชก้ารสอนตรงตามปกติ (Direct )แลว้วัด
ระดับความ เข้าใจคณิ ตศาสตร์ ด้วยแบบสอบถาม (a questionnaire of mathematical 
disposition) ผลสรุปไดว้่า วิธี CRA สามารถพัฒนาความเขา้ใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรียนไดดี้กว่าหอ้งท่ีเป็นกลุ่มควบคมุ และยังสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างความเขา้ใจกบัทัศนคติ
เชิงบวกดา้นคณิตศาสตรอ์ีกดว้ย ท าใหเ้กิดทัศนคติดี มีแรงจงูใจเพื่อใหก้ารเรียนรูท้างคณิตศาสตร์
ประสบผลดี  สามารถจดัการความคิดเชิงบวกทางคณิตศาสตรใ์หน้กัเรียนไดด้ว้ย นอกจากนี ้ยงัให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าตอ้งท าการวิจัยเกี่ยวกบัผลของล าดบัการสอนแบบ CRA ท่ีมีต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตรแ์ละส่ือการเรียนรูท่ี้น ามาใช ้ในการเพิ่มสะดวกในการใชง้าน  

Milton et al (2019) ศึกษาผลของการสอนโดยใชก้ลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม 
(Concrete–Representation–Abstract : CRA) เรื่อง การคูณ -หาร ของนักเรียนระดับประถม
ปลายท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความแม่นย าและสามารถ
คณูหาร ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว  นักเรียนมีความเขา้ใจการด าเนินการของจ านวน (Operation) มาก
ยิ่งขึน้  
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ในประเทศไทย พบงานวิจยัของจฬุามาศ จนัทรศ์รีสคุตและคณะ(2557) ท่ีศึกษาเร่ือง 
การพัฒนาการเขา้ช่วยเหลือนักเรียน โดยรูปแบบอารที์ไอ (RTI MODEL)  ซึ่งในขั้นตอนหน่ึงของ
การเขา้ช่วยเหลือนักเรียนท่ีพบปัญหาการเรียนรูน้ั้น มีการก าหนดใหค้รูผูส้อนใชก้ลยุทธ์การสอน
แบบรูปธรรมไปสู่นามธรรม (CRA) ในการสอนกลุ่มย่อย ในเวลา 30 นาทีต่อครัง้ ต่อจากนั้นฝึก
ทักษะโดยใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นรายบุคคล 10 นาที ผลปรากฏว่า CRA ส่งผลต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  

อกัขราวธุ กนัหาป้อง (2559) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงระหว่าง ประสบการณ์
ตรงทางภาษาและสญัลักษณ ์เพื่อสรา้งมโนมติคณิตศาสตร ์เร่ือง การคณูของนักเรียนระดบัชั้น ป.
2  จ านวน  6 คน โดยใชแ้นวคิดการเชื่อมโยงการเรียนรูข้อง Haylock and Cockburn  ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุ่ม 1 แก้ปัญหาผ่านการเชื่อมโยง ระหว่างประสบการณ์ตรง ภาษา ภาพ และ
สัญลักษณ์ อธิบายเชิงรูปธรรมได้  นักเรียนกลุ่ม 2  แก้ปัญหาผ่านการเชื่อมโยง ระหว่าง
ประสบการณ์ตรง ภาษาและสัญลักษณ์ อธิบายภาพกึ่งรูปธรรมได้  ส่วนนักเรียนกลุ่มท่ี 3  
แกปั้ญหาผ่านการเชื่องโยงระหว่างประสบการณต์รง ภาษาและสญัลักษณ ์ อธิบายเชิงนามธรรม
ได ้ มีภาพในจินตนาการ หาค าตอบไดร้วดเร็ว 

รศัมี ศิริกัมพลา (2563) ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้บบ Concrete-
Pictorial-Abstract (CPA)  ซึ่งส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ 
การหาร ของนกัเรียนชัน้ ป.4  จ านวน 40 คน จดัการเรียนรูโ้ดย CPA ตามแผนการจดัการเรียนรู ้มี
การสะท้อนผลกลับ  และวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร ์ ผลการศึกษาวิจัย สรุปว่า ในการจัดการ
เรียนรู ้CPA เนน้การใชส่ื้อวัสด ุในการสรา้งความเขา้ใจความหมาย ความสัมพนัธ์ และล าดับของ
การด าเนินการแลว้เชื่อมโยงความรูไ้ปสู่การสรา้งภาพจ าลองปัญหา แลว้แปลความหมายของภาพ
จ าลองสู่สัญลักษณไ์ด ้การท าแบบฝึกหัดย่อยระหว่างเรียนและแบบวัดมโนทัศนท์างคณิตศาสตร ์
หลงัการเรียนรู ้พบว่ามีความสอดคลอ้งกนั  คือ  นกัเรียนมีมโนทศันท่ี์สมบูรณเ์ป็นส่วนใหญ่  

จากเอกสารงานวิจัยท่ีรวบรวมมา สรุปไดว้่า CRA  เป็นกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะกับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ โดยการจัดล าดับให้นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากรูปธรรม การใช้
ภาพเป็นตัวแทนรูปธรรมและการใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นนามธรรม โดยใชไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนรูร้ายวิชาคณิตศาสตร ์ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก งานวิจัยส่วนมากเป็นงานวิจัย
ต่างประเทศ ส่วนงานวิจัยในประเทศ จะเป็นการสอนโดยใชส่ื้อวสัดใุนรูปแบบต่าง ๆ แต่ยงัไม่มีการ
เชื่อมโยงเป็นล าดบัการสอนดงัเช่น กลยทุธก์ารสอน CRA  
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6. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับเทคนคิการใช้ค าถาม (Questioning Technique ) 
6.1 ความหมายและความส าคัญของเทคนิคการใช้ค าถาม (Questioning 

Technique ) 
Brookfield (2012) กล่าวว่า เทคนิคการถามของครู เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการสงัเกต 

และประมวลผลความรู ้ส่งผลให้นักเรียนคิดคน้หาค าตอบ เพื่อจะตอบค าถามของครู นอกจากนี ้
ยงัเป็นการส่งเสริมใหม้ีการคิดและแลกเปลี่ยนความคิดกนั ช่วยใหเ้กิดแนวคิดใหม่มากยิ่งขึน้ 

ภพ เลาหไพบูลย์ (2537)  กล่าวถึงการใช้ค าถามไว้ว่า เป็นส่ิงท่ีช่วยในการเสาะ
แสวงหาค าตอบของส่ิงท่ีสงสัย และเป็นเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรบัจัดการเรียนการ
สอน มีจดุประสงคใ์หน้กัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้ความรู ้แกปั้ญหาต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ เป็น
ส่ือน าให้เกิดการเรียนรู ้การถามตอบด้วยวาจา อาจจะเป็นระหว่างครูกับนักเรียนหรือระหว่าง
นกัเรียนกบันกัเรียน  

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558) กล่าวถึงความหมายของเทคนิคของการใช้ค าถาม 
(Questioning Technique ) ว่าเป็นกลวิธีในการถามค าถามและตอบค าถาม  เป็นเครื่องมือกระตุน้
ใหน้ักเรียนตอบค าถาม โดยใช้กระบวนการคิด  ค้นควา้ด้วยตนเอง โดยการตัง้ค าถามและตอบ
ค าถาม อาจเรียนเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลหรือทัง้ชั้นเรียน  เทคนิคนีเ้ป็นการกระตุน้ใหน้ักเรียน
ได้เกิดความคิดแก้ปัญหาค้นหาค าตอบและสรุปค าตอบ  ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์
และความคิดขัน้สงู  

การใชค้ าถามท่ีดี เป็นประโยชนต่์อครูผูส้อน เน่ืองจากช่วยใหก้ิจกรรมการเรียนเป็นไป
อย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึน้ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการ
พฒันาความคิดในระดบัสงูและกล่าวถึง ลกัษณะของค าถามท่ีดี ดงันี ้

1. สามารถยั่วยใุหน้กัเรียนคิดในดา้นการใชเ้หตผุล วิเคราะห ์สรา้งสรรค ์ 
2. สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการเรียนแต่ละเนือ้หา  
3. เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน ตอ้งไม่ยากหรือง่ายเกินไป 
4. ใชภ้าษาง่ายๆ เฉพาะเจาะจง สัน้ กะทดัรดั ไดค้วามครบ 
5. ขึน้ตน้ประโยคโดยใชค้ าถามแทนท่ีจะบอกขอ้ความก่อนแลว้ถามค าถามทีหลงั  
6. ไม่ควรตัง้ค าถามหลายค าถามในเวลาเดียวกันและไม่ตัง้ค าถามนิเสธ ควรเป็น

ค าถามแบบเปิดเพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดแบบอเนกนยั  
7. ตอ้งมีระดบัความยากง่ายที่เหมาะกบัระดบัชัน้และวฒุิภาวะของนกัเรียน  
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วรวรรณ เหมชะญาติ (2553) กล่าวสรุปว่า 1. ค าถามท่ีให้จดจ าข้อมูล (Recall)  
2. ค าถามท่ีใหบ้รรยากาศถึงส่ิงท่ีเห็น รูสึ้ก สมัผสั (Observation) 3. ค าถามท่ีใหอ้ธิบายเหตแุละผล 
(Explanation) 4. ค าถามท่ีใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย (Action) 5. ค าถามท่ีใหค้าดเดาล่วงหน้า 
(Divergent) 6. ค าถามท่ีให้เปรียบเทียบและค้นหาความสัมพันธ์ (Convergent) 7. ค าถามท่ีให้
แสดงความคิดเห็นหรือส ารวจความรูสึ้กตน (Evaluation) 8. ค าถามท่ีให้ตอบอย่างหลากหลาย 
(Open ended) 

โชติมา หนูพริก (2559) กล่าวว่า การประเมินการเรียนรูต้ามสภาพความเป็นจริง
เกี่ยวกับการเรียนรูข้องนักเรียน  เป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู ้นับเป็นกลยุทธ์การสอนหน่ึง ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการประเมินเพื่อการเรียนรู ้ ไดแ้ก่ กลยทุธใ์นการตัง้ค าถาม  ซึ่งไม่เพียง
เป็นส่ิงท่ีช่วยในการจัดการเรียนรูแ้ต่ยงัเป็นวิธีท่ีครูใชเ้พื่อใหรู้ว้่า นักเรียนนั้นมีความสามารถท าส่ิง
ใดได้บ้าง มีความรูเ้รื่องใดบ้าง สอดคล้องกับนักการศึกษาต่างประเทศท่ีกล่าวสรุปว่า การใช้
ค าถามของครูเป็นลักษณะเด่นของการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ค าถามสามารถกระตุน้การคิด
ของนักเรียนและให้ข้อเสนอแนะส าหรับครูเกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียน (Winne ,1979; 
Redfield & Rousseau,1981; Dantonio & Paradise, 1988) 

สรุปว่า กลยุทธ์ การใช้ค าถามเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนการสอน  ใช้ในการ
คน้หาความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองต่าง ๆ จึงเป็นเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถน าไปใชใ้น
การเรียนรู ้ส่งผลใหเ้กิดการคิดและหาขอ้สรุปจากแนวคิดนัน้ไดเ้อง 

6.2 ทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับเทคนิคการใช้ค าถาม (Questioning Techniques ) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) 

บลูม (Bloom) ก าหนด ความมุ่งหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ 3 ด้าน คือ 
ดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสยัและทักษะพิสยั  โดยในดา้นพทุธิพิสยันัน้บลูม (Bloom) จดัระดบัของความ
มุ่งหมายเรียงล าดับจากต ่าไปหาสูง ดังนี้ ระดับ ความรูค้วามจ า ความเข้าใจ การน าไปใช ้การ
วิเคราะห ์การประเมินผลและการสรา้งสรรค ์ โดย ครูผูส้อนน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัตัง้ค าถาม 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดในระดับท่ีสูงขึน้ไป เรื่อย ๆ เช่น เมื่อถามค าถามแลว้พบว่า นักเรียนมี
ความรูใ้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ ผูส้อนควรตัง้ค าถามในระดบัท่ีสูงขึน้ คือระดับความเขา้ใจ หรือ ถา้
นกัเรียนมีความเขา้ใจแลว้ ผูส้อนก็ควรตัง้ค าถาม ในระดบัท่ีสงูขึน้ไปอีก คือระดบัการน าไปใช ้ (ทิศ
นา  แขมณี, 2560) 
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1. ระดบั Knowledge คือ การเรียนรู ้ระดบัความรู ้ความจ า 
การเรียนรูใ้นระดบันี ้ท าใหน้ักเรียนตอบไดว้่า เร่ืองราวท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้

มาแลว้  ว่ามีเนือ้หาสาระอะไรบา้ง  หากนกัเรียนตอบค าถามได ้เป็นเพราะการจดจ าค าตอบ ดงันัน้ 
ค าถามส าหรบัการทดสอบในระดับนี ้ จึงตอ้งถามเกี่ยวกบัรายละเอียด เนือ้หาสาระท่ีเรียนรูม้าและ
นกัเรียนแสดงพฤติกรรม ท่ีแสดงเพื่อใหเ้ห็นว่ามีความรูแ้ละจดจ าส่ิงท่ีเรียนมาได ้ 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู้ในระดับความรู้ความจ า  เช่น บอก, 
รวบรวม, เล่า, ประมวล, ชี,้ จัดล าดับ, ระบุ, ใหค้วามหมาย, จ าแนก, ใหค้ านิยม, ท่อง, เลือก เป็น
ตน้  

2. ระดบั Comprehension คือ การเรียนรู ้ระดบัความเขา้ใจ  
หมายถึง การเรียนรู ้ในระดับของความเขา้ใจความหมาย ความสัมพันธ ์

โครงสรา้ง ของส่ิงท่ีเรียนมาและสามารถอธิบายเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง นักเรียนมีความเขา้ใจเรื่อง
หน่ึง ๆ  หลังจากเรียนเนือ้หานั้นมาแลว้  นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรม เช่น ตีความได ้ แปลความได ้
เปรียบเทียบหรือบอกความแตกต่างได ้เป็นตน้  ดังนั้น ค าถามในระดับนี ้ จะช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องท่ี
เรียนได ้ 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรูร้ะดับความเข้าใจ   เช่น การอธิบาย,  
เปรียบเทียบ, แสดงความคิดเห็น , แปลความหมาย, ตีความ, คาดการณ,์  การสรุปย่อ, ท านาย,  
บอกใจความส าคญั, ประมาณค่า เป็นตน้  

3. ระดบั Application คือ การเรียนรู ้ระดบัการน าไปใช ้ 
หมายถึง  การเรียนรูใ้นระดับของการน าขอ้มูล  ความรูแ้ละความเขา้ใจ  

ท่ีได้เรียนรู ้ใช้ในการหาค าตอบและแกปั้ญหาในเหตุการณ์ ดังนั้น การตั้งข้อค าถาม ระดับการ
น าไปใช ้ นักเรียนจะตอ้งน าขอ้มูล ความรู ้ความเขา้ใจท่ีมี มาใชใ้นการหาค าตอบ โดยนักเรียนมี
พฤติกรรมที่บ่งชีถ้ึงการเรียนรูใ้นระดบัสามารถน าไปใชไ้ด ้ 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู ้ระดับการน าไปใช  ้ เช่น แสดง , สาธิต , 
ประยกุต,์ สาธิต ผลิต , แกปั้ญหา , เลือก , จดัท า , ปรบัปรุง ,  ปฏิบติั  เป็นตน้  

4. ระดบั Analysis คือ การเรียนรู ้ระดบัการวิเคราะห ์ 
หมายถึง การเรียนรู ้ระดบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่งขอ้มลูท่ีมีอยู่ไม่

สามารถใชใ้นการตอบค าถามได ้ นักเรียนต้องวิเคราะห์แยกแยะขอ้มูลและหาความสัมพันธข์อง
ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์แยกแยะนั้น คือ การเรียนรูร้ะดับท่ีนักเรียนสามารถอธิบายว่าเป็นเหตุใดหรือ
แรงจงูใจท่ีอยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณใ์ด 
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การวิเคราะห ์มี 2 ลกัษณะ คือ  
4.1 การวิเคราะหแ์ยกแยะ รายละเอียดหรือขอ้มลูท่ีมีอยู่ ใหไ้ดข้อ้สรุป

ท่ีน าไปใชไ้ด ้ 
4.2 การวิเคราะหข์อ้สรุปหรืออา้งอิงหรือหลักการเพื่อเป็นหลักฐานใน

การปฏิเสธหรือสนบัสนนุส่ิงใด ๆ   
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู้ ระดับการวิเคราะห์ เช่น จ าแนก

แยกแยะ หาขอ้อา้งอิง หาเหตผุล หาหลกัฐาน หาความสมัพนัธ ์ตรวจสอบ หาหลกัการ หาขอ้สรุป    
5. ระดบั  Synthesis คือ การเรียนรูร้ะดบั การสงัเคราะห ์ 

หมายถึง การถามค าถาม การเรียนรูท่ี้อยู่ในระดับความสามารถของ
นกัเรียน 

5.1 ความคิดใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ จะได้ส่ิงประดิษฐ์ ความคิดหรือ
ภาษา 

5.2 สามารถคาดเดาเหตกุารณอ์นาคตได ้
5.3 คิดคน้วิธีการส าหรบัแกปั้ญหา แตกต่างจากการแกปั้ญหาระดับ

การน าไปใช ้ท่ีมีเพียงค าตอบเดียว แต่วิธีการแกปั้ญหา ระดบันี ้อาจจะมีหลายค าตอบ 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู ้ระดับ สังเคราะห ์เช่น การเขียนบรรยาย 

อธิบาย บอกเล่า เรียบเรียง  ออกแบบ ประดิษฐ์  ดัดแปลง ปฏิบั ติ  ปรับ เป ล่ียน  คิดริเริ่ม 
ตัง้สมมติฐาน ตัง้จดุมุ่งหมาย ท านาย แจกแจงรายละเอียด จดัหมวดหมู่ สถานการณ ์วิธีแกปั้ญหา 
เป็นตน้ 

6. ระดบั Evaluation คือการเรียนรู ้ระดบัการประเมินผล  
หมายถึง การเรียนรู ้ในระดบัท่ีนกัเรียนตอ้งการใชส้ าหรบัการตัดสิน  โดย 

นกัเรียน จะตอ้งตัง้เกณฑป์ระเมิน หรือตดัสินได ้ จึงสามารถแสดงความคิดเห็นได ้ 
พฤ ติก รรม ท่ี แสดงถึ ง  ก าร เรีย น รู้ ระดับ  การป ระ เมิ นผล  เช่ น 

วิพากษ์วิจารณ์ การตัดสิน การประเมินค่า สรุปได้ว่า เปรียบเทียบ จัดอันดับ ก าหนดเกณฑ์/
ก าหนดมาตรฐาน ตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น ใหเ้หตผุล บอกหลกัฐาน เป็นตน้   

7. ระดบั Creating คือการเรียนรู ้ระดบั การสรา้งสรรค ์   
หมายถึง การเรียนรู ้ในระดับท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรูใ้นระดับสรา้งสรรค ์

โดย ควรใชค้วามรูเ้ดิมในการบูรณาการ ประเด็นความสอดคลอ้งของความรู ้(coherent) น าเอา
ความรูไ้ปมใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (functional whole) น าความรูเ้ดิมมาจัดระบบความคิด  
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เกิดเป็นองคค์วามรูใ้หม่ (reorganize) สรา้งสรรค ์อาจอยู่ในรูปแบบของชุดความรูใ้หม่ (generate)  
หรือรูปแบบการวางแผนท่ีแตกต่างไปจากเดิม (plan) หรืออาจจะเป็นส่ิงใหม่ (product) ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุของการเรียนรูท่ี้มีการปรบัปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001)   

การสรา้งหรือการผลิต อย่างเหมาะสมประกอบดว้ย 
7.1) การสรา้ง (create) ได้แก่ การน าส่วนท่ีมีมาประกอบขึน้ให้มี

รูปแบบ/โครงสรา้ง/แบบแผนแตกต่างไปจากเดิม 
7.2) การผลิต (generating) ไดแ้ก่ การสรา้ง ชุดความรูข้ึน้ใหม่  อาจ

เกิดจากการตัง้สมมติุฐาน และสงัเกตว่าเป็นไปตามท่ีตัง้ไวห้รือไม่ หรืออาจจะก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ 
7.3) การวางแผน (planning) ได้แก่ การวางแผนโดยมีการก าหนด 

เป็นขัน้ตอนว่าจะตอ้งท าส่ิงใดก่อนหรือหลงั 
7.4) การสรา้งผลิตผล (producing) ไดแ้ก่ การสรา้งส่ิงใหม่ท่ีเกิดจาก

การใชค้วามรูท่ี้มี 
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558) อธิบาย ทฤษฎีการเรียนรูข้องบลูม (Bloom) ไว้ว่า 

เป็นการปรับปรุงแนวคิด การแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้งเดิม Anderson และ Krathwohl 
ปรบัปรุงวตัถปุระสงค ์โดยพิจารณาลกัษณะความรูก้บัการเรียนรูท้างปัญญา ส่ิงท่ีแตกต่างระหว่าง
แนวคิดของบลมู(Bloom) (1956) กบัแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl (2001) คือ 

1) เพิ่มมิติในลักษณะของความรู ้เป็นการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรูเ้กิดความชดัเจนมากขึน้ 

2) ปรบัเปล่ียนค าถาม ให้มีรูปแบบต่างจากเดิม เช่น จากค านาม เป็นค า
กิริยา   

3) เปล่ียนจาก ค าว่า “ความรู ้ความเขา้ใจ” เป็น “การจ า” ในระดับท่ี 1 และ
เปลี่ยนจาก “การสงัเคราะห”์ เป็น “การประเมินผล” ในระดบัท่ี 5 และเปลี่ยนจาก “การประเมินผล” 
เป็น “การสรา้งสรรค”์ ในระดบัท่ี 6 โดยสามารถเปรียบเทียบได ้ดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 Bloom’s Taxonomy Revised 

การใชค้ าถามตามทฤษฎีของ Bloom แบ่งเป็น 6 ระดบั ดงันี ้ 
1. การจดจ า (knowledge) 

ประกอบดว้ย ค าถามท่ีใหจ้ดจ าขอ้มลู ความรูท่ี้เกิดจากความจ า เป็นการระลึกได ้
จดจ าความรูไ้ด ้ระบุได ้ บอกได ้ ซึ่งเป็นความจ าระยะยาว เป็นความสามารถทางสมอง 

2. ความเขา้ใจ (Comprehend)   
ประกอบด้วย ค าถามท่ีใหเ้กิดความเขา้ใจ เป็นความสามารถทางสมองในการ

แปลความหมาย  ยกตวัอย่าง  อา้งอิง  สรุปผลการเรียน  
3. การน าไปใช ้(Application)   

ประกอบดว้ย ค าถามท่ีใหค้าดเดาล่วงหนา้  เป็นการน าไปใช ้ เป็นการเรียนรูผ่้าน
กระบวนการคิดในเหตกุารณใ์หม่ หรือเหตกุารณท่ี์คลา้ยคลึงกนั 

4. การวิเคราะห ์(Analysis)  
ประกอบดว้ยค าถามท่ีใหเ้ปรียบเทียบและคน้หาความสมัพนัธ ์สามารถแกปั้ญหา 

ตรวจสอบได ้ เป็นการแยกความรูอ้อกเป็นส่วน ๆ  พิจารณาความเกี่ยวขอ้งของความรูส่้วนแยก
ออกมากบัโครงสรา้งของความรูท้ัง้หมด 

5. การสงัเคราะห ์ (Synthesis) คือ 
ประกอบด้วย ค าถาม ท่ีแสดงให้เห็นความสามารถการการคิด ประดิษฐ์ หรือ

ทางดา้นภาษา สามารถคาดเดาเหตกุารณ์อนาคต คิดหาวิธีการในการแกปั้ญหา  ซึ่งแตกต่างจาก
การแกปั้ญหาในระดบั การน าไปใช ้ค าคอบท่ีไดร้บัจากระดบันี ้อาจมีหลากหลาย    
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6. การประเมิน (Evaluation)   
ประกอบดว้ย ค าถาม ท่ีใหแ้สดงความคิดเห็นหรือส ารวจความรูสึ้กของนักเรียน  

ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตรวจสอบ  ทดสอบ ควบคุม เพื่อคน้หาความขัดแย้ง 
จากกระบวนการเรียนรูห้รือผลผลิตจาการวิพากษ์ เพื่อการตดัสินใจ   

7. ระดบั Creating คือการเรียนรู ้ระดบั การสรา้งสรรค ์   
ประกอบดว้ย ค าถามท่ีใหต้อบหมายอย่างหลากหลาย  เพื่อสรา้งส่ิงใหม่ จากส่ิง

ท่ีเคยพบหรือเคยเรียนมาแลว้  นักเรียนใชค้วามสามารถทางสติปัญญาในการวางแผนการท างาน 
และด าเนินการตามกระบวนการกระทั่งพบกบัความส าเร็จ  

สรุปว่า การถามค าถาม เป็นการช่วยให้ครูผู้สอน ทราบพื ้นฐานความรูข้อง
นักเรียน การใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามนั้น ช่วยกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ รูสึ้กอยากเรียนรู ้
เต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างเต็มใจและสม ่าเสมอ และเป็นการประเมินการสอนของครูว่า
บรรลวุตัถปุระสงคห์รือไม่ อย่างไร 

6.3 เทคนิคการตั้งค าถามที่ด ี
สนีุย ์ เหมะประสิทธิ์ (2540) กล่าวถึง เทคนิคการตัง้ค าถาม ดงันี ้

1) Structuring  การตัง้ค าถามตอ้งมีโครงสรา้ง เป็นการตัง้ค าถามท่ีเป็นล าดบัขั้น 
จากค าถามท่ีคุ้นเคยหรือง่ายหรือจากค าถามท่ีทบทวนความรู้เดิม ไปสู่ค าถามท่ียากและ
สลับซับซ้อน หรือมีการอธิบายบทเรียนก่อน หรือแจ้งจุดประสงค์ของการถามค าถามก่อนเพื่อ
น าไปสู่การตอบค าถามของนกัเรียน  

2) Pitching and Putting Clearly การตั้งค าถามต้องมีระดับของค าถามและ
ความชัดเจนของค าถาม ซึ่งเป็นการสะทอ้นถึงมิติของค าถามท่ีเหมาะสม คือ มิติการจ า/การคิด 
และมิติท่ีแคบ/กวา้ง จึงก่อใหเ้กิดค าถาม 4 แบบ ไดแ้ก่  

2.1) ค าถามแคบและวดัความจ า 
2.2) ค าถามกวา้งและวดัความจ า 
2.3) ค าถามท่ีแคบและวดัความคิด 
2.4) ค าถามท่ีกวา้งและวดัความคิด 

3) Directing and Distibuting การตัง้ค าถามตอ้งมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ค าถามท่ี
ไม่มีเป้าหมาย จะท าให้ได้ค าตอบท่ีไม่ชัดเจน จะควบคุมค าตอบไม่ได้ ดังนั้นค าถามจึงต้องมี
ทิศทาง หรือเป้าหมายท่ีชัดเจน อันแสดงถึงการก าหนดการตัง้ค าถาม ท่าทางของครูผู้ตัง้ด าถาม 
เช่น การเคล่ือนไหวศีรษะและการแสดงออกทางใบหนา้ นอกจากนีค้รูตอ้งถามใหค้รอบคลุมหรือ
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กระจายทั่วชั้นเรียนโดยการทั้งหน้าห้อง กลางห้อง หลังห้อง ด้านซ้ายและต้านขวามือของครู 
เพื่อใหน้กัเรียนตัง้ใจท่ีจะฟังและตอบ 

4) Pausing and Pacing การตัง้ค าถามตอ้งมีการเวน้จังหวะรอค าตอบและเพื่อ
ถามค าถามต่อไป เมื่อถามค าถามเสร็จแลว้ ครูตอ้งหยุดรอฟังค าตอบจากนักเรียน เพื่อกระตุน้ให้
นกัเรียนตอบ แลว้จึงไปปสู่การถามค าถามใหม่ต่อไป การใชค้ าถามเพื่อการฝึกฝนบทเรียนนัน้จะใช้
เวลาสัน้ ขณะท่ีการใชค้ าถามกวา้ง ใหน้กัเรียนคิด จะใชเ้วลามากกว่า 

5) Prompting and Probing การตัง้ค าถามตอ้งกระตุน้และใชข้อ้ความหลอกล่อ
หรือแหย่ เป็นการติดตามผลจากการถาม ค าถามไปแล้ว เมื่อตอบครัง้แรกไม่ถูกตอ้งหรือไม่ตรง
ประเด็นหรือไม่ชัดเจน จ าเป็นจะตอ้งใชการกระตุน้หรือชีแ้นะ ใหน้ักเรียนเกิดก าลังใจท่ีจะตอบ ให้
ตรงค าถามและชดัเจนยิ่งขึน้ 

6) Listening and Responding เมื่อครูถามนักเรียนแล้ว ตอ้งรอฟังค าตอบและ
การตอบสนองจากนักเรียน ถา้ครูสนใจและตัง้ใจฟัง จะเป็นการช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของ
นกัเรียนได ้โดยแบ่ง การฟังเป็น 4 แบบ ดงันี ้ 

6.1) Skim Listening หมายถึงการฟังแบบผิวเผิน เป็นการฟังแบบคร่าว ๆ ซึ่ง
บางครัง้นกัเรียนตอบมา แต่ยงัไม่ถกูตอ้ง ตรงประเด็นเท่าใดนกั แต่ครูก็ตอ้งยอมปล่อยผ่านไปก่อน   

6.2) Search Listening หมายถึง การฟังแบบค้นหา เป็นการฟังเพื่อให้ครู
ผูฟั้ง ตอ้งคน้หาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบ การฟังเพื่อท่ีครูผูฟั้งจะตอ้งคันหาขอ้มลูเฉพาะท่ีครู
ตอ้งการในค าตอบของนกัเรียน แต่ครูไม่ควรละเลย ไม่สนใจค าตอบอื่น ๆ ของนกัเรียน  

6.3) Survey Listening หมายถึง การฟังแบบส ารวจ เป็นการฟังท่ีครูตอ้งคิด
ตามว่า นักเรียนก าลงัพดูอะไร เจาะไปยงัเร่ืองท่ีนกัเรียนพดู พิจารณาจดุท่ีนักเรียนพูดผิดหรือตอบ
ไม่ตรงประเด็นหรืออาจเป็นความเขา้ใจคลาดเคล่ือน    

6.4) Study Listening หมายถึง การฟังแบบศึกษา เป็นการฟังเพื่อค้นหาว่า
ในค าตอบของนักเรียน สะทอ้นถึงความเขา้ใจของนักเรียนอย่างไรและความมั่นใจในค าตอบ ซึ่ง
การฟังในลักษณะนีจ้ะใกลเ้คียงกับการฟังแบบส ารวจ แต่จะแตกต่างกันตรงท่ีการฟังแบบศึกษานี้
จะน าไปสู่การศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคลได ้ 

การตอบสนองของครู จากการรับฟังค าตอบของนักเรียน จะมีผลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียน คือ ถา้ครูส่ือสารเชิงบวก ทัง้กายและวาจา จะช่วยกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิด
ความมั่นใจ  กลา้ท่ีจะตอบค าถาม เป็นการสรา้งก าลงัใจใหน้กัเรียนในการตอบค าถาม และอาจจะ
สรา้งค าถามไดเ้องอีกดว้ย  
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7)  Sequencing Question การตัง้ค าถามจะตอ้งเป็นล าดับขั้นตอนและมีความ
ต่อเน่ือง ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะอย่างหน่ึง ท่ีผูต้ัง้ค าถาม ตอ้งค านึงถึง โดยอาจมีแบบแผนดงันี ้

7.1) Extending and Lifing คือ ค าถามท่ีเป็นล าดับขั้นบันได หรือจากเบือ้ง
ตนัไปสู่ขัน้สงู  
 
 
 
 
 

7.2) From Narrow to Broad and Recall to Thought เป็นค าถามจากแคบ
ไปสู่กวา้ง หรือจากความจ าไปสู่ความคิด  
 
 

 
 

7.3) From Broad to Narrow เป็นค าถามจากกวา้งไปสู่แคบ   
 
 
 
 

 
 
7.4) A Path of Questions all of the Same Type  ค าถามจากบางส่วนไปสู่

ส่วนรวม  
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กิตติชยั สธุาสิโนบล (2558) กล่าวถึง  เทคนิคการตัง้ค าถาม สรุปไดด้งันี ้
1. ในการตัง้ค าถามท่ีดีจะตอ้งมีโครงสรา้งของค าถาม (structuring) ซึ่งประกอบดว้ย 

ค าถามท่ีเป็นล าดับขั้นตอน โดยเริ่มจากค าถามท่ีง่ายหรือท่ีนักเรียนคุน้เคย หรืออาจเป็นค าถาม  
ง่าย ๆ เป็นการทบทวนความรูเ้ดิมไปสู่ค าถามท่ียากและซับซ้อนมากขึน้ มีการชีแ้จงจุดประสงค์
หรืออธิบายเนือ้หาบทเรียนก่อน เพื่อน าไปสู่การตอบค าถาม  

2. ในการตัง้ค าถามท่ีดีจะตอ้งมีระดับของค าถามและมีความชดัเจน (pitching and 
putting clearly) เน่ืองจากเป็นการสะทอ้นถึงมิติของค าถาม โดยหากค าถามเหมาะสมจะน าไปสู่
ค าถาม 4 แบบ คือ 

2.1) ค าถามแคบและวดัความจ า  
2.2) ค าถามกวา้งและวดัความจ า  
2.3) ค าถามแคบและวดัความคิด  
2.4) ค าถามกวา้งและวดัความคิด 

3. ค าถามท่ีดีตอ้งมีทิศทางและการกระจาย (directing and distributing) หากการ
ถามค าถามแบบไม่มีทิศทาง จะน ามาซึ่งค าตอบท่ีไม่ชัดเจนและไม่มีการควบคุมค าตอบ ดังนั้น 
ค าถาม จึงต้องมีทิศทาง โดยก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ครูแสดงท่าทางประกอบการกล่าวถาม 
หรือท่าทางท่ีครูแสดงออกและการแสดงออกทางใบหนา้ นอกจากนี ้ครูควรถามค าถามใหก้ระจาย
ทั่วทัง้หอ้งเรียน ทัง้นักเรียนท่ีนั่งหน้าหอ้ง หลังหอ้ง กลางหอ้ง เพื่อใหน้ักเรียนตัง้ใจฟังค าถาม และ
เตรียมที่จะตอบ   

4. ในการตั้งค าถามท่ีดี ควรมีการหยุดรอเพื่อการถามต่อ (pausing and pacing) 
เมื่อครูถามค าถามแลว้ ควรมีการหยดุรอค าตอบจากนกัเรียน เป็นการกระตุน้นักเรียน ใหต้อบ และ
จะน าไปสู่การตัง้ค าถามใหม่ การใชค้ าถามเพื่อฝึกฝนเนือ้หาท่ีเรียนนั้นจะใชเ้วลาไม่นาน ส่วนการ
ใชค้ าถามกวา้ง ใหน้กัเรียนคิด จะใชเ้วลานานกว่า  

5. ในการตัง้ค าถามท่ีดี ควรมีการกระตุ้นและเจาะประเด็นส าคัญ (prompting and 
probing) ครูใชค้ าถามท่ีกระตุน้ เจาะลึกไปยังประเด็นท่ีตอ้งการ ค าตอบท่ีไดจ้ากนักเรียน ในครัง้
แรกอาจไม่ตรงประเด็นหรืออาจไม่ชดัเจนพอ จึงตอ้งมีการกระตุน้หรือชีแ้นะ ใหน้กัเรียนมีก าลงัใจ 
ในการตอบค าถาม   
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ค าถามท่ีใชก้ระตุน้ แบ่งเป็น   
5.1) ค าถามสัน้ ๆ เป็นค าถามท่ีเพิ่มความเขา้ใจ จากประสบการณ์ความรู้

เดิมของนกัเรียน  
5.2) ค าถามง่าย ๆ เป็นค าถามท่ีใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห ์แลว้น าไปสู่ค าตอบ 

เร่ิมตน้จากการถามน าใหน้กัเรียนช่วยคิด ถามกระตุน้ใหม้ีแรงจงูใจในการตอบ    
6. การตัง้ค าถามท่ีดีต้องมีการฟังและการสนองตอบ (listening and responding) 

ถา้ครูผูส้อนสนใจและตัง้ใจฟังค าตอบของนักเรียน จะเป็นการช่วยลดความวิตกกังวลของนักเรียน
ได ้ซึ่งการฟัง แบ่งเป็น 

6.1) การฟังอย่างผิวเผิน (skim listening) เป็นการฟังแบบกว้าง ครูอนุโลม
ค าตอบของนกัเรียนท่ีอาจไม่ตรงประเด็น ไม่สอดคลอ้งกบัค าถาม  

6.2) การฟังอย่างค้นหา (search listening) เป็นการฟังแบบค้นหาขอ้มูลเฉพาะ 
จากค าตอบท่ีนกัเรียนตอบมา ครูคน้หาค าตอบท่ีตอ้งการ แต่ไม่มองขา้มค าตอบอื่นท่ีไม่ตอ้งการ  

6.3) การฟังอย่างส ารวจ (survey listening) เป็นการฟังแบบส ารวจ ครูจะสรา้ง
แผนภาพว่านกัเรียนก าลงัพดูว่าอะไร โดยมุ่งไปท่ี ประเด็นท่ีนกัเรียนเขา้ใจผิด  

6.4) การฟังอย่างต้องการศึกษา (study listening) เป็นการฟังเพื่อค้นหาว่า 
ค าตอบของนกัเรียน สะทอ้นใหเ้ห็นความเขา้ใจของนักเรียนเขา้ใจและความมั่นใจในค าตอบ การ
ฟังเช่นนีจ้ะน าไปสู่การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ถา้ครูมีการส่ือสารกับนักเรียน
ทัง้ทางกายและวาจาในเชิงบวก จะเป็นการกระตุน้และสรา้งก าลังใจให้นักเรียนกลา้ตอบค าถาม
มากขึน้  

7. การตั้งค าถามท่ีดีต้องมีล าดับขั้นและมีความต่อเน่ืองของค าถาม (sequencing 
questions) การตัง้ค าถามเป็นศิลปะอย่างหน่ึงท่ีครูผูส้อนตอ้งค านึงถึง ซึ่งแบ่งเป็น 

7.1 ค าถามท่ีเป็นล าดบัขัน้บนัได (extending and lifting) 
7.2 ค าถามจากแคบไปสู่ค าถามกว้าง (from narrow to broad and recall to 

thought) 
7.3 ค าถามจากกวา้งไปสู่ค าถามแคบ (from broad to narrow) 
7.4 ค าถามจากบางส่วนไปสู่ค าถามส่วนรวม (a path of questions all of the 

same type) 
7.5 ค าถามท่ีมีลักษณะเป็นกระดูกสันหลัง (a backbone of questions with 

relevant digressions) 
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7.6 ค าถามท่ีมีลักษณะเป็นวงกลม (the circular series of questions which 
lead back to the initial position) 

7.7 ค าถามท่ีมีลกัษณะสุ่มไปเร่ือยไม่มีทิศทาง (the random walk)  
อไุร ซิรมัย ์(2563)  กล่าวถึง ประเภทของเทคนิคการตัง้ค าถาม 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  

1) ค าถามขั้นตน้ คือ ค าถามท่ีครูตัง้ขึน้เพื่อถามความรูท่ี้นักเรียนไดเ้รียนผ่านมาแลว้ 
จะเป็นประโยชนใ์นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและรูสึ้กสงสัยอยากรูค้ าตอบ นักเรียนจะ
แสดงความสนใจในส่ิงท่ีครูพดูและมีส่วนรว่มในการเรียนมากขึน้   

2) ค าถามขั้นสูง คือ ค าถามท่ีครูตัง้ขึน้เพื่อถามใหน้ักเรียนใชท้ักษะการคิดวิเคราะห ์
เพื่อตอบค าถาม ซึ่งในการตอบค าถามนัน้ นกัเรียนตอ้งน าขอ้มลูความรูท่ี้มี จากการเรียนรูม้าตอบ 
ตอ้งมีการกระตุน้ใหน้ักเรียนได้คิด ขยายความรู ้เรียบเรียงค าตอบ บางครัง้ครูผูส้อนอาจให้มีการ
แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนตอบค าถามหรือครูช่วยใหแ้นวทางในลกัษณะของ
การเสริมต่อความรูใ้หก้บันกัเรียน 

ชยัวัฒน ์ สุทธิรตัน ์(2555) กล่าวถึง ประโยชนข์องการใชค้ าถามส าหรบัผูส้อน ว่าผูส้อน
สามารถใช้การค าถาม  โดยผูส้อนเป็นผู้อ  านวยความสะดวก  โดยฟังการตัง้ค าถามของนักเรียน
และการอภิปราย  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชจ้ินตนาการ  ควรหลีกเล่ียงการถามและตอบท่ีชีน้  า ตอ้ง
คิดตามไปดว้ยแต่ละค าถาม  ฝึกการใชศิ้ลปะในการถาม  

Shanmugavelu (2020) กล่าวถึงเทคนิคของการใชค้ าถาม (Questioning Techniques) 
หน่ึงในองค์ประกอบหลักในการสรา้งประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรูใ้นห้องเรียน คือ การใช้
เทคนิคการตัง้ค าถามของครูผูส้อน  การซกัถามพูดคุยกันในชัน้เรียนเป็นการสรา้งปฏิสัมพันธอ์ันดี
ต่อกัน เป็นการเรา้ความสนใจใหน้ักเรียน  การตัง้ค าถามท่ีดีจะกระตุน้กระบวนการคิดใหน้ักเรียน
เกิดการเรียนรู ้ปลุกจินตนาการ และน าไปสู่การลงมือกระท า ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ครูควรตระหนกัว่าค าถามตอ้งมีคณุภาพ และตอ้งเขา้ใจว่าในการเรียนรูอ้าจจะ
เปล่ียนแปลงได้ตลอด  แต่ยังคงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์   จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน ต้องให้ครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ  ในการวางแผนอย่างรอบคอบและ
ค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี ้ 

1. ความสนใจ (Attention) 
การตัง้ค าถามเพื่อใหน้ักเรียนสนใจเรียนในเรื่องท่ีจะสอน  ครูตอ้งถามค าถามไป

ถามทุกคนในห้องเรียนพรอ้มๆกัน  แล้วจึงตามด้วยการเรียกชื่อนักเรียน เพื่อให้ทุกคนตั้งใจฟัง   
และควรใหค้วามส าคญักบันกัเรียนท่ีไม่ไดย้กมือถามหรือตอบดว้ย (Atan Long, 1980) 
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2. น า้เสียง (Voice) 
เสียงเป็นการส่ือสารท่ีส าคัญ เป็นเครื่องมือส าหรบัครู เมื่อถามค าถาม ครูต้อง

กล่าวดว้ยความมั่นใจ ใชน้ า้เสียงดงัเหมาะสม และชดัเจน  จะดึงดดูความสนใจจากนกัเรียน 
3. การหยดุชั่วคราว (Pause) 

หลังจากท่ีครูถามค าถามแล้ว ครูควรเป็นฝ่ายหยุดพูดสักครู่ แล้วดูนักเรียน 
สงัเกตลักษณะอาการท่ีจะบ่งบอกถึงความพรอ้มท่ีจะตอบค าถาม  ใหเ้วลาคิดพอสมควร แต่หาก
นานเกินไปจะท าใหค้วามสนใจลดลง  

4. เนือ้หาของค าถาม  
ในการถามค าถาม ครูควรวางแผน ประเภทของค าถามท่ีจะถกูถามในหอ้งเรียน 

ค าถามท่ีจะใชถ้าม ก าหนดไวเ้ป็นหลกัโครงสรา้งเนือ้หา โดยเรียงล าดบัตามเนือ้หา ในบทเรียน เป็น
การก าหนดแนวทางท่ีตอ้งการและขอ้ค าถาม จะตอ้งไม่ยาวเกินไป 

ทัง้นี ้ครูอาจใชค้ าถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองส่วนตัวของนกัเรียน เพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การถามค าถาม เพื่อเชื่อมโยงเขา้กับเนือ้หาท่ีจะเรียนรู ้ เช่น ถามความสามารถของนักเรียน เพื่อ
เลือกค าถามท่ีค่อนขา้งยากใหก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถสงู มีพรสวรรคแ์ละถามค าถามง่ายกว่า
กับนักเรียนท่ีความสามารถรองลงมา จะช่วยใหพ้วกเขาตอบค าถามได้ กระตุน้ความคิด  และยัง
เพิ่มความมั่นใจในการเรียนรูม้ากขึน้ และนอกจากนีใ้นการตัง้ค าถาม ควรตรวจสอบก่อนว่า เป็น
ค าถามท่ีนกัเรียนเขา้ใจง่าย  นกัเรียนสามารถตอบได ้โดยเขา้ในค าถาม  

สรุปไดว้่า เทคนิคการใชค้ าถาม เป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จ ท าให้ครูผู้สอนได้เขา้ใจถึงกระบวนการการเรียนรูข้องนักเรียนและเกิดการเรียนรูท่ี้จะ
พฒันานกัเรียนไดต้ามจดุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

6.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ชนาภา  แสงจ าปา (2551) ศึกษาการใช้ค าถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 246 คน โดยแบ่งเป็น ค าถามระดบัต ่า ไดแ้ก่ ค าถาม
ใหส้งัเกต ใหท้บทวนความจ า  ใหบ้อกความหมาย ใหช้ีบ้่ง ใหถ้ามน า และใหเ้รา้ความสนใจ  ส่วน
ค าถามระดับสูง ไดแ้ก่ ค าถามใหอ้ธิบาย  ใหเ้ปรียบเทียบ  ใหจ้  าแนกประเภท  ใหย้กตัวอย่าง  ให้
วิเคราะห์ ให้สังเคราะห์ และให้ประเมินค่า  ผลการวิจัยพบว่า 1. ค าถามระดับต ่า ประเภทท่ีครู
อนุบาลใช้มากท่ีสุด คือ ค าถามให้ทบทวนความจ า รองลงมาคือ ค าถาม ถามน า ค าถามชีบ้่ง 
ค าถามให้บอกความหมาย ค าถามให้สังเกต และค าถามเรา้ความสนใจ ตามล าดับ 2. ค าถาม
ระดับสูง ประเภทท่ีครูอนุบาลใช้มากท่ีสุด คือ ค าถามให้ประเมินค่ารองลงมาคือ ค าถาม ให้
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วิเคราะห ์ค าถามใหอ้ธิบาย ค าถามใหส้งัเคราะห ์ค าถามใหจ้ าแนกประเภท ค าถามใหเ้ปรียบเทียบ 
และค าถามใหย้กตวัอย่าง ตามล าดบั 

พิมลวรรณ  จิตโตภาษ (2557)  ศึกษาผลของการใช้ค าถามตามทฤษฎีของบลูม 
(Bloom) ท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กอายุ 7 ปี จ านวน 30 คน ใชเ้วลาในการวิจัย 6 สัปดาห ์
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที โดยสอนตามแผนการสอนท่ีใช้ค าถามตามทฤษฎีของบลูม 
(Bloom) แต่ละแผน ประกอบดว้ยวัตถุประสงค ์มโนทัศน ์เนือ้หา กระบวนการสอน ส่ือการเรียนรู ้
และการวดัและการประเมินผลการเรียนรู ้โดย กระบวนการสอน มีกระบวนการด าเนินการ ดงันี ้ 

1) การสรา้งแรงจูงใจคือ การน าเสนอกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีบูรณาการ
ค าถามท่ีใหจ้ดจ าขอ้มลู หรือค าถามบรรยายส่ิงท่ีเห็น หรือค าถามท่ีใหค้าดเดาล่วงหนา้  

2) การสรา้งมโนทัศนคื์อ ขั้นของการใหค้วามรูแ้ละกิจกรรมท่ีสอดแทรกค าถามท่ี
ให้อธิบายเหตุและผล หรือค าถามท่ีใหเ้ด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือค าถามท่ีให้
เปรียบเทียบและคน้หาความสมัพนัธ ์หรือค าถามท่ีใหเ้ด็กตอบอย่างหลากหลาย  

3) การฝึกปฏิบัติคือ การใหเ้ด็กท าแบบฝึกหัดหลากหลายลักษณะท่ีมุ่งเน้นการ
ตอบคาถามปลายเปิด ทัง้รายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย  

4) การสรุปคือ การให้เด็กแสดงความคิดเห็นหรือส ารวจความรูสึ้กตนในการ
ประเมินกิจกรรมที่ชื่นชอบในแต่ละวนั 

สรุปผลการวิจัยไดว้่า  หลังการทดลอง ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์
ของเด็กโดยรวมสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง โดยค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัการทดลองเท่ากบั 37.70  

อนุพร  วิชามล (2559) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดว้ยการทดลองเชิงการสอนเกี่ยวกับ
การตั้งค าถามท่ีส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.5 ด้วยวิธีการแบบเปิด 
ผลการวิจัยพบว่า ค าถามท่ีส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร ์ได้แก่ 1) ถามเพื่อใหน้ักเรียนเข้าถึง
โจทยปั์ญหา การคิดเชิงนามธรรม  2) ถามเพื่อชีแ้นะ แจง้จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ใหน้กัเรียนเกิดการ
คิดเชิงพัฒนาและเกิดการคิดเชิงนิรนัย  3) ถามเพื่อช่วยส่งเสริมการท างานของนักเรียนแต่ละคน 
ท าใหเ้กิดการคิดเชิงนิรนัย  อปุนยั อุปมาและเชิงพัฒนา 4) ถามเพื่อชีแ้นะใหน้ักเรียนอธิบายและ
เปรียบเทียบวิธีการคิด ท าใหน้กัเรียนเกิดการคิดเชิงอปุมาและนิรนัย 5) ถามเพื่อชีแ้นะใหน้ักเรียน
มองยอ้นกลบัและจัดการกับส่ิงท่ีไดเ้รียนรูแ้ละเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้ท าใหน้ักเรียนเกิดการ
คิดเชิงอปุนยั  
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กัลญารตัน ์เทพบุตร (2562) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิคการสอน
แบบยอ้นกลบัรว่มกับเทคนิคการใชค้ าถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหใ์นรายวิชาคณิตศาสตรข์อง
นักเรียนชั้น ม.1  จ านวน 37 คน และศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรูด้ว้ยการสอนแบบยอ้นกลับ ผลการวิจัยปรากฎว่า ผลคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห์
วิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรท่ี์ได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยการสอนแบบ
ยอ้นกลบัรว่มกบัเทคนิคการใชค้ าถามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม พบว่า 
ค าถามท่ีใชถ้ามนักเรียนมีหลายประเภท ครูใชค้ าถามใหเ้หมาะกับนกัเรียน ในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู ้ซึ่งช่วยท าใหค้รูเขา้ใจนักเรียนมากขึน้ ผลของการใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามนีพ้บว่าสามารถ
ท าใหค้รูเกิดการเรียนรูท่ี้จะพฒันานกัเรียน ส่งผลใหบ้รรลจุดุประสงคใ์นการเรียน    

7. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการพฒันาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 
7.1 ความหมายโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, ออนไลน)์ ระบุถึง “โปรแกรม” ว่าเป็นค าท่ีน ามา
จากภาษาอังกฤษ ว่า “program” (สะกดว่า p-r-o-g-r-a-m)  มีความหมายว่า “รายการแสดง” 
หรือ  “ก าหนดการ” แต่ในวงการศึกษา “โปรแกรม” มีความหมายว่า “โครงการ” เช่น โปรแกรมหลัก
สูตร โปรแกรมการแนะแนว โปรแกรมเรียนแบบไปกลับ ฯลฯ ในวงการคอมพิวเตอร ์“โปรแกรม” 
หมายความว่า “รายการค าสั่ง” ท่ีใหค้อมพิวเตอรท์ างาน รว่มกบัขอ้มลูตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว ้ 

Bar and Keating (1990 อ้างถึ งใน  กัญญ าพัช ร ค าสะอาด , 2562) ก ล่าวว่า 
โดยทั่วไปค าว่าโปรแกรมใชใ้น 3 ความหมาย คือ 

1. โปรแกรม หมายถึง หน่วย (Units) ท่ีใหบ้ริการตามความตอ้งการของสถาบัน
หรือบุคคล หรือส่ิงท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษ 

2. โปรแกรม หมายถึง ล าดับการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ้(Series of Planned 
Intervention) เพื่อบรรลจุดุประสงคท่ี์ก าหนดโดยเฉพาะ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 

3. โปรแกรม หมายถึง กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ (Planed Activity) เพื่อเป้าหมาย
โดยเฉพาะ 
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Rothwell and Cookson (1997) กล่าวว่าโปรแกรมการเรียนการสอน ท าให้เกิด
ล าดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจ าเป็น โดยมีภาระส าคัญในการสรา้งการ
เปล่ียนแปลงอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพใหก้ับผูเ้รียน จากความสามารถหรือพฤติกรรมใน
ภาพรวมสู่ความสามารถหรือพฤติกรรมที่มีคาดหวงั 

Bowen (2012) กล่าวว่า โปรแกรม คือ กลุ่มท่ีชัดเจน  มีความเกี่ยวข้อง และเป็น
กิจกรรมเสริมท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รรลผุลตามท่ีตอ้งการตามเป้าหมาย กลุ่มบุคคลในโปรแกรม
อาจแตกต่างกันไป โปรแกรมอาจใหบ้ริการกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มใหญ่ โปรแกรมไม่ควรมีกิจกรรม
เดียว หรือกวา้งมาก จนยากท่ีจะเขา้ใจ ความสัมพนัธร์ะหว่างกิจกรรม, กลุ่มเป้าหมายและผลลพัธ์
ท่ีตัง้ใจไว ้ 

ดวงเดือน อ่อนน่วม (2529 อา้งถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2555) ไดร้ะบุถึงค าว่า
โปรแกรม หมายถึง แนวการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนไปสู่จดุมุ่งหมาย  

อัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ (2536) ให้ความหมายของ โปรแกรมการสอนว่า หมายถึง 
รายละเอียดของแนวการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยทั่วไป
หรือผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น เด็กความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กท่ีมีผลการเรียนต ่า ให้เด็ก
เหล่านั้นไดร้บัการพัฒนาไปตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไวไ้ดม้ากท่ีสดุ โดยท่ีผูส้รา้งโปรแกรมการสอนจะ
เรียกโปรแกรมแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมาย หรือลักษณะของโปรแกรมท่ีวางไว้ เช่น 
โปรแกรมการศึกษา  โปรแกรมการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โปรแกรมการเตรียมความพรอ้มทาง
อาชีพ  เป็นตน้  

หทัยรัตน์  คงวัฒนะ (2539) กล่าวถึง ค าว่า โปรแกรมการสอนว่า หมายถึง  
รายละเอียดของแนวทางการจดัประสบการณก์ารเรียนการสอน เพื่อมุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียนโดยทั่วไป 
เด็กพิการ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กท่ีมีผลการเรียนต ่า  ให้ได้รับการพัฒนาไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือลักษะของโปรแกรมท่ีวางไว้ เช่น การพัฒนาโปรแกรมการศึกษา โปรแกรม
การศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ ฯลฯ 

ธมนวรรณ ทาแก้ว (2547) กล่าวถึงความหมายของโปรแกรมการเรียนรูว้่าคือ
รายละเอียดของแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้พื่อมุ่งนั้นพัฒนาผู้เรียนโดยทั่วไป  มี
คุณลักษณะพิเศษ เช่น เด็กพิการหรือมีความสามารถพิเศษหรือมีผลการเรียนต ่า  ใหไ้ดร้บัการ
พัฒนาไปตามเป้าหมาย หรือลักษณะของโปรแกรมท่ีวางไว้  โดยส่วนใหญ่รายละเอียดของ
โปรแกรม จะประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย  ลักษณะของโปรแกรม การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
โปรแกรม วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละการประเมินผลโปรแกรม   
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กญัญาพัชร ค าสะอาด (2562) สรุปว่า โปรแกรม คือ กิจกรรม ล าดับการปฏิบติั หรือ
รายละเอียดของแนวทางท่ีวางแผนไว ้อันเป็นมวลประสบการณ์ท่ีเป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอนใน
การพฒันาท่ีสรา้งขึน้โดยการประยกุตจ์ากองคป์ระกอบท่ีเชื่อมโยงสมัพันธก์นัของหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานของการพัฒนาในแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาผูร้บัการเสริมสรา้งใหเ้ป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายท่ีวางเอาไว ้

จากความหมายของโปรแกรม จะพบว่ามีการใชค้ าว่าโปรแกรมในวงการศึกษา ดว้ย
ค าว่า โปรแกรมการศึกษา โปรแกรมการสอน  โปรแกรมการเรียนรู้  ซึ่งมีความหมายในท านอง
เดียวกนั คือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรูต้ามล าดบัขัน้ตอน เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมไดร้บัการ
พัฒนาตามจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันไป  ซึ่งมีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ จุดมุ่งหมาย  
ลกัษณะของโปรแกรม การคดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่มโปรแกรม วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละการ
ประเมินผลโปรแกรม ซึ่งในงานวิจยันี ้ ใชค้ าว่า  “โปรแกรมการจดัการเรียนรู”้ 

องคป์ระกอบของโปรแกรม 
Cooper and Worden (1983 อ้างถึงใน พี ชาณิ กา เพชรสังข์, 2562) กล่าวถึง 

โปรแกรมการสอน ว่ามีองคป์ระกอบดงันี ้ 
1) วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม   
2) ผูเ้รียน ลกัษณะ ความสามารถของผูเ้รียนและความตอ้งการ    
3) กระบวนการเรียนการสอน  
4) ส่ือการเรียนรู ้วสัดอุปุกรณ ์หนงัสือ เกมและส่ิงท่ีจ าเป็น 

Niedermeyer (1992 อ้างถึงใน พีชาณิ กา เพชรสังข์, 2562) กล่าวถึง พัฒนา
โปรแกรมว่าควรมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1) จดุประสงคข์องโปรแกรม 

2) รายละเอียดของเนือ้หา 
3) กิจกรรมการเรียนการสอน 

4) วสัด ุอปุกรณ ์ส่ือการสอนต่าง ๆ 

5) การน าโปรแกรมไปใช ้

6) การประเมินผลของโปรแกรม 
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ดวงเดือน อ่อนน่วม (2529 อ้างถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา , 2555) กล่าวว่า 
โปรแกรมการสอนว่า มีองคป์ระกอบ คือ   

1) จดุมุ่งหมาย  
2) ลกัษณะของโปรแกรม  
3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
4) วิธีการจดักิจกรรม  
5) การประเมินผลโปรแกรม   

อมัพรรตัน ์วฒันะโชติ (2536) กล่าวว่า โปรแกรมการสอนจะประกอบไปดว้ย  
1) จดุมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงค ์  
2) ลกัษณะของโปรแกรม  
3) การคดัเลือก นกัเรียนเขา้รว่มโปรแกรม  
4) วิธีการจดัการเรียนการสอน  
5) การประเมินผล 

อัษนีย์ แดงตี (2555) พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ ส าหรับพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค ์ของนักเรียน ชั้น ป.6  กล่าวถึงผลการพัฒนาโปรแกรมฯ ในประเด็นองคป์ระกอบของ
โปรแกรม ว่าโปรแกรมประกอบดว้ย  

1) หลกัการและเหตผุล  
2) วตัถปุระสงค ์ 
3) กิจกรรมของโปรแกรม  
4) ส่ือการสอน 
5) การวดัและการประเมินผล   

ธัญนุช  สิงหพันธ์ (2559) พัฒนาโปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ในการ
เสริมสรา้งความอดทนรอคอย ตามแนวคิดการมีสติร่วมกับทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล สรุป
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1)  หลกัการและเหตผุล  
2)  จดุประสงค ์ 
3)  วิธีการใชโ้ปรแกรม  
4)  การประเมินผลโปรแกรม 
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ณิชาบูล ล าพนู (2560)  พฒันาโปรแกรมส าหรบัพฒันาเด็กหญิงอายใุนช่วง 11-15 ปี 
ในบ้านอุปถัมภ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์จ านวน 16 คน โดยใช้
กิจกรรมศิลปะส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง    ผลการศึกษา ในด้านองค์ประกอบโปรแกรม  
สรุปว่า โปรแกรมฯ ประกอบดว้ย  

1) วตัถปุระสงค:์ เนน้การเห็นคณุค่าในตนเอง    
2) เนือ้หาการเรียนรู:้ เนน้การท างานศิลปะ การท างานประดิษฐ์ การออกแบบท่ี

สอดแทรกคณุธรรม  
3) กระบวนการจดัการเรียนรู:้ เนน้การศึกษาความรูด้ว้ยตนเอง ท าแบบทดสอบ  
4) การวัดและประเมินผล: เนน้การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการเห็นคณุค่า

ในตนเอง 
พีชาณิกา เพชรสังข์ (2562) พัฒนาโปรแกรมส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี   เพื่อ

เสริมสรา้งพฤติกรรมการเรียน โดยใชท้ฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์และทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย  สรุป
องคป์ระกอบของโปรแกรมส าหรบัการวิจยั  มีดงันี ้

1) หลกัการของโปรแกรม  
2) วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
3) เนือ้หาของโปรแกรม 
4) การด าเนินการใชโ้ปรแกรม 
5) กิจกรรมการเรียนการสอน 
6) การวดัและประเมินผล 

สารีพันธุ์ ศภุวรรณ (2545) และ Copper และ Walder (อจัศรา ประเสริฐสิน, 2563) 
กล่าวถึง โปรแกรมการสอน ว่าประกอบดว้ย 

1) จดุมุ่งหมาย จดุประสงค ์หรือวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม  
2) ลกัษณะของโปรแกรม สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน  
3) การคัดเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ความตอ้งการของผูเ้รียน ลักษณะของผูเ้รียน 

ความสามารถของผูเ้รียน คณุสมบติัของผูส้อน  
4) รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการ วิธีการจัดกิจกรรม เนือ้หา สาระ ส่ือ

การเรียนรู ้วสัด ุอปุกรณ ์หนงัสือ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  
5) การวดัและประเมินผล 
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โสรจัจะ  มีทรพัยม์ั่น (2563)  พัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยั ของเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม สรุปองคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

1) จดุมุ่งหมาย  
2) ลกัษณะของโปรแกรม  
3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
4) วิธีการจดักิจกรรม   
5) แผน IEP   
6) แผนการจดัการเรียนรู ้  
7) การวดัผลและการประเมินผล   
8) แบบประเมินความสามารถฯ   
9) คู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ 

จากการสืบค้นและศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กับองค์ประกอบของ
โปรแกรม สรุปเป็นตาราง ดงันี ้ 

ตาราง 1 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของโปรแกรม  

ผูวิ้จยั  
(ปีที่เผยแพร)่ 

วตัถ ุ
ประ 
สงค ์

ผูเ้ขา้ 
รว่ม
โปร 
แกรม 

หลกัการ
/

ลกัษณะ 
เนือ้หา 

กระบวน 
การ/ 
วิธีการ
จดัการ
เรียนรู ้

ส่ือการ
เรียนรู ้ 

การวดั
และ

ประเมิน 
ผล 

การ
น าไปใช ้

Cooper and 
Worden 
(1983) 

        

Niedermeyer 
(1992) 

        

ดวงเดือน  
อ่อนน่วม 
(2529) 

        

สารีพนัธุ ์ 
ศภุวรรณ 
(2545)  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ผูวิ้จยั  
(ปีที่

เผยแพร่) 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผูเ้ขา้ 
รว่มโปร  
แกรม 

หลกัการ
/

ลกัษณะ 
เนือ้หา 

กระบวน 
การ/ 
วิธีการ
จดัการ
เรียนรู ้

ส่ือการ
เรียนรู ้ 

การวดั
และ

ประเมิน 
ผล 

การ
น าไปใช ้

อษันีย ์แดง
ตี (2555) 

        

อมัพรรตัน ์
วฒันะโชติ 
(2536) 

        

ธัญนชุ  
สิงหพนัธ ์
(2559) 

        

นิชาบูล 
ล าพนู 
(2560) 

        

พีชาณิกา 
เพชรสงัข ์
(2562) 

        

โ
ส รั จ จ ะ   
มีทรัพย์มั่ น 
(2563) 

      
แผน 
IEP,  

แผนการ
จดัการ
เรียนรู ้, 
คู่มือ
การใช้
โปร 

แกรมฯ 

  

1
รวม 

 
10 

 
5 

 
5 

 
3 

 
10 

 
4 

 
9 

 
4 
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จากตาราง  สังเคราะหอ์งคป์ระกอบของโปรแกรม พบว่า ประเด็นท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
วตัถุประสงค ์ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ รองลงมาคือ  การวัดและการประเมินผล   ผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม และลักษณะของโปรแกรม ตามล าดับ  ดังนัน้  ผูว้ิจัยจึงสรุปเป็นองคป์ระกอบโปรแกรม 
และน าไปรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ท่ีมีองคป์ระกอบ  ดงันี ้ 

1) วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
2) ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
3) ลกัษณะของโปรแกรม 
4) กิจกรรมในโปรแกรม 
5) การวดัและประเมินผล 

7.2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 
การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ เป็นการท าใหโ้ปรแกรมมีคณุภาพมากท่ีสดุต่อ

ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด ซึ่งมีการน าเสนอกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูไ้ว ้
ดงันี ้

McLaughlin and Eaves (1976, อ้างถึ งใน  Wehman & McLaughlin, 1981) 
เสนอการพฒันาโปรแกรม ดงันี ้   

1. การประเมินนกัเรียน (Assessment) 
ใหม้ีวดัและประเมินผลนักเรียนก่อนเขา้ร่วมในโปรแกรม ขอ้มลูส่วนนีอ้าจ

มาจากการสมัภาษณ ์สอบถามผูป้กครองหรือครู โดยใชแ้บบตรวจสอบรายการเกี่ยวกบัพฤติกรรม
ของนกัเรียน นอกจากนีอ้าจเก็บขอ้มลูจากการทดสอบหรือการสงัเกตผูเ้รียนโดยตรง เพื่อน ามาเป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานในการสรา้งโปรแกรม 

2. การตัง้เป้าหมายและจดุประสงคใ์นการเรียนการสอน  
ก าหนดเป้าหมายและระบุจุดมุ่งหมายในการเรียนท่ีเหมาะสมกับนกัเรียน 

ซึ่ งมีลักษณะเป็นข้อความท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรม ท่ีคาดหวัง ท่ีจะให้เกิดกับนัก เรียนท่ี
เฉพาะเจาะจงลงไป 

3. การวิเคราะหง์าน  
ตีความทักษะและเนื้อหาในการเรียนออกมาเป็นขั้นตอนย่อย  ๆ โดย

จดัเรียงตามล าดบัความยากง่ายเพื่อใหต้รงกบัลกัษณะของนกัเรียน 
4. การเลือกใชก้ลยทุธใ์นการจดัการเรียนรู ้รวมทัง้ส่ือการเรียนรู ้วสัด ุอปุกรณ ์ 
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ก าหนดว่าครูผูส้อนจะสอนอย่างไร โดยกระบวนการในการสอนจะรวมไป
ถึงการสอนโดยใชป้ระโยคค าพดู ค าถาม การสาธิต การฝึกหดั การใหผ้ลยอ้นกลับ การใหแ้รงเสริม 
รวมถึงการใหค้ าแนะน าแก่นกัเรียน นอกจากนีน้กัสอนจ าเป็นตอ้งเตรียมวัสด ุอปุกรณใ์หเ้หมาะสม
กบัการเรียนการสอนนัน้ ๆ ดว้ย 

5. การประเมินผลโปรแกรม  
เป็นการประเมินนักเรียนในโปรแกรมว่า เกิดพฤติกรรมหรือบรรลุ

เป้าหมายของโปรแกรมท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หลงัจากการใชโ้ปรแกรมแลว้ ซึ่งถา้ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบขอ้บกพรอ่งของโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ เช่น ความถกูตอ้งของขัน้ตอนใน
การเรียนการสอน การเลือกใชส่ื้อในโปรแกรม เป็นตน้ เพื่อท าการปรบัปรุงต่อไป 

Kidd (1973) น าเสนอขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรม 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
ขัน้ท่ี 1 การประเมินความตอ้งการของนกัเรียน  

ความตอ้งการของนักเรียนท่ีจะถกูน ามาใชใ้นการสรา้งโปรแกรมประกอบไป
ดว้ย 2 ลักษณะคือ (1) ความต้องการท่ีนักเรียนขาดในด้นขอ้มูลหรือทักษะท่ีนักเรียนคิดว่าควร
จะต้องมี และ (2) ความต้องการท่ีเกิดจากความเครียดหรือความไม่สมดุลในด้านจิตใจและ
รา่งกาย เช่นรา่งกายขาดอาหาร คนขาดความรกั หรือขาดปรชัญาในการด าเนินชีวิต เป็นตน้ ซึ่งวิธี
ท่ีใชใ้นการประเมินความตอ้งการมีหลากหลายวิธี เช่นการใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ ์เป็นตน้ 
โดยเหตุผลหลักในการน าเอาความต้องการมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาก็เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูแ้ละมีส่วนร่วมในการด าเนินการเรียนรู้
อย่างเต็มความสามารถ 

ขัน้ท่ี 2 การพฒันาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ  
การสรา้งหรือการพฒันาโปรแกรมจะประกอบดว้ยขัน้ตอน ย่อยดงันี ้

2.1 เนือ้หา และ ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรียนรูข้องนกัเรียน 
2.2 วตัถุประสงค ์ซึ่งควรจะระบุการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวังในตวันกัเรียน

และเนือ้หาท่ีถกูน ามาใช ้
2.3 การเลือกกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมท่ีสุดในการ

ท่ีจะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้
ขัน้ท่ี 3 การจดัสถานการณก์ารเรียนรูเ้พื่อใหน้กัเรียนมีส่วนรว่ม  

การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดน้ั้นจะตอ้งมาจากการมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมจะ
เกิดขึน้ไดก้็ตอ้งเกิดจากการวางแผนและการปฏิบติัท่ีดี โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้
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3.1 ส ารวจความต้องการ เป็นการส ารวจความต้องการของนักเรียนท่ีมี
ต่อวัตถปุระสงคข์องการเรียนรู ้ซึ่งนกัเรียนจะมีส่วนรว่มอย่างมาก ถา้พวกเขารบัรูถ้ึงความตอ้งการ
ของตนเองและความเกี่ยวขอ้งของเนือ้หาวิชาท่ีมีต่อพวกเขา 

3.2 การเลือกรูปแบบเละเครื่องมือท่ีใช้ ซึ่งรูปแบบและเครื่องมือท่ีเลือก
จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งการส าหรบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้ซึ่งประกอบดว้ย 

- การออกแบบบรรยากาศการเรียนรูใ้ห้สอดกล้องกับวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู ้

- การมีเครื่องมือครบ สภาพท่ีดี และพรอ้มใชง้าน 
3.3 คณุลกัษณะของกลุ่มท่ีจะสนับสนนุต่อการเรียนรู ้โดยการเรียนรูจ้ะมี

ประสิทธิภาพไดเ้มื่อสมาชิกในกลุ่มมีความเขา้ใจในลกัษณะของแต่ละคนและจะตอ้งยอมรบัว่าทุก
คนมีสิทธิท่ีจะคิดเห็นต่างกันหรือไม่เห็นดว้ย และจะต้องจัดบรรยากาศของกลุ่มให้ทุกคนภายใน
กลุ่มมีโอกาสในการตดัสินใจเท่าเทียมกนั 

3.4 การส ารวจเนือ้หา การท่ีผูเ้รียนจะมีความสนใจและมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มท่ีนัน้ นกัเรียนจะตอ้งมีประสบการณก์บัเนือ้หาวิชานัน้ 

ขัน้ท่ี 4 การประเมินผล  
จุดประสงค์ของการเรียนรูคื้อ การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่ม ดังนั้นจุดประสงคห์ลักของการประเมินผลโปรแกรมคือการหาว่าการเปล่ียนแปลงหรือการ
เติบโตท่ีเกิดขึน้จากการจัดสถานการณ์การเรียนรูม้ีมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้ง
หลงัจากการจดัสถานการณก์ารเรียนรูแ้ละเป็นระยะในระหว่างการจัดสถานการณก์ารเรียนรูเ้พื่อดู
ความกา้วหนา้ท่ีเกิดขึน้ 

วิโรจน ์สารรตันะ (2551) กล่าวสรุปขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาโปรแกรม ไดด้งันี ้

1) ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
2) สรา้งรายละเอียดโปรแกรม โดยดูจากหลักการและเหตุผลท่ีสัมพันธ์กัน

ประกอบกนัเป็นกรอบแนวคิด เพื่อน าไปสู่การน าเสนอเนือ้หาท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรูใ้หม่ ๆ ให้
เกิดขึน้กบักลุ่มเป้าหมาย ฝึกทกัษะการเรียนรู ้และการเรียนรูต้ามจดุประสงค ์

3) ตรวจสอบและการปรบัปรุงโปรแกรม 
4) สรา้งเครื่องมือ เพื่อทดลองใชโ้ปรแกรม 
5) ทดลองใชโ้ปรแกรม 
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Knowles (1980 อา้งถึงใน จุฑารตัน ์คชรตัน์, 2561) กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในการพฒันาโปรแกรม ไวว้่า 

1. สรา้งบรรยากาศ ความเป็นกันเอง เพื่อแสดงการยอมรับในเอกลักษณ์ของ
นกัเรียนแต่ละบุคคล แสดงความยินดีท่ีไดรู้จ้ักและยอมรบัในความแตกต่างขอแต่ละคน ซึ่งเป็นการ
เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ พัฒนาไปเป็นความรูสึ้กท่ีเคารพซึ่งกันและกัน ไวว้างใจซึ่งกัน
และกนั ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปคือ กลา้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. การจัดโครงสรา้งทางกายภาพ จัดเตรียมห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีไม่เป็น
ทางการ จัดเตรียมโต๊ะและเกา้อี ้ใหเ้หมาะสม นั่งสบาย หลีกเล่ียงการจดัแบบหอ้งบรรยาย ตอ้งจัด
ใหอ้ยู่ในลกัษณะลอ้มวงคยุกนั เพื่อเอือ้ต่อการส่ือสารแบบสองทางของนกัเรียน ขณะพูด ทุกคนได้
มองเห็นผูพ้ดู ทัง้นี ้เพื่อกระตุน้ใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณก์นั 

3. วิทยากรและผูช้่วยวิจยั อ านวยความสะดวกใหน้กัเรียนวิเคราะหค์วามตอ้งการ
ของตนเองตามความเชื่อเบือ้งตน้ว่า บุคคลทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะน าตนเองคือ นักเรียนบอก
ความต้องการส่ิงใดและถ้าหากติดขัดวิทยากรและผู้ช่วยวิจัย ควรช่วยเหลือ แนะน าวิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะหค์วามตอ้งการของนกัเรียน  

4. วิทยากรและผูช้่วยวิจยั ช่วยใหน้กัเรียนก าหนดจดุประสงคท่ี์เป็นจริงไดใ้นทาง
การศึกษา ในการเขียนความต้องการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงคท์างการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
นกัเรียนบางคนสามารถเขียนไดเ้อง  

5. การเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เลือกกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ี้นักเรียนชอบและมั่นใจท่ีจะกระท า หากติดขัดวิทยากรและผูช้่วยวิจัยประจ ากลุ่ม
ตอ้งแนะน าทางเลือกช่วยบอกขอ้ดี ขอ้จ ากดัของแต่ละวิธีการจดัการเรียนรู ้มอบการตดัสินใจใหอ้ยู่
ในความรบัผิดชอบของนักเรียนสอดคลอ้งกับการรบัรูข้องตนเอง ท่ีจะชีน้  าตนเองของนักเรียนและ
เปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชป้ระสบการณเ์ดิมมาใชใ้นการจดัการเรียนรูอ้ย่างเต็มท่ี 

6. นักเรียนจะด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิจัย
ประจ ากลุ่มเป็นพี่เลีย้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อติดขัดหรือต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนกับ
วิทยากรและผูช้่วยวิจยัประจ ากลุ่มมีโอกาสเรียนรูจ้ากกนัและกนั 

7. ประเมินความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรูด้้วยตนเอง เป็นระยะ เพื่อให้
นกัเรียนตดัสินใจในการกระท าของตนเองตามกิจกรรมการจดัการเรียนรูไ้ด ้ถา้จ าเป็นตอ้งดดัแปลง
หรือยืดหยุ่น ขั้นตอนนีส้ าคัญมาก นักเรียนจะทราบว่าตนเองถึงจดุมุ่งหมายท่ีตนก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร  
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Boyle (1981 อา้งถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2555) กล่าวถึง กระบวนการพัฒนา
โปรแกรมเชิงพฒันา ดงัต่อไปนี ้ 

1. ก าหนดการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้วางแผนโปรแกรม พิจารณานโยบาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบติั และท าความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรม 

2. วิเคราะหส์ถานการณ์ของผูร้บับริการ โดยรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหส์ภาพ
ปัจจบุนัและอดีตของชมุชน 

3. พิจารณาผลท่ีพึงประสงค ์จากการพฒันาโปรแกรม 
4. ก าหนดแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุน เช่น เวลา เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 

โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีตอ้งน ามาใชใ้นโปรแกรม 
5. สรา้งแผนการสอน ก าหนดวิธีการเรียนรูแ้ละกิจกรรมเฉพาะ เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
6. เลือกเนือ้หาวิชา กิจกรรม และสภาพการณ์ ในโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อ

สรา้งประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละสรา้งความสนใจใหก้บันกัเรียน 
7. สรา้งความน่าเชื่อถือ การวางแผนใหป้ระเมินผลทุกขั้นตอน และชีแ้จงเกณฑ์

การประเมิน ส าหรบัใชใ้นการประเมินโปรแกรม 
Carolyn et al. (2009, อา้งถึงใน กญัญาพัชร ค าสะอาด, 2562) ไดเ้สนอขัน้ตอนของ

การพฒันาโปรแกรม ไวด้งันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะหค์วามจ าเป็นในการฝึกอบรม เมื่อมีการพฒันาโปรแกรม

การอบรมเพื่อพฒันางาน ตอ้งค านึงถึง อะไรคือความรู ้อะไรคือ ทักษะและทศันคติของผูท่ี้รบัการ
อบรมท่ีจะท าใหโ้ปรแกรมการอบรมมีความสมบูรณ ์และใหส้ามารถเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างผูเ้ขา้
รับการอบรม นอกจากนี้ยังต้องมีการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม พรอ้มทั้งวิธีการ 
แนวโนม้ท่ีดีท่ีสดุท่ีผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดเ้รียนรูแ้ละเครื่องมือ หรือทรพัยากรที่มีใหค้ณุ 

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบโปรแกรมการอบรม โดยจะต้องออกแบบให้อยู่บน
พืน้ฐานซึ่งเป็นผลจากขัน้ตอนการวิเคราะห ์ขั้นตอนนีป้ระกอบดว้ยการระบุวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
ซึ่งอธิบายในลักษณะท่ีสามารถวัดผู้เข้าฝึกอบรมได้ ตามจุดประสงค์เมื่อเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
นอกจากนีย้ังต้องก าหนดวิธีการอบรมแสดงเป็นวิธีการฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ห็นชัดเจนอาจ
น าเสนอไดห้ลายวิธี เช่น โดยการสอนในหอ้งเรียน ทางออนไลน ์หรือใชว้ิธีการผสมผสานทัง้สอง
แบบก็ ได้ โดยการออกแบบในขั้นตอนนีอ้าจสรา้งเค้าร่างหรือเค้าโครงเนือ้เรื่องท่ีจะช่วยในการ
พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรม 
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ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม ในขั้นตอนการพัฒนาเป็นการใช้
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและวัสดุอื่น ๆ ท่ีสรา้งขึน้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรม วสัดุนีอ้าจรวมถึงส่วนประกอบของการฝึกอบรมออนไลนแ์ละวัสดุส าหรบั
การฝึกอบรมและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ในช่วงนีย้งัอาจจะพัฒนาวิธีการทดสอบการเปล่ียนแปลง
หรือพฒันาการของผูเ้ขา้รบัการอบรมเกี่ยวกบัความรูท้กัษะหรือทศันคติขึน้อยู่กบัการฝึกอบรม 

ขั้นตอนท่ี 4 การใช้โปรแกรมการฝึกอบรม ขั้นตอนการการน าโปรแกรมไปใช้นี ้
บางครัง้เรียกว่าขั้นตอนการจัดส่งหรือขัน้ตอนการส่งมอบ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีจะตอ้งท าการ
การฝึกอบรมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งหรือการฝึกท่ีใช้ทางออนไลน ์ในหอ้งเรียน 
หรือผ่านวิธีอื่น ๆ ครัง้แรกของการวิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการสอนบางครัง้จะถูกเรียกว่า “การน า
รอ่ง” 

ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรม  ขั้นตอนการประเมินผลเป็น
ขัน้ตอนท่ีจะสามารถตรวจสอบว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรูท้ักษะหรือทัศนคติ ตามท่ีระบุ
เป้าหมายไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับใน
ระหว่างขั้นตอนการประเมินผล สามารถท าการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมในการออกแบบการพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมในครัง้ต่อไปท่ีน าเสนอใหก้บัผูเ้ขา้รบั 

Copper and Walder (อา้งถึงใน อจัศรา ประเสริฐสิน, 2563) กล่าวถึง โปรแกรมการ
สอนมีส่วนประกอบดงันี ้

1. จดุมุ่งหมาย หรือจดุประสงคห์รือวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
2. ลกัษณะของโปรแกรม สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน 
3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม ความต้องการของนักเรียน ลักษณะของ

นกัเรียน ระดบัความสามารถของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย คณุสมบติัของครูผูส้อน  
4. วิ ธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ เนื ้อหาสาระการเรียนรู ้

กระบวนการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้ ส่ือการเรียนรู ้วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือและส่ิงอื่นๆ ตาม
ตอ้งการ 

5. การวดัและประเมินผล 
จากการศึกษาเอกสาร สรุปไดว้่า ในการพฒันาโปรแกรมทางการศึกษาต่าง ๆ จะตอ้ง

เข้าใจความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหา วิธีการปรบั ความรู ้ทัศนคติและทักษะของการ
พฒันาโปรแกรม เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หม้ี ความสอดคลอ้งตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของเป้าหมาย  ซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลง เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้  แนวทางการพัฒนา
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โปรแกรมเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกัน ได้แก่ การก าหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรม  การ
คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ออกแบบกิจกรรมในโปรแกรม  การด าเนินกิจกรรมในโปรแกรม และ
การประเมินผล 

7.3 การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้ 
Gagne, Briggs and Wager (1992) กล่าวถึงการประเมินผลโปรแกรมการเรียนการ

สอนว่า จุดมุ่งหมายส าคญัของการประเมินผลโปรแกรมการเรียนการสอน คือ การหาขอ้สรุปท่ีเกิด
จากการเรียนการสอนในโปรแกรมท่ีมี ต่อผลผลิต (outcomes) ซึ่งได้จากโปรแกรม ซึ่งก็คือ
ความสามารถของผู้เรียนท่ีเกิดขึน้หรือเพิ่มมากขึน้หลังได้เข้าเรียนในโปรแกรม ดังนั้นตัวแปร ท่ี
ส าคญั ท่ีตอ้งวดัในการประเมินผลโปรแกรมการเรียนการสอนก็คือ ความสามารถจากผูเ้รียน  

Tyle (1967) จดัล าดบัขัน้ตอนการเรียนรู ้และการประเมินผลโปรแกรม ดงันี ้ 
1) ตั้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความท่ีชัดเจน แสดงถึงพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการวดัผล 
2) ก าหนดสาระการเรียนหรือเนือ้หาหรือประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นไปตาม

จดุมุ่งหมายท่ีก าหนด 
3) เลือกใชว้ิธีจัดการเรียนรู ้ท่ีจะท าใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายและ

เนือ้หาสาระที่ก าหนด และด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามท่ีจดัเตรียมไว ้
4)  การประเมินผล จากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน (Pre-

Post Measurement  of Performance ) การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตัดสินด้วย
การวดัผลทางการศึกษา ควรก าหนดเกณฑก์ารบรรลวุตัถปุระสงค ์   

มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการประเมินโปรแกรมว่า การประเมินโปรแกรม
คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (Performance) กับจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว ้
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวแ้ล้ว  เป็นแนวทางช่วยในการประเมินผลได้เป็นอย่างดี  แนวคิดใน
ลกัษณะนีเ้รียกว่า "Goal Attainment Model or Objective”  

Diamonstone (1980, อ้างถึ งใน  กันยา สัตถาสาธุชนะ , 2555) กล่าวถึงการ
ประเมินผลโปรแกรม ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวสอบคุณภาพ ด้านรูปแบบโปรแกรม ด้าน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม และผูด้  าเนินการสามารถประเมินไดห้ลายรูปแบบ เช่น ประเมินด้วย
แบบสอบถาม แบบส ารวจ และการสมัภาษณ ์ 
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ดวงเดือน  อ่อนน่วม (2529 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ คชรัตน์,  2561) กล่าวว่าการ
ประเมินผลโปรแกรมการศึกษาส าหรบัเด็กสามารถพิเศษ  ท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิก็มีข้อจ ากัด
ต่าง ๆ กนั วิธีการประเมินผลตามท่ีเคยท ากนัมาส ามารถรวบรวมไดด้งันี ้

1. การใชแ้บบสอบถาม ถามเด็กท่ีอยู่ในโปรแกรม การใชว้ิธีประเมินผลแบบนีจ้ะ
ได้ผลไม่สมบูรณ์  หากว่ามี เด็กไม่ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี ้เพราะสาเหตุของการไม่ตอบ
แบบสอบถามนัน้ ส่วนหน่ึงอาจจะ เน่ืองมาจากความไม่ชอบหรือไม่พอใจในโปรแกรม นอกจากนี้
ยังมีส่ิงหน่ึงท่ีควรค านึงถึงเสมอในการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือก็คือ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
อย่างลงัเลหรือไม่กลา้ใหค้ าตอบในเชิงลบ ถึงแมจ้ะมีความรูสึ้กอย่างนัน้ก็ตาม 

2. การใชก้ารส ารวจความเห็นของครูเกี่ยวกับโปรแกรม การประเมินผล ขอ้ควร
ระวงัในกรณีผูบ้ริหารเป็นผูส้  ารวจ ถึงแมจ้ะไม่รูช้ื่อครูผูต้อบแบสอบถามก็ตาม อาจจะไดข้อ้มลูท่ีไม่
ทรงกบัวามเป็นจริง 

3. การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กสามารถพิเศษกับเด็กทั่วไป
หรือกบัเกณฑป์กติ ควรประเมินผลดว้ยวิธีการนีไ้ม่ค่อยช่วยใหท้ราบอะไรมากมกัเกี่ยวกับโปรแกรม 
เพราะเด็กสามารถพิเศษย่อมมีผลสมัฤทธิ์สงูกว่าเด็กทั่วไปหรือเกณฑอ์ยู่แลว้ ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ขา้รว่ม
ในโปรแกรม 

4. การเปรียบเทียบความสามารถของเด็กสามารถพิเศษท่ีอยู่ในโปรแกรมกบัพวก
ท่ีไม่อยู่ในโปรแกรม การใชว้ิธีประเมินผลแบนีไ้ดผ้ลดีแต่ตอ้งแน่ใจว่าเด็กสองกลุ่มมีความสามารถ
กันเมื่อเริ่มต้นเข้าในโปรแกรม ซึ่งเป็นการวัดท่ีไม่ง่ายนัก และต้องมีความระมัดระวังในการ
ประเมินผล ตวัอย่างเช่น เด็กสองกลุ่มอาจมีความสามารถไม่แตกต่างกัน ดา้นความรูเ้นือ้หาวิชาท่ี
เรียน แต่เด็กในโปรแกรมอาจมีความรูท้ั่วไปสงูกว่า เพราะเด็กเหล่านีไ้ดร้บัการเสริมดา้นอื่น ๆ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาโปรแกรม คือ การจัดรูปแบบการเรียนรู ้ท่ีค านึงถึงความถนัด
และความตอ้งการของนักเรียน โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย ลักษณะ เนือ้หา กิจกรรมและการ
ประเมินผล เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 
Bruce (1991) ศึกษาพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน โดยจัดโปรแกรมการ

ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในด้านการอ่าน ให้กับนักเรียนท่ีมี
ปัญหาดา้นการอ่าน ระดับประถมศึกษาตอนตน้ โดยใชแ้นวการสอนอภิปัญญาสองวิธี ขัน้ตอนการ
สอนช่วยเหลือซึ่งกันและกนัในชั้นเรียนวิชาสงัคมศึกษา และฝึกการอ่านท่ีบา้น ผลการวิจัย พบว่า
เป็นวิธีนีม้ีประสิทธิภาพมาก จากการผสมผสานระหว่างวิธีการสอนสองวิธี  
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Hock et al (2001) ใชโ้ปรแกรมการสอนเสริมนักเรียน หลังจากการเรียนในชั้นเรียน 
เพื่อปรบัปรุงผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีบกพร่องทางการเรียนรูแ้ละกลุ่มเส่ียง ซึ่งไม่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม ผลการศึกษาพบว่า หลัง
จาการเข้าโปรแกรมท่ีมีครูผู้สอนซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว มีการใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าให้
นักเรียนท่ีมีความเส่ียงและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้มีระดับความสามารถสูงขึน้ 
ไดร้บัคะแนนเฉล่ียสงูขึน้ จากการทดสอบหลงัเรียน   

ธมนวรรณ ทาแกว้ (2547) ศึกษาวิจัยเร่ือง การน าเสนอโปรแกรมพัฒนาความรูสึ้ก
เชิงจ านวนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 เพื่อน าเสนอโปรแกรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความรูสึ้กเชิง
จ านวน 7 ด้าน คือ จ านวนเชิงล าดับ จ านวนนับ ความสัมพันธ์ของจ านวน ขนาดสัมพัทธ์ของ
จ านวน การด าเนินการของจ านวน การหาปริมาณส่ิงของและสถานการณ์รอบตัว การคิดและ
ตดัสินใจอย่างยืดหยุ่น ความสามาถในกรประมาณค่า ผลการวิจยัท าใหไ้ดโ้ปรแกรมการเรียนรู ้เพื่อ
ใช้ในการพัฒนานักเรียน โปรแกรมนี้ประกอบด้วย หลักการของโปรแกรม จุดมุ่งหมายของ
โปรแกรม ลักษณะของโปรแกรมกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม สาระการเรียนรูใ้นโปรแกรม 
วิธีการจัดกิจกรรม เอกสารประกอบการเรียน การประเมินผลการเรียนรู ้และการประเมินผล
โปรแกรม ผลการทดลองใชโ้ปรแกรม สรุปว่า 1. ค่าเฉล่ียคะแนนความรูสึ้กเชิงจ านวนของนักเรียน
หลังการเขา้รว่มสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  นอกจากนี ้นักเรียนมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้
ในโปรแกรมและประโยชน์ของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่เวลาท่ีใช้ในการ
เรียนรูข้องโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 

สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ (2550) พัฒนาโปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตรส์ าหรับ
นักเรียนท่ีพบปัญหาในการเรียนรู ้ระดับชั้น ป.2  และ ป.3 จ านวน 23 คน  มีขั้นตอน ไดแ้ก่ สรา้ง
โปรแกรมฯ จากนั้นศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ แลว้จึงประเมินความเหมาะสมและปรบัปรุง
โปรแกรม ผลการวิจัย สรุปได้ว่า โปรแกรม ประกอบด้วย 1) แบบคัดแยกนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ท่ีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 2) แผนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม
คณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมปีท่ี 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ด้านการจ าแนก
ทางสายตา  การนับ การแทนค่าประจ าหลัก การบวก การลบ และการแกโ้จทยปั์ญหา   3) แบบ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรท่ี์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  และ  4) แบบวัดการรบัรู ้
ความสามารถของตนดา้นคณิตศาสตร ์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  และสรุปว่า โปรแกรมนี ้ มี
ความเหมาะสม ระดับดีมาก  ประสิทธิผลของโปรแกรมนีด้า้นความสามารถทางคณิตศาสตรข์อง
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรูห้ลังการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร ์อยู่ระดับ  ดีมาก และ
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ประสิทธิผลของโปรแกรมนี ้ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นคณิตศาสตรข์องเด็กท่ีทีปัญหา
ทางการเรียนรู ้หลงัการจดักิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร ์สงูขึน้ 

ปณิชกา  จีรพรชัย (2552) พัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมทักษะการตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิต ดว้ยตนเอง  ของนกัเรียนท่ีบกพรอ่งทางสติปัญญา ในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาแบบเรียน
ร่วม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมายคือ 
นักเรียนจ านวน 7 คน พัฒนาโปรแกรม นักเรียนจ านวน 6 คน ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
และ นกัเรียนจ านวน 6 คน ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการ
สอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.64 / 95.00  2) แบบประเมินทักษะการตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93  หลังการทดลองค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 
และค่าความเชื่อมั่นของความเป็นคู่ขนานเท่ากับ .63 3)แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
โปรแกรมฯ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ คือ 1) ทักษะการตัดสินใจใน
การด าเนินชีวิตดว้ยตนเองของนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา หลงัการใชโ้ปรแกรมสรา้ง
เสริมทกัษะการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง ครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัสูง 2) ความพึงพอใจต่อ
การใช้โปรแกรมฯ หลังการใช้โปรแกรมฯ อยู่ในระดับ มาก และสรุปว่า โปรแกรมนี้ มีความ
เหมาะสม  

พงศ์นที สัตยเทวา (2555) พัฒนาโปรแกรมเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  เพื่อเสริมสรา้งการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรียนระดับชั้น ม.4  และประเมินประสิทธิผลการพัฒนาโปรแกรมฯ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ านวน 60 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองใชโ้ปรแกรมฯ และ
กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาแบบปกติ ใช้แผนการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
ทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมนี ้ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ้5 ขัน้ 2) การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนการคิดเชิงระบบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลอง  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้นี ้
สามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงระบบและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนได ้

อัญชลีพร  ลพประเสริฐ (2559) พัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีเนน้ครอบครวัและความหวังและความสุขตามแนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู ้FLASH 
Model  ของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะออทิสซึม มีการด าเนินการ 3 ระยะ คือ สรา้งโปรแกรมฯ ศึกษา
ประสิทธิผล และศึกษาความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะออทิสซึม จ านวน 6 
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ครอบครัว  ผลท่ีได้จากการวิจัย คือ 1. คุณภาพของโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีเนน้ครอบครวัและความหวังและความสุขตามแนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู ้FLASH 
Model ของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะออทิสซึม อยู่ระดับดีมาก ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ อยู่ระดบั ดี
มาก โดย ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็ก สุขภาพจิตของเด็ก หลังได้รับโปรแกรมฯ  ดีขึน้ 
ผู้ปกครองเจตคติท่ีมีต่อการเลี้ยงดูเด็ก เป็นไปในทางท่ีดี โดยมีทัศนคติทางบวก สรุปได้ว่า 
โปรแกรมนี ้ มีความเหมาะสม ในระดบั “มากท่ีสุด” ในดา้นรูปแบบของโปรแกรมมีความสอดคลอ้ง
สมัพันธ์กับการพัฒนาทักษะปฏิสมัพันธ์ทางสังคม,กระบวนการด าเนินโปรแกรม , ระยะเวลาท่ีใช้
ในการด าเนินการฝึกในกิจกรรมย่อย  และสามารถน า โปรแกรมไปใชป้ฏิบัติการสอนไดใ้นสภาพ
จริง  

จีรพรรณ  สาบุญมา (2561) ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูโ้ดยประสบการณแ์บบ
กลุ่ม ของบิดามารดาท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วรา้วของเด็กสมาธิสัน้ ระยะเวลา 6 สัปดาห ์ในการเขา้รบั
การบ าบัดด้วยโปรแกรมการเรียนรูโ้ดยประสบการณ์แบบกลุ่มของบิดามารดา ส่วนเด็กในกลุ่ม
ควบคุมเข้ารบัการรกัษาตามปกติ  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) พฤติกรรมกา้วรา้วของเด็กสมาธิสั้น 
หลังไดร้บัการบ าบดัดว้ยโปรแกรมฯ พบนอ้ยลงกว่าก่อนการทดลอง 2) พฤติกรรมกา้วรา้วของเด็ก
สมาธิสัน้ ของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการบ าบดัดว้ยโปรแกรมฯ พบนอ้ยลงกว่ากลุ่มควบคมุ  

มนัสวี  มนัสตระกูล (2561) ศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานเพื่อเสริมสรา้งการคิดวิเคราะห ์ ของนกัเรียนระดบัชัน้ ม.3 ซึ่งมีคะแนนการคิดวิเคราะห ์ต ่า
กว่าเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี 25 จ านวน 145 คน ผลการศึกษาสรุปว่า นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมฯมีการ
คิดวิเคราะหส์ูงกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมฯ และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนพัฒนาของ
การคิดวิเคราะหโ์ดยเฉล่ียเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 26.66  มีพฒันาการยู่ในระดบัปานกลาง 

จุฑารตัน ์ คชรตันแ์ละคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อ
สรา้งความเป็นพลเมืองดี ส าหรับเด็กชั้น ป.4-6 สังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
สงขลา จ านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า  ความรูแ้ละพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
หลงัการใชโ้ปรแกรมฯ สงูกว่าก่อนการใชโ้ปรแกรมฯ  

โสรจัจะ  มีทรพัย์มั่น (2563) พัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ผลการพฒันาสรุปไดว้่า ในขั้นตอน
ของการสรา้งโปรแกรมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปไดว้่า โปรแกรมฯ ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมาย 2 
ลกัษณะของโปรแกรม 3) การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม 4) วิธีการจดักิจกรรมแบบ C-Teaching 
รูปแบบสถานี (Station Teaching) 5) แผน IEP 6) แผนการจัดการเรียนรู้ 7) การประเมินผล  
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8) แบบประเมินความสามารถฯ และ 9) คู่มือการใช้โปรแกรมฯ และหลังจากการทดลองใช้กับ
เด็กดท่ีบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 6 คน พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพ 87.34/89.11  และมี
ค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.59 แสดงใหเ้ห็นว่า เด็กท่ีบกพรอ่งทางสติปัญญามีความกา้วหนา้ใน
การเรียน มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง  และครูมี
ความคิดเห็นว่า เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญานัน้มีความคงทนของความรูม้ากขึน้ 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพฒันาโปรแกรม พบว่า โปรแกรมพัฒนา
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายไดต้ามวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม ผูว้ิจยัวิเคราะหแ์ละน ามาเป็น
แนวทางในการสรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ืองเศษส่วน โดยออกแบบและ
สรา้งเป็นร่างโปรแกรม น าเสนอต่อผูท่ี้มีความเชี่ยวชาญ ปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปทดลองใช ้ เพื่อ
พฒันาเป็นโปรแกรมท่ีสมบูรณ ์
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม  เป็นงานวิจัย
ประเภทการวิจยัและพฒันา (Research and Development)   มีการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ของนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

ระยะที ่  กระบวนการ  ผลที่ได ้
ระยะที่ 1 

ส า ร ว จ
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ด้ า น
คณิ ต ศ าส ต ร์  ข อ ง
นั ก เรี ย น บ ก พ ร่อ ง
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ต อ น ต้ น  โ ร ง เรี ย น
ต้นแบบการเรียนรวม  
สังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร  

  
1. คั ด ก รอ ง นั ก เรี ย น

บกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้น
มั ธยมศึ กษ าตอน ต้น  โรง เรี ย น
ต้ น แ บ บ ก า ร เรี ย น ร ว ม  สั ง กั ด
ส านั ก ง าน เขต พื้น ที่ ก า รศึ กษ า
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
พิจารณาข้อมูลจาก  การคัดกรอง
เบือ้งตน้จากแบบคัดกรองบุคคลที่มี
ค วามบ กพ ร่อ งท างก าร เรี ย น รู ้
ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2557) มี
ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) 
ใ น ร ะ ดั บ ป ก ติ ขึ ้ น ไ ป  แ ล ะ มี
ความสามารถด้านการคิดค านวณ
การด าเนินการ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

  
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ด้ า น
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  เ รื่ อ ง 
เศษ ส่วน  ของนัก เรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษา
ตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบ
การ เรี ย น รวม   สั งกั ด
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
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ระยะที ่  กระบวนการ  ผลที่ได ้
ระยะที่ 1 (ต่อ) 
 

  
2.  สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยเพ่ือ
คน้หาขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนบกพรอ่ง
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ้  ร ะ ดั บ ชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
3. ทดสอบนกัเรียนบกพรอ่งทางการ
เรียนรูเ้พ่ือค้นหาข้อบกพร่องด้าน
คณิตศาสตร ์ เร่ือง เศษส่วน 

  
 

 
 

    

ระยะที่ 2  
สร้างโปรแกรมการ
จัดการเรียน รู ้ด้าน
ค ณิ ต ศ า ส ต ร ์
ระดบัชัน้มัธยมศึกษา
ต อ น ต้ น   ส า ห รับ
นั ก เรี ย น บ กพ ร่อ ง
ทางการเรียนรู ้ 
   
 
 
 

  
1. ยกร่างโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้น
มั ธย มศึ กษ าต อน ต้น  ส าห รับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้    
โดยใชข้อ้มลูจากระยะที่ 1   
2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
รา่งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้น
คณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ส าหรบันักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ โดย การสนทนา
กลุ่ม ( Focus Group )   
3.  ป รั บ ป รุ ง โ ป ร แ ก ร ม ต า ม
ขอ้แนะน าจากการสนทนากลุ่ม  
 

  
โป รแกรมการจัดการ
เรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์
ระดับชั้นมั ธยมศึ กษา
ตอนตน้  ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้
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ระยะที ่  กระบวนการ  ผลที่ได ้

ระยะที่ 3 
ท ด ล อ ง ใ ช้ แ ล ะ
ปรับปรุงโปรแกรม
การจัดการเรียน รู ้
ด้านคณิ ตศาสตร์
ร ะ ดั บ ชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น   ส าห รับ
นัก เรียนบกพร่อ ง
ทางการเรียนรู ้
   

 
 
1. ทดลองใช้โปรแกรมการจัดการ
เรียนรู ้ ด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียน รู ้
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
2.  ปรับป รุงแก้ ไขโปรแกรมการ
จัดการเรียน รู ้ด้านคณิ ตศาสตร ์
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  
โป รแกรม การจัด ก าร
เรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ 
ส าหรบันักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่
สมบูรณ ์
 

ภาพประกอบ 4 แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั เร่ือง การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้
ดา้นคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

จากภาพประกอบ 4  อธิบายรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจยั ในแต่ละระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่ 1 ส ารวจข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์ของนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม  สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

การด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 นี ้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 คัดกรองนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร และขั้นตอนท่ี 2 วินิจฉัยข้อบกพร่อง
ด้านคณิตศาสตรข์องนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 คัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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1. ประชากร 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ะดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิน้ 80 คน ซึ่งส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 และ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม
จ านวน 17 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียน
รตันโกสินทรส์มโภชน์ บางขุนเทียน, โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า, โรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอน ,
โรงเรียนวัดราชาธิวาส, โรงเรียนวัดราชโอรส , โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ ์,โรงเรียนศีลา
จารย์พิพัฒน์  โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม และโรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย  โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 
6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนเทพลีลา, โรงเรียนปทุมคงคา, 
โรงเรียนสิริรตันาธร, โรงเรียนรตันโกสินสมโภช ลาดกระบัง และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 
๒ ซึ่งมีขัน้ตอนการคดัเลือก ดงัต่อไปนี ้ 

1) ติดต่อประสานงานส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอเขา้ส ารวจรายชื่อและจ านวนนกัเรียนจากโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวมใน
สงักดั  

2) คดักรองเบือ้งตน้โดยใชแ้บบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ระดบัชั้นมัธยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จากครูผูค้ดักรองซึ่งเป็นคณะกรรมการ
คดักรองนักเรียนของโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม มีวุฒิบัตรการอบรมการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา  

3) ทดสอบความสามารถทางสติปัญญา (IQ) และคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ระดับปกติขึน้ไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 90) โดยใชแ้บบวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา (IQ) 
SPM (Raven, 1998) 

4) ทดสอบความสามารถดา้นการคิดคณิตศาสตรแ์ละคดัเลือกนกัเรียนท่ี
มีคะแนน ระดับผ่านเกณฑก์ารประเมินรอ้ยละ 80 โดยใชแ้บบทดสอบความรูพ้ืน้ฐานทางการคิด
ค านวณ เร่ือง การด าเนินการของจ านวนเต็ม (บวก ลบ คณู หาร) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  

2.1 แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
มธัยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)   

2.2 แบบวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา  (IQ) ใช้ Standard 
Progressive Matrices (Parallel Version) หรือ SPM (Raven, 1998)   

2.3 แบบทดสอบความรูพ้ื ้นฐาน เรื่อง การด าเนินการของจ านวนเต็ม
(บวก ลบ คณู หาร จ านวนเต็ม) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้   

การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความรูพ้ื ้นฐาน เรื่อง การ
ด าเนินการของจ านวนเต็ม (บวก ลบ คณู หาร)  มีดงันี ้  

1) วางแผนการสรา้งแบบทดสอบ ก าหนดจุดมุ่งหมาย ศึกษาหลักสูตร
และแบบเรียนคณิตศาสตร ์วิเคราะหเ์นือ้หา ตวัชีว้ดัและเขียนจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

2) สรา้งแบบทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน เร่ือง การด าเนินการของจ านวนเต็ม  
3) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างข้อ

ค าถามในแบบทดสอบกบัจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม วิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
4) ทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจน 

ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบทดสอบ จากนัน้ปรบัปรุงแบบทดสอบ   
5) ทดลองใชแ้บบทดสอบกับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 30 

คน วิเคราะหค่์าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
6) วิเคราะห์ผลพบว่าแบบทดสอบมีความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) เท่ากับ 

0.80 ถึง 1.00 ค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.57 ถึง 0.90 ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.20 ถึง 

0.87 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.72  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนการส ารวจข้อบกพร่องทางการเรียนรูข้อง
นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  ดงันี ้

3.1 ติดต่อประสานงานการขอจริยธรรมในมนุษยจ์ากสถาบนัยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือสถาบันท่ีไดร้ับอนุญาตจากบัณฑิต
วิทยาลยั 
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3.2 ติดต่อประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จดัท าหนงัสือขอเขา้เก็บขอ้มลู (ภาคผนวก ฉ) 

3.3 ติดต่อประสานงานส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวมในสังกัด รวม 17 โรงเรียน นัดหมาย วันเวลา
เพื่อเขา้เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 และรายละเอียด
ของการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยสงัเขป   

3.4 ส ารวจรายชื่อนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 17 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.4.1 ผู้วิจัยเข้าพบครูการศึกษาพิเศษหรือครูผู้รับผิดชอบดูแล
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ท่ีได้นัดหมายไว้แล้ว ขอจ านวนและรายชื่อนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้พรอ้มเอกสารแสดงความบกพร่องทางการเรียนรูข้องนักเรียน อธิบาย ชีแ้จง เราย
ละเอียดของการเก็บขอ้มลูวิจยั ไดแ้ก่ วตัถปุระสงค ์ความส าคญั ขัน้ตอนการเก็บขอ้มลู ประโยชนท่ี์
ไดร้บั เป็นตน้  

3.4.2 รวบรวมรายชื่อนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จากโรงเรียน
ตน้แบบการเรียนรวมทัง้หมด 136 คน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร จัดเป็นแฟ้ม
รายบุคคล   

3.4.3 วัดระดับสติปัญญาให้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูท่ี้
รวบรวมได้ จากข้อ 3.4.2 ใช้ แบบวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา  (IQ) ใช้ Standard 
Progressive Matrices (Parallel Version) หรือ SPM (Raven, 1998) โดยผู้ด าเนินการวัดระดับ
ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ให้กับนักเรียน จะต้องมีวุฒิบัตรรบัรองว่าได้ผ่านการอบรม
มาแลว้   

3.4.4 ทดสอบความสามารถด้านการคิดค านวณอย่างง่าย ให้กับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จากข้อ 3.4.3 โดยใช้แบบทดสอบความรู้พื ้นฐาน เรื่อง การ
ด าเนินการของจ านวนเต็ม (บวก ลบ คณู หาร) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

3.5 วิเคราะห์ผลจากการท าแบบวัดความสามารถทางสติปัญญา (IQ) 
และการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน เรื่อง การด าเนินการของจ านวนเต็ม (บวก ลบ คูณ หาร) 
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางสติปัญญา (IQ) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 (ระดับ
สติปัญญา ปกติ)  และคะแนนทดสอบความรูพ้ืน้ฐานทางการคิดค านวณ เรื่อง การด าเนินการของ
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จ านวนเต็ม (บวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม)มากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 80 (ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน หมายถึง นักเรียนมีความรูพ้ื ้นฐานในการเรียนรู ้เรื่อง เศษส่วน) เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 80 คน  ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมวัดมกุฏกษัตริย ์2 คน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 18 คน 
โรงเรียนฤทธิ์ณรงคร์อน 5 คน โรงเรียนวัดราชาธิวาส 3 คน โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 6 
คน โรงเรียนศีลาจารยพ์ิพัฒน ์11 คน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 12 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ 1 คน โรงเรียนเทพลีลา 3 คน โรงเรียนปทมุคงคา 4 คน โรงเรียนสิริรตันาธร 4 คน และ
โรงเรียนนวมินทราชทิูศ สตรีวิทยา ๒ 10  คน  

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ค่าสถิติพืน้ฐาน  

สตูรหาค่ารอ้ยละ   

รอ้ยละ =    
𝑥

𝑁
× 100 

x แทน   คะแนนท่ีสอบได ้

N    แทน  คะแนนเต็ม 
(ชศูรี  วงศร์ตันะ, 2560) 

ขั้นตอนท่ี 2 สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตรข์องนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ในการด าเนินการขั้นตอนนี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อค้นหาข้อบกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์
ของนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
ขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

1. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีไดจ้ากการคดักรองในขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 80 คน 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร  ์

เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้    

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้าน

คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งตามล าดบัขัน้ตอนสรุปเป็นภาพประกอบ ต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย 

วางแผนในการสรา้งแบบทดสอบ 

สรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  

ทดสอบเพื่อส ารวจขอ้บกพร่องและรวบรวมค าตอบที่ผิด  

ไปสรา้งเป็นตวัเลือกในแบบทดสอบวินิจฉัย 

สรา้งแบบทดสอบวนิิจฉัยขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและเวลา 

วิเคราะหข์อ้สอบรายขอ้และทัง้ฉบบั  

จดัพิมพแ์บบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์ฉบบัสมบูรณ ์พรอ้มคู่มือการใช ้

ทดสอบ ครัง้ที ่1    

ทดสอบ ครัง้ที ่2    
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ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางเรียนรู ้ระดบัชัน้มีธยมศึกษาตอนตน้ มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้
ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และวางแผนการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่ง     

2. วางแผนการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย โดย 
2.1 ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

คู่มือครู และแบบเรียนคณิตศาสตรน์ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

2.2 วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู ้เนือ้หา สาระส าคัญ จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หากบัจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) ดงัแสดงในตาราง  

ตาราง 2 แสดงเนือ้หา เรื่อง เศษส่วน ท่ีสอดคลอ้งกับจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ส าหรบัการเรียนรู้
ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

เนือ้หา จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

1. พืน้ฐานของเศษส่วน 
   1.1 การอ่านและการเขียนเศษส่วน 

 
1. นักเรียนสามารถเขียนหรืออ่านเศษส่วน
ไดถ้กูตอ้ง เมื่อก าหนดภาพแทนเศษส่วนให ้ 
2. นักเรียนสามารถเขียนหรืออ่านเศษส่วน
ได้ถูกตอ้ง เมื่อก าหนดสัญลักษณ์เศษส่วน
ให ้

   1.2 ประเภทของเศษส่วน 
 

3. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจ านวนท่ี
ก าหนดเป็นเศษส่วนแท้ เศษเกิน หรือ
จ านวนคละ 

   1.3 ความสมัพนัธข์องจ านวนคละกบัเศษเกิน 4. นัก เรียนสามารถเขียนเศษ เกิน เป็ น
จ านวนคละ  หรือเขียนจ านวนคละเป็น
เศษเกินไดถ้กูตอ้ง   
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ตาราง 2 (ต่อ) 

เนือ้หา จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

   1.4 การท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่า 5. นั ก เรีย นสาม า รถ เขี ย น เศษ ส่ วน ท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่าไดถ้กูตอ้ง 

   1.5 การเปรียบเทียบเศษส่วน  6. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วน
ไดถ้กูตอ้ง 

2. การด าเนินการของเศษส่วน 
    2.1 การบวกและการลบเศษส่วน 
 

 
7. นักเรียนสามารถหาผลบวก-ลบเศษส่วน
ท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 2 จ านวน ท่ีก าหนดให ้
ไดถ้กูตอ้ง 
8. นักเรียนสามารถหาผลบวก-ลบเศษส่วน
ท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน 2 จ านวน ได้ถูกต้อง
ตามก าหนด  

      2.2 การคณูและการหารเศษส่วน 9.  นักเรียนสามารถหาผลคูณเศษส่วน 2 
จ านวนท่ีก าหนดให ้ไดถ้กูตอ้ง 
10. นักเรียนสามารถหาผลหารเศษส่วน 2 
จ านวนท่ีก าหนดให ้ไดถ้กูตอ้ง 

 
2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หากับ

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดย ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณา น าผลรวมคะแนนการพิจารณา
ของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมดมาหาค่าเฉล่ีย จะไดค่้าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หากับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมเร่ืองเศษส่วนเป็นรายขอ้ ตามเกณฑค์วามสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หากับจุดประสงค์
การเรียนรู ้(IOC) สรุปค่าดชันีความสอดคลอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก จ) 

3. สรา้งแบบทดสอบเชิงส ารวจข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หากบัจดุประสงค์
เชิงพฤติกรรม สรา้งเป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียนเติมค าตอบและแสดงวิธีท า จ านวน 100 ข้อ 
แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เรื่อง นิยามเศษส่วนจ านวน 26 ขอ้ ตอนท่ี 2 เรื่อง การอ่าน-เขียน
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เศษส่วน จ านวน 24 ขอ้ ตอนท่ี 3 เร่ือง การเปรียบเทียบเศษส่วน จ านวน 10 ขอ้ และตอนท่ี 4 เร่ือง 
การด าเนินการของเศษส่วน จ านวน 40 ขอ้  

4. น าแบบทดสอบเชิงส ารวจขอ้บกพรอ่งฯ นี ้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา  พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรูก้ับแบบทดสอบเพื่อ
ส ารวจขอ้บกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน  ก่อนน าไปใชท้ดสอบจริง จากนั้นน า
ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมดมาหาค่าเฉล่ีย จะไดค่้าดัชนีความสอดคลอ้ง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูก้ับแบบทดสอบเพื่อส ารวจขอ้บกพร่องฯ เป็นรายข้อ ตามเกณฑ์
ความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงคก์ารเรียนรูก้บัแบบทดสอบเพื่อส ารวจขอ้บกพร่องฯ (IOC) สรุป
ค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ  มี ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 0.80 -1.00 (รายละเอียดใน  
ภาคผนวก จ)   

ตวัอย่างแบบทดสอบเชิงส ารวจขอ้บกพรอ่งฯ เนือ้หาท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัเศษส่วน 
ฉบบัท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานของเศษส่วน  

ตอนท่ี 1 การอ่านเศษส่วน  
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เมื่อก าหนดเศษส่วนใหน้ักเรียนสามารถอ่านเศษส่วนได้

ถกูตอ้ง  
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเพิ่มค าตอบลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 

(0)  
5

2    อ่านว่า .............................................. 

ตัวอย่างแบบทดสอบเชิงส ารวจข้อบกพร่องฯ เนือ้หาท่ี  2  เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน  

ฉบบัท่ี 2 การบวกและการลบเศษส่วน  
ตอนท่ี 1 การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เมื่อก าหนดประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวกับการบวกหรือการ

ลบ เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนัให ้นกัเรียนสามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง 
ค าชีแ้จง จงแสดงวิธีท าและหาค าตอบจากโจทยต่์อไปนี ้

(0)    
9

4

9

1
+    =  .............................................. 

2.4 น าแบบทดสอบเชิงส ารวจขอ้บกพรอ่งฯ ไปทดสอบนกัเรียนบกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้จ  านวน 20 คน จากนั้น วิเคราะหข์้อมูล รวบรวมค าตอบผิดของนักเรียนส่วนใหญ่ น ามา
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สรา้งเป็นตัวลวงในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง ด้านคณิตศาสตร  ์เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ะดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้   

5. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยฯ เป็นขอ้สอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ 60 
คะแนน โดยมีการก าหนดโครงสรา้งของแบบทดสอบ ดงันี ้ 

ตาราง 3 แสดงโครงสรา้งผังแบบทดสอบ (Test Blueprint)  ของแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่ง
ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

โครงสรา้งผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

เร่ือง/
เนือ้หา 

ตวัชีว้ดั 
จดุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

จ านวน
ขอ้ 

คะแนน 

1. ความ 
หมาย
ของ
เศษส่วน 
 

บอก อ่าน และเขียน
เศษส่วน แสดงปริมาณส่ิง
ต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามเศษส่วน 
ท่ีก าหนด 

- เขียนหรืออ่านเศษส่วนได้
ถกูตอ้ง  เมือ่ก าหนดภาพแทน
เศษส่วนให ้  
- อา่นเศษส่วนไดถ้กูตอ้ง  เมื่อ
ก าหนดสญัลกัษณเ์ศษส่วนให ้  

5 
 

5 

2. 
ประเภท
ของ
เศษส่วน 

บอกไดว้่าจ านวนท่ี
ก าหนดเป็นเศษส่วน
ประเภทใด 

- เขียนเศษส่วน แทนส่วนท่ีแร

เงาไดถ้กูตอ้ง  เมื่อก าหนด

รูปภาพแทนเศษส่วนแท ้

เศษเกิน หรือจ านวนคละ 

2 2 

 เปลี่ยนเศษส่วนท่ีก าหนด
เป็นเศษส่วนหรือจ านวน
ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

- เมือ่ก าหนดเศษเกินให ้ 

สามารถท าใหเ้ป็นจ านวนคละ 

หรือก าหนดจ านวนคละให ้ 

สามารถ ท าใหเ้ป็นเศษเกินได้

ถกูตอ้ง 

- เขียนเศษส่วนท่ีก าหนดใหเ้ป็น

เศษส่วนอย่างต ่าไดถ้กูตอ้ง     

3 3 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

โครงสรา้งผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

เร่ือง/
เนือ้หา 

ตวัชีว้ดั 
จดุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

จ านวน
ขอ้ 

คะแนน 

3. 
เปรียบ 
เทียบ
เศษส่วน 
 

เปรียบเทียบเศษส่วนแท ้ 
2   จ านวน  กรณีตวัส่วน
เท่ากนัได ้

การเปรียบเทียบเศษส่วนแท ้2 
จ านวน  กรณีตวัส่วนเท่ากนัได ้ 

5 5 

 เปรียบเทียบเศษส่วนแท ้     
2  จ านวน  กรณีตวัส่วน 
ไม่เท่ากนั ได ้

การเปรียบเทียบเศษส่วนแท ้    
2 จ านวน กรณีตวัส่วน ไม่
เท่ากนั 
ตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหคุณูของ
อีกตวัหน่ึง  หรือตวัส่วนไม่เป็น
พหคุณูกนัได ้

5 5 

4. การ
บวก
เศษส่วน  

- หาผลบวกของเศษส่วน 
ท่ีมีตวัส่วนเท่ากนัและ
ผลบวกไม่เกิน 1   

ห าผ ลบ วก เศ ษ ส่ ว น แ ท้   2 
จ านวน  
กรณีตวัส่วนเท่ากนัและผลบวก
ไม่เกิน 1 ได ้

5 5 

 
 

การบวกเศษส่วนแท ้
กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั 
ตวัส่วนตวัหน่ึง           
เป็นพหคุณูอีกตวัหน่ึง 

บวกเศษ ส่วนแท้  2  จ านวน  
กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั ได ้

5 5 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

โครงสรา้งผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

เร่ือง/
เนือ้หา 

ตวัชีว้ดั 
จดุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

จ านวน
ขอ้ 

คะแนน 

4. การ
ลบ
เศษส่วน  
 

การลบเศษส่วนแท ้ 
กรณีตวัส่วนเท่ากนั 
ผลลพัธเ์ป็นจ านวนบวก 

ลบเศษส่วนแท ้2  จ านวน กรณี
ตวัส่วนเท่ากนั   
ผลลพัธเ์ป็นจ านวนบวกได ้

5 5 

     
 การลบเศษส่วนแท ้

กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั 
ตั ว ส่ ว น ตั ว ห น่ึ ง เ ป็ น
พหคุณูอีกตวัหน่ึง  
ผลลพัธเ์ป็นจ านวนบวก 

หาผลลบเศษส่วนแท ้2  จ านวน 
กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน ผลลัพธ์
เป็นจ านวนบวกได ้

5 5 

5. ก า ร
คู ณ
เศษส่วน 

การคณูเศษส่วน 
 

หาผลคณูเศษส่วน 2  จ านวนได ้  10 10 

6. ก า ร
ห า ร
เศษส่วน 

การหารเศษส่วน 
 

หาผลหารเศษส่วน  2  จ านวน
ได ้  

10 10 

รวม 60 60 
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ตาราง 4 ตวัอย่างแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

เร่ือง  การบวกและการลบเศษส่วน  
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถกูที่สดุเพียงค าตอบเดียว 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เม่ือก าหนดประโยคสญัลักษณ์เกี่ยวกบัการบวกหรือการลบเศษส่วน ที่มี

ตวัส่วนไม่เท่ากนัให ้นกัเรียนสามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง 

  (0)  
3

5
 +  

2

7
=      

   ก.  
5

12
   ข.  

5

35
 

   ข.  
31

35
   ง.  

26

35
 

 
เร่ือง  การคณูและการหารเศษส่วน  
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถกูที่สดุเพียงค าตอบเดียว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เม่ือก าหนดประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวกับการคูณและหารเศษส่วนให ้ 

นกัเรียนสามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง 
 

  (0) 
3

1

5

3
  

   ก.  
3

15
   ข.  

4

15
 

   ข.  
9

5
   ง.  

3

5
 

 

 
6. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมกับแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องฯ จากนั้นน าผลรวมคะแนนการพิจารณาของ
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมดมาหาค่าเฉล่ีย จะไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรูก้ับ
แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งฯ (IOC) สรุปค่าดัชนีความสอดคลอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ มีค่าเฉล่ีย
ระหว่าง 0.80 -1.00 (ภาคผนวก จ)   

7. น าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องฯ จ านวน 60 ข้อ พรอ้มคู่มือการใช้ไปใหน้ักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 คน เพื่อศึกษาดา้นความเหมาะสมของ
ภาษา ชัดเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจในการท าแบบทดสอบ ความชัดเจนของค าชีแ้จงและ
ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง สรุปเป็นแบบทดสอบ
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วินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน จ านวน 60 ขอ้ ใชเ้วลาท า 60
นาที และคู่มือการใช ้(ฉบบัรา่ง)  

8. น าแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องฯ จ านวน 60 ขอ้ และคู่มือการใช ้(ฉบับร่าง) ไป
ทดลองใชก้ับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน จากโรงเรียนราชวินิต
บางแคปานข า  7  คน โรงเรียนวัดราชาธิวาส 3 คน  โรงเรียนศีลาจารยพ์ิพฒัน ์11 คน  โรงเรียนไตร
มิตรวิทยาลัย  2 คน  โรงเรียนเทพลีลา 3 คน และโรงเรียนปทุมคงคา 4  คน เพื่อวิเคราะห์หา
คณุภาพทัง้ฉบบั คณุภาพรายขอ้ ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ พรอ้มทั้งทดลองใช้คู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
ขอ้บกพรอ่ง (ฉบบัรา่ง) ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม  2564 

9. พิจารณาปรบัปรุงแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องฯ คัดเลือกขอ้ท่ีมีคุณภาพ  ไดเ้ป็น
แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ฉบับ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ขอ้ โดย ขอ้ 1-10 เร่ืองนิยามของเศษส่วน ขอ้ 11-18 เร่ือง การเปรียบเทียบเศษส่วน ขอ้ 
19-26 เร่ือง การบวกลบเศษส่วน กรณี ตัวส่วนเท่ากัน ขอ้ 27-34 เรื่อง การบวกลบเศษส่วน กรณี 
ตวัส่วนไม่เท่ากนั ขอ้ 35-42 เร่ือง การคณูเศษส่วน และ ขอ้ 43-50 เร่ือง การหารเศษส่วน     

10. วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้   

ตาราง 5 แสดงคณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ได้แก่  ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น   ของแบบทดสอบ    
จ านวน 50 ขอ้ 

      คณุภาพแบบทดสอบ ค่าความยากง่าย 
(Difficulty) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination)  

ค่าความเชื่อมั่น  
(Reliability) 

แบบทดสอบวินิจฉัย 
ขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง  เศษส่วน 
0.20 ถึง 0.83 0.2 ถึง 0.73 0.84 
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จากตาราง 5 สรุปไดว้่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (Difficulty) เท่ากบั 0.20 ถึง 0.83 
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) เท่ากับ 0.20 ถึง 0.73  และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.84 สามารถน าไปใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตรไ์ด ้  

การพิทักษส์ิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจัยด าเนินการพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง ด าเนินการตามขัน้ตอน 

โดยน าโครงรา่งปริญญานิพนธเ์สนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการท าการวิจัยในมนุษย ์และไดร้บัการ
อนมุติั เลขท่ีโครงการวิจยั SWUEC-G 29-/256-E  ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ในการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย  ผู้วิจัยแนะน าตัว ชีแ้จงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การด าเนินการและประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการวิจัยในครัง้นี ้เพื่อขอความร่วมมือในการเขา้ร่วม
การวิจัย  พรอ้มลงนามเอกสารใหค้วามยินยอมเขา้ร่วมในโครงการวิจัยใหล้งนามต่อการเขา้ร่วม
การวิจยั ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มเป้าหมายจะถือเป็นความลบั  จะไม่มีการเปิดเผยใหเ้กิดความเสียหาย
แก่กลุ่มเป้าหมาย  ส่วนผลการวิจัย จะน าเสนอในภาพรวมและน าไปใช้ในประโยชนท์างวิชาการ
เท่านัน้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ตอนตน้นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ มีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้ 
3.1 ติดต่อประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย จัดท าหนังสือขอเขา้เก็บขอ้มูลโรงเรียน

ตน้แบบการเรียนรวม จ านวน 17 โรงเรียน  
3.2 ติดต่อประสานงานโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวมในสงักดั รวม 17 โรงเรียน  

นดัหมาย วันเวลาเพื่อเขา้เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 
และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยสงัเขป (ภาคผนวก ฉ) 

3.3 จัดเตรียมแบบทดสอบเชิงส ารวจข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน, แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้าน  คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน และคู่มือการใช้
แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  

3.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขต
พื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ท าแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งด้าน คณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ประกอบกับการใช้คู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องดา้นคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันี ้

3.4.1 ผูว้ิจัยเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดย เขา้พบบุคลากรท่ีแต่ละโรงเรียน
มอบหมาย  และพบนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้จ  านวน 30 คน  (โรงเรียนราชวินิตบางแคปาน
ข า  11  คน โรงเรียนสวุรรณพลบัพลาพิทยาคม 5 คน   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  10 คน  โรงเรียน
สิริรตันาธร 4 คน   โรงเรียนวัดราชาธิวาส 3 คน โรงเรียนศีลาจารย์พิพัฒน์  11  คน โรงเรียนเทพ
ลีลา 3 คน )  เพื่อวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ของนักเรียนบกพรอ่งทางการ
เรียนรูเ้พื่ออธิบาย ชีแ้จง รายละเอียดของการเก็บข้อมูลวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความส าคัญ 
ขัน้ตอนการเก็บขอ้มลู ประโยชนท่ี์ไดร้บั เป็นตน้ และแนวปฏิบติัของโรงเรียน ครูและนกัเรียน  

3.4.2 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ชีแ้จงรายละเอียดของการเก็บ 
ขอ้มลูและแนวปฏิบติัของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้และด าเนินการทดสอบนักเรียนบกพรอ่ง
ทางการเรียนรูต้ามก าหนดการท่ีนัดหมายไว้ บุคลากรของโรงเรียนช่วยเหลือดูแล อ านวยความ
สะดวกขณะเก็บขอ้มลู   

3.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีได้รับ แสดงความ
ขอบคุณโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใหค้วามอนเุคราะหแ์ละอ านวยความสะดวกในการ
เขา้เก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.5 สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผลการวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์
เรื่อง เศษส่วนและแนวทางพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตรข์องนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 11 คน โรงเรียนสุวรรณพลับพลา
พิทยาคม 5 คน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 10 คน โรงเรียนสิริรตันาธร 4 คน โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
3 โรงเรียนศีลาจารยพ์ิพฒัน ์11 โรงเรียนเทพลีลา 3 คน) 
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4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล  
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ค่าความยาก

ง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น   
4.1 ค่าสถิติพืน้ฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560) 

4.1.1  รอ้ยละ  (Percentage) 

P = 
𝑓

𝑁
 x 100 

P  แทน  รอ้ยละ 
f   แทน  ความถี่ท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
N  แทน จ านวนความถี่ทัง้หมด 

4.1.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

�̅�   =    
∑ 𝑥

𝑁
  

�̅�        แทน  ค่าเฉล่ีย  
∑ 𝑥   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 
N       แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

4.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560) ไดแ้ก่ 
4.2.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity)     

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

N

R
IOC


=

 
 

เมื่อ    IOC   แทน   ดัช นีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

       R     แทน ผล รวม ข อ งค ะ แ น น ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

        N       แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
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4.2.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้  

n

R
P =

 
เมื่อ     P    แทน   ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบแต่ละขอ้ 
R   แทน จ านวนผูต้อบถกูในขอ้นัน้  
n   แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 

4.3   ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบรายขอ้  

   LH

LH

NN

PP
P

+

+
=

 
 

เมื่อ HP    แทน   จ านวนผูต้อบถกูในขอ้นัน้ในกลุ่มสงู  

LP  แทน จ านวนผูต้อบถกูในขอ้นัน้ในกลุ่มต ่า 

HN  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบในกลุ่มสงู 

LN  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบในกลุ่มต ่า 
4.4 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการ

คิดค านวณ ใชว้ิธีคเูดอร-์ริชารด์สนั (Kuder-Richardson) จากสตูร KR-20  









−

−
=


2

1
1 s

pq

k

k
rn

 
เมื่อ nr    แทน   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

k  แทน จ านวนขอ้ของขอ้สอบ 
p  แทน สดัส่วนของจ านวนผูต้อบขอ้สอบขอ้หน่ึงถกู 
q  แทน สดัส่วนของจ านวนผูต้อบขอ้สอบขอ้หน่ึงไม่ถกู 

2s  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนในขอ้ทดสอบ 
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ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมการจดัการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษสว่น ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  

ในระยะนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โดยการสังเคราะห์
ขอ้มูลจาก ระยะท่ี 1 แบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 รา่งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้น
คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
และขั้นตอนท่ี 2 สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรมฯ ซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  รา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบั
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ และตรวจสอบคณุภาพรา่งโปรแกรมฯ 

1. ผูใ้หข้อ้มลู  
ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน จ านวน 1 คน มีประสบการณก์าร
ท างานดา้นหลกัสตูรและการสอน อย่างนอ้ย 5 ปี และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 1 คน มี
ประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา อย่างน้อย 5 ปี  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   

1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร ์จ านวน 1 คน มีประสบการณ์ด้านการ
ท างานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างน้อย 10 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จบการศึกษาดา้น
คณิตศาสตร ์  ขัน้ต ่า ระดบัปริญญาโท  

1.4 คุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จ านวน  1 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ อย่างนอ้ย 10 ปี   

1.5 คุณครูการศึกษาพิ เศษ จ านวน 1 คน  มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปฏิบติังานในโรงเรียนตน้แบบ
การเรียนรวมหรือโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณก์ารท างาน อย่างนอ้ย 10 ปี   
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ขั้นตอนการร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  มดีังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบั 
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

ขัน้ตอนการรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน     

ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร ์การ

จดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์การสรา้งแบบทดสอบ การวดัและประเมินผล ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ

เรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์  

2. ยกร่างโปรแกรมฯ จากผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่อง 

เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร และการ

สงัเคราะหเ์อกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม 

3. จัดท าร่างโปรแกรมฯ ซึ่ ง มีอ งค์ประกอบของโปรแกรม จ านวน 5 ข้อ  ได้แก่  

1.  จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2. ลักษณะของโปรแกรม 3. ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 4. วิธีการจัดกิจกรรม และ 

5. การวดัและประเมินผล   

4. สรา้งคู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนบกพร่อง

ทางการเร่ียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ เพ่ือแสดงรายละเอียดของโปรแกรมส าหรบัผูน้ าไปใช ้

  

5. ตรวจสอบคุณภาพรา่งโปรแกรม โดย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน การวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา, คณิตศาสตร ์และการศึกษาพิเศษ  
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จากภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วนส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร ์
การจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู  ้การสรา้งโปรแกรมการ
จดัการเรียนรู ้ 

2. น าขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์จากระยะท่ี 1 มาวิเคราะหแ์ละสรุป
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียน รู ้
คณิตศาสตร ์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม ออกแบบเป็นโปรแกรมฯ 
ฉบบัรา่ง  

3. จัดท าร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ซึ่งมีองคป์ระกอบของโปรแกรม จ านวน 5 ขอ้  

องคป์ระกอบของโปรแกรมมีรายละเอียด ดงันี ้ 
3.1 จดุมุ่งหมายของโปรแกรม   

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ คือ เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  โดยมีการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนก่อนการพฒันา  

3.2 ลกัษณะของโปรแกรม   
โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรือง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูด้้าน
คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ใหก้ับนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ี
ตรวจพบความบกพรอ่ง เร่ือง เศษส่วน  โดยแบ่งเป็นระดบัความสามารถ (Level) 6 ระดบั ระดบัละ 
3-4 ครัง้ นกัเรียนจะรว่มกิจกรรม ครัง้ละ 40 นาที ผูส้อนใชก้ลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) 
สอนนกัเรียนเป็นรายบุคคล ตามศกัยภาพของนกัเรียน 

ขอบเขตเนือ้หาเศษส่วนในโปรแกรม ไดแ้ก่ นิยามของเศษส่วน การเปรียบเทียบ
เศษส่วน และ การด าเนินการของเศษส่วน มีรายละเอียด ดงันี ้      

1) เศษส่วน ระดบั 1 นิยามของเศษส่วน  
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ไดแ้ก่ นิยามของเศษส่วน และประเภทของเศษส่วน   
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2) เศษส่วน ระดบั 2 การเปรียบเทียบเศษส่วน  
เนื ้อหาท่ีเรียนรู ้ได้แก่ เปรียบเทียบเศษส่วน  2 จ านวน กรณี ตัวส่วน

เท่ากนัและไม่เท่ากนั ในแต่ละประเภท ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ไม่ใช่ 0  
3) เศษส่วน ระดบั 3 การด าเนินการของเศษส่วน  

เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ได้แก่ การบวก-ลบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
การลบเศษส่วน 2 จ านวน กรณี ตัวส่วนเท่ากัน เศษส่วนทั้งสองจ านวนเป็นเศษส่วนแท ้ ตัวเศษ
และตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0  

4) เศษส่วน ระดบั 4 การด าเนินการของเศษส่วน  
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ได้แก่ การบวก-ลบเศษส่วน 2 จ านวน กรณี ตัวส่วนไม่

เท่ากนั การลบเศษส่วน 2 จ านวน กรณี ตวัส่วนไม่เท่ากัน เศษส่วนทั้งสองจ านวนเป็นเศษส่วนแท ้
ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0  

5) เศษส่วน ระดบั 5 การด าเนินการของเศษส่วน  
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ได้แก่ การคูณเศษส่วน 2 จ านวน โดยเศษส่วนทั้งสอง

จ านวนเป็นเศษส่วนแท ้ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0 
6) เศษส่วน ระดบั 6 การด าเนินการของเศษส่วน  

เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ได้แก่ การหารเศษส่วน 2 จ านวน โดยเศษส่วนทั้งสอง
จ านวนเป็นเศษส่วนแท ้ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด ท่ีไม่ใช่ 0 

3.3 ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม   
3.3.1 ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ไดแ้ก่ นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์

โดยมีการคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ดงันี ้    
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564 ท่ีได้ผ่านการคัดกรองเบือ้งต้นกับโรงเรียน มี
รายชื่ออยู่ในกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูข้องโรงเรียน เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม จะมีการ
ทดสอบระดับความสามารถทางสติปัญญา (IQ)  และทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน เร่ือง การด าเนินการ
ของจ านวนเต็ม (บวก ลบ คณู หาร)  ก่อนท่ีจะพฒันาการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน    

3.3.2 การเตรียมความพรอ้มของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
ผูว้ิจัย ด าเนินการปฐมนิเทศผูร้่วมวิจัย หลังจากติดต่อประสานงานเร่ืองการ

ขอเขา้เก็บขอ้มลูในเบือ้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ ดงันี ้1) ปฐมนิเทศ คุณครูผูส้อน เพื่ออธิบายรายละเอียด
ของโปรแกรม ไดแ้ก่ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ส่ือ
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อุปกรณ์การสอน การวัดประเมินผล พรอ้มทั้งสาธิตการจัดกิจกรรมตามกลยุทธ์การสอน และ
ทดสอบครูในการใช้ส่ือการเรียนรูแ้ละอุปกรณ์อื่น ๆ 2) ชี ้แจงผู้ปกครองและนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้เพื่ออธิบายรายละเอียดของโปรแกรม ไดแ้ก่ วัตถุประสงค ์ขัน้ตอนและรายละเอียด
ของการจดักิจกรรม รว่มกนัจดัตารางนดัหมายการรว่มโปรแกรมฯ 

3.4 วิธีการจดักิจกรรม 
ครูผูส้อนจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู ้โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดงันี ้ 

ช่วงท่ี 1 เตรียมเขา้โปรแกรม   
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูท่ี้ไดร้บัการคัดกรองเบือ้งตน้จากโรงเรียน 

รบัการวัดและประเมินความสามารถ ดังนี ้1) วดัระดับสติปัญญา (IQ) 2) ทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน 
เร่ือง การด าเนินการของจ านวนเต็ม (บวก ลบ คูณ หาร) 3) ทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน เร่ือง เศษส่วน 
(Pre-test) บนัทึกผลคะแนนนกัเรียนและขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน เป็นขอ้มลูใน
การพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคล 

ช่วงท่ี 2 รบัโปรแกรม 
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ท่ี

ผ่านการวดัและประเมินความรูพ้ืน้ฐานจาก ช่วงท่ี 1 ของโปรแกรมมาแลว้ เขา้รบัการจดัการเรียนรู้
ในโปรแกรม  โดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ณ ศนูยบ์ริการทางการ
ศึกษาพิเศษ (SSS) จ านวน 9 แผน ท่ีมีกิจกรรมการสอน โดยใชก้ลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม 
(CRA) สอนเป็นรายบุคคล และใช้ส่ือรูปธรรม สามมิติ ประกอบการอธิบายเนือ้หาและการฝึก
ปฏิบติั     

ช่วงท่ี 3 ก่อนสิน้สดุโปรแกรม 
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ท าแบบทดสอบ

ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้(Post-test)   
 
 
 
 
 
 
 



  152 

ตาราง 6 ตวัอย่าง การใชก้ลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA)   

 

โจทยก์ารบวกเศษส่วน       1
2

+
1

4
     มีค่าเท่าใด  

 
กลยทุธ ์CRA วิธีการ ผลการปฏิบติั ค าตอบ 

 
C : Concrete 

 

เรียนรูแ้ละฝึก
ปฏิบติั 

จากส่ือวสัด ุ3 มิติ 

             
                            +                     

                     
                     
 

 
R : Representation 

 

เรียนรูแ้ละฝึก
ปฏิบติั 

จากส่ือวสัด ุ2 มิติ 

                    
                              +                           

           
 

 
A : Abstract 

 

ฝึกปฏิบติั 
โดยใชส้ญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร ์

  
 

    

ค าตอบ     1
2

+
1

4
  =    

6

8
 

 
ตวัอย่างกิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น า  
ผูส้อนก าหนดส่ือรูปธรรมท่ีมีค่าเป็นจ านวนเศษส่วน  ใชค้ าถาม

น าเพื่อให้นักเรียนตอบว่าส่ือรูปธรรมนั้นแทนค่าด้วยจ านวนใด เขียนเป็นสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร ์หรือตวัเลขไดอ้ย่างไร    

ขัน้สอน   
ผูส้อนเตรียมจดักิจกรรมการเรียนรู ้ดงันี ้ 

1) ครูแจง้วตัถปุระสงคข์องบทเรียน   
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2) ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้อธิบายและแสดง
ตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน ครูใช้กลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) การสอนแบบปรบั
เหมาะ (Adaptive Learning)  

3) นัก เรียน ฝึกปฏิบั ติ  ค รูให้ข้อมูลย้อนกลับ  ป รับป รุง
ขอ้ผิดพลาดของนกัเรียน และการเสริมแรง 

4) ครูผูส้อน ตรวจผลงาน บนัทึกคะแนน  
5) นกัเรียนทดสอบจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ก าหนด   

ขัน้สรุป  
นกัเรียนและครูผูส้อน สรุปความคิดรวบยอดท่ีไดเ้รียนรู ้รว่มกนั 

ตาราง 7 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู ้ในโปรแกรมฯ  เร่ือง เศษส่วน  ระดบัการเรียนรู ้1 นิยามของ
เศษส่วน    

ตวัอย่าง กิจกรรมการเรียนรู ้
เร่ือง  จ านวนคละ และเศษเกิน 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  นกัเรียนสามารถบอกไดว้่าจ านวนท่ีก าหนดเป็นเศษส่วนประเภทใด 

กิจกรรม 1 เรียนรูจ้ากการกระท า (Enactive Stage)  
ขัน้ C : Concrete  
การใชส่ื้อรูปธรรม แทน
จ านวน  
 
ครูผูส้อน : กล่าวจ านวน
คละ และเศษเกิน  
นกัเรียน : แสดงส่ือรูปธรรม
แทนจ านวนคละและ
เศษเกิน  
--สลบับทบาท-- 
ครูผูส้อน : ใชส่ื้อรูปธรรม
แสดงจ านวนคละและ 

 
C ➔ R 
 
ครูผูส้อน : ใชส่ื้อรูปธรรม
แสดงจ านวนคละและ
เศษเกิน ประกอบการอธิบาย 
นกัเรียน: วาดภาพแทนส่ือ
รูปธรรมนัน้   และกล่าวตอบ
หรือเขียนตอบว่าแทนจ านวน
ใด  
 

ขัน้ R : Representation   
การใชก้ารวาดภาพแทนจ านวน   
 
ครูผูส้อน : กล่าวจ านวนคละ 
และเศษเกิน   
นกัเรียน : วาดภาพแทนจ านวน
คละและเศษเกิน  
 
--สลบับทบาท-- 
ครูผูส้อน : วาดภาพแทนจ านวน
คละและเศษเกิน  
ประกอบการอธิบาย 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ตวัอย่าง กิจกรรมการเรียนรู ้
เร่ือง  จ านวนคละ และเศษเกิน 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  นกัเรียนสามารถบอกไดว้่าจ านวนท่ีก าหนดเป็นเศษส่วนประเภทใด 

กิจกรรม 1 เรียนรูจ้ากการกระท า (Enactive Stage)  
เศษเกิน  
--สลบับทบาท-- 
ครูผูส้อน : ใชส่ื้อรูปธรรม
แสดงจ านวนคละและ
เศษเกิน ประกอบการ
อธิบาย 
นกัเรียน: กล่าวตอบว่าเป็น
จ านวนใด  

 
 

นกัเรียน: กล่าวตอบว่าจ านวน
คละ และเศษเกิน แทนจ านวน
ใด 

กิจกรรม 2  เรียนรูจ้ากการคิด สรา้งภาพในจินตนาการ   (Iconic Stage) 
ขัน้ R : Representation   
ครูผูส้อน : กล่าวจ านวนคละ 
และเศษเกิน   
นกัเรียน : วาดภาพแทน
จ านวนคละและเศษเกิน  
---สลบับทบาท-- 
ครูผูส้อน : วาดภาพแทน
จ านวนคละและเศษเกิน  
ประกอบการอธิบาย 
นกัเรียน : กล่าวตอบว่า
จ านวนคละและเศษเกินนัน้   
แทนจ านวนใด 

R ➔ A 
ครูผูส้อน : ใชภ้าพสองมิติ
แสดงจ านวนคละและเศษเกิน 
ประกอบการอธิบาย 
นกัเรียน:  กล่าวตอบหรือ
เขียนตอบว่าแทนจ านวนใด 

ขัน้ A : Abstract   
การใชส้ญัลกัษณท์าง 
คณิตศาสตรแ์ทนจ านวน   
ครูผูส้อน : แสดงจ านวนคละ 
และเศษเกิน   
นกัเรียน : วาดภาพแทน
จ านวนคละและเศษเกิน  
--------สลบับทบาท------- 
ครูผูส้อน : วาดภาพแทน
จ านวนคละและเศษเกิน  
ประกอบการอธิบาย 
นกัเรียน: เขียนหรือกล่าวว่า
จ านวนคละ และเศษเกิน 
แทนจ านวนใด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ตวัอย่าง กิจกรรมการเรียนรู ้
เร่ือง  จ านวนคละ และเศษเกิน 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  นกัเรียนสามารถบอกไดว้่าจ านวนท่ีก าหนดเป็นเศษส่วนประเภทใด 

กิจกรรม 3 เรียนรูส้ญัลกัษณแ์ละนามธรรม (Symbolic Stage) 
ขัน้ A : Abstract   
ครู : กล่าว จ านวนคละและเศษเกิน  
นกัเรียน :  เขียนจ านวนท่ีครูกล่าว     
--------สลบับทบาท------- 
ครู : แสดงจ านวนคละและเศษเกิน  
นกัเรียน :  อา่นจ านวนคละและเศษเกินท่ีครูแสดง 
กิจกรรม 4  ทบทวนและประเมินผล 
นกัเรียน  :  ท าแบบฝึกหดั ดว้ยตนเอง  
ครูผูส้อน :   สงัเกตพฤติกรรม   ตรวจผลงาน และบนัทึกคะแนน    

 
3.5 การวดัและประเมินผล   

การวดัและประเมินผลการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  มีการวดัและประเมินผล ดงันี ้ 

3.5.1 การวดัและประเมินผลย่อย ในแต่ละระดบัความสามารถ โดยครูผูส้อน
เป็นผูท้ดสอบและบันทึกคะแนน จากการสังเกต การตอบค าถามหรือการเขียนตอบ ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมและการท าแบบฝึกหดั ตามเกณฑก์ารประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู ้

3.5.2 การวัดและประเมินผลก่อนและหลัง การร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้น
โปรแกรมฯ ใชแ้บบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน (pre-test และ post-
test) (เครื่องมือในการทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพ 
ในระยะท่ี 1)   
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ภาพประกอบ 7 องคป์ระกอบของโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

4. สรา้งคู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้เพื่อแสดงรายละเอียดของโปรแกรมและอ านวยความสะดวก
ส าหรบัผูน้  าไปใช ้มีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้      

4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง วางแผนการสรา้งคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ  
4.2 น าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ ฉบับร่าง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเชิง

เนือ้หา พิจารณาความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.70 เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  
4.3 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์คู่มือการใช้

โปรแกรมฯ   
5. ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรมฯ ซึ่งประกอบดว้ย ผูท่ี้มีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรู ้รวมจ านวน 5 คน ดงันี ้    
5.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 1 คน มีประสบการณก์ารท างาน

ดา้นหลกัสตูรและการสอน อย่างนอ้ย 5 ปี   และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

1. จุดมุ่งหมาย
ของโปรแกรม 

2. ลักษณะของ
โปรแกรม

3.ผู้เขา้ร่วม
โปรแกรม 

4. การจดักิจกรรม
ในโปรแกรม 

5. การวัดและ
ประเมินผล โปรแกรม 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการ

เรียนรู้ 
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5.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 1 คน  มี
ประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา อย่างน้อย 5 ปี  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   

5.3 ผู้เชี่ยวชาญดา้นคณิตศาสตร ์จ านวน 1 คน มีประสบการณ์ด้านการท างานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างนอ้ย 10 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จบการศึกษาดา้นคณิตศาสตร ์  
ขัน้ต ่า ระดบัปริญญาโท  

5.4 คุณครูผูส้อนคณิตศาสตร ์จ านวน 1 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะช านาญการหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณใ์นการสอนคณิตศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ อย่างนอ้ย 
10 ปี   

5.5 คุณครูการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ต าแหน่งครู วิทย
ฐานะช านาญการหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปฏิบติังานในโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวมหรือ
โรงเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร มี
ประสบการณก์ารท างาน อย่างนอ้ย 10 ปี   

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพร่างโปรแกรมการ

จัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

เแบบประเมิน มีลกัษณะเป็นแบบประเมินนวตักรรมโดยผูเ้ชี่ยวชาญตามแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า  (Rating Scale)  มี 5 ระดบั (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2561) 

5 หมายถึง  มีความเหมาะสม ระดบั มากท่ีสดุ   
4 หมายถึง  มีความเหมาะสม ระดบั มาก   
3 หมายถึง  มีความเหมาะสม ระดบั ปานกลาง   
2 หมายถึง  มีความเหมาะสม ระดบั นอ้ย   
1 หมายถึง  มีความเหมาะสม ระดบั นอ้ยท่ีสดุ   
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การแปลความหมาย   
ระดับความคิดเห็น ท่ีมีต่อร่างโปรแกรมฯ (ประเมิน โดย ผู้เชี่ยวชาญ)  

แบ่งเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด,2560)  ดงันี ้ 
4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็น ระดบั มากท่ีสดุ  
3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็น ระดบั มาก  
2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็น ระดบั ปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็น ระดบั นอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็น ระดบั นอ้ยท่ีสดุ  
ผลการประเมินคณุภาพร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์

เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โดยใชแ้บบ
ประเมินฯ พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบของโปรแกรม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.75 และมีขอ้เสนอแนะ คือ ใหร้ะบุชื่อเรื่อง เศษส่วน ลงในชื่อโปรแกรม, ปรบัวิธีการวัด
และประเมินผล ใหเ้หมาะสมกับนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้และการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้
ในโปรแกรมจะตอ้งละเอียดชดัเจนใหผู้ท่ี้จะน าไปใช ้เขา้ใจและปฏิบติัได้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 ติดต่อประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท า

หนงัสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญประเมินคณุภาพรา่งโปรแกรมฯ 
3.2 ติดต่อประสานงานผูเ้ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพร่างโปรแกรมฯ ระหว่างวันท่ี  

1 - 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564   
3.3 วิเคราะหแ์ละสรุปผลจาการพิจารณารา่งโปรแกรมฯ   
3.4 ผลท่ีได้ คือ  ร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 

ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้    
4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลู ค่าเฉล่ีย ความถี่  รอ้ยละ 
ขั้นตอนที่  2 สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพร่าง

โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้    
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1. ผู้ให้ข้อมูล  
ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย    

1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน เกณฑ์การ
คดัเลือก ไดแ้ก่ 1) มีประสบการณด์า้นคณิตศาสตร ์ท างานดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อย่างนอ้ย 10 ปี และ 2) จบการศึกษาดา้นคณิตศาสตร ์ขั้นต ่า ระดับปริญญาตรี 3) 
เป็นผูบ้ริหารหรือเป็นคุณครูท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ วิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการ
พิเศษ   

1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 คน เกณฑ์การ
คดัเลือก ไดแ้ก่ 1) มีประสบการณก์ารท างานดา้นการศึกษาพิเศษ อย่างนอ้ย 10 ปี และ  

2) จบการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ ขั้นต ่า ระดับปริญญาตรี 
หรือ 3) เป็นผูบ้ริหารหรือเป็นคณุครูผูส้อนนกัเรียน ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ วิทยฐานะช านาญ
การหรือช านาญการพิเศษ   

1.3 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน เกณฑ์
การคัดเลือก ได้แก่ 1) มีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 5 ปี และ 2) จบการศึกษาด้าน
หลกัสตูรและการสอน ระดบัปริญญาเอก   

1.4 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 
1 คน เกณฑก์ารคดัเลือก ไดแ้ก่ 1) มีประสบการณก์ารท างาน อย่างนอ้ย 5 ปี และ 2) จบการศึกษา
ดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ระดบัปริญญาเอก   

1.5 ผู้ เชี่ ยวช าญ ด้านบ ริหารการศึกษา จ านวน  1 คน  มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในสถานศึกษา อย่างน้อย 10 ปี และ 2) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม พิจารณาร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้าน

คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้   
โดยมีประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับความถูกตอ้งเหมาะสม ประโยชน์ท่ีไดร้ับ ความเป็นไปได้ของ
โปรแกรม ไดแ้ก่  1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2) ลักษณะของโปรแกรม 3) ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม 4) 
วิธีการจดักิจกรรมในโปรแกรม และ 5) การประเมินผล    
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ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  พิจารณา ร่าง
โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ มีดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
สรา้งแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ฉบบัรา่ง 

2. สรา้งประเด็นและแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ฉบบัรา่ง  
3. น าแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพดา้น

ความตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และสรุปผลการตรวจสอบไดว้่า มี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 มีขอ้เสนอแนะ คือ ใหเ้พิ่ม หวัขอ้ประเมิน คือ การป้องกนัและ
การแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ขณะใชโ้ปรแกรมฯ 

4. ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
5. ตรวจสอบความเรียบรอ้ยและจดัพิมพ ์เพื่อน าไปใชใ้นการสนทนากลุ่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 ผู้วิจัยเตรียมวางแผนการสนทนากลุ่ม โดยก าหนดหัวข้อการสนทนากลุ่ม, 

ก าหนดวัตถุประสงค์การสนทนากลุ่ม , ก าหนดกรอบการเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล , 
วางแผน การเตรียมสถานท่ี ระยะเวลาและตารางเวลา  

3.2 ติดต่อประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท า
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขออนุญาตใช้สถานท่ีในการสนทนากลุ่ม ก าหนดวันท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ on-site ณ หอ้งประชุมมงัคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรี จ.ปทมุธานี และรูปแบบ on-line โปรแกรม Zoom 

3.3 จัดเตรียมการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) ตามแผนการด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้ติดต่อประสานงานเชิญผูเ้ชี่ยวชาญ รว่มสนทนากลุ่ม นัดหมายผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูจ้ด
บันทึก (Note taker) และผูช้่วยทั่วไป (Assistant), ออกแบบแนวค าถาม ทดลองใชแ้นวค าถามท่ี
สรา้งขึน้ และเตรียมการเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator), ติดต่อประสานงานการจัดเตรียม
สถานท่ี, เตรียมเอกสารและอปุกรณต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม 

3.4 ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณาร่างโปรแกรมการ
จัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ก าหนดวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ on-site ณ หอ้งประชมุมัง
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คลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และรูปแบบ on-line โปรแกรม 
Zoom มีขัน้ตอน ดงันี ้

3.4.1. ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนา  แนะน าตนเองและผู้ช่วยด้วย
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง   

3.4.2 อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและจุดมุ่งหมายของการจัด
สนทนากลุ่ม 

3.4.3 สรา้งบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเอง เร่ิมการสนทนาโดยพูดส่ิงท่ี
ใกลต้วัของผูร้ว่มสนทนาก่อน เช่น เร่ืองทั่วไป หนา้ท่ีการงาน เหตกุารณปั์จจบุนั   

3.4.4 สรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกนั พยายามให้
ผูร้ว่มสนทนาทกุคนไดม้ีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น โดยไม่ถามคนใดคนหน่ึงมากไป  

3.4.5 บนัทึกการสนทนากลุ่มและสรุปแต่ละประเด็นค าถาม   
3.5 ติดตามหลังการสนทนากลุ่ม หลังการสนทนาเสร็จในแต่ละกลุ่มแลว้  ผูว้ิจัย

สรุปผลการสนทนากลุ่ม โดยการถอดเทปท่ีบันทึกไวม้าเป็นบทสนทนา แลว้จึงวิเคราะหข์อ้มลู โดย
การตีความหมายในรูปของการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)  

3.6 ผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม คือ โปรแกรมการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ท่ีสมบูรณ์
พรอ้มทดลองใชใ้นระยะท่ี 3  

4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูล  ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) จากผลการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group)   

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 

ในระยะนี ้เป็นการน าร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและน าผลการ
ทดลองใชม้าปรบัปรุงแกไ้ข การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ทดลองใชโ้ปรแกรม
การจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และขั้นตอนท่ี 2  ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
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ขั้นตอนท่ี 1 ทดลองใชโ้ปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มั ธยม ศึกษ าก รุงเทพมหานคร เขต  2 จ าน วน  10 คน  โดย ใช้การเลื อกแบบ เจ าะจ ง 
(Purposive sampling)  มีคณุสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดครบทกุขอ้ ดงัต่อไปนี ้ 

1) ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียนตน้แบบการ
เรียนรวม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   

2) มีบัตรพิการหรือ เอกสารทางการแพทย์หรือแบบคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมีขอ้ความระบุว่าเป็นมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

3) มีความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ในระดบัปกติขึน้ไป  
4) มี ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการคิดค านวณ

ระดบัพืน้ฐาน รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
5) ท าแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่องเศษส่วน ตรวจ

วิเคราะหผ์ลคะแนนแลว้ ไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑ ์ท่ีก าหนด (รอ้ยละ 50) 
6) ได้รบัการอนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงเรียนให้เขา้ร่วมโปรแกรมการ

จัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้  

7) ไดร้บัการยินยอมจากผูป้กครองของนักเรียนให้เขา้ร่วมโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้าน

คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษสวน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้   
และแบบทดสอบความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้ 

2.1 โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษสวน ส าหรบั
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโปรแกรมฯ ประกอบด้วย
เครื่องมือการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 2.1.1 แผนการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบั
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 2.1.2 ส่ือการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ส่ือสาม
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มิติ และส่ือส่ิงพิมพ ์ได้แก่ แบบฝึกหัด และ 2.1.3 แบบทดสอบจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ส าหรบั
ทดสอบแต่ละระดบัความสามารถ (Level) มีรายละเอียด ดงันี ้

2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จ  านวน 9 แผน ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3-4 ครั้ง /แผน องค์ประกอบของแผนฯ มีดังนี ้
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด จุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม เนือ้หา ระยะเวลา กิจกรรมการ
เรียนรู ้ผูส้อน ผูเ้รียน แบบบนัทึกคะแนน และแบบบนัทึกหลงัสอน 

การสรา้งและหาคณุภาพแผนการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ 
เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดจดุมุ่งหมายของการสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้ 
2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โดย ศึกษาหลกัสตูรสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ฉบบัล่าสดุ  

3. วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ความส าคญั ตวัชีว้ดั ขอบข่ายของเนือ้หา
คณิตศาสตร ์ปัญหาในการจัดการเรียนรู ้แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้

4. ก าหนดขอบข่ายของเนือ้หา โครงสรา้งของแผนการจัดการ
เรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ  ได้แก่ 
สาระส าคัญ ตัวชีว้ัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู  ้กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้ 
การวดัและประเมินผล และการบันทึกผลการจดัการเรียนรู ้โดยในกิจกรรมการเรียนรูน้ั้น เนน้การ
สอนท่ีใชก้ลยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA)  

6. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจัดการเรียนรูส้ าหรบั
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้  

7. ปรบัปรุงแกไ้ขและตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนน าไปทดลองใช ้
8. ทดลองใช ้หาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้ 
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9.  ปรบัปรุงแกไ้ขเป็นแผนการจดัการเรียนรูฉ้บับสมบูรณ ์โดยใน
แผนการจดัการเรียนรู ้ไดร้ะบุ โครงสรา้งของแผนฯ โครงการสอน, และแบบทดสอบจดุประสงคก์าร
เรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม 

2.1.1.1 โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ประกอบดว้ย เนือ้หา ผลการเรียนรู ้สาระส าคญั ระยะเวลาท่ีเรียน และน า้หนักคะแนน มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

 
โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนเรียนรวม 
 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แผนฯ  
ที่ 

เร่ือง จุดประสงค ์ สาระส าคัญ คะแนน 

ระดบั 1 
นิยาม 

ของเศษส่วน 

1 
 

นิ ย ามขอ ง
เศษส่วน 

 บอกความหมาย
ของเศษส่วน และ
บอกได้ว่าจ านวนที่
ก า ห น ด เ ป็ น
เศษส่วนหรือไม่ 

 - ค ว า ม ห ม าย ข อ ง 

เศษส่วน 

- ก าร เขี ย น เศษ ส่วน

แทนจ านวน ภาพ 2 มิติ  

และ 3 มิต ิ 

5 

2 ประเภทของ
เศษส่วน 

บอกไดว่้าจ านวน   
ที่ ก า ห น ด เ ป็ น
เศษส่วนประเภทใด 

ประเภทของเศษส่วน  

เศษส่วนแท ้  เศษเกิน  

จ านวนคละ  

5 

ระดบั 2 
การเปรียบเทียบ

เศษส่วน 
อย่างง่าย 

3 - 4 เปรียบเทียบ
เศษส่วน 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ
เศ ษ ส่ ว น แ ท้   2 
จ านวน   
กรณีตวัส่วนเท่ากนั 

เปรียบเทียบเศษส่วน
แท ้   2  จ านวน  กรณี
ตวัส่วนเท่ากนั และ
เปรียบเทียบแต่ละ

ประเภท  

10 

ระดบั 2 
การเปรียบเทียบ

เศษส่วน 
 

5 - 7 การเปรียบ 
เ ที ย บ
เศษส่วน 

 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ
เศ ษ ส่ ว น แ ท้   2 
จ านวน  กรณี 
ตัวส่วนไม่เท่ากัน , 
เศษส่วนที่ เท่ ากัน 
เศษส่วนอย่างต ่า 

เปรียบเทียบเศษส่วน
แท ้  2 จ านวน  กรณีตวั
ส่วนไม่เท่ากนัและ
เปรียบเทียบเศษส่วน
แต่ละประเภท  

10 
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ระดับ 
การเรียนรู้ 

แผนฯ 
ที่ 

เร่ือง จุดประสงค ์ สาระส าคัญ คะแนน 

ระดบั 3 
การด าเนินการ 
ของเศษส่วน 

 

8 - 9 บวกลบ
เศษส่วน 

บวกลบเศษส่วนแท ้
2  จ านวน  
กรณีตวัส่วนเท่ากนั 

 

การบวกเศษส่วนแท ้ 2 
จ านวน กรณี ตัวส่วน

เท่ากัน  , ตัวส่วน ≠  0 
การลบเศษส่วนแท ้  
 2 จ านวน  ตวัตัง้ 
มีค่ามากกว่าตวัลบ 
กรณีตวัส่วนเท่ากนั , 

ตวัส่วน ≠ 0 

10 

ระดบั 4 
การด าเนินการ 
ของเศษส่วน 

 

10 – 13 การบวก-ลบ
เศษส่วนแท ้

บวกลบเศษส่วนแท ้
2  จ านวน  
ก ร ณี ตั ว ส่ ว น            
ไม่เท่ากนั 
 

การบวกเศษส่วนแท ้ 2 
จ านวน กรณีตัวส่วนไม่
เท่ ากั น  ,  ตั ว ส่ วน ไ ม่
เท่ ากับศูนย์ , การลบ
เศษส่วนแท ้  
 2 จ านวน  ตวัตัง้ 
มีค่ามากกว่าตวัลบ 
กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั , 
ตวัส่วนไม่เท่ากบัศนูย ์

20 

ระดบั 5 
การด าเนินการ
ของเศษส่วน 

14 – 16 ก า ร คู ณ
เ ศ ษ ส่ ว น 
อย่างง่าย 

การคูณ เศษ ส่วน 
อย่างง่าย 

การคูณเศษส่วน อย่าง

ง่าย 

20 

ระดบั 6 
การด าเนินการ
ของเศษส่วน 

17 - 20 ก า ร ห า ร
เ ศ ษ ส่ ว น 
อย่างง่าย 

การหารเศษ ส่วน 
อย่างง่าย 

การหารเศษส่วน  

อย่างง่าย 

20 

รวม 6  ระดบัการเรียนรู ้   20  ครัง้  9 แผนการจดัการเรียนรู ้    คะแนนเต็ม   100  คะแนน  

 
2.1.1.2 โครงการสอน เป็นการวางแผนการสอนระยะยาว ก าหนดการ

จัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ยก าหนดการ ผลการเรียนรู ้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนือ้หาในแต่ละ
ครัง้ เวลา สถานท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู ้ผูส้อน มีรายละเอียด ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้   
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โครงการสอนคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนเรียนรวม 
…………………………………………………………………….......... 

สถานท่ี   :   ณ ศนูยบ์ริการทางการศึกษาพิเศษ (SSS) 

ผูส้อน   :       ครูคณิตศาสตร ์/ ครูการศึกษาพิเศษ  

เวลา    :  5  สปัดาห ์  สปัดาหล์ะ 4 ครัง้   รวม  20  ครัง้   เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2564 

เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ :  

- เศษส่วน ระดบั 1  นิยามเศษส่วน   
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ ไดแ้ก่ นิยามของเศษส่วน และประเภทของเศษส่วน การอ่านและการ 

เขียนเศษส่วน  
- เศษส่วน ระดบั 2 การเปรียบเทียบเศษส่วน อย่างง่าย 

เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวน ท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และไม่
เท่ากันในแต่ละประเภท  ได้แก่ เศษส่วนแท้ เศษเกิน  และจ านวนคละ  รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
จ านวนเต็ม  เศษส่วนท่ีเท่ากนั เศษส่วนอย่างต ่าและทัง้ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ไม่ใช่ 0 

- เศษส่วน ระดบั 3  การด าเนินการของเศษส่วน การบวก-ลบ  เศษส่วน   
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ไดแ้ก่ การบวกเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนเท่ากนั การลบเศษส่วน 

2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน  ตัวตั้งมากกว่าตัวลบ โดยเศษส่วนทั้งสองจ านวนเป็นเศษส่วนแท ้  
ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0  

- เศษส่วน ระดบั 4  การด าเนินการของเศษส่วน การบวก-ลบ  เศษส่วน  กรณี ตวัส่วน 
ไม่เท่ากนั  

เนื ้อหาท่ีเรียนรู้ ได้แก่ การบวกเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วน ไม่เท่ากัน การลบ
เศษส่วน  2  จ านวนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน  ตัวตั้งมากกว่าตัวลบ โดยเศษส่วนทั้งสองจ านวนเป็น
เศษส่วนแท ้ ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0  

- เศษส่วน ระดบั 5  การด าเนินการของเศษส่วน การคณูเศษส่วน 
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ไดแ้ก่ การคณูเศษส่วน 2 จ านวน  โดยเศษส่วนทัง้สองจ านวนเป็น 

เศษส่วนแท ้ ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0   
- ระดบั 6  การด าเนินการของเศษส่วน   การหารเศษส่วน 

เนือ้หาท่ีเรียนรู ้ไดแ้ก่  การคณูเศษส่วน 2 จ านวน  โดยเศษส่วนทัง้สองจ านวนเป็น 

เศษส่วนแท ้ ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด  ท่ีไม่ใช่ 0   
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โครงการสอนคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.ต้น  

 
คร้ัง
ที่ 

วันเวลา เร่ือง/
ระดับ 

เนื้อหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

1 

เศษส่วน 
ระดบั 1  

ความรูพื้น้ฐาน 
นิยามเศษส่วน 

- บอกลกัษณะส าคญัของเศษส่วนได ้
- บอกไดว่้าจ านวนที่ก าหนดเป็น
เศษส่วนหรือไม่ 
 

2 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

1 

เศษส่วน 
ระดบั 1  

ความรูพื้น้ฐาน 
ประเภทของเศษส่วน 

บอกไวว่้าจ านวนที่ก าหนดเป็น
เศษส่วนประเภทใด 
 

3 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

1 

เศษส่วน 
ระดบั 2  

การเปรียบเทียบเศษส่วน 
 

เปรียบเทียบเศษส่วนแท ้
  2 จ านวน กรณี  ตัวส่วนเท่ากัน และ
เปรียบเทียบกับเศษเกิน จ านวนคละ 
จ านวนเต็ม  

4 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

1 

เศษส่วน 
ระดบั 2  

การเปรียบเทียบเศษส่วน 
 

เปรียบเทียบเศษส่วนแท ้
  2 จ านวน กรณี  ตัวส่วนเท่ากัน และ
เปรียบเทียบกับเศษเกิน จ านวนคละ 
จ านวนเต็ม  

5 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

2 

เศษส่วน 
ระดบั 2  

การเปรียบเทียบเศษส่วน 
(เศษส่วนที่เท่ากนั/เศษส่วน

อย่างต ่า) 

เปรียบเทียบเศษส่วนแท ้
  2 จ านวน กรณี ตวัส่วนไม่เท่ากันและ
เปรียบเทียบกับเศษเกิน จ านวนคละ 
จ านวนเต็มได ้ 

 6 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

2 

เศษส่วน 
ระดบั 2  

การเปรียบเทียบเศษส่วน 
(เศษส่วนที่เท่ากัน/เศษส่วน
อย่างต ่า) 

เปรียบเทียบเศษส่วนแท ้
  2 จ านวน  กรณี  ตัวส่วนไม่เท่ากัน 
และเปรียบเทียบกับเศษเกิน จ านวน
คละ จ านวนเต็มได ้

7 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

2 

เศษส่วน 
ระดบั 2  

การเปรียบเทียบเศษส่วน 
(เศษส่วนที่เท่ากัน/เศษส่วน
อย่างต ่า) 

หาเศษส่วนอย่างต ่าได ้ 

8 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

เศษส่วน 
ระดบั 2  

การเปรียบเทียบเศษส่วน 
(เศษส่วนที่เท่ากัน/เศษส่วน

หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่ก าหนด
ได ้
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คร้ัง
ที่ 

วันเวลา เร่ือง/
ระดับ 

เนื้อหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2 อย่างต ่า) 
9 มิถนุายน 

สปัดาหท์ี่ 
3 

เศษส่วน 
ระดบั 3  

การบวกเศษส่วน บวกเศษส่วนแท ้2 จ านวน กรณีตวั
ส่วนเท่ากนั 

10 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

3 

เศษส่วน 
ระดบั 3  

การบวกเศษส่วน บวกเศษส่วนแท ้2 จ านวน กรณีตวั
ส่วนเท่ากนั 

11 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

3 

เศษส่วน 
ระดบั 3  

การลบเศษส่วน ลบเศษส่วนแท้   2 จ านวน กรณีตัว
ส่วนเท่ากนั  และตวัตั้งมีค่ามากกว่าตัว
ลบ 

12 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่ 

3 

เศษส่วน 
ระดบั 3  

การลบเศษส่วน ลบเศษส่วนแท ้ 2 จ านวน กรณีตวัส่วน
เท่ากนั  และตวัตัง้มีค่ามากกว่าตวัลบ 

13 มิถนุายน 
สปัดาห ์ ที่  

4 

เศษส่วน 
ระดบั 4  

การบวกเศษส่วน บวกเศษส่วนแท ้2 จ านวน  กรณีตวั
ส่วนไม่เท่ากนั 

14 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่  

4 

เศษส่วน 
ระดบั 4  

การบวกเศษส่วน บวกเศษส่วนแท ้2 จ านวน  กรณีตวั
ส่วนไม่เท่ากนั 

15 มิถนุายน 
สปัดาหท์ี่  

4 

เศษส่วน 
ระดบั 4 

การลบเศษส่วน ลบเศษส่วนแท ้2 จ านวน  กรณีตวัส่วน 
ไม่เท่ากนั  และตวัตัง้มีค่ามากกว่าตวั
ลบ 

 
2.1.1.3 แบบทดสอบจดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม 
การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบจุดประสงคก์ารเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม  มีขัน้ตอนดงันี ้   
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสรา้งแบบทดสอบจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม ในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้าน
คณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ และวางแผนการสรา้งแบบทดสอบ/แบบฝึกหดั นี ้ 
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2. ศึกษาตารางวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู ้
จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีสรา้งไว ้  

3. สรา้งแบบทดสอบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีมีลักษณะเป็นแบบเติมค าตอบสัน้ แบบเลือกตอบ มีการสรา้งค าถามเพื่อให้
ไดค้ าตอบ 2 ลักษณะ คือดา้นความรูค้วามเขา้ใจและดา้นทักษะการคิดค านวณ  น าแบบทดสอบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) และตรวจเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผู้เชี่ยวชาญดา้นคณิตศาสตร ์ดา้นการศึกษาพิเศษ
และดา้นการวดัและประเมินผล พิจารณาความสอดคลอ้ง (IOC) สรุปผลค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1.00  จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ 

2.2 แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน (Pre-
test) เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งสรา้งขึน้ส าหรบันักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ใชใ้นการทดสอบ
ก่อนการร่วมกิจกรรมเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ในโปรแกรมฯ และทดสอบหลังการร่วมกิจกรรมเรียนรู้
คณิตศาสตร ์(Post-test) ในโปรแกรมฯ   

3. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – 

Posttest Design  (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2538) 

ตาราง 8 แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design ของการวิจยั 

Pre-test Treatment Post-test 
O1 X O2 

 
สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั    

O1  แทน  คะแนนการทดสอบก่อนเขา้รบัโปรแกรม ฯ  (Pre-test) 
X แทน การทดลองโดยใชโ้ปรแกรมฯ 
O2 แทน  คะแนนการทดสอบหลงัเขา้รบัโปรแกรมฯ (Post-test) 
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4. ขั้นตอนการทดลอง 
4.1 ระยะก่อนการทดลองโปรแกรม ฯ ด าเนินการดงันี ้ 

4.1.1 จดัหาเครื่องมือแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์เรือง 
เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.1.2 ติดต่อประสานงานโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อขออนุญาตให้
นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรูเ้ขา้รว่มโปรแกรมฯ และขอความอนุเคราะหผ์ูช้่วยในการวิจยั ดา้น
สถานท่ีและการบริการต่าง ๆ พรอ้มทัง้นดัหมายวนัเวลา  

4.1.3 ติดต่อประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อท าเอกสารขอเขา้เก็บรวบรวม
ขอ้มูล ส ารวจจ านวนและรายชื่อ พรอ้มเอกสารแสดงความบกพร่องทางการเรียนรู ้ของนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรูจ้ากโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร     

4.1.4 ประชมุชีแ้จงรายละเอียด ผูป้กครองและนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ชีแ้จงรายละเอียดของโปรแกรมฯ และสรุปรายชื่อนกัเรียนท่ียินดีเขา้รว่มโปรแกรมฯ 

4.1.5 ประชุมชีแ้จง รายละเอียดของโปรแกรม จดุมุ่งหมาย ขัน้ตอนแก่ผูส้อน 
ท่ีได้รบัมอบหมายจากโรงเรียน ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตรห์รือครูผู้ช่วยสอนหรือครูการศึกษา
พิเศษ  

4.2 ระยะทดลอง มีการด าเนินการดงันี ้   
4.2.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม เพื่อด าเนินการประเมินระดับสติปัญญา (IQ) 
และความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การด าเนินการของจ านวนเต็ม (บวกลบคูณหาร) 
วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 คน ดงันี ้ 
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ตาราง 9 แสดงจ านวนนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2) 

 ชัน้/เพศ ชาย หญิง รวม รอ้ยละ  
 ม.1 1 2 3 30  
 ม.2 4 0 4 40  
 ม.3 3 0 3 30  
 รวม 8 2 10 100  

 
จากตารางสรุปได้ว่ามี นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้าน

คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้ ม. ตน้ จ านวน 10 คน  
เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน ม.1 จ านวน 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน ม. 2 จ านวน 4 คน เพศ
ชายทัง้ 4 คน ม. 3 จ านวน 3 คน เป็นเพศชายทัง้ 3 คน    

ตาราง 10 ผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง การด าเนินการของจ านวนเต็ม 
(บวกลบคูณหาร) ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564  จ านวน 10 คน ก่อนการทดสอบก่อนเรียนและร่วม
กิจกรรมการเรียนรูใ้นโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ตามล าดบั  

เกณฑก์ารประเมิน      
รอ้ยละ 0-79 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
รอ้ยละ 80-100 หมายถึง ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
จากตารางสรุปไดว้่า นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูท้กุคน มีผลการประเมิน ผ่าน 
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เกณฑก์ารประเมิน มากกว่า หรือเท่ากบัรอ้ยละ 80  

4.2.2 ด าเนินการทดสอบความรู้พื ้นฐาน เรื่อง เศษส่วน (Pre-test) เพื่อ
วินิจฉัยขอ้บกพรอ่งดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  

4.2.3 วิเคราะหผ์ลการสอบวินิจฉัย แจง้ผลการสอบ นดัหมายชีแ้จงผูป้กครอง
เกี่ยวกบัรายละเอียดของการทดลองโปรแกรม 

 

 

 

 

 

นักเรียน 
คนที่/
รหัส 

คะแนนสอบ 
(20 คะแนน) 

ร้อยละ สรุปผล 

1. M1-1 20 100 ผ่านเกณฑ ์
2. M1-2 19 95 ผ่านเกณฑ ์
3. M1-3 17 85 ผ่านเกณฑ ์
4. M2-1 19 95 ผ่านเกณฑ ์
5. M2-2 18 90 ผ่านเกณฑ ์
6. M2-3 20 100 ผ่านเกณฑ ์
7. M2-4 19 95 ผ่านเกณฑ ์
8. M3-1 20 100 ผ่านเกณฑ ์
9. M3-2 20 100 ผ่านเกณฑ ์

10. M3-3 20 100 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 11 ผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564  
จ านวน 10 คน ก่อนร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้นโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง 
เศษส่วน   

นกัเรียน 
คนที่/รหสั 

เร่ืองที่ 
รวม 

(50 คะแนน) 
รอ้ยละ 

กิจกรรม 
ที่ตอ้งเรียนรู ้เพ่ิมเติม 

            (Level) 
1 2 3 4 5 6 

1. M1-1 F F F F P F 16 32 1 , 2 , 3 , 4 , 6 

2. M1-2 F F F F P F 14 28 1 , 2 , 3 , 4 , 6 
3. M1-3 F F F F F F 14 28 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
4. M2-1 P F F F F P 21 42 2 , 3 , 4 , 5  

5. M2-2 F F F F P P 25 50 1 , 2 , 3 , 4 
6. M2-3 P F P F P F 22 44 2 , 4 , 6 

7. M2-4 F F F F P F 20 40 1 , 2 , 3 , 4 , 6 
8. M3-1 F F P F P F 28 56 1 , 2 , 4 , 6 
9. M3-2 P F P F P F 23 46 2 , 4 , 6 

10. M3-3 F F P F P F 22 44 1 , 2 , 4 , 6 

 
เกณฑก์ารประเมิน      

รอ้ยละ 0-49  หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ไดผ้ลการประเมินเป็น  F   
รอ้ยละ 50-100 หมายถึง ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ไดผ้ลการประเมินเป็น  P   

4.2.4 เริ่มด าเนินการทดลอง จัดการเรียนรูต้ามโปรแกรมฯ ให้กับนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล โดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรูท่ี้จดัเตรียมไว ้รวมทัง้สิน้ 9 แผน 
เนือ้หาท่ีเรียนรู ้คือ วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ครูผูส้อนใชก้ลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม 
(CRA) ตามแนวคิดการสอนแบบปรับ เหมาะ (Adaptive Learning) ให้กับนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ในศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (sss) ครั้งละ  
40 นาที จ านวน 20 ครัง้ ตามขอ้บกพรอ่งท่ีวินิจฉัยพบ (ภาคผนวก ช )  

4.2.4 ผูว้ิจยับนัทึกและสรุปผลการจดัการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล 
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4.3 ระยะหลงัการทดลอง ด าเนินการ ดงันี ้
4.3.1 ทดสอบความรู ้เร่ือง เศษส่วน (Post-test)    
4.3.2 น าข้อมูลท่ีได้ หาค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมและน าผลท่ีได้มา

เปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยใชเ้กณฑป์ระสิทธิภาพ E1/ E2  
4.3.3 น าข้อมูลท่ี ได้  หาค่าประสิท ธิผลของโปรแกรม  โดยใช้ค่ าดัช นี

ประสิทธิผล (Effectiveness index : E.I.) หาโดยใชค้ะแนนรวมของกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด   
5. การวิเคราะหข์้อมูล 

5.1 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
5.1.1 หาค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้โดยใชเ้กณฑป์ระสิทธิภาพ 
E1/ E2 และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยใชส้ตูร    

1001 =



A

N

X

E
 

1E      แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

 x   แทน คะแนนรวมของการประเมินความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์   
ก่อน-หลงัการสอน 

A      แทน คะแนนเต็มของการประเมินความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์  
ก่อน-หลงัการสอน   

N     แทน จ านวนนกัเรียน 
 

และสตูร    
1002 =



B

N

F

E
 

2E      แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

F     แทน     คะแนนรวมของการประเมินความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์    

B       แทน    คะแนนเต็มของการประเมินความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์    

 N      แทน    จ านวนนกัเรียน 
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5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ 

5.2.1 ค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย  
5.2.2 ค่าความยากง่าย 
5.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
5.2.4 ค่าความตรงเชิงเนือ้หา 
5.2.5 ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ 

5.2.6 หาค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness index  :  E.I.)  
โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส าหรบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้หาโดยใชค้ะแนนรวมของกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด   โดยใช้
สตูร   

     E.I.  =  
        

ขั้นตอนที่ 2  ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ศึกษานิเทศก์  ผู้อ  านวยการโรงเรียน  คุณครูท่ีสอน

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบบันทึกการสัมภาษณเ์กี่ยวกับโปรแกรมการ

จัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยสรา้งและหาคุณภาพของแบบสมัภาษณ์คณุครูเกี่ยวกับโปรแกรมฯ ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้  

2.1 ก าหนดกรอบเนื้อหา วางแผนการสรา้งประเด็นและแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรมฯ ในประเด็นองค์ประกอบของโปรแกรมฯ จุดมุ่งหมาย 
ลักษณะ ผู้ร่วมโปรแกรมฯ วิธีการ การประเมินผลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิด    
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2.2 พิจารณาการใชแ้ละเรียบเรียงขอ้ความในแบบสัมภาษณ์ ใหค้รอบคลุม
ทกุประเด็น ทัง้ดา้นขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสัมภาษณด์า้นรายละเอียดของโปรแกรม และดา้น
ขอ้เสนอแนะ ด าเนินการสรา้งแบบบนัทึกการสมัภาษณค์ุณครูเกี่ยวกบัโปรแกรมการจดัการเรียนรู้
ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ใหค้รอบคลมุทกุประเด็น     

2.3 ตรวจสอบคุณภาพแบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ โปรแกรมการ
จัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูร้ะดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในดา้นความถกูตอ้งของภาษาและความตรงเชิงเนือ้หา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ สรุป
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั  0.91 

2.4 จัดพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการเรียนรู้
ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ และน าไปใชใ้นการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในขัน้ตอนนี ้มีดงันี ้ 

3.1 เตรียมประเด็นและแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ โปรแกรมการ
จัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้      

3.2 ติดต่อประสานงานบณัฑิตวิทยาลยั จดัท าหนงัสือขอเขา้เก็บขอ้มลู 
3.3 ติดต่อประสานงาน/ขออนุญาตในการเขา้สัมภาษณ์ นัดหมาย วันเวลา

สถานท่ีท่ีใชใ้นการสมัภาษณ ์
3.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการเข้าพบและสัมภาษณ์ตาม

ก าหนดการท่ีไดน้ัดหมายไว ้โดยผูว้ิจัยจะด าเนินการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองเพื่อใหส้ามารถเพิ่มเติม
ค าถามท่ีควรถามหากมีประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมไปจากค าถามโครงสรา้งท่ีวางไว ้และจดบนัทึก
ค าใหส้มัภาษณ ์ 

ผูว้ิจัยสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทดลองใช้โปรแกรม รวมทัง้สิน้ 6 
ท่าน ไดแ้ก่   

1) ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  

2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
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3) ครูผูนิ้เทศการสอน ได้แก่ ครูท่ีมีประสบการณแ์ละความช านาญด้าน
การสอนคณิตศาสตร ์  

4) ครูผู้สอน ได้แก่ ครูท่ีมีประสบการณ์และความช านาญดา้นการสอน
คณิตศาสตร ์  

5) ครูผูช้่วยสอน ไดแ้ก่ ครูท่ีมีประสบการณแ์ละสามารถสอนคณิตศาสตร์
ได ้ 

6) ครูผู้ดูแลนักเรียนเรียนร่วม ได้แก่ ครูท่ีมีประสบการณ์และความ
ช านาญดา้นการดแูลนกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

ในการสมัภาษณ์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและความพึงพอใจ 
ท่ีมีต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ท่ีน าไปทดลองใชก้ับนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีประเด็นการสมัภาษณ ์ดงันี ้

1) ภาพรวมของโปรแกรมฯ 
2) แผนการจดัการเรียนรู ้ 
3) ลกัษณะของโปรแกรมฯ  
4) กิจกรรมในโปรแกรมฯ ความน่าสนใจ ความเหมาะสมกับนักเรียน จัด

กิจกรรมไดต้รงตามก าหนดเวลา  
5) การประเมินวัดและผล ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู ้ยืดหยุ่น การ

ตดัสินผลการเรียนรูแ้ต่ละระดบั (Level)  
6) แบบทดสอบแต่ละระดบั (Level)  
7) ส่ือการเรียนรู ้ง่ายต่อการเรียนรู ้สะดวกในการใชง้าน   
8) คู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ องค์ประกอบ รูปแบบคู่มือ สะดวกต่อการใช้

งาน  
9) สถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  
10) การใชง้านโปรแกรมฯ ประโยชนต่์อนกัเรียนและครู    

3.5 ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ ์
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนและผู้นิเทศการจัดการเรียนรูใ้น
โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู้ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตรส์ าหรับนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) มีการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 ส ารวจขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขคพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร   

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ ส าหรับนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

รายละเอียดการวิจยั 3 ระยะ มีดงันี ้
1. ส ารวจข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

จากการด าเนินการคดักรองนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2563 พบว่า จากรายงานของโรงเรียน มีจ  านวน 136 คน จากนั้น
ผูว้ิจัย จึงด าเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงความบกพร่องทางการเรียนรู,้ วัดระดับสติปัญญา 
(IQ), ทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน เร่ือง การด าเนินการการของจ านวนเต็ม จากนั้นวิเคราะหผ์ลการสอบ 
สรุปได้ว่า มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน 80 คน พบข้อบกพร่องทางการเรียนรูด้้าน
คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน  โดยการวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร ดงัรายละเอียด ต่อไปนี ้

2.1 ค่าสถิติพืน้ฐาน   
ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของการท าแบบทดสอบวินิจฉัยทั้งฉบับ 

จ านวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน  
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30 คน  มีเฉล่ีย 21.07 คะแนน คิดเป็น รอ้ยละ 42.14 จากการท าแบบทดสอบวินิจฉัย แยกตาม
หวัขอ้เร่ืองย่อย แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้  

ตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเรียงล าดับความบกพร่องดา้น  
คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

เร่ือง คะแนนเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

บกพรอ่ง
เป็นล าดบัที่  

1. นิยามของเศษส่วน   
     

4.27 
(คะแนนเต็ม 10) 

42.70 5.51 
ไม่ผ่าน 4 

2. ก า ร เป รี ย บ เที ย บ
เศษส่วน   

2.63 
(คะแนนเต็ม 8) 

32.92 2.79 ไม่ผ่าน 2 

3. การบวกลบเศษส่วน  
   กรณีตวัส่วนเท่ากนั   

4.57 
(คะแนนเต็ม 8) 

51.70 6.13 ผ่าน 5 

4. การบวกลบเศษส่วน  
   กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั 

1.77 
(คะแนนเต็ม 8) 

22.08 6.39 ไม่ผ่าน 1 

5. การคณูเศษส่วน   4.82 
(คะแนนเต็ม 8) 

60.83 7.80 ผ่าน 6 

6. การหารเศษส่วน   3.00 
(คะแนนเต็ม 8) 

37.50 3.66 ไม่ผ่าน 3 

 
จากตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

เรียงล าดับความบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
สรุปไดว้่า นกัเรียนมีผลคะแนนท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์ ค่าเฉล่ียนต ่ากว่ารอ้ยละ 50  จ านวน 4 เร่ือง  ไดแ้ก่ 
นิยามเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกลบเศษส่วน  กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั และการหาร
เศษส่วน  และผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 เรื่อง ไดแ้ก่ การบวกลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนเท่ากนั และการ
คณูเศษส่วน 

2.2 ผลการวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
แสดงรายละเอียดของความบกพรอ่งหวัขอ้เร่ืองท่ีมีค่ารอ้ยละมากท่ีสดุไปนอ้ยท่ีสดุ ดงันี ้ 

อันดับ 1 การบวกลบเศษส่วน กรณี ตัวส่วน ไม่เท่ากัน  พบความ
บกพรอ่ง คิดเป็นรอ้ยละ 77.92 
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1) การบวกเศษส่วนกรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั 

สาเหตุ 
น าตวัเศษมาบวกกบัตวัเศษและตวัส่วนมาบวกกบัตวัส่วน 
น าตวัเศษมาคณูกนัและน าตวัส่วนมาคณูกนั 
น าตวัเศษมาบวกกนัและตวัส่วนมีค่าเท่ากบัตวัส่วนท่ีมีค่ามากกว่า 
น าโจทยต์วัเศษมาเขียนต่อกนั  และน าโจทยต์วัส่วนมาเขียนต่อกนั 

2) การลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั  

สาเหตุ 
การลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั  
น าตวัเศษมาลบกนั และน าตวัส่วนมาลบกนั 
น าตวัเศษมาลบกนัและน าตวัส่วนมาคณูกนั   
นกัเรียนใชก้ารน าตวัเศษมาลบกนั และตวัส่วนมีค่าเท่ากบัจ านวนมาก   
น าตวัเศษมาหารกนั และน าตวัส่วนมาหารกนั   

อนัดบั 2 เร่ือง การเปรียบเทียบเศษส่วน  พบความบกพรอ่ง คิดเป็นรอ้ยละ   67.08 

สาเหตุ 
นกัเรียนจะเปรียบเทียบเฉพาะตวัเศษกบัตวัเศษ ไม่ค านึงว่าตวัส่วนจะเท่ากนัหรือไม่ 
ไม่เขา้ใจสญัลกัษณน์อ้ยกว่าหรือมากกว่า 
นักเรียนจะการเรียงล าดับจ านวน โดยเรียงจากตัวเลขท่ีมองเห็นโดยไม่ไดเ้รียงล าดับตามค่า
ของเศษส่วน 
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อนัดบั 3 เร่ือง การหารเศษส่วน  พบความบกพรอ่ง คิดเป็นรอ้ยละ   62.50 

สาเหตุ 
นกัเรียนสับสนกับวิธีการหารท่ีเคยเรียนมาคือกลับตัวเศษเป็นตวัส่วน ตัวส่วนเป็นตัวเศษ แลว้
น าตวัเศษมาคณูกนัและน าตวัส่วนมาคณูกนั 
ใชว้ิธีการคณูไขวแ้ต่กลบัใชว้ิธีน าตวัเลขมาหารกนั 

อนัดบั 4 เร่ือง นิยามของเศษส่วน พบความบกพรอ่ง คิดเป็นรอ้ยละ   57.33   

สาเหตุ 
ไม่รูจ้กั ไม่เขา้ใจนิยามเศษส่วน 
นบัส่วนท่ีแรเงาเป็นตวัเศษและนบัส่วนท่ีไม่แรเงาเป็นตวัส่วน 
เขียนภาพแทนเศษส่วนไม่ได ้
ไม่เขา้ใจการเปล่ียนเศษเกินเป็นจ านวนคละและการเปล่ียนจ านวนคละใหเ้ป็นเศษเกิน 
สบัสนขัน้ตอนการเปล่ียนเศษส่วนประเภทต่าง ๆ  
ลืมขัน้ตอนการท าใหเ้ป็นจ านวนคละหรือเศษส่วนอย่างต ่า  

อนัดบั 5  เร่ือง การบวกลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ   48.30 

สาเหตุ 
น าตัวเศษมาบวกหรือลบกันและน าตัวส่วนมาบวกหรือลบกันแต่ใชต้ัวส่วนท่ีมีค่ามากเป็นตัว
ส่วนของค าตอบ 
น าตวัเศษมาบวกลบกนั หรือน าตวัส่วนมาคณูกนัเพื่อเป็นค าตอบ   

อนัดบั 6  เร่ือง การคณูเศษส่วน  คิดเป็นรอ้ยละ   39.17 

สาเหตุ 
น าตวัเศษมาคณูกนั ตวัส่วนเท่ากบัตวัส่วนในโจทยท่ี์มีค่ามาก 
น าโจทยต์วัส่วนตวัเศษมาคณูไขวก้นั   
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จากสาเหตขุองความบกพรอ่ง แต่ละหวัขอ้เร่ือง แยกเป็นระดบัการเรียนรู ้เรียงจากรอ้ยละ
ของความบกพรอ่งมากท่ีสดุไปนอ้ยท่ีสดุ ดงันี ้   

เร่ืองท่ีพบข้อบกพร่อง เป็นอันดับหน่ึง ได้แก่ การบวกลบเศษส่วน กรณี ตัวส่วน ไม่
เท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 77.92  แบ่งเป็น 1) การบวกเศษส่วนกรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน เกิดจากการท่ี
นักเรียนใช้วิธีน าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษและตัวส่วนมาบวกกับตัวส่วน มากท่ีสุด นอกจากนี ้
นกัเรียนใชก้ารน าตัวเศษมาคณูกันและน าตวัส่วนมาคณูกนั, น าตัวเศษมาบวกกนัและตัวส่วนมีค่า
เท่ากับตวัส่วนท่ีมีค่ามากกว่า ,น าโจทยต์ัวเศษมาเขียนต่อกัน  และน าโจทยต์วัส่วนมาเขียนต่อกัน 
2) การลบเศษส่วนกรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน เกิดจากการใชว้ิธีการคิดค านวณ โดย น าตัวเศษมาลบ
กนั และน าตัวส่วนมาลบกนั มากท่ีสดุ นอกจากนี ้นักเรียนใชก้ารน าตัวเศษมาลบกนั และตวัส่วนมี
ค่าเท่ากับจ านวนมาก  หรือน าตวัเศษมาลบกันและน าตวัส่วนมาคณูกนั  น าตวัเศษมาหารกนั และ
น าตัวส่วนมาหารกัน  เรื่องท่ีพบขอ้บกพร่อง เป็นอันดับสอง ได้แก่ เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน 
คิดเป็นรอ้ยละ 67.08  โดยนักเรียนจะเปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษกับตัวเศษ ไม่ค านึงว่าตัวส่วนจะ
เท่ากันหรือไม่ นอกจากนีย้ังไม่เข้าใจสัญลักษณ์น้อยกว่าหรือมากกว่า  ข้อบกพร่อง เรื่องการ
เรียงล าดบัจ านวน นักเรียนจะเรียงจากตัวเลขท่ีมองเห็น โดยไม่ไดเ้รียงล าดับตามค่าของเศษส่วน 
ท าใหน้ักเรียนตอบค าถามผิด เร่ืองท่ีพบขอ้บกพร่อง เป็นอันดับสาม ไดแ้ก่ เรื่องการหารเศษส่วน 
คิดเป็นรอ้ยละ 62.50 โดยนกัเรียนสับสนกบัวิธีการหารท่ีเคยเรียนมาคือกลับตวัเศษเป็นตวัส่วน ตัว
ส่วนเป็นตวัเศษ แลว้น าตวัเศษมาคณูกนัและน าตวัส่วนมาคูณกนั หรือใชว้ิธีการคณูไขว ้แต่กลบัใช้
วิธีน าตัวเลขมาหารกัน ท าใหน้ักเรียนตอบค าถามผิด  เรื่องท่ีพบข้อบกพร่อง เป็นอันดับส่ี ได้แก่ 
เร่ืองนิยามของเศษส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 57.33   นักเรียนไม่เขา้ใจนิยามเศษส่วน ไม่เขา้ใจนิยาม
ของตัวส่วน โดยนับส่วนท่ีแรเงาเป็นตัวเศษ และนับส่วนท่ีไม่แรเงาเป็นตัวส่วน เขียนภาพแทน
เศษส่วนไม่ได้ ไม่เข้าใจการเปล่ียนเศษเกินเป็นจ านวนคละ หรือการเปล่ียนจ านวนคละให้เป็น
เศษเกิน สับสนขัน้ตอน การน าจ านวนใดคูณจ านวนใด หรือจ านวนใดบวกกับจ านวนใด ไม่ทราบ
วิธีการท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่า ท าใหน้ักเรียนตอบค าถามผิด  เรื่องท่ีพบขอ้บกพรอ่ง เป็นอันดับ
หา้ ไดแ้ก่ การบวกลบเศษส่วน กรณีตัวส่วนเท่ากัน พบข้อบกพร่องรอ้ยละ 48.30 นักเรียนน าตัว
เศษมาบวกหรือลบกัน  ตัวส่วนบวกหรือลบกัน และยงัน าตัวเศษมาบวกลบกนั แต่ใชต้วัส่วนท่ีมีค่า
มากเป็นตัวส่วนของค าตอบ หรือน าตวัส่วนมาคูณกันเพื่อเป็นค าตอบ  เรื่องท่ีพบขอ้บกพร่อง เป็น
อนัดบัหก ไดแ้ก่ เร่ือง การคูณเศษส่วน พบเพียงรอ้ยละ 39.17 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีขอ้บกพรอ่งนอ้ยท่ีสุด 
โดยนักเรียน น าตวัเศษมาคูณกนั ตวัส่วนเท่ากับตวัส่วนในโจทยท่ี์มีค่ามาก น าโจทยต์วัส่วนตัวเศษ
มาคณูไขวก้นั   
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2.3 ผลการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้รายขอ้ (ภาคผนวก ช)     
ตวัอย่าง  ขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้รายขอ้ 

27)   ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั    
2

4
  +  

1

3
    

1.    
3

7
                2.      

10

12
       

3.     
2

12
      4.      

21

43
    

- เฉลยค าตอบ  ตวัเลือกท่ี  2 
- นกัเรียน ตอบถกู  5  คน  ตอบผิด  25  คน 

 

ตวัเลือก จ านวนนกัเรียน 
ท่ีเลือกตอบ 

วิเคราะหส์าเหตกุารตอบผิด 

1 18 น าตวัเศษมาบวกกนัและน าตวัส่วนมาบวกกนั 
2 5 - 
3 4 น าตวัเศษมาคณูกนั และน าตวัส่วนมาคณูกนั 
4 3 น าตวัเศษมาเขียนต่อกนั และน าตวัส่วนมาเขียนต่อกนั 

 
จากการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู ้โดยวิเคราะห์สาเหตุการของการตอบผิดรายข้อของนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ จากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งฯ สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมฯ ในระยะท่ี 2  

ระยะที่ 2 ผลการสร้างโปรแกรมจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้มีรายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 13 สรุปผลการพิจารณาร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรบับักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้จากการท าแบบประเมินคณุภาพรา่งโปรแกรม โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ขอ้สรุป 
1. องคป์ระกอบของโปรแกรม : 

            โปรแกรมมีองคป์ระกอบครบถว้น จะสามารถน าไปปฏิบติัและ 
            ประสบความส าเร็จได ้

4.6 มาก
ท่ีสดุ 

2. จดุมุ่งหมายของโปรแกรม :  
ก าหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรมได้ชัดเจน สอดคล้องกับผลท่ี
คาดว่าจะไดร้บัเมื่อสิน้สดุโปรแกรม 

4.6 มาก
ท่ีสดุ 

3. ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  :  
ก าหนดคณุลกัษณะของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม และจ านวนผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมอย่างเหมาะสม 

4.4 มาก
ท่ีสดุ 

4. ลกัษณะของโปรแกรม :  
             อธิบายลกัษณะของโปรแกรมไดช้ดัเจน ครอบคลมุ เขา้ใจได ้
             ง่าย 

5 มาก
ท่ีสดุ 

5. กิจกรรมในโปรแกรม :   
ก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเนือ้หา  ชีแ้จง
วิธีการด าเนินกิจกรรม เพื่อใหน้ าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

5 มาก
ท่ีสดุ 

6. แผนการจดัการเรียนรู ้ :   
            มีองคป์ระกอบครบถว้น  มีการอธิบายรายละเอียดอย่างชดัเจน    

4.6 มาก
ท่ีสดุ 

7. ส่ือการเรียนรู ้ :    

มีการจดัเตรียมวางแผนการใชส่ื้อการเรียนระบุในแผนการ

จดัการเรียนรู ้สามารถน าไปใชไ้ด ้

            ตรงตามเนือ้หาและจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

5 มาก
ท่ีสดุ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ขอ้สรุป 
8. วิธีการวดัและประเมินผล  :  

            มีการก าหนดวดัและประเมินผลทัง้ก่อน หลงั และระหว่างเขา้ 
            รบัโปรแกรมและสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและจดุประสงคเ์ชิง 
            พฤติกรรม   

4.6 มากท่ีสดุ 

9. คู่มือการใชโ้ปรแกรม :   
            มีการจดัท าคู่มือส าหรบัผูท่ี้จะน าโปรแกรมไปใช ้มีลกัษณะเป็น 
            รูปเล่มท่ีเหมาะกบัการใชง้าน  อธิบายรายละเอียดในการใช ้
            งานอย่างชดัเจนครบถว้น และใชภ้าษาเหมาะสม ง่ายต่อการ 
           เขา้ใจเพื่อน าไปปฏิบติัได ้

5 มากท่ีสดุ 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินรา่งโปรแกรมฯ 4.75 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 13 ผลการประเมินร่างโปรแกรมฯ  พบว่า  ผู้เชี่ยวซาญมีความคิดเห็นว่า 

โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 องค์ประกอบของโปรแกรม : โปรแกรมมี
องคป์ระกอบครบถว้น จะสามารถน าไปปฏิบัติไดแ้ละประสบความส าเร็จ มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.6 ประเด็นท่ี 2 จุดมุ่งหมายของโปรแกรม : ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
โปรแกรมไดช้ัดเจน สอดคลอ้งกับผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัเมื่อสิน้สุดโปรแกรม มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.6 ประเด็นท่ี 3 ผู้เข้าร่วมโปรแกรม : ก าหนดคุณลักษณะของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม และจ านวนผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างเหมาะสม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.4 ประเด็นท่ี 4 ลักษณะของโปรแกรม : อธิบายลักษณะของโปรแกรมได้ชัดเจน 
ครอบคลุม เขา้ใจไดง้่าย มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 5 ประเด็นท่ี 5 กิจกรรมใน
โปรแกรม : ก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเนือ้หา ชีแ้จงวิธีการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4 ประเด็นท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรู ้: มีองคป์ระกอบครบถว้น  มีการอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน มีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6 ประเด็นท่ี 7 ส่ือการเรียนรู ้: มีการจัดเตรียมวางแผนการใช้
ส่ือการเรียนระบุในแผนการจัดการเรียนรู ้สามารถน าไปใชไ้ดต้รงตามเนือ้หาและจุดประสงคเ์ชิง
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พฤติกรรม มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 ประเด็นท่ี 8 วิธีการวัดและประเมินผล : มี
การก าหนดวัดและประเมินผลทั้งก่อน หลัง และระหว่างเข้ารับ โปรแกรมและสอดคล้องกับ
จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเนือ้หา มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.6 ประเด็นท่ี 9 
คู่มือการใช้โปรแกรม : มีการจัดท าคู่มือ ส าหรบัผู้ท่ีจะน าโปรแกรมไปใช ้มีลักษณะเป็นรูปเล่ม ท่ี
เหมาะกับการใช้งาน อธิบายรายละเอียดในการใช้งานอย่างชัดเจน ครบถ้วน และใช้ภาษา
เหมาะสม ง่ายต่อการเขา้ใจเพื่อน าไปปฏิบติัได ้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 และ
ค่าเฉล่ียการประเมินรา่งโปรแกรมฯ เท่ากบั 4.75 

ตาราง 14 แสดงข้อเสนอแนะและการปรบัปรุงแก้ไขการพิจารณาร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้
ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้จากการท าแบบประเมิน
คณุภาพรา่งโปรแกรม โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน 

รายการประเมิน ขอ้เสนอแนะและการปรบัปรุงแกไ้ข 
1) องคป์ระกอบของโปรแกรม มีองค์ประกอบของโปรแกรมครบถ้วน  แต่ให้เพ่ิมเติม การอธิบาย

กิจกรรมการเรียนรูใ้หช้ดัเจนมากยิ่งขีน้ 
2) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ปรบัการเขียนให้ตรงกับส่ิงที่ต้องการจากการใช้โปรแกรม  และเติม

หวัขอ้เร่ือง เศษส่วน ในชื่อโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมความชดัเจน  
3)   ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ปรบัเปล่ียนผู้สอน  โดยครูผู้สอนหลัก ควรเป็นครูที่มีความสามารถ

ดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ 
4) ลกัษณะของโปรแกรม เขียนเพ่ิมเติมรายละเอียดในโปรแกรม ใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 
5) กิจกรรมในโปรแกรม จดักิจกรรมตามระดับความสามารถของนักเรียนที่ไดจ้ากขอ้วินิจฉัย, 

นกัเรียนไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรูค้รบทุก กิจกรรมที่เตรียมไว,้ ใหใ้ชวิ้ธีการ
เสริมแรงนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ, ให้จัดกิจกรรมการคูณเศษส่วน
แยกออกจากการหารเศษส่วน เพ่ิมเป็นอีก 1 กิจกรรม  

6) แผนการจดัการเรียนรู ้ เขียนได้ครบทุกองค์ประกอบ, เพ่ิมการน าเสนอให้ครูผู้สอนท่านอื่น
สามารถน าไปใชไ้ดด้ว้ย   

7) ส่ือการเรียนรู ้  จัดเตรียมส่ือการเรียนรู ้วัสดุ 3 มิติ ไว้ได้เหมาะกับนักเรียน  ซึ่งได้
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือมาแลว้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายการประเมิน ขอ้เสนอแนะและการปรบัปรุงแกไ้ข 
7) ส่ือการเรียนรู ้  จัดเตรียมส่ือการเรียนรู ้วัสดุ 3 มิติ ไว้ได้เหมาะกับนักเรียน  ซึ่งได้

ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือมาแลว้ 
8)  วิธีการวดัและประเมินผล   ใหมี้การยืดหยุ่นในการวัดผลและประเมินผล, จดัเตรียมวิธีการวดัและ

ประเมินผลให้หลากหลาย, ใหเ้กิดการเรียนรู ้มากกว่าเดิม ก็สามารถ
ถือไดว่้าประสบความส าเร็จแลว้ 

9) คู่มือการใชโ้ปรแกรม จัดท าคู่มือการใชโ้ปรแกรมไว ้ครบทุกหัวขอ้แลว้ อาจเพ่ิมการตกแต่ง
ใหน้่าสนใจและทนัสมยัมากขึน้ 

 
จากตาราง 14 ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คนใหข้อ้เสนอแนะและการปรบัปรุงแกไ้ขการพิจารณารา่ง

โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
จากการท าแบบประเมินคุณภาพร่างโปรแกรม สรุปไดว้่า  มีการให้ขอ้เสนอแนะครบทุกประเด็น
และใหเ้พิ่มเติมแกไ้ขมากท่ีสุดในประเด็นจุดมุ่งหมายของโปรแกรม ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม และวิธีการ
วดัและประเมินผล และจากการประเมินคณุภาพรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ ทัง้ฉบับ สามารถ
สรุปไดว้่า ผลการประเมินคณุภาพรา่งโปรแกรมฯ มีคณุภาพในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.75  

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง 
เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ท่ี
เขา้รว่มสนทนากลุ่ม พิจารณารา่งโปรแกรมฯ สรุปประเด็นในตาราง 15 ดงันี ้
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ตาราง 15 สรุปผลการพิจารณาร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ โดย ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเขา้รว่มสนทนากลุ่ม 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

1.  องคป์ระกอบของโปรแกรม 
     โปรแกรมมอีงคป์ระกอบครบถว้น 
ไดแ้ก่ จดุมุ่งหมายของโปรแกรม  
ลกัษณะของโปรแกรม ผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรม กิจกรรมการเรียนรู ้และการ
วดัและประเมินผล  ซึ่งจะสามารถน าไป
ปฏิบติัและประสบความส าเร็จได ้ 

  
โปรแกรมมีองค์ประกอบครบถ้วน  
สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อใหป้ระสบ
ความส าเร็จ  

เหมาะสม 

2. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
    จดุมุ่งหมายของโปรแกรมการจัดการ
เรียน รู้ด้ านคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับนักเรียน
บกพร่องทาง การเรียนรู ้คือ เพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่องด้านคณิ ตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน และพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  ด้ า น
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ 

 

พัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์แบบ 

มุ่งเนน้ไปท่ีการพัฒนานักเรียนและ

การน าไปใช้เป็นโปรแกรมต้นแบบ

ส าห รับ โรงเรีย น ห รือ ผู้ ท่ี ส น ใจ 

สามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้ริง ทัง้กรณี

ท่ีจะใช้เนื ้อหาตามในโปรแกรม

ตน้แบบนีแ้ละกรณีท่ีจะใชก้บัเนือ้หา  

อื่น ๆ  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็ที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

3. ลักษณะของโปรแกรม 
    ลักษณะของโปรแกรมการจัดการ
เรียน รู้ด้านคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ส าหรับนักเรียน
บกพร่องทางการเรียน รู้  มี การจัด
กิ จ ก ร รม ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้ด้ า น
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  จ านวน  
20  ครั้ง  อย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
เนือ้หา 1) ความรูพ้ืน้ฐานของเศษส่วน  
2) การเปรียบเทียบเศษส่วน และ  3) 
การด าเนินการของเศษส่วน โดยใช้กล
ยทุธรู์ปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA)   

 

มี ก า ร อ ธิ บ า ย ว่ า โป ร แ ก รม มี

รายละเอียดอย่างไร  เหมาะกับใคร 

ระยะเวลา สถานท่ี เพื่อความเขา้ใจ

และน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 

เหมาะสม 

4. ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  
    ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่  คุณครู
ผู้ ส อ น ราย วิ ช าคณิ ต ศาสต ร์ห รื อ   
คุณครูการศึกษาพิเศษ  และนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

 

มีการก าหนดผู้สอนและผู้เรียนไว้

ชดัเจน  แต่ผูส้อนหลกัควรจะเป็นครู

คณิตศาสตร ์และให้ครูการศึกษา

พิเศษหรือครูท่ีไดร้บัมอบหมายดูแล

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูเ้ป็น

ผูช้่วยสอน  เน่ืองจาก มีบางโรงเรียน 

ไม่มีครูการศึกษาพิเศษ ก็สามารถ

น าโปรแกรมนีไ้ปใชไ้ด ้

เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็ที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้  ระบุในแผนการ
จัดการเรียน รู้ ด้ าน  คณิ ตศาสตร ์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ สอนเป็น
รายบุคคล ใชก้ลยุทธ์  รูปธรรมน าไปสู่
นามธรรม (CRA)  ท่ีใช้ส่ือ รูปธรรม
ประกอบการอธิบายเนื้อหาเศษส่วน
เรียงไปตามล าดับง่ายไปยาก  ตาม
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูเนอร ์
(Bruner) 
1) ความรูพ้ืน้ฐานของเศษส่วน ไดแ้ก่ 
นิยามของเศษส่วน และประเภทของ
เศษส่วน 
2) การเปรียบเทียบเศษส่วน ได้แก่  
เศษส่วนแท้ ท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและไม่
เท่ากัน เปรียบเทียบเศษส่วนในแต่ละ
ประเภท เปรียบเทียบเศษส่วนกบั 

 

กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
ร ะ บุ วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 
ตามล าดับขั้นตอน ใช้กลยุทธ์การ
สอนท่ีจะสามารถท าให้นักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้เข้าใจได้ดี  
โดยวางแผนการจัดกิจกรรม จัดท า
เป็นแผนการจัดการเรียนรู ้ ครบทุก
เนือ้หา ส่ือการเรียนรูแ้ละการวดัและ
ประเมินผล   
- ล าดบัเร่ืองในการเรียนรู ้ จะตอ้งให้
นัก เรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ได้รับการจัดการเรียนรูเ้รียงล าดับ
ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
- ให้โอกาสนักเรียนบกพร่องทาง    
การเรียน รู้ได้ เรียน รู้และพัฒนา
ความสามารถใหไ้ดม้ากท่ีสดุ เนน้ว่า
ไม่ควรก าหนดตามตารางเวลาท่ี
แน่นอน    

เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็ที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

จ านวนเต็ม  เศษส่วนท่ีเท่ากนั เศษส่วน
อย่างต ่า  (ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลข
โดด  ไม่ใช่ 0) 
3) การด าเนินการของเศษส่วน หวัขอ้ 
การบวก-ลบเศษส่วน กรณีตวัส่วน
เท่ากนัไดแ้ก่ การบวกเศษส่วน 2 
จ านวนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั การลบ
เศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั    
โดยเศษส่วนทัง้สองจ านวนเป็น
เศษส่วนแท ้ตวัเศษและ ตวัส่วนเป็น
เลขโดด ท่ีไม่ใช่ 0 
4) การด าเนินการของเศษส่วน หัวข้อ 
การบวก-ลบเศษส่วน กรณีตัวส่วนไม่
เท่ากัน ได้แก่ การบวกเศษส่วนแท้ 2 
จ านวน ท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน การลบ
เศษส่วนแท้ 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนไม่
เท่ากัน โดยท่ีตัวเศษและตัวส่วนเป็น
เลขโดด ท่ีไม่ใช่ 0 
5) การด าเนินการของเศษส่วน หัวข้อ
การคูณ -หารเศษส่วน ได้แก่ การคูณ
เศษส่วนอย่างง่ายและการหารเศษส่วน 
2 จ านวน ท่ีมีตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลข
โดด ท่ีไม่  ใช่ 0 

- กิจกรรมในโปรแกรมเป็นส่ิงส าคัญ
ในการพัฒ นานัก เรียน   ซึ่ ง เป็ น
จดุมุ่งหมายของโปรแกรม ดังนั้น ครู
จะต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม กับนักเรียน  ให้
โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มี
การวางแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ครบ
องคป์ระกอบ แต่ควรมีความยืดหยุ่น
เฉพาะบุคคล รวมทั้งให้นักเรียนได้
ประเมินตนเอง  มีการเสริมแรง
นักเรียน  ให้ก าลังใจ จัดท าแฟ้ม
พฒันาการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็ที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

 6. แผนการจัดการเรียนรู้  
      แผนการจดัการเรียนรูม้ี
องคป์ระกอบ ครบถว้น ไดแ้ก่  
      6.1 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
      6.2 สาระการเรียนรู ้
      6.3 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
      6.4 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
       6.5 กระบวนการจดัการเรียนรู ้     
       6.6 ส่ือการเรียนรู ้
      6.7 ภาระงาน/ชิน้งาน 
      6.8 การวดัและประเมินผล 

 
มีองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรูค้รบถว้น  แต่ใหป้รบัพิจารณา 
ให้เหมาะกับผู้ท่ีสนใจโปรแกรมนี ้ 
สามารถน าโปรแกรมท่ีมีแผนการ
จดัการเรียนรูล้ักษณะนีไ้ปปรบัใชไ้ด้
ตาม เนื้อหาท่ีต้อ งการ และรวม
เนื้อหาย่อยท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง
กนั ไวใ้นแผนเดียวกนั   

เหมาะสม 

7.   สื่อการเรียนรู้   

       ส่ือการเรียนรูม้ีลกัษณะเป็น
รูปธรรม สมัผสัได ้ฝึกปฏิบติั น าไปสู่
การเรียนรู ้ระบุไวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรู ้สามารถน าไปใชไ้ดต้รงตาม
เนือ้หาและจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

 
ส่ื อ กา รเรี ยน รู้ ท่ี จั ด ไว้ เป็ น แบ บ
รูปธรรม สนองต่อความตอ้งการการ
เรียนรูข้องนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้  
 

เหมาะสม 

8. การวัดและประเมินผล  
     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้ า นคณิ ตศาสต ร์ เรื่ อ ง  เศษ ส่วน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับ

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้าน

คณิตศาสตร ์ในโรงเรียนตน้แบบการ 

 
-มี ก า ร ก า ห น ด ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล ทั้งระหว่างเรียนและ
หลังเรียน ก าหนดเกณฑก์ารวัดและ
ประเมินผล และวิธีการทดสอบ และ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลไว้
อย่างชดัเจน   

เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็ที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

8. การวัดและประเมินผล  
เรียนรวมนั้น ใช้แบบทดสอบวินิจฉัย

ข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง 

เศษส่วน  ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
- ให้โอกาสนักเรียนบกพร่องทาง 
การเรียน รู้ได้ เรียน รู้และพัฒนา
ความสามารถใหไ้ดม้ากท่ีสดุ เนน้ว่า
ไม่ควรก าหนดตามตารางเวลาท่ี
แน่นอน    
-ควรออกขอ้สอบระหว่างเรียน ให้มี
ความยืดหยุ่น  ตรงกับศกัยภาพของ
นกัเรียน 
-ผู้ ร่วม สนทนาให้ความ เห็น ว่ า  
ค รูผู้ ส อนควรออ กแบบวิ ธี ก า ร
ทดสอบใหม้ีความยืดหยุ่นเหมาะกับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
เช่น การดูภาพแล้วตอบค าถาม,ครู
อ่านค าถามใหน้กัเรียนตอบ    
- การตัดสินผล  “ผ่าน” หรือ “ไม่
ผ่าน” ในแต่ละเรื่องย่อย  ผู้ร่วม
สนทนาให้ความเห็นว่า  ควรให้
นัก เรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง
เพื่อผ่านการประเมินในแต่ละเรื่อง
ย่อย  โดยครูผูส้อนจะตอ้งใชว้ิธีการ 

เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
สรุปประเดน็ที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม 
สรุปความ
เหมาะสม 

 ส่ือสารกับนักเรียนให้ชัดเจน และ
ปรบัการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับ ผู้ เรี ยน เป็ น รายบุ คคล  และ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการฝึก
ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้  ก่ อ น ก า ร
ประเมินผล 

 

9. คู่มือการใช้โปรแกรม   
   คู่มื อการใช้โปรแกรม  ได้อ ธิบาย
รายละเอียดการใชง้านไดช้ดัเจน เขา้ใจ
ง่าย ประกอบดว้ย 
1) ความหมายของโปรแกรม 
2) ส่วนประกอบของโปรแกรม  
3) การเตรียมหอ้งเรียนและอปุกรณ ์ส่ือ
และเอกสารประกอบการเรียนรู ้
4) บทบาทของครูและนกัเรียน 
5)  ค าชีแ้จงส าหรบันกัเรียน   
(ครูอธิบาย) 
6) เนือ้หาท่ีจะเรียนรู ้
7) โครงการสอน 
8) แผนการจดัการเรียนรู ้(ตวัอย่าง) 
9) ส่ือการเรียนรู ้(ตวัอย่าง)  
10) แบบบันทึกความกา้วหนา้ทางการ

เรียนรู ้และแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 
คู่ มื อ ก ารใช้ โป รแก รม  อ ธิบ าย
รายละเอียดการใชง้านไดช้ัดเจน แต่
ให้เพิ่มเติมการน าเสนอในรูปแบบท่ี
น่าสนใจ  

เหมาะสม 
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จากตาราง 15 ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเขา้รว่มสนทนากลุ่ม สรุปประเด็นพิจารณารา่งโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  สรุปได้ว่า มีความ
เหมาะสมทกุประเด็น  

ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นปัญหา อุปสรรคท่ีพบ การป้องกันและ
แนวทางแกไ้ข เกี่ยวกบั โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  สรุปได ้ดังนี ้1. การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู ้ในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้จะใชใ้นโปรแกรมใหเ้นน้ การพฒันานกัเรียน ดา้นกระบวนการคิด
และปฏิบติัไดจ้ริง วดัและประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งมิใช่จะมุ่งเนน้เพื่อพฒันานักเรียน
กลุ่มเป้าหมายนีห้รือใหเ้ฉพาะโปรแกรมนีเ้ท่านั้นท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ โปรแกรมท่ีสมบูรณ์จะตอ้ง
สามารถน าไปใช้ได้กับนักเรียนกลุ่มอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจจะพบ จึงควรพิจารณาในจดุนีเ้ป็นส าคญั 2. การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน โดย
วิธีการทดสอบย่อยระหว่างการจัดการเรียนรู ้ ใหอ้อกแบบอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่นเหมาะ
กบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล  ใชห้ลักการสอนโดยยึดหลักนกัเรียนแต่ละคนมี
การรบัรูไ้ม่เท่ากัน มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูผู้สอนจะต้องเขา้ใจและน าไปใชเ้พื่อป้องกัน
ปัญหาในดา้นการวดัและประเมินผล นอกจากนี ้การสรา้งวิธีการเสริมแรงผูเ้รียนในลกัษณะต่าง ๆ 
อาทิ การจัดท าแฟ้มผลงานนักเรียนรายบุคคล สะสมผลงาน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นความกา้วหนา้
ของตนเอง และใหผู้ป้กครองไดม้ีส่วนร่วมรบัทราบผลของการรว่มกิจกรรมการเรียนรู ้หรือช่วยฝึก
ทกัษะเพิ่มเติม ท่ีบา้น ก็จะเป็นแนวทางในการรว่มมือกนัพฒันานกัเรียนไดม้ากยิ่งขึน้ 

ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปเป็น
ภาพประกอบ 8 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการด าเนินการในโปรแกรมฯ ท่ีไดป้รบัปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 



  197 

ตอนที่  3 ผลการทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเรียน รู้ด้าน
คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อท่ีใชใ้นการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู 
N    แทน  จ านวนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย   

�̅�   แทน    ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
E1  แทน  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้ระหว่างเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 
E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรู ้หลังการร่วมกิจกรรม  คิด

เป็นรอ้ยละ  
E.I.  แทน  ดชันีประสิทธิผล 
∑ x   แทน คะแนนรวมจาการท าแบบฝึกหดัหรือประกอบกิจกรรมระหว่างเรียน 
∑ F  แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน 
A   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมการเรียน 
B   แทน  คะแนนเต็มของการประเมินหลงัเรียน 

น าเสนอเป็น 2 ตอน  ไดแ้ก ่
ตอนท่ี 1  ผลการทดลองใชโ้ปรแกรม  ไดแ้ก่   

1.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ด้าน
คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
โดยใชเ้กณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 

1.2 ผลการวิ เคราะห์หาค่าดัช นีป ระสิท ธิผล (Effectiveness index : E.I.) 
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยใชค้ะแนนรวมของกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 

ตอนท่ี 2 ผลการปรบัปรุงโปรแกรม โดยการวิเคราะหผ์ลการสัมภาษณผ์ูเ้กี่ยวขอ้งกับ
การทดลองโปรแกรมฯ  รวมทัง้สิน้ 5 คน ได้แก่  ครูผูส้อน ผูช้่วยสอน ครูผูดู้แลนักเรียนเรียนร่วม 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  และศึกษาผูนิ้เทศ    
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ผูว้ิจัย น าเสนอผลการทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรม มีรายละเอียดในแต่ละตอน 
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการทดลองใชโ้ปรแกรม   
1.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ด้าน

คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
โดยใชเ้กณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80  

นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เขา้รบัโปรแกรมฯ รว่มกิจกรรม
การเรียนรู ้เรื่อง เศษส่วน 6 ระดับการเรียนรู ้(Level) โดยครูผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอน รูปธรรม
น าไปสู่นามธรรม (CRA) ประกอบแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning)
ให้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้จ  านวน 10 คน ตามความบกพร่องท่ีวินิจฉัยพบ ทดสอบ
ความรูท้ั้ง 6 ระดับการเรียนรู้ (Level) และทดสอบความรู้หลังจบการร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ 
รวบรวมคะแนนและวิเคราะหผ์ลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ ดงัตารางที่ 15 

ตาราง 16 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ส าหรบั
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ (N=10) 

นกัเรียน 
คนที่.รหสั 

คะแนนระหว่างเรียน (E1)  

รวม 
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 
(E1)  

(50 คะแนน) 

Level   (คะแนน) 

1 
(50) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

6 
(10) 

1.  M1-1 47 8 9 8 8 8 88 48 
2.  M1-2 38 7 6 8 7 7 73 38 
3.  M1-3 40 7 6 8 8 8 77 40 
4.  M2-1 40 6 6 9 8 7 76 44 
5.  M2-2 50 6 8 9 8 8 89 45 
6.  M2-3 50 8 8 9 9 7 91 48 
7.  M2-4 45 7 7 9 9 8 85 45 
8.  M3-1 38 7 7 9 7 8 76 41 

9.  M3-2 40 6 7 9 9 8 79 45 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

นกัเรียน 
คนที่.รหสั 

คะแนนระหว่างเรียน (E1)  

รวม 
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 
(E1)  

(50 คะแนน) 

Level   (คะแนน) 

1 
(50) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

6 
(10) 

10. M3-3 40 6 7 9 9 8 79 40 
รวม 429 70 91 75 87 83 814 434 
เฉล่ีย 42.90 7.00 9.10 7.50 8.70 8.30 81.40 43.40 
รอ้ยละ 85.8 70 91 75 87 83 81.40 86.80 

E1/E2 E1 = 81.40  E2 = 86.80     

 
จากตาราง 16 พบว่า โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบั

นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ มีประสิทธิภาพ 81.4/ 86.8 สงูกว่า
เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้แสดงว่ากระบวนการ (E1) เท่ากบั 81.4 สงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และมี
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(E2) เท่ากบั 86.8   

1.2 ผลการวิเคราะหห์าค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index  :  E.I.) โปรแกรม
การจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยใชค้ะแนนรวมของกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 

ตาราง 17 ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ส าหรบั
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ (N=10)   

จ านวน
นกัเรียน 

ผลรวม
ของ

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวมการ
ทดสอบ
ก่อน
เรียนรู ้

คะแนน
รวมการ
ทดสอบ
หลงั
เรียนรู ้

ความกา้วหนา้ รอ้ยละของ
ความกา้วหนา้ 

ดชันี
ประสิทธิผล 

(Effectiveness 
index  :  E.I.) 

10 500 205 434 229 +45.80 0.78 
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จากตาราง 17 พบว่า หลังจากเขา้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน แลว้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้มีคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 205 คะแนน มีคะแนน
หลงัเรียน เท่ากบั 434 คะแนน  คิดเป็นรอ้ยละของความกา้วหนา้ +45.80  ค่าดชันีประสิทธิผลของ
โปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  เท่ากบั 0.78 
และสามารถน าเสนอรายละเอียดของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเขา้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 18 คะแนนทดสอบก่อนและหลังใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ (จ านวน 10 คน)   

นกัเรียน 
คนท่ี/รหสั 

ก่อนเขา้โปรแกรม 
(50 คะแนน) 

รอ้ยละ 
หลงัเขา้โปรแกรม 
(50 คะแนน) 

รอ้ยละ 

1. M1-1 16 32 48 96 
2. M1-2 14 28 38 76 
3. M1-3 14 28 40 80 
4. M2-1 21 42 44 88 
5. M2-2 25 50 45 90 
6. M2-3 22 44 48 88 
7. M2-4 20 40 45 90 
8.M3-1 28 56 41 82 
9. M3-2 23 46 45 90 

10. M3-3 22 44 40 80 

 
จากตาราง 18 แสดงคะแนนการทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน เร่ือง เศษส่วน ก่อนและหลังเขา้

ร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรูร้ะดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 10 คน พบว่า นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูท้กุคนมี
คะแนนการสอบความรูพ้ืน้ฐาน เร่ืองเศษส่วน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน    
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ภาพประกอบ 9 แผนภมูิแท่งแสดงคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการเรียนรู้
ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ะดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

จากตารางท่ี 18 และภาพประกอบ 9 สามารถสรุปไดว้่า นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
ดา้นคณิตศาสตร ์จ านวน 10 คน  มีความรูค้วามสามารถในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
สามารถท าแบบทดสอบความรูพ้ืน้ฐานด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน สูงขึน้กว่าก่อนเข้ารับ
โปรแกรมฯ  

ตอนท่ี 2 ผลการปรบัปรุงโปรแกรม โดยการวิเคราะหผ์ลการสัมภาษณผ์ูเ้กี่ยวขอ้งกับการ
ทดลองโปรแกรมฯ   

ผูว้ิจัยสัมภาษณ ์ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการทดลองใชโ้ปรแกรม รวมทัง้สิน้ 6 คน ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 
ผูช้่วยสอน ครูผูดู้แลนกัเรียนเรียนรว่ม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูนิ้เทศและศึกษานิเทศก ์วิเคราะห์
ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์  ได้แก่   
1) ภาพรวมของโปรแกรม 2) แผนการจัดการเรียนรู ้3) ลักษณะของโปรแกรม 4) กิจกรรมใน
โปรแกรม  ความน่าสนใจ ความเหมาะสมกับนักเรียน จัดกิจกรรมไดต้รงตามก าหนดเวลา 5) การ
ประเมินวัดและผล ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู ้ยืดหยุ่น การตัดสินผลการเรียนรูแ้ต่ละระดับ 
(Level) 6) แบบทดสอบแต่ละระดบั (Level) 7)  ส่ือการเรียนรู ้ ง่ายต่อการเรียนรู ้ สะดวกในการใช้
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งาน  8) คู่มือการใช้โปรแกรม องค์ประกอบ รูปแบบคู่มือ สะดวกต่อการใช้งาน 9) สถานท่ี 
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 10) การใชง้านโปรแกรม ประโยชนต่์อนกัเรียนและครู    

1. สรุปผลการสมัภาษณต์ามประเด็นค าถาม ดงันี ้ 
จากการสัมภาษณ ์ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูนิ้เทศการสอน ครูผูส้อน 

ครูผูช้่วยสอน ครูผูด้แูลนกัเรียนเรียนรว่ม  เร่ือง การใชโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า 

ประเด็นที่ 1  ภาพรวมของโปรแกรมฯ 
ศึกษานิเทศก ์ กล่าวว่า …โปรแกรมฯมีองค์ประกอบครอบคลุมเนือ้หาตรงตาม

วตัถปุระสงค์ จดัเป็นระดบัความยากง่าย ใหน้กัเรียนเขา้โปรแกรมตามขอ้บกพร่องทีพ่บ” 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า  ...จดัเตรียมโปรแกรมฯไวไ้ดเ้หมาะกบัการเรียนรู้

ของนกัเรียน” 
ครูผูนิ้เทศการสอน กล่าวว่า …โปรแกรมฯมีการจัดเตรียมเนือ้หาที่ตรงกบัปัญหา

ทีน่กัเรียนมีอยู่ จึงเป็นประโยชนม์าก” 
ครูผูส้อน  กล่าวว่า …เป็นโปรแกรมฯทีจ่ดัเตรียมเนือ้หาการสอน ตามระดบัความ

ยากง่าย สามารถสอนนกัเรียนไดต้ามโปรแกรม” 
ครูผูช้่วยสอน กล่าวว่า …โปรแกรมฯเหมาะสมกบันกัเรียน แกป้ัญหานกัเรียนได้

ดี” 
ครูผูดู้แลนักเรียนเรียนร่วม  กล่าวว่า …เป็นโปรแกรมฯที่ดีมากนกัเรียนสนใจเขา้

ร่วมกิจกรรมในโปรแกรม” 
ดงันัน้ ในภาพรวมของโปรแกรมฯ จากการสมัภาษณ ์สรุปไดว้่า   โปรแกรมฯ นี ้มี

องคป์ระกอบเหมาะสม มีการจัดเตรียมเนือ้หาและกิจกรรมท่ีตรงความตอ้งการของนักเรียนท าให้
นกัเรียนสนใจเขา้รว่มโปรแกรมฯ 

ประเด็นที่ 2  แผนการจดัการเรียนรู ้
ศึกษานิเทศก ์ กล่าวว่า  …แผนการจดัการเรียนรู ้มีองค์ประกอบครบถว้น เนือ้หา

ครอบคลมุตรงตามจุดประสงค์ หลงัจากการประเมินและปรบัแกม้าแลว้” 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า...จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูไ้วเ้หมาะสมดี

มาก” 
ครูผู้นิเทศการสอน  กล่าวว่า  ...จัดเตรียมไวเ้หมาะสมกับนักเรียน และอาจ

น าเสนอในรูปแบบแผนการสอนหนา้เดียว เพือ่สรา้งความน่าสนใจใหค้รูทีจ่ะน าโปรแกรมไปใชง้าน
ต่อไป” 
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ครูผูส้อน   กล่าวว่า  ...จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูที้ม่ีองค์ประกอบครบถว้น 
เนือ้หาครอบคลมุตรงตามจุดประสงค์” 

ครูผูช้่วยสอน  กล่าวว่า …จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูไ้วเ้หมาะสมดีมากใช้
สอนไดต้รงกบัแผนทีจ่ดัเตรียมไวแ้ผนการจดัการเรียนรู”้ 

ครูผู้ดูแลนักเรียนเรียนร่วม  กล่าวว่า …แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
นกัเรียนดีมาก” 

ดังนั้น ในประเด็น แผนการจัดการเรียนรู้  จากการสัมภาษณ์ สรุป ได้ว่า   
โปรแกรมฯ นี ้มีจดัเตรียมแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีองคป์ระกอบของการเขียนแผนฯ ไดเ้หมาะสม มี
การจัดเตรียมเนือ้หาและกิจกรรมท่ีตรงความต้องการของนักเรียนท าให้นักเรียนสนใจเข้าร่วม
โปรแกรมฯ 

ประเด็นที่ 3  กิจกรรมในโปรแกรม 
ศึกษานิเทศก์  กล่าวว่า  …กิจกรรมการเรียนรู้ ที่จัดใหน้ักเรียน เนน้การใชสื้่อ

รูปธรรม ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้” 
ผู้บริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า ...มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เหมาะกับ

นกัเรียนกลุ่มนี”้ 
ครูผู้นิเทศการสอน  กล่าวว่า  ...กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นไปตามแผนการจัดการ

เรียนรู ้ ใชสื้อ่การเรียนรูป้ระกอบการสอน ” 
ครูผูส้อน   กล่าวว่า  ...จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงกับระดับความสามารถของ

นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม เป็นไปตามที่
ออกแบบไวส้ าหรบันกัเรียนแต่ละคน” 

ครูผูช้่วยสอน  กล่าวว่า …จัดกิจกรรมที่ใชสื้่อฯที่นกัเรียน สนใจเรียนรู ้มีขัน้ตอน
การสอนและการร่วมกิจกรรม” 

ครูผูดู้แลนักเรียนเรียนร่วม  กล่าวว่า …นักเรียนชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โปรแกรมฯ ” 

ดังนั้น ในประเด็น กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ จากการสัมภาษณ์ สรุป ได้ว่า   
กิจกรรมการเรียนรู ้ได้มีการออกแบบไว้  ได้เหมาะสม มีการจัดเตรียมความพรอ้มส าหรับจัด
กิจกรรมให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ออกแบบการเรียนรู ้จัดส่ืออุปกรณ์ ตรงตามความ
ตอ้งการของนกัเรียน 
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ประเด็นที่ 4  แบบทดสอบ 
ศึกษานิเทศก ์ กล่าวว่า ...แบบทดสอบรายจุดประสงค์ สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม”    
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า ...จดัเตรียมแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียนและ

แบบทดสอบย่อยไวเ้หมาะสมดีมาก” 
ครูผูนิ้เทศการสอน  กล่าวว่า ...pre-test , post-test  ,แบบทดสอบทุกระดบัการ

เรียนรู ้เหมาะสมดีมาก ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพแลว้” 
ครูผูส้อน  กล่าวว่า ...จดัเตรียมแบบทดสอบตรงตามศกัยภาพของนกัเรียน” 
ครูผู้ช่วยสอน กล่าวว่า ...แบบทดสอบรายจุดประสงค์ สอดคลอ้งกับเนือ้หา ที่

สอนในแต่ละระดบั”   
ครูผู้ดูแลนักเรียนเรียนร่วม กล่าวว่า ...แบบทดสอบ ตรงตามที่เคยเรียนรู้  มี

จ านวนเพยีงพอกบันกัเรียน ทีท่ าผิดพลาดและตอ้งการทดสอบใหม่” 
ดงันัน้ ในประเด็น แบบทดสอบ ท่ีใชใ้นโปรแกรมฯ  จากการสัมภาษณ ์สรุป ไดว้่า   

แบบทดสอบ ท่ีจัดเตรียมไว้ใช้ในโปรแกรมฯ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบย่อยหลังการเรียนรูแ้ต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ น าไปใช ้ไดผ้ลดีมาก 

ประเด็นที่ 5 การประเมินวดัและผล 
ศึกษานิเทศก ์ กล่าวว่า...แบบประเมินความสามารถนกัเรียน ครอบคลุมเนือ้หา

และจุดประสงค์”  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า ...ประเมินผลและแสดงผลการตัดสินการเรียนรู้

แต่ละระดบัและด าเนนิการวดัประเมินผลไดดี้”    
ครูผูนิ้เทศการสอน  กล่าวว่า ...มีการปรบัวิธีการวดัและประเมินผลใหเ้หมาะกบั

นกัเรียนทีแ่ตกต่างกนั   และอาจสรา้งแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน”์ 
ครูผู้สอน  กล่าวว่า ...ได้ปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะกับนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู”้ 
ครูผู้ช่วยสอน  กล่าวว่า...มีการประเมินวัดและผล แต่ละเรื่องย่อย  มีความ

หลากหลาย ไม่ใช่แค่การท าแบบทดสอบแบบการฝนค าตอบ” 
ครูผูด้แูลนกัเรียนเรียนรว่ม กล่าวว่า...การประเมินวดัและผลเหมาะสม” 
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ดงันัน้ ในประเด็น การวัดและประเมินผล จากการสัมภาษณ ์สรุป ไดว้่า  การวัด
และประเมินผล ในโปรแกรมฯ  มีความหลากหลายเหมาะกบันักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูแ้ต่ละ
คน   

ประเด็นที่ 6 ส่ือการเรียนรู ้ 
ศึกษานิเทศก์   กล่าวว่า ...มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ไว ้ เหมาะกบันกัเรียน   

แต่หากมี หลากหลายสรา้งความสนใจใหน้กัเรียน  ท าใหเ้ขา้ใจไดม้ากยิ่งขึน้”   
ผูบ้ริหารสถานศึกษา   กล่าวว่า ...สื่อการเรียนรูดี้มาก ถา้เตรียมไวห้ลายรูปแบบ

จะเพิ่มความน่าสนใจไดอ้ีก” 
ครูผู้นิเทศการสอน กล่าวว่า ...นักเรียน สามารถเรียนรู้ไดจ้าก การใชสื้่อการ

เรียนรูที้จ่ดัเตรียมไว ้ และใหเ้พิ่มค าชีแ้จงว่าใชสื้อ่ฯ ชดุไหน กบักิจกรรมไหน ” 
ครูผูส้อน   กล่าวว่า ...สื่อการเรียนรูเ้หมาะกบันกัเรียน ท าใหเ้ข้าใจไดง่้าย หาก

ปรบัวสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชท้ าสือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน จะท าใหน้ าไปใชป้ระโยชนไ์ดส้ะดวกมากยิ่งขึน้” 
ครูผูช้่วยสอน   กล่าวว่า ...สือ่การเรียนรูส้รา้งความสนใจใหน้กัเรียน” 
ครูผูด้แูลนกัเรียนเรียนรว่ม  กล่าวว่า ...สือ่การเรียนรูน่้าสนใจ” 
ดงันัน้ ในประเด็น ส่ือการเรียนรูท่ี้ใชใ้นโปรแกรมฯ  จากการสมัภาษณ ์สรุป ไดว้่า    

ส่ือการเรียนรูท่ี้น ามาใชป้ระกอบการจัดการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้มีรูปแบบ 
สีสัน ท่ีสรา้งความสนใจให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ท าให้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงตาม
ก าหนด 

ประเด็นที่ 7 สถานท่ี/บรรยากาศในการเรียนรู ้
ศึกษานิเทศก ์ กล่าวว่า ...จดัเตรียมสถานที ่เหมาะสม  บรรยากาศเหมาะกบัการ

เรียนรูร้ายบุคคล บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม เหมาะสมดีมาก” 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า ...จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เกา้อี ้และอุปกรณ์การ

เรียนรู ้เหมาะสม กบัการเรียนรู ้ไม่มีส่ิงรบกวน” 
ครูผูนิ้เทศการสอน  กล่าวว่า ...เตรียมหอ้งเรียนไวเ้หมาะส าหรบัการสอนนกัเรียน

ทีละคนหรือกลุ่มย่อย” 
ครูผูส้อน  กล่าวว่า ...สถานที่ หอ้งเรียนเหมาะสมดีมาก  มีความเป็นส่วนตวั มี

อปุกรณ์พรอ้ม” 
ครูผูช้่วยสอน  กล่าวว่า ...สถานทีแ่ละบรรยากาศเหมาะกบัการสอน” 
ครูผูด้แูลนกัเรียนเรียนรว่ม กล่าวว่า ...สถานทีเ่หมาะสมดีมาก” 
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ดงันั้น ในประเด็น สถานท่ี ท่ีใชใ้นโปรแกรมฯ  จากการสัมภาษณ ์สรุป ไดว้่า    มี
การจัดเตรียมสถานท่ีส าหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ได้
เหมาะสม สงบ เงียบ เหมาะกับการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล  สะดวกในการใช้งาน  มี โต๊ะ เก้าอี ้ 
ส าหรบันกัเรียน มีท่ีวางและเก็บอปุกรณก์ารเรียนรู ้

ประเด็นที่ 8 คู่มือการใชโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
ศึกษานิเทศก ์  กล่าวว่า ...มีรูปแบบเหมาะสม อธิบายการใชโ้ปรแกรมฯไวช้ดัเจน 

เขา้ใจง่าย” 
ผู้บริหารสถานศึกษา   กล่าวว่า ...จัดเตรียมคู่มือการใช้โปรแกรมฯ ไวท้ าให้

สะดวกต่อการใชง้าน ถา้มีรูปแบบออนไลนด์ว้ยจะดีมาก” 
ครูผูนิ้เทศการสอน  กล่าวว่า ...มีคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ ท าใหผู้จ้ะน าโปรแกรมนี ้

ไปใช ้มีความสะดวกมากขึน้” 
ครูผูส้อน  กล่าวว่า ...คู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ มีรายละเอียดระบุไว ้พรอ้มน าไปใช้

งาน หลงัจากการทดลองใชแ้ลว้ พบว่ามีประโยชน ์เป็นแนวทางในการปฏิบติัไดจ้ริง” 
ครูผูช้่วยสอน  กล่าวว่า ...ไดอ้่านคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ แลว้น าไปใชไ้ดจ้ริง” 
ครูผูดู้แลนักเรียนเรียนร่วม กล่าวว่า ...คู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ  จัดท าเป็นรูปเล่ม 

สวยงาม” 
ดงันัน้ ในประเด็น คู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ  จากการสมัภาษณ ์สรุป ไดว้่า คู่มือการ

ใชโ้ปรแกรมฯท่ีจดัเตรียมไว ้ใสรูปแบบและรายละเอียดท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้จริง 
ประเด็นที่ 9 ประโยชนข์องโปรแกรมฯ 

ศึกษานิเทศก ์ กล่าวว่า ...เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและครูผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ และ
สามารถใชเ้ป็นโปรแกรมฯตน้แบบใหก้บัผูที้ส่นใจไดดี้” 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา กล่าวว่า ...เป็นโปรแกรมฯที่ดีมากสามารถเป็นตน้แบบใหผู้้
ทีส่นใจน าไปใชไ้ด”้ 

ครูผูนิ้เทศการสอน กล่าวว่า ...เป็นโปรแกรมฯที่เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนกลุ่มนี ้
และอาจน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มอ่อนได ้ ทดลองน าไปใชแ้ละสรุปผล เพือ่จะไดเ้กิดประโยชน์มาก
ขึน้” 

ครูผู้สอน กล่าวว่า ...โปรแกรมฯนี ้มีประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีการให้เข้ารับ
โปรแกรมฯตามขอ้บกพร่องของตนเอง” 

ครูผูช้่วยสอน กล่าวว่า ...เป็นโปรแกรมฯทีม่ีประโยชนต่์อนกัเรียนมาก” 
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ครูผูด้แูลนกัเรียนเรียนรว่ม  กล่าวว่า ...โปรแกรมฯมีประโยชนม์าก” 
ดังนั้น ในประเด็น โปรแกรมฯ  จากการสัมภาษณ์ สรุป ได้ว่า    โปรแกรมการ

จัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน เป็นประโยชนต่์อนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
และแนะน าใหผู้ท่ี้สนใจสามารถน าโปรแกรมนีไ้ปใช ้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สรุปไดด้งันี ้ 
1) โปรแกรมฯ นีม้ีลกัษณะเด่น คือ มีการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนบกพรอ่ง

ทางการเรียนรูก้่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ดดี้มาก  

2)  ในช่วงแรก ของการเขา้โปรแกรมฯ มีการประชุมตกลง นัดหมายการเขา้ร่วม
กิจกรรมในโปรแกรม ท าให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูได้มีส่วนร่วมในการจัดตารางเวลา ด้วย
ตนเองตามความตอ้งการ  

3) ควรจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP : Individual Implementation Plan) 
ซึ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรูร้ายชั่วโมง ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูโ้ดยเฉพาะ 

สรุปไดว้่า โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ และเหมาะกับ
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น
รายบุคคล โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ามล าดับขั้นตอนการสอน และกลยุทธ์ CRA 
ประกอบการฝึกปฏิบติัดว้ยการใชส่ื้อการเรียนรู ้ดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  ส าหรบันกัเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม  เป็นงานวิจัย
ประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีรายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่ง
หมาย วิธีการด าเนินการวิจยั สรุป อภิปรายและขอ้เสนอแนะ โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้   

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
ความมุ่งหมายของการวิจยั ครัง้นี ้ มีดงันี ้

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้าน
คณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สังกดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อสรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

3. เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
วิธีด าเนินการวิจยั เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์ 

ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้มี 3 ระยะ ดงันี ้ 
ระยะที่ 1 ส ารวจขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ของนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

การด าเนินการวิจยัในระยะนี ้ แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   
ขั้นตอน ท่ี  1 คัดกรองนักเรียนบกพร่อ งทางการเรียน รู้ ระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี 2 วินิจฉัยขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตรข์องนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

ขั้นตอนท่ี 1 ยกร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประเมิน
คณุภาพรา่งโปรแกรม โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 2 สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรม โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ  

ขัน้ตอนท่ี 3 ปรบัปรุง ตามท่ีผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะ   
ระยะที่  3 ทดลองใช้และปรับป รุงโปรแกรมการจัดการเรียน รู้ด้าน

คณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ทดลองใชโ้ปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เรื่อง 

เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรม  
ขั้นตอนท่ี 3 ปรบัปรุงแก้ไขโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์

ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 ส ารวจข้อบกพร่องด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

จากการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 80 คน โดย
นักเรียนท าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ท่ีมี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของเนือ้หา
กบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้มีค่าเท่ากับ 1.00 ทกุขอ้  ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง(IOC) ของจุดประสงค์
การเรียนรูก้บัแบบทดสอบขอ้วินิจฉัยขอ้บกพร่อง  มีค่า 0.80 ถึง 1.00 ค่าความยากง่าย (Difficlty) 
0.20 ถึง 0.83 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 0.20 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ 0.84 ผลการท าแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งฯ พบว่า ค่าเฉล่ียและค่ารอ้ยละของการท า
แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องฯ ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้มีเฉล่ีย 21.07 คะแนน  
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คิดเป็น รอ้ยละ 42.14 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 50 หมายความว่า นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้
มีขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน สรุปการเรียงล าดบัความบกพรอ่ง ไดด้ังนี ้ อนัดับท่ี 
1 เร่ืองการด าเนินการของเศษส่วน การบวกลบเศษส่วน  กรณี ตัวส่วน ไม่เท่ากัน อันดับท่ี 2 เร่ือง 
การเปรียบเทียบเศษส่วน อนัดบัท่ี 3 เร่ือง การด าเนินการของเศษส่วน  การหารเศษส่วน อนัดบัท่ี 4  
เร่ือง เศษส่วนเบือ้งตน้ อันดับท่ี 5 เรื่อง การด าเนินการของเศษส่วน  การบวกลบเศษส่วน กรณีตัว
ส่วนเท่ากัน อันดับท่ี 6 เร่ือง การด าเนินการของเศษส่วน  การคณูเศษส่วน เมื่อวินิจฉัยขอ้บกพรอ่ง
เร่ืองเศษส่วนของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ในแต่ละเร่ืองย่อย พบว่า 1)  การด าเนินการของ
เศษส่วน การบวกลบเศษส่วน กรณี ตัวส่วน ไม่เท่ากัน มีข้อบกพร่องมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 
77.92 โดยแบ่งเป็น ขอ้บกพรอ่งเรื่องแรกคือการบวกเศษส่วนกรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั เกิดจากการใช้
วิธีน าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษและตัวส่วนมาบวกกับตัวส่วน มากท่ีสุด  นอกจากนี ้ใชก้ารน าตัว
เศษมาคูณกนัและน าตวัส่วนมาคณูกัน น าตัวเศษมาบวกกนัและตัวส่วนมีค่าเท่ากบัตวัส่วนท่ีมีค่า
มากกว่า และน าโจทย์ตัวเศษมาเขียนต่อกัน น าโจทยต์ัวส่วนมาเขียนต่อกัน และ เรื่องท่ีสองคือ 
การลบเศษส่วนกรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน นักเรียนใชว้ิธีการคิดค านวณ โดยน าตัวเศษมาลบกัน และ
น าตวัส่วนมาลบกนัมากท่ีสดุ นอกจากนีน้กัเรียนใชก้ารน าตวัเศษมาลบกัน และตัวส่วนมีค่าเท่ากับ
จ านวนมาก หรือน าตัวเศษมาลบกนัและน าตวัส่วนมาคณูกัน  น าตวัเศษมาหารกัน และน าตัวส่วน
มาหารกัน 2) การเปรียบเทียบเศษส่วน รอ้ยละ 67.08 นกัเรียนจะเปรียบเทียบเฉพาะตวัเศษกับตัว
เศษ ไม่ค านึงว่าตัวส่วนจะเท่ากันหรือไม่ นอกจากนีย้ังไม่เขา้ใจสัญลักษณน์้อยกว่าหรือมากกว่า 
ขอ้บกพรอ่ง เร่ืองการเรียงล าดบัจ านวน  นกัเรียนจะเรียงจากตวัเลขท่ีมองเห็น โดยไม่ไดเ้รียงล าดับ
ตามค่าของเศษส่วน ท าใหน้ักเรียนตอบค าถามผิด  ขอ้บกพร่องเรื่องการด าเนินการของเศษส่วน  
3) การด าเนินการของเศษส่วน การหารเศษส่วน รอ้ยละ 62.50 นักเรียนสบัสนกบัวิธีการหารท่ีเคย
เรียนมา โดยน าตวัเศษมาคูณกันและน าตัวส่วนมาคณูกนั  หรือใชว้ิธีการคูณไขว ้แต่กลับใชว้ิธีน า
ตวัเลขมาหารกัน ท าใหน้ักเรียนตอบค าถามผิด 4) นิยามของเศษส่วน  รอ้ยละ 57.33 นักเรียนไม่
เขา้ใจนิยามเศษส่วน ไม่เขา้ใจนิยามของตวัส่วน โดยนบัส่วนท่ีแรเงาเป็นตวัเศษ และนบัส่วนท่ีไม่แร
เงาเป็นตัวส่วน เขียนภาพแทนเศษส่วนไม่ได ้ไม่เขา้ใจการเปล่ียนเศษเกินเป็นจ านวนคละ หรือการ
เปล่ียนจ านวนคละใหเ้ป็นเศษเกิน สับสนขั้นตอน การน าจ านวนใดคูณจ านวนใด หรือจ านวนใด
บวกกับจ านวนใด ไม่ทราบวิธีการท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่า ท าใหน้กัเรียนตอบค าถามผิด 5) การ
ด าเนินการของเศษส่วน การบวกลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนเท่ากนั พบรอ้ยละ 48.30 นักเรียนน าตัว
เศษมาบวกหรือลบกนั และน าตวัส่วนมากหรือลบกนั และยังน าตวัเศษมาบวกลบกัน แต่ใชต้วัส่วน
ท่ีมีค่ามากเป็นตวัส่วนของค าตอบ หรือน าตวัส่วนมาคณูกนัเพื่อเป็นค าตอบ และ 6) การด าเนินการ
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ของเศษส่วน การคูณเศษส่วน พบเพียงรอ้ยละ 39.17 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด โดย
นกัเรียน น าตวัเศษมาคูณกัน ตวัส่วนเท่ากับตัวส่วนในโจทยท่ี์มีค่ามาก น าโจทยต์ัวส่วนตวัเศษมา
คณูไขวก้นั    

ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ผลการสรา้งโปรแกรมจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ สรุปไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงันี ้

1. สรุปผลการพิจารณาร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามประเด็น
ค าถาม จากการท าแบบประเมินคณุภาพรา่งโปรแกรม โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน ไดด้งันี ้องคป์ระกอบ
ของโปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.6 ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.4 ลักษณะของโปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5 กิจกรรมใน
โปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 5 แผนการจดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.6 ส่ือการเรียนรู ้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.6 วิธีการวัดและประเมินผล มี
ความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 4.6 คู่มือการใชโ้ปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 5  

2. สรุปการพิจารณารา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู ้จากการสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 8 คน ได้ว่า ทุกประเด็นท่ี
พิจารณา ไดแ้ก่องคป์ระกอบของโปรแกรม  คือ จุดมุ่งหมายของโปรแกรม,ลักษณะของโปรแกรม,
ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรม,กิจกรรมในโปรแกรม, การวัดและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู ้ส่ือการ
เรียนรูแ้ละคู่มือการใช้โปรแกรม มีความเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 1) ให้พัฒนา
โปรแกรมใหส้มบูรณ์แบบ เป็นตน้แบบส าหรบัโรงเรียนหรือผูท่ี้สนใจ สามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้ริง 
ทั้งกรณี ท่ีจะใช้เนื ้อหาตามในโปรแกรมต้นแบบนี้และกรณี ท่ีจะใช้กับเนื้อหาอื่น  ๆ ซึ่งจะเกิด
ประโยชนส์ูงสุดกับนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 2) ผูส้อนหลกัควรจะเป็นครูคณิตศาสตร ์และ
ใหค้รูการศึกษาพิเศษหรือครูท่ีไดร้บัมอบหมายดแูลนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูเ้ป็นผูช้่วยสอน 
3) ให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ได้รับการจัดการเรียนรูเ้รียงล าดับตามท่ีระในโปรแกรม   
4) ใหโ้อกาสนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ดเ้รียนรูแ้ละพฒันาความสามารถใหไ้ดม้ากท่ีสดุ เนน้
ว่าไม่ควรก าหนดตามตารางเวลาท่ีแน่นอน 5) กิจกรรมในโปรแกรมเป็นส่ิงท่ีครูจะตอ้งด าเนินการ
จดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกับนักเรียน มีความยืดหยุ่น ใหโ้อกาสเรียนรูแ้ละการทดสอบ 6) ใชว้ิธีท่ี
หลากหลายในการวัดและประเมินผลนักเรียน ครูผู้สอนควรออกแบบวิธีการทดสอบให้มีความ
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ยืดหยุ่นเหมาะกับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้เช่น การดูภาพแล้วตอบค าถาม ครูช่วยอ่าน
ค าถามใหน้ักเรียนตอบ และอาจใหน้ักเรียนได้ประเมินตนเอง 7) การตัดสินผล “ผ่าน” หรือ “ไม่
ผ่าน” ในแต่ละเร่ืองย่อย ผูร้ว่มสนทนาใหค้วามเห็นว่า ควรใหน้กัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ไดร้บั
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อผ่านการประเมินในแต่ละเรื่องย่อย โดยครูผูส้อนจะตอ้งใชว้ิธีการ
ส่ือสารกับนักเรียนใหช้ัดเจน และปรบัการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและ
รว่มมือกับผูป้กครองในการฝึกทักษะการเรียนรู ้ก่อนการประเมินผล 8) มีการเสริมแรงนักเรียนให้
ก าลงัใจ 9) จดัท าแฟ้มนกัเรียนประวติัและผลงานของบกพรอ่งทางการเรียนรูท่ี้เขา้รว่มโปรแกรม 

ระยะที่ 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ผลการทดลองใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลังจากเข้ารับโปรแกรม 
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลสัมฤทธิ์

ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สูงกว่าก่อนเข้ารับโปรแกรม โดยวิเคราะห์ผลการหา
ประสิทธิภาพ และค่าดชันีประสิทธิผล ( E.I.) ของโปรแกรม และผลการสมัภาษณ ์สรุปไดด้งันี ้  

1. โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ มีประสิทธิภาพ 81.40 / 86.80 สงูกว่าเกณฑ ์
80/80 ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่ากระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.4 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และมี
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(E2) เท่ากบั 86.80   

2. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index : E.I.) โปรแกรม
การจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หาโดยใช้คะแนนรวมของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด หลังจากการใช้
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน เสร็จสิน้แลว้ พบว่านักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์มีคะแนนทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เท่ากับ 205 คะแนน มี
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน (post-test) เท่ากับ 434 คะแนน  คิดเป็นค่าร้อยละของ
ความก้าวหน้า เท่ากับ +45.80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้าน
คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน  เท่ากบั 0.78 

3. ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ ์ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูนิ้เทศการ
สอน ครูผู้สอน ครูผู้ช่วยสอน ครูผูดู้แลนักเรียนเรียนร่วม  เรื่อง การใชโ้ปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
ดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน  ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนตน้ โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ผลการสัมภาษณม์ีดังนี ้โปรแกรมมีการระบุ
ลักษณะและรายละเอียดไดเ้หมาะสม มีคู่มือการใช้โปรแกรม สะดวกต่อการใชง้าน  มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู ้กิจกรรมในโปรแกรม ครอบคลมุเนือ้หาการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้ง่ายต่อการ
เรียนรู้ น่าสนใจ เป็นแรงจูงใจในการมาร่วมกิจกรรม มีแบบทดสอบแต่ละระดับ  (Level)  
จดักิจกรรมไดต้รงตามเวลาท่ีตกลงกัน มีความยืดหยุ่นในการวัด-ประเมินผล และการตดัสินผลการ
เรียนรูแ้ต่ละระดับ (Level) จัดในสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม โปรแกรมนีเ้ป็น 
ประโยชนต่์อนกัเรียนและครู ดงันัน้ จึงสรุปผลการสมัภาษณไ์ดว้่า โปรแกรมนี ้เหมาะกบัการจดัการ
เรียนรูใ้ห้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล นักเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติจากส่ือการเรียนรูต้ามล าดับขั้นตอนการสอน ตามแนวคิดการสอนโดยใชก้ล
ยทุธ ์CRA   

การอภิปรายผล 
งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ดังนั้น 

ผูว้ิจยัจึงอภิปรายเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 
ระยะท่ี 1 ส ารวจขอ้บกพร่องดา้นคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผลสรุปการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน พบว่า
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้มีขอ้บกพร่องในเร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่
เท่ากนัมากท่ีสดุ  โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 22.08 ซึ่งขอ้บกพรอ่ง ท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ นักเรียนใช้วิธีการคิดค านวณ  โดยการน าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษและตัวส่วนมา
บวกกับตัวส่วน หรือน าตัวเศษมาลบกับตัวเศษและตัวส่วนมาลบกับตัวส่วน, ใชก้ารน าตัวเศษมา
คณูกนัและน าตวัส่วนมาคณูกนั, น าตวัเศษมาบวกหรือลบกนัและตวัส่วนมีค่าเท่ากบัตวัส่วนท่ีมีค่า
มากกว่า, น าโจทยต์ัวเศษมาเขียนต่อกัน, น าโจทยต์วัส่วนมาเขียนต่อกนั, น าตัวเศษมาลบกันและ
น าตัวส่วนมาคูณกัน, น าตัวเศษมาหารกันและน าตัวส่วนมาหารกนั  สอดคลอ้งกับการศึกษาวิจัย
ของ วรารัตน์ วิทูรางกูร (2561) ท่ีพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีความสับสนในการบวกและลบ
เศษส่วนท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน สับสนการบวกหรือการลบกับการคูณเศษส่วน  ไม่เข้าใจการบวก
เศษส่วนกับจ านวนคละ การบวกเศษส่วนกับเศษเกิน  เขา้ใจว่าท าวิธีเดียวกับวิธีคูณ ไม่เขา้ใจ
ขอ้ตกลงของการลบ สับสนกับการลบท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน เรื่องท่ีพบขอ้บกพร่องรองลงมา 3 เรื่อง 
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ไดแ้ก่ เร่ืองการเปรียบเทียบเศษส่วน  นักเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย คิดเป็นรอ้ยละ 32.92 เร่ืองการหาร
เศษส่วน ไดค้ะแนนเฉล่ีย คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 และเรื่อง นิยามของเศษส่วน ไดค้ะแนนเฉล่ีย คิด
เป็นรอ้ยละ 42.70 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารัตน์ วิทูรางกูร (2561) ท่ีพัฒนาแบบทดสอบ
วินิจฉัยทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วนส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าเขา้ใจ
การเขียนเศษส่วนจ านวนคละคลาดเคล่ือน  ไม่เขา้ใจเศษส่วนท่ีเท่ากัน ไม่เขา้ใจการเปรียบเทียบ
จ านวนลบกับศูนย ์ไม่เขา้ใจการเปรียบเทียบจ านวนคละกับเศษเกิน สับสนเครื่องหมาย ไม่เขา้ใจ
การเปรียบเทียบเศษส่วน สับสนการหารกับการบวกและลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน เขา้ใจการ
หารคลาดเคล่ือน เขา้ใจสมบติัการสลบัท่ีคลาดเคล่ือน สบัสนกบัการบวกและลบเศษส่วนท่ีตวัส่วน
ไม่เท่ากัน เข้าใจการหารเศษส่วนจ านวนคละคลาดเคล่ือน หากพิจารณาคะแนนจากการท า
ขอ้สอบทัง้ฉบับ พบว่า มีค่าเฉล่ีย 21.07 คิดเป็นรอ้ยละ 42.14 ซึ่งต ่ากว่ารอ้ยละ 50 มีขอ้บกพร่อง
มากท่ีสุด ได้แก่ เรื่อง การบวกลบเศษส่วน กรณีตัวส่วนไม่ เท่ากัน รองลงมาคือ เรื่องการ
เปรียบเทียบเศษส่วน การหารเศษส่วน  นิยามของเศษส่วน การคูณเศษส่วนและการบวกเศษส่วน 
กรณีตัวส่วนเท่ากัน ตามล าดับ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรารตัน ์วิทูรางกูร (2561) ท่ีพบความ
บกพร่องทางการเรียนเรื่องเศษส่วนของนักเรียน ท่ีเข้าใจเครื่องหมายของผลลัพธ์คลาดเคล่ือน 
เขา้ใจตัวเศษและตัวส่วนคลาดเคล่ือน ไม่เขา้ใจการเขียนเศษส่วน จ านวนคละ ไม่เขา้ใจเศษส่วนท่ี
เท่ากนั เขา้ใจการบวกจ านวนเต็มคลาดเคล่ือน  และงานวิจยัของ วิยดา ซ่อนข า (2551) ศึกษาเร่ือง 
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่ามีจุดบกพร่องของนักเรียนท่ีสอดคลอ้งกับงานวิจัยนีไ้ดแ้ก่ เร่ือง การบวก 
ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม  และนักเรียนบกพร่องในเรื่องการหารเศษส่วน  
นอกจากนี ้สมุานี  กล่ินพลู (2555) วิจยัเกี่ยวกบัการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อพฒันาการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ชัน้ประถมปีท่ี 6 พบขอ้บกพรอ่งเร่ืองการบวกเศษส่วน
ผิดโดยเขา้ใจว่าหาค าตอบ เช่นเดียวกบัตวัส่วนท่ีเท่ากัน การบวกตวัทดเกินหรือบวกไม่ครบทกุหลัก  
นักเรียนลบตัวเลขไม่ครบทุกหลัก  นักเรียนไม่มีความรูค้วามเข้าใจในการหาค าตอบจากโจทย์
ปัญหาเศษส่วน  แปลความหมายจากโจทยปั์ญหาผิด  ค านวณหาค าตอบไม่ได ้ ซึ่งเราสามารถน า
ข้อบกพร่องท่ีพบจากการทดสอบวินิจฉัยนี้  ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนให้กับนักเรียน 
สอดคลอ้งกบั Bloom (1981) ไดก้ล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัย ใชส้ าหรบัคน้หาจดุบกพรอ่งทางการ
เรียนของนักเรียน ในระดับทักษะพืน้ฐาน เพื่อค้นหาระดับการเรียนรูข้องนักเรียน แล้วคัดแยก
นกัเรียน เพื่อปรบัปรุงการสอนของครู อนัจะส่งผลต่อผลการเรียนของนกัเรียนต่อไป 
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ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

สรุปผลของการสรา้ง โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรบันักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ มีขั้นตอนการสรา้ง ดังนี ้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหลักสูตรคณิตศาสตร ์ การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ การสรา้งแบบทดสอบ  การวัดและประเมินผลนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ดา้น
คณิตศาสตร ์ จากนั้นยกร่างโปรแกรมฯ  พรอ้มสรา้งคู่มือการใชโ้ปรแกรม  โดยใชผ้ลการวินิจฉัย
ข้อบกพร่องทางการคณิตศาสตร ์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ด้าน
คณิตศาสตร ์ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม สังกดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลในการยกร่างโปรแกรมฯ  แล้วจึงประเมิน
คุณภาพร่างโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญท าแบบประเมินคุณภาพและการสนทนากลุ่ม(Focus 
group) ท าให้ได้โปรแกรมฯ ท่ีมี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2) ลักษณะ
ของโปรแกรม 3) ผู้เขา้ร่วมโปรแกรม 4)  กิจกรรมการเรียนรู ้และ 5) การวัดและการประเมินผล 
โดย การประเมินคุณภาพร่างโปรแกรม จาก ผู้เชี่ยวชาญท าแบบประเมินคุณภาพฯ และการ
สนทนากลุ่ม (focus group)  เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพร่างโปรแกรมฯ ในแต่ละ
ประเด็น พบว่าองค์ประกอบของโปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.60 ผู้เขา้ร่วม
โปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.40 ลกัษณะของโปรแกรม มีความเหมาะสมท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 5.00 กิจกรรมในโปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 แผนการจัดการ
เรียนรู ้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 4.60 ส่ือการเรียนรู ้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 
4.60 วิธีการวัดและประเมินผล  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.60 คู่มือการใชโ้ปรแกรม มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5 คิดค่าเฉล่ียของทุกประเด็นการประเมินคุณภาพของทั้ง
โปรแกรม เท่ากบั 4.75 ซึ่งกล่าวสรุปไดว้่า ผลการประเมินอยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  อาจเป็น
เพราะไดศึ้กษาจากเอกสารและการสอบถามผูม้ีประสบการณด์า้นการศึกษาพิเศษ เป็นขอ้มูลใน
การร่างโปรแกรมฯ ได้ครอบคลุมทุกประเด็น  ในส่วนของการสนทนากลุ่ม ( focus group) เพื่อ
ประเมินคุณภาพร่างโปรแกรมฯ นั้น ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายแนวคิด สรปว่า นักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้แต่ละคนมีความแตกต่างกนั จะมีระดับความสามารถดา้นคณิตศาสตรแ์ตกต่างกัน  
ในการจัดการเรียนรูจ้ึงควรก าหนดตามระดบัความสามารถ ไม่จ  าเป็นตอ้งสรา้งเป็นก าหนดการจัด
กิจกรรมส าหรบัทุกคนและนอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะน าการด าเนินการวัดและประเมินผล 
จะตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูต้ามจุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรมให้
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มากท่ีสุด สอดคลอ้งกับแนวคิดเร่ืองการจดัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning)  และ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของศิวพร กลับผดุง (2560) ท่ีใช้การจัดการเรียนรูแ้บบปรับเหมาะเพื่อ
พัฒนาความสามารถดา้นการค านวณของนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้โดยใหเ้รียนรูบ้ทเรียน
บนเว็บ (Web-based Instruction) ตามความสามารถของนกัเรียน ท าใหน้ักเรียนมีความสามารถ
ดา้นค านวณมากขึน้และมีความคงทนของความรู ้สิริลักษณ ์โปรง่สนัเทียะ (2550) ท่ีศึกษาการจัด
โปรแกรมซ่อมเสริม โดยจดัรูปแบบการสอน ส าหรบันักเรียนกลุ่มเล็กท าใหม้ีประสิทธิภาพการสอน
สงูกว่าหอ้งเรียนรวม และในการจัดกิจกรรมนั้นแบ่งเป็นขั้นเตรียมผูเ้รียน(Warm-up) ทบทวนส่ิงท่ี
เรียนมา(Whole Class Teaching) ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อเรียนรูร้่วมกันครูและนักเรียน  ขั้น
กิจกรรมเด่ียว(Seat Work)  เพื่อฝึกทกัษะ ทบทวนการเรียนรู ้และไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัตนเอง 

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ส าหรบั
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ถกูน าไปทดลองใชก้ับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สรุปได้
ว่าโปรแกรมฯ นีส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใชก้ลยุทธ์รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม (CRA) เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตามข้อบกพร่องท่ีวินิจฉัยพบ  และเป็นไปตาม
ตารางเรียนท่ีได้ท าการตกลงนัดหมายกันเป็นรายบุคคล สอดคลอ้งกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) ซึ่งเมื่อประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียน ก่อนและหลัง
การเขา้ร่วมโปรแกรม สรุปเป็นค่าประสิทธิภาพโปรแกรมไดเ้ท่ากับ 81.40 / 86.80 สูงกว่าเกณฑ ์ 
80/80 ท่ีก าหนดไวห้มายความว่า กระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.40 และมีประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
(E2) เท่ากับ 86.80 ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index : EI) ของนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังเรียนรูใ้นโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้าน
คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน เท่ากับ 0.78 แสดงว่านักเรียนมีสามารถเพิ่มขึน้  คิดเป็นรอ้ยละ 78 
สอดคลอ้งกับ โสรจัจะ  มีทรพัยม์ั่น (2563) พัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จ านวน 6 คน ผลการศึกษา
พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพ 87.34/89.11 และมีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.69 แสดงว่า เด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาทัง้ 6 คน มีความกา้วหนา้ในการเรียนทุกคน มีความสามารถใน
การเรียนรูแ้ละปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีสรา้งขึน้ตามศกัยภาพของตนเอง สรุปไดว้่า นักเรียนท่ีเขา้รว่ม
โปรแกรม จะไดร้บัการเรียนรูท่ี้ส่งผลใหม้ีความกา้วหนา้ทางการเรียน  และการท่ีใชว้ิธีการสอน หรือ
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กลยทุธท่ี์เหมาะสมกบันักเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จะยิ่งท าใหม้ีพฒันาการในการเรียน
มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะเรื่องท่ีนักเรียนพบปัญหาในด้านการเรียนหากได้วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล และแก้ปัญหาตรงกับจุดท่ีบกพร่องในลักษณะของการวินิจฉัยข้อบกพร่องจากนั้น
จัดการเรียนรูท่ี้ตรงกับความสามารถในการรับรูข้องนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จจากการเรียนรูด้้วยส่ือการเรียนรูส้ามมิติ  ท่ีเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกับ Dyson et al. 
(2018) ท่ีวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนเรื่องเศษส่วน หัวข้อ เศษส่วนท่ีเท่ากัน การ
ด าเนินการของเศษส่วน  ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาดา้นคณิตศาสตรร์ะดับชัน้ ป.6  โดยใชส่ื้อการ
สอนเป็นภาพเสน้จ านวน เปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนประกอบการใชส่ื้อการสอน กับ
กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มทดลองเกิดความคิดรวบยอดเรื่องการคิดค านวณ
เศษส่วน ทัง้หลงัจบการสอนในทันทีและแมเ้วลาผ่านไปก็ยงัสามารถท าไดแ้ละท าไดดี้กว่านกัเรียน
กลุ่มควบคุม  แสดงใหเ้ห็นว่า การใชส่ื้อการสอนมีส่วนส าคญัในการสรา้งความคิดรวบยอดใหก้ับ
นกัเรียน และยังสอดคลอ้งกับ Sharp and Shih Dennis (2017) ท่ีศึกษาผลของการใชก้ลยุทธ์ รูป
แบบจ าลอง (Model Drawing Strategy : MDS) ในการช่วยเหลือนักเรียนชั้น ป.4 ในเรื่องการ
เปรียบเทียบส่วนและการเรียงล าดับการแกปั้ญหาค าศัพทเ์ศษส่วน  ซึ่ง MDS นั้น คือ กลยุทธ์การ
คิดส าหรบัแกปั้ญหาค าศัพท ์เน้นการวาดภาพกราฟแท่งเพื่อเป็นตัวแทนของของปัญหาเศษส่วน  
ผลการทดลองพบว่าชดุรูปแบบการช่วยเหลือนีม้ีประสิทธิภาพส าหรบัการปรบัปรุงการแกปั้ญหาค า
เศษส่วนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้และยังจะคงอยู่หลังจาก 2-4 สัปดาห์
หลังจากการช่วยเหลือ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Booth et al (2014) ท่ีกล่าวสรุปว่า การ
ทดสอบปกติใชป้ระเมินความสามารถของนกัเรียน แต่หลงัจากช่วยเหลือนกัเรียนโดยใชก้ลยทุธก์าร
แสดงภาพแทนจ านวนเศษส่วน นักเรียนจึงสามารถใชแ้นวคิดเศษส่วน การเปรียบเทียบและการ
จดัล าดบัเศษส่วน  ในรูปแบบนามธรรมได ้จากงานวิจัยขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบรูเนอร ์ท่ี
มีแนวคิดว่า คนทุกคนจะมีพัฒนาการทางความรูค้วามเข้าใจ โดยผ่านกระบวนการ  ท่ีเรียกว่า 
Acting ,Imaging และ Symbolizing เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการ
เรียนรูท่ี้ออกแบบและปรบัเหมาะกับนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ในลักษณะของการเขา้ร่วม
โปรแกรม จะสามารถพัฒนนานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
โปรแกรมการจดัการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีผลการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
โปรแกรมการจัดการเรียนรูท่ี้สมบูรณ์ สามารถน าไปใชก้ับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ท่ีพบ
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ปัญหาด้านการเรียนคณิตศาสตร ์ภายใต้การดูแลและช่วยเหลือของครูผูส้อนตลอดการเข้าร่วม
โปรแกรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมฯและเตรียมความพรอ้มก่อนการใช้
โปรแกรมฯ และในส่วนของกิจกรรมการเรียนรูอ้าจจะน าเขา้สู่บทเรียนใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์
ท่ีนักเรียนพบในปัจจบุัน เชื่อมโยงไปสู่เนือ้หาการเรียนรู ้เพื่อกระตุน้ใหก้ารเรียนรูจ้ากส่ิงท่ีนักเรียน
คุน้เคย   

2. ครูผู้สอนสามารถน าผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องฯ และผลการเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ ไปเป็นขอ้มูลประกอบการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individual Education Program : IEP) และแผนการสอน เฉพาะบุ คคล ( IIP : Individual 
Implementation Plan) ของนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรูข้องโรงเรียน  และเก็บรวบรวมในแฟ้ม
ประวติัและผลงานของนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร ์ส าหรับ

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ในเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร ์หัวข้อเรื่องอื่น ๆ ท่ีนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรูพ้บปัญหาในการเรียน เช่น  สมการ  พหนุาม  เป็นตน้  

2. ควรศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ท่ีมีการใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งกับนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรูเ้ข้ามามีบทบาทในการฝึกทักษะ ท าการบ้าน เช่น เพื่ อนหรือรุ่นพี่หรือ
ผูป้กครอง   

3. ควรออกแบบการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน สามารถเรียนรูใ้นรูปแบบออนไลน ์เป็นการปรบั
ใหเ้หมาะกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท่ีอาจจะยังไม่คล่ีคลาย 
ไม่มีการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ  

4. ควรออกแบบการวัดและประเมินผลรายจุดประสงค ์ในแต่ละระดับการเรียนรู ้ใน
รูปแบบเกมการศึกษา (Game-based Learning :GBL) เช่น Kahoot,  Baamboozle, Quiziz , 
Quizalize เป็นต้น เพื่อสรา้งความสนุก เพิ่มความสนใจและความหลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลนกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
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ต าแหน่งปัจจบุนั   ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์     
สถานท่ีท างาน    โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ ์ สงักดั สพม.2 
วฒุิการศึกษา  ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร)์  ,  ศษ.ม.  

(การวดัและประเมินผลการศึกษา)   
 



  240 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ   
ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เศษส่วน  
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์ 

 
ดร. สาวติรี  จุ้ยทอง   
ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1      
วท.บ. (คณิตศาสตร)์  กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) ปร.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร) 
ความเชี่ยวชาญ  คณิตศาสตร ์/ วดัและประเมินผล 
ดร.ชามาศ ดิษฐเจริญ  
ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร     เขต 2   
ศษ.บ. (คอมพิวเตอรศึ์กษา)  กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน) ปร.ด.  
(การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย)์ 
ความเชี่ยวชาญ  หลกัสตูรและการสอน  / วจิยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์
นายพุฒิพงศ ์ ปรีเปรม 
ต าแหน่งปัจจบุนั  รองผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ   
สถานท่ีท างาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั  สงักดั สพม.กท 1  (โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
วฒุิการศึกษา   คบ. (คณิตศาสตร)์    ศษ.ม. (บรหิารการศึกษา)   
ความเชี่ยวชาญ  การสอนคณิตศาสตร ์ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ   
การสนทนากลุม่ focus group  (ระยะที่ 2 ) 

 
รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  
วท.บ. (สาขาวิชาเคมี) ,Master of Engineering ,Ph.D. in Engineering  
ความเชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา  
ดร.สมพร  หวานเสรจ็ 
ผูอ้  านวยการศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
ศษ.บ. (การสอนชีววิทยา -คณิตศาสตร)์ ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)  ศษ.ด.  
(หลกัสตูรและการสอน)  Special Education (Post doctorate in special education)  
ความเชี่ยวชาญ  การศึกษาพิเศษ 
ดร.สาวติรี  จุ้ยทอง   
ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1      
วท.บ. (คณิตศาสตร)์  กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) ปร.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร) 
ความเชี่ยวชาญ  คณิตศาสตร ์/ วดัและประเมินผล 
ดร.ชามาศ ดิษฐเจริญ  
ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร     เขต 2 
ศษ.บ. (คอมพิวเตอรศึ์กษา)  กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน) ปร.ด.  
(การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย)์ 
ความเชี่ยวชาญ  หลกัสตูรและการสอน  / วจิยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์
ดร.ปาวาริศา  สมาฤกษ ์  
ต าแหน่งปัจจบุนั   ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
สถานท่ีท างานปัจจบุนั   โรงเรียนสารวิทยา สงักดั สพม.กท 2  
วฒุิการศึกษา     คบ. (คณิตศาสตร)์  วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยกุต)์     

ปร.ด. (คณิตศาสตรป์ระยกุต)์   
ความเชี่ยวชาญ    การสอนคณิตศาสตร ์ 
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นายพุฒิพงศ ์ ปรีเปรม 
ต าแหน่งปัจจบุนั   รองผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ   
สถานท่ีท างาน   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั  สงักดั สพม.กท 1   

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
วฒุิการศึกษา     คบ. (คณิตศาสตร)์    ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)   
ความเชี่ยวชาญ   การสอนคณิตศาสตร ์ 
นางสายชล จันทรแ์ทน 
ต าแหน่งปัจจบุนั   ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
สถานท่ีท างาน     โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
วฒุิการศึกษา      คบ. (คณิตศาสตร)์     
ความเชี่ยวชาญ   การสอนคณิตศาสตร ์ 
นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน ์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั  ครูช านาญการ   
สถานท่ีท างาน     โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  สพมกท.2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
วฒุิการศึกษา      คบ. (การศึกษาพิเศษ)   ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)  
ความเชี่ยวชาญ   การศึกษาพิเศษ 

 
ผู้จดบันทึก (Note Taker) นางสาวกนกวรรณ กนัทะกนั   
ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  
(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant)   นางสาวศศิธร แสงเภา  
ครูช านาญการ โรงเรียนวดันิเทศ จงัหวดัปทมุธานี 
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รายนาม ผู้ให้สัมภาษณก์ารทดลองใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้  (ระยะที่ 3 ) 
 

ดร.ชามาศ ดิษฐเจริญ  
ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก ์ 
สถานท่ีท างาน  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต 2 
ความเชี่ยวชาญ   หลกัสตูรและการสอน  / วจิยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์
ว่าที่ร้อยตรีณรงค ์ประจวบวัน 
ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
สถานท่ีท างาน     โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
ความเชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา/ การนิเทศการศึกษา  
นางสายชล จันทรแ์ทน 
ต าแหน่งปัจจบุนั   ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
สถานท่ีท างาน    โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
ความเชี่ยวชาญ   การสอนคณิตศาสตร ์ 
นางปอแก้ว  ครุฑนาค  
ต าแหน่งปัจจบุนั   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
สถานท่ีท างาน     โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
ความเชี่ยวชาญ   การสอนคณิตศาสตร ์ 
นายสุพกิจ   โชติพนิชเศรษฐ ์
ต าแหน่งปัจจบุนั   ครูผูช้่วย  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
สถานท่ีท างาน     โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
ความเชี่ยวชาญ    การสอนคณิตศาสตร ์ 
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นางสาวกนกวรรณ กรรณทะกรรณ 
ครูพี่เลีย้งนกัเรียนพิการเรียนรวม  สพม.กท2 
สถานท่ีท างาน     โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  สพม.กท2  

(โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม) 
ความเชี่ยวชาญ    การดแูลนกัเรียนพิการเรียนรวม  
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ  ระยะที่ 1 
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  251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ  ระยะที่ 2 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล   
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ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล  ระยะที่ 1   
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล  ระยะที่ 3 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือรับรองการขอจริยธรรมในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

- ตวัอย่างคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ  
- ตวัอย่างแบบทดสอบวินิจฉัยฯ 
- ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู ้
- ตวัอย่างแบบฝึกหดั 
- ตวัอย่างแบบทดสอบจดุประสงค ์
- ตวัอย่างส่ือการเรียนรู ้
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ตัวอย่างคู่มือการใช้โปรแกรมฯ  
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ตัวอย่าง แบบทดสอบวินจิฉัยฯ 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6   

การบวกเศษส่วน กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน  ระดับ 4  

การด าเนินการของเศษส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คณิตศาสตร ์
 

ผูเ้รียน        :   นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้   จ านวน 1 คน 
ผูส้อน         :   ครูคณิตศาสตรห์รือครูการศึกษาพิเศษ 
           กลยทุธก์ารสอน    :   CRA : Concrete Representation Abstract  
                                           (รูปธรรมน าไปสู่นามธรรม) 
 เวลาเรียน        :    40 นาที 

สถานที่เรียน      :    หอ้งสอนเสริมทกัษะวิชาการ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้  6 
เร่ือง   การบวกเศษส่วน กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน 

หน่วยการเรียนรู ้เร่ือง เศษส่วน  ระดบั 4  
การด าเนินการของเศษส่วน (การบวกเศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั)  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คณิตศาสตร ์
เวลาเรียน 40 นาที 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ดา้นความรู ้(K)  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 

- หาผลบวกของเศษส่วนแทก้บัเศษส่วนแท ้    
- หาผลบวกของเศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั 

ดา้นทกัษะ / กระบวนการ (P)  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
- ท ากิจกรรม เพื่อหาผลบวกของเศษส่วนแทก้บัเศษส่วนแท ้   
- มีทกัษะการตอบค าถาม ใหเ้หตผุลของค าตอบ การส่ือสาร/ส่ือความหมาย  

ดา้นทศันคติ (A)   
- มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เขา้ชัน้เรียนตรงเวลา รูห้นา้ท่ี มีความรบัผิดชอบต่องานท่ี

ไดร้บัมอบหมาย  
- มีพฤติกรรม การรว่มมือในการท ากิจกรรม และมุ่งมั่นในการหาค าตอบ 

สาระการเรียนรู้ 
- การบวกลบเศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั  2 จ านวน   

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
-  ความสามารถในการส่ือสาร 
-  ความสามารถในการคิด 
-  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
-  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- ความซื่อสตัยส์จุริต 
- ความมีวินยั 
- ความใฝ่เรียนรู ้
- ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  (เทคนิคการสอน CRA)     

กระบวนการจดัการเรียนรู ้จดัตามผลการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งท่ีพบ 

 
ผลการวินิจฉัย ข้อบกพร่อง กรณีที่ 1 

นักเรียนน าตัวเศษมาบวกกันและน าตวัส่วนมาบวกกัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้   
  (เทคนิคการสอน CRA ร่วมกับกเทคนิคการต้ังค าถาม) 

 
  

   กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน (ขั้นน า) 

 

1. ทบทวนความหมายของเศษส่วน  
     ครูอ่านโจทยเ์ศษส่วน   1  จ านวน   
     ใหน้กัเรียนหยิบส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน ตามท่ีครูอ่าน    
 
เช่น     ครูอ่านโจทยเ์ศษส่วน     “เศษหน่ึงส่วนสอง”    

นกัเรียนเลือกภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัจ าลองแทนเศษส่วน  คือ       
     

 

 

2.  ครูแสดงภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสั จ าลองแทนเศษส่วน 1 หน่วย  
 
 
 
    แลว้ถามน าไปสู่ ภาพท่ีแสดงค่าของเศษส่วน ในโจทยค์ าถาม  

 
 
 
 



  276 

เช่น     ครูถามนกัเรียนว่า  ภาพใด  แสดงค่าของ  เศษหน่ึงส่วนสอง    
          นกัเรียน เลือกภาพ เศษส่วน  ท่ีมีค่า เท่ากบั เศษหน่ึงส่วนสอง     

 
 
 

ครูถามนกัเรียน ในลกัษณะเดียวกนัว่า  ภาพใด  แสดงค่าของ  เศษหน่ึงส่วนสาม   
นกัเรียน เลือกภาพ เศษส่วน  ท่ีมีค่า เท่ากบั เศษหน่ึงส่วนสาม 

                 

 

 

 

     กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (ขั้นสอน) 
 
     กิจกรรม 1         เรียนรูจ้ากการกระท า  (Enactive Stage)  
 
ขัน้ C : Concrete  การใชส่ื้อรูปธรรมแทนจ านวน   
 

ครูอธิบายการบวกเศษส่วน  2 จ านวน  (ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด) 
     

ตวัอย่าง              
2

1   +  
3

1       =  

 

    
2

1  =                              
3

1      =                        =        
5

6
                      

                                                

             จะได ้         
2

1      +     
3

1               =        
5

6
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ครูอธิบายการบวกเศษส่วน พรอ้มกบัแสดงส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน 
 
ขัน้ตอนท่ี  1   ใชส่ื้อการเรียนรู ้แสดงค่าของเศษส่วน จากเศษส่วน ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  

1)   เศษส่วน ตวัท่ี 1  
ครู แสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย   ดงัภาพ  

 
 
 

จากนัน้  แสดงพืน้ท่ี สีฟ้า เป็นการแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น   
2

1    

 
   
 

นกัเรียน แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สองส่วน เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนสอง    
ครู ถามนกัเรียนว่า ส่วนท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากนัหรือไม่      
นกัเรียน จะตอบไดว้่า เท่ากนั  

 

2)   เศษส่วน ตวัท่ี 2  

แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น  3  ส่วน   แสดงพืน้ท่ีเศษส่วน เท่ากบั    
3

1      

ดงัภาพ                        
 
 
 

ครู แสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย   ดงัภาพ  
 

 
 

จากนัน้  แสดงพืน้ท่ี สีสม้ เป็นการแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น   
3

1       
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นกัเรียน แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สองส่วน เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนสาม    
ครู ถามนกัเรียนว่า ส่วนท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากนัหรือไม่ 
นกัเรียน จะตอบไดว้่า เท่ากนั  

 
ขัน้ตอนท่ี 2       เปรียบเทียบ ขนาดของพืน้ท่ีท่ีถกูแบ่ง ของเศษส่วนทัง้สองตวั 

ครู ให้นักเรียนเปรียบเทียบ ขนาดของพืน้ท่ี สีฟ้ากับ สีส้ม ว่าแต่ละชิน้มีขนาดเท่ากัน
หรือไม่  
 
                                                             และ 
 

นกัเรียน พิจารณาเปรียบเทียบ จากขนาดของส่ือการเรียนรู ้แลว้จะตอบว่า ไม่เท่ากนั  
ครูใหน้กัเรียนหยิบ ส่ือการเรียนรู ้กล่องจตัรุสัเศษส่วน 1 หน่วย    
นกัเรียน น าส่วนท่ีเป็นสีฟ้า และน าส่วนท่ีเป็นสีสม้ ใส่เรียงในกล่องจตัรุสัเศษส่วน  
เพื่อแสดงการรวมกนั  (บวกกนั) ของเศษส่วนทัง้สอง   
ซึ่งนกัเรียนจะน ามารวมกนัไม่ส าเร็จ   
เน่ืองจากพืน้ท่ีไม่เท่ากัน จึงนับรวมไม่ได ้และไม่สามารถบอกเป็นจ านวนในรูปเศษส่วน

ได ้ 
ดงันัน้ เราตอ้งท าใหท้ัง้สองสี มีพืน้ท่ีเท่ากนัก่อน 

 
ขัน้ตอนท่ี 3   การท าใหพ้ืน้ท่ีเท่ากนั   

น าภาพเศษส่วนทัง้สองซอ้นทบักนั   
จะได ้  เป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กนั   ดงัภาพ 
และชิน้ส่วนท่ีซอ้นทบัจากทัง้หมด  6  ชิน้ส่วน  
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ดงันัน้ พืน้ท่ี จะถกูแบ่งส่วน เป็นดงันี ้

ส่วนท่ีแสดงพืน้ท่ี  
2

1  จะถกูแบ่ง เป็นสามส่วน จากทัง้หมด หกส่วน จะได ้  
3

6
 

 
 
 

ส่วนท่ีแสดงพืน้ท่ี  
3

1   จะถกูแบ่ง เป็นสามส่วน จากทัง้หมด หกส่วน จะได ้  
2

6
 

 
         
 

นบัรวมชิน้ส่วนท่ีถกูแบ่งใหม่  จะได ้2+ 3 = 5 ส่วน จากทัง้หมด 6 ส่วน  

จึงเขียนไดเ้ป็น =    
5

6
    

 
 
 

ครูกล่าวย า้ ใหน้กัเรียนไดท้บทวนการคิด ของการบวกกนัตามวิธีนี ้เปรียบเทียบกบัวิธีเดิม  

            
2

1      +     
3

1               =        
5

6

ซึ่งไม่เท่ากบั   
2

5
   ท่ีนกัเรียนเคยตอบในครัง้แรก 

 
ครู ถามนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดทบทวนและกล่าวสรุปความคิดรวบยอด ของ

ขัน้ตอนการบวกเศษส่วน ดงันี ้  
แบ่งส่วนพืน้ท่ีภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั เท่ากบัตวัตัง้  
แบ่งส่วนพืน้ท่ีภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั เท่ากบัตวับวก 
น าทัง้สองมาซอ้นทบักนั จะได ้การแบ่งส่วนพืน้ท่ี ท่ีเท่ากนั 
นบัจ านวน พืน้ท่ีส่วนใหม่ของทัง้สองเศษส่วน จากนั้นจึงน าพืน้ท่ีมารวมกัน  เป็นผลบวก

ของเศษส่วน   

สรุปเป็นประโยคสญัลกัษณไ์ดว้่า  
2

1   +  
3

1  =  =        
5

6
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      กิจกรรม 2       เรียนรูจ้ากการคิด/สรา้งภาพในจินตนาการ (Iconic Stage) 
 
ขัน้ R : Representation   การใชภ้าพแทนจ านวน   
 
        - ครูอธิบายการบวกเศษส่วน ใชส่ื้อการเรียนรู ้ เป็นการทบทวน , นกัเรียนช่วยตอบค าถาม  
        - นกัเรียนวาดภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสั แทนเศษส่วนหน่ึงหน่วย  แลว้แสดงการบวกเศษส่วน  
          โดยใชป้ระสบการณจ์ากกจิกรรม 1     
 

ตวัอย่างท่ี  2    
 

1

4
   +   

2

3
      =    

                                                                                                
ขัน้ตอนท่ี  1   นกัเรียนวาดภาพจ าลองแสดงค่าของเศษส่วน ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  

ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย      
 
 
 

นกัเรียนวาดภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัหน่ึงหน่วย  ลงในกระดาษ     
ครูแสดงหรือกล่าวโจทย ์เช่น เศษสองส่วนส่ี 
นกัเรียนขีดแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น ส่ีส่วน แลว้แรเงาหรือระบายสีฟ้า  
เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนส่ี 

ครูตรวจผลงานการวาดภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั แทนเศษส่วน      
1

4
      

 
โดยใหน้กัเรียนเปรียบเทียบผลงานการวาดภาพจ าลอง กบัส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน  
 
ครูแสดงหรือกล่าวโจทย ์ตวัท่ี 2  เช่น เศษสองส่วนสาม 
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย      
นกัเรียนสรา้งภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัหน่ึงหน่วย  ลงในกระดาษ     
นกัเรียนขีดแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สามส่วน แลว้ระบายสีสม้ 
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เพื่อแทนจ านวน  เศษสองส่วนสาม 
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทนจ านวน ส่วนท่ีแรเงาสีสม้  

ซึ่งมีค่าเท่ากบั     
2

3
    ดงัภาพ                       

นกัเรียนขีดแบ่ง ภาพท่ีวาดแทนเศษหน่ึงส่วนสอง     
โดยขีดแบ่งเป็น  สามส่วน และระบายสีสม้ สองส่วน      

 
ขัน้ตอนท่ี 3   นกัเรียนหาค าตอบ จากการวิเคราะหภ์าพ  

นักเรียนสังเกตและคิดวิเคราะห์ส่ี เหล่ียมท่ีวาดและการแบ่งส่วนตามโจทย์ก าหนด  
เมื่อภาพทั้งสองซ้อนทับกัน จะได้ เป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กัน นับชิน้ส่วนท่ีระบายสี ได้ทั้งหมด 11 
ชิน้ส่วน   

จะได ้     
1

4
   +   

2

3
      =   

11

12
  

                         
 
    กิจกรรม 3     เรียนรูส้ญัลกัษณแ์ละนามธรรม  (Symbolic Stage) 
 
ขัน้ A : Abstract  การใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตรแ์ทนจ านวน   
 

- นกัเรียนฝึกทกัษะ   
- ครูเป็นผูด้แูลช่วยเหลือ 

 
1)  นกัเรียนท ากิจกรรม การบวกเศษส่วน ครูผูส้อนเป็นผูส้งัเกตการณ ์
2)  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง โดยรบัฟังค าชีแ้จงและโจทยจ์ากครู    
3)  ครูตรวจผลงาน บันทึกคะแนน และให้ขอ้มูลย้อนกลับ ปฏิบัติกิจกรรมกระทั่ง ผ่าน

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
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     กิจกรรมรวบยอด (ขั้นสรุป) 
 
    ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกิจกรรมการบวกเศษส่วนดว้ยส่ือจตัรุสัเศษส่วน   
 

- ครูใชเ้ทคนิคการถามตอบ ให้นักเรียนทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ใชส่ื้อการเรียนรู ้   
กิจกรรมท่ี 2 การเขียนภาพแทนเศษส่วน กิจกรรมท่ี 3 ใชส้ญัลักษณท์างคณิตศาสตร ์โดยใชโ้จทย์
ค าถามขอ้เดียวกนัทัง้สามกิจกรรม  

-  ครูเสริมแรงเชิงบวก เช่น กล่าวชมเชยหรือใหร้างวลั 
- ประเมินการจดักิจกรรม สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน หรืออาจใหน้ักเรียนบอกความรูสึ้กท่ี

ไดร้ว่มกิจกรรม  
 

ผลการวินิจฉัย ข้อบกพร่อง กรณีที่ 2 
นักเรียนน าตัวเศษมาคูณกันและน าตัวส่วนมาคูณกัน 

 
นกัเรียนตอบผิด เน่ืองจาก สบัสนวิธีการท าตวัส่วนใหเ้ท่ากันดว้ยการน าตวัส่วนมาคณูกัน 

จึงน าตวัเศษมาคณูกนัดว้ย  

เช่น              
2

1   +  
3

1       =  

 
จากตวัอย่างนี ้นกัเรียนน า 2 คณู 3  และน า 1 คณู 1   ท าใหค้ าตอบคือ เศษ 1 ส่วน 6 ซึ่ง

เป็นค าตอบท่ีผิด   
ครูจึงตอ้งอธิบาย การบวกเศษส่วน โดยใชข้ัน้ตอน concrete เป็นล าดบัแรก 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้   
  (เทคนิคการสอน CRA ร่วมกับกเทคนิคการต้ังค าถาม) 

 
  

    กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน (ขั้นน า) 

 
กิจกรรม 1  เรียนรูจ้ากการกระท า  (Enactive Stage)  
 
ขัน้ C : Concrete  การใชส่ื้อรูปธรรมแทนจ านวน   
 

1.  ทบทวนการบวกจ านวนเต็ม   
 

การบวกเศษส่วน             
ขั้นตอนท่ี 1 ใช้การบวกจ านวนเต็ม 2 จ านวน เปรียบเทียบกับการคูณจ านวนเต็ม  

2 จ านวน เพื่อน าไปสู่การบวกและการคณูเศษส่วน    
ครู ใหน้กัเรียน สุ่มเลือกบตัรโจทยจ์ านวนเต็ม 
ตวัอย่าง      นกัเรียนเลือก   2  กบั   5   
นกัเรียนใชส่ื้อการเรียนรู ้รูปธรรม เพื่อแสดงการบวกและคณู  
นกัเรียน แสดงวิธีบวก        +    
                                           2     +      5             =  7     
นกัเรียน  แสดงวิธีคณู                                                                
                                           2     X     5              =  10     
ครู ถามกระตุ้นความคิด ว่า ผลลัพธ์ของการบวกและการคูณ เท่ากันหรือไม่   วิธีการ

ต่างกนัหรือไม่  
นกัเรียน จะตอบไดว้่า ไม่เท่ากนั   และใชว้ิธีการ คิดหาค าตอบต่างกนั 
ครูและนกัเรียนช่วยกนั สรุป  
นกัเรียนจะใชว้ิธีการหาค าตอบของการบวก และการคณู เหมือนกนัไดห้รือไม่ 
นกัเรียน จะตอบว่าไม่ได ้
จากโจทยข์อ้นี ้เป็นวิธีการบวก  เราจึงต้องน าสองจ านวนมารวมกัน  ไม่ใช่การเพิ่มขึน้ที

ละเท่า ๆ กนั  ท่ีเราเรียกกนัว่าวิธีการคณู 
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2.  ทบทวนความหมายของเศษส่วน 

 

 

       ครูอ่านโจทยเ์ศษส่วน   1  จ านวน   

           ใหน้กัเรียนหยิบส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน ตามท่ีครูอ่าน    

เช่น    ครูอ่านโจทยเ์ศษส่วน     “เศษหน่ึงส่วนสอง”    
นกัเรียนเลือกภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัจ าลองแทนเศษส่วน  คือ             

     

 

                  ครูแสดงภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสั  จ าลองแทนเศษส่วน    1  หน่วย 

 

      แลว้ถามน าไปสู่ ภาพท่ีแสดงค่าของเศษส่วน ในโจทยค์ าถาม  

 
เช่น     ครูถามนกัเรียนว่า   ภาพใด  แสดงค่าของ  เศษหน่ึงส่วนสอง    

               นกัเรียน เลือกภาพ เศษส่วน   ท่ีมีค่า เท่ากบั เศษหน่ึงส่วนสอง     
        ครูถามนกัเรียน ในลกัษณะเดียวกนัอีกว่า    

ภาพใด  แสดงค่าของ  เศษหน่ึงส่วนสาม    
       นกัเรียน เลือกภาพ เศษส่วน   ท่ีมีค่า เท่ากบั เศษหน่ึงส่วนสาม 
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    กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (ขั้นสอน) 
 
      กิจกรรม 1       
 

ครูอธิบายการบวกเศษส่วน  2 จ านวน  (ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด) 
     

ตวัอย่าง          
2

1   +  
3

1       =  

 

     
2

1  =                              
3

1      =                        =        
5

6
                      

                                                

             จะได ้         
2

1      +     
3

1               =        
5

6

               ครูอธิบายการบวกเศษส่วน พรอ้มกบัแสดงส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใชส่ื้อการเรียนรู ้แสดงค่าของเศษส่วน จากเศษส่วน ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  
1) เศษส่วน ตวัท่ี 1  
ครู แสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย   ดงัภาพ  
 
 

จากนัน้  แสดงพืน้ท่ี สีฟ้า เป็นการแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น   
2

1    

นกัเรียน แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สองส่วน เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนสอง    
ครู ถามนกัเรียนว่า ส่วนท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากนัหรือไม่      
นกัเรียน จะตอบไดว้่า เท่ากนั  
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2) เศษส่วน ตวัท่ี 2  

แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น  3  ส่วน   แสดงพืน้ท่ีเศษส่วน เท่ากบั    
3

1      

ดงัภาพ                        
 
 
 

ครู แสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน  จ านวนหน่ึงหน่วย  ดงัภาพ  
 

 
 

จากนัน้  แสดงพืน้ท่ี สีสม้ เป็นการแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น   
3

1       

 
 
 

นกัเรียน แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สองส่วน เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนสาม    
ครู ถามนกัเรียนว่า ส่วนท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากนัหรือไม่ 
นกัเรียน จะตอบไดว้่า เท่ากนั  

 

ขัน้ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบ ขนาดของพืน้ท่ีท่ีถกูแบ่ง ของเศษส่วนทัง้สองตวั 
 

ครู ให้นักเรียนเปรียบเทียบ ขนาดของพืน้ท่ี สีฟ้ากับ สีส้ม ว่าแต่ละชิน้มีขนาดเท่ากัน
หรือไม่  
 
                                                           และ 
 

นกัเรียน พิจารณาเปรียบเทียบ จากขนาดของส่ือการเรียนรู ้แลว้จะตอบว่า ไม่เท่ากนั  
ครูใหน้กัเรียนหยิบ ส่ือการเรียนรู ้กล่องจตัรุสัเศษส่วน 1 หน่วย    
นกัเรียน น าส่วนท่ีเป็นสีฟ้า และน าส่วนท่ีเป็นสีสม้ ใส่เรียงในกล่องจตัรุสัเศษส่วน  
เพื่อแสดงการรวมกนั  (บวกกนั) ของเศษส่วนทัง้สอง   
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ซึ่งนกัเรียนจะน ามารวมกนัไม่ส าเร็จ   
เน่ืองจากพืน้ท่ีไม่เท่ากัน จึงนับรวมไม่ได ้ และไม่สามารถบอกเป็นจ านวนในรูปเศษส่วน

ได ้ 
ดงันัน้ เราตอ้งท าใหท้ัง้สองสี มีพืน้ท่ีเท่ากนัก่อน 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การท าใหพ้ืน้ท่ีเท่ากนั   
น าภาพเศษส่วนทัง้สองซอ้นทบักนั   
จะได ้ เป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กนั  ดงัภาพ 
และชิน้ส่วนท่ีซอ้นทบัจากทัง้หมด  6  ชิน้ส่วน  

 
 

ดงันัน้ พืน้ท่ี จะถกูแบ่งส่วน เป็นดงันี ้

ส่วนท่ีแสดงพืน้ท่ี  
2

1  จะถกูแบ่ง เป็นสามส่วน จากทัง้หมด หกส่วน จะได ้  
3

6
 

 
 

ส่วนท่ีแสดงพืน้ท่ี  
3

1   จะถกูแบ่ง เป็นสามส่วน จากทัง้หมด หกส่วน จะได ้  
2

6
 

 
         
 

นบัรวมชิน้ส่วนท่ีถกูแบ่งใหม่  จะได ้2+ 3 = 5 ส่วน จากทัง้หมด 6 ส่วน  

จึงเขียนไดเ้ป็น =    
5

6
    

 
 

ครูกล่าวย า้  ใหน้ักเรียนไดท้บทวนการคิด ของการบวกกันตามวิธีนี ้เปรียบเทียบกับวิธี
เดิม  

            
2

1      +     
3

1           =        
5

6

 

ซึ่งไม่เท่ากบั   
2

5
   ท่ีนกัเรียนเคยตอบในครัง้แรก 
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ครู ถามนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดทบทวนและกล่าวสรุปความคิดรวบยอด ของ
ขัน้ตอนการบวกเศษส่วน ดงันี ้  

แบ่งส่วนพืน้ท่ีภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั เท่ากบัตวัตัง้  
แบ่งส่วนพืน้ท่ีภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั เท่ากบัตวับวก 
น าทัง้สองมาซอ้นทบักนั จะได ้การแบ่งส่วนพืน้ท่ี ท่ีเท่ากนั 
นบัจ านวน พืน้ท่ีส่วนใหม่ของทัง้สองเศษส่วน จากนั้นจึงน าพืน้ท่ีมารวมกัน  เป็นผลบวก

ของเศษส่วน   

สรุปเป็นประโยคสญัลกัษณไ์ดว้่า  
2

1   +  
3

1  =  =   
5

6
 

 
    กิจกรรม 2       เรียนรูจ้ากการคิด/สรา้งภาพในจินตนาการ   (Iconic Stage) 
 

ขัน้ R : Representation   การใชภ้าพแทนจ านวน   
 
         - ครูอธิบายการบวกเศษส่วน ใชส่ื้อการเรยีนรู ้ เป็นการทบทวน , นกัเรียนช่วยตอบค าถาม  
         - นกัเรียนวาดภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสั แทนเศษส่วนหน่ึงหน่วยแลว้แสดงการบวกเศษส่วนโดยใช ้
           ประสบการณจ์ากกจิกรรม 1     
 

ตวัอย่างท่ี  2    
 

   
1

4
   +   

2

3
      =    

                                                                                                
ขัน้ตอนท่ี  1   นกัเรียนวาดภาพจ าลองแสดงค่าของเศษส่วน ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย      

 
 

นกัเรียนวาดภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัหน่ึงหน่วย  ลงในกระดาษ     
ครูแสดงหรือกล่าวโจทย ์เช่น เศษสองส่วนส่ี 
นกัเรียนขีดแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น ส่ีส่วน แลว้แรเงาหรือระบายสีฟ้า  
เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนส่ี 
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ครูตรวจผลงานการวาดภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั แทนเศษส่วน      
1

4
      

 
โดยใหน้กัเรียนเปรียบเทียบผลงานการวาดภาพจ าลอง กบัส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน  

 
ครูแสดงหรือกล่าวโจทย ์ตวัท่ี 2  เช่น เศษสองส่วนสาม 
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย      
นกัเรียนสรา้งภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัหน่ึงหน่วย  ลงในกระดาษ     
นกัเรียนขีดแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สามส่วน แลว้ระบายสีสม้ 
เพื่อแทนจ านวน  เศษสองส่วนสาม 
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทนจ านวน ส่วนท่ีแรเงาสีสม้  

ซึ่งมีค่าเท่ากบั     
2

3
    ดงัภาพ                       

นกัเรียนขีดแบ่ง ภาพท่ีวาดแทนเศษหน่ึงส่วนสอง     
โดยขีดแบ่งเป็น  สามส่วน และระบายสีสม้ สองส่วน      

 
ขัน้ตอนท่ี 3   นกัเรียนหาค าตอบ จากการวิเคราะหภ์าพ  
นักเรียนสังเกตและคิดวิเคราะห์ส่ีเหล่ียมท่ีวาดและการแบ่งส่วนตามโจทยก์ าหนดเมื่อ

ภาพทัง้สองซอ้นทบักนั  จะได ้เป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กนั นบัชิน้ส่วนท่ีระบายสี ไดท้ัง้หมด  11  ชิน้ส่วน   

จะได ้     
1

4
   +   

2

3
      =   

11

12
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      กิจกรรม 3      เรียนรูส้ญัลกัษณแ์ละนามธรรม  (Symbolic Stage) 
 

ขัน้ A : Abstract  การใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตรแ์ทนจ านวน   
 

- นกัเรียนฝึกทกัษะ   
- ครูเป็นผูด้แูลช่วยเหลือ 

 
1) นกัเรียนท ากิจกรรม การบวกเศษส่วน ครูผูส้อนเป็นผูส้งัเกตการณ ์
2) นกัเรียนท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง โดยรบัฟังค าชีแ้จงและโจทยจ์ากครู    
3) ครูตรวจผลงาน บันทึกคะแนน และให้ข้อมูลย้อนกลับ ปฏิบัติกิจกรรมกระทั่ งผ่าน

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 
     กิจกรรมรวบยอด (ขั้นสรุป) 
 
     ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกิจกรรมการบวกเศษส่วนดว้ยส่ือจตัรุสัเศษส่วน   
 

- ครูใชเ้ทคนิคการถามตอบ ให้นักเรียนทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ใชส่ื้อการเรียนรู ้   
กิจกรรมที่ 2  การเขียนภาพแทนเศษส่วน   กิจกรรมที่ 3  ใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ 

โดยใชโ้จทยค์ าถามขอ้เดียวกนัทัง้สามกิจกรรม  
-  ครูเสริมแรงเชิงบวก เช่น กล่าวชมเชยหรือใหร้างวลั 
- ประเมินการจัดกิจกรรม   สังเกตพฤติกรรมนักเรียน หรืออาจใหน้กัเรียนบอกความรูสึ้ก

ท่ีไดร้ว่มกิจกรรม  
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ผลการวินิจฉัย ข้อบกพร่อง กรณีที่ 3 
นักเรียนน าโจทยม์าเขียนต่อกัน 

 
นกัเรียนตอบผิด เน่ืองจาก น าโจทยม์าเขียนต่อกนั  

เช่น              
2

1   +  
3

1       =  

 
จากตวัอย่างนี ้นักเรียนน า 1 มาเขียนต่อกับ 1  และน า 2 มาเขียนต่อกับ 3 ท าใหค้ าตอบ

คือ  
11

23
  ซึ่งเป็นค าตอบท่ีผิด   
ครูจึงตอ้งอธิบาย ใหเ้ขา้ใจค่าของจ านวน โดยใช ้CRA  

 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้   
  (เทคนิคการสอน CRA ร่วมกับกเทคนิคการต้ังค าถาม) 

 
  

   กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน (ขั้นน า) 

 
กิจกรรม 1  เรียนรูจ้ากการกระท า  (Enactive Stage)  
 
ขัน้ C : Concrete  การใชส่ื้อรูปธรรมแทนจ านวน   
 

1.    ทบทวนค่าของจ านวนเต็ม   
 

ขัน้ตอนท่ี 1  แสดงจ านวน ดว้ยส่ือการเรียนรูแ้บบรูปธรรม      
ครู ใหน้กัเรียน สุ่มเลือกบตัรโจทยจ์ านวนเต็ม 
นกัเรียน เลือก   1  กบั   2   
นกัเรียน ใชส่ื้อการเรียนรู ้รูปธรรม เพื่อแสดงจ านวน  1  กบั  2 
นกัเรียน แสดงส่ือการเรียนรู ้           แทนจ านวน  1   
นกัเรียน แสดงส่ือการเรียนรู ้     แทนจ านวน  2  
ครูใหน้กัเรียน      น า             (แทนจ านวน 1 )   
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                      รวมกบั      (แทนจ านวน 2)                                                
จะพบว่า ไดเ้ท่ากบั              
หมายความว่า        1  +   2    =  3 

 
ครูใหน้กัเรียน แสดงส่ือการเรียนรู ้เท่ากบั 12 จะได ้      
                             
 

นกัเรียนพิจารณา จ านวนส่ือการเรียนรู ้ 
จะพบว่าไม่เท่ากนั 
แบบแรก ไดค้ าตอบ   3 
แบบหลงั ไดค้ าตอบ 12 

 
สรุปไดว้่า หากจะบวกจ านวน ไม่สามารถน าตวัเลขมาเขียนต่อกนัได ้ 

 
 

นกัเรียนพิจารณา โจทย ์เศษส่วน   
1

2
  +   

2

3
      =  

 
หากนกัเรียนใชว้ิธีเดิม  จะน า 1 เขียนต่อกบั  2  จะได ้12   
ซึ่ง ไม่ถกูตอ้ง    
เน่ืองจาก 1 + 2 =  3    แต่  ≠ 12     
และ ในท านองเดียวกนั หากพิจารณาตวัส่วน    
ก็จะ น า  2  มาเขียนต่อกบั  3 ไม่ได ้  
 
สรุปไดว้่า นักเรียนจะตอ้งท าความเขา้ใจ ค่าของจ านวน ค่าของเศษส่วน และวิธีการบวก

เศษส่วน กรณีตวัส่วนไม่เท่ากนั         
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2.  ทบทวนการบวกจ านวนเต็ม   

     
ขัน้ตอนท่ี 1   ใชก้ารบวกจ านวนเต็ม 2 จ านวน   
 
    ครู ใหน้กัเรียน สุ่มเลือกบตัรโจทยจ์ านวนเต็ม 
 

ตวัอย่าง      นกัเรียนเลือก   2  กบั   5   
นกัเรียนใชส่ื้อการเรียนรู ้รูปธรรม เพื่อแสดงการบวก  
นกัเรียน แสดงวิธีบวก        +    
                                           2     +      5             =  7     

 
ครู ถามกระตุน้ความคิด ว่า ผลลัพธ์ของการบวกและการน าตัวเลขในโจทยม์าเขียนต่อ

กนัจะเท่ากนัหรือไม่    
นกัเรียน จะตอบว่า ไม่เท่ากนั   และอธิบาย ว่า 2+5 = 7   และ 2+ 5   ≠  25  
ครูและนกัเรียนช่วยกนั สรุป  
นกัเรียนจะใชว้ิธีการหาค าตอบของการบวก โดยการน ามาเขียนต่อกนั ไดห้รือไม่ 
นกัเรียน จะตอบว่าไม่ได ้
สรุปไดว้่าวิธีการบวก  ตอ้งน าสองจ านวนมารวมกนั  ไม่ใช่การเขียนตวัเลขต่อกนั  

 
3.   ทบทวนความหมายของเศษส่วน 

 

              

ครูอ่านโจทยเ์ศษส่วน   1  จ านวน   
ใหน้กัเรียนหยิบส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน ตามท่ีครูอ่าน   
 
  
เช่น    ครูอ่านโจทยเ์ศษส่วน     “เศษหน่ึงส่วนสอง”    
นกัเรียนเลือกภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัจ าลองแทนเศษส่วน  คือ 
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ครูแสดงภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสั  จ าลองแทนเศษส่วน    1  หน่วย 
ถามน าไปสู่ ภาพท่ีแสดงค่าของเศษส่วน ในโจทยค์ าถาม  

 
เช่น     ครูถามนกัเรียนว่า   ภาพใด  แสดงค่าของ  เศษหน่ึงส่วนสอง    
          นกัเรียน เลือกภาพ เศษส่วน   ท่ีมีค่า เท่ากบั เศษหน่ึงส่วนสอง     

 
 

 
ครูถามนกัเรียน ในลกัษณะเดียวกนัว่า   ภาพใด  แสดงค่าของ  เศษหน่ึงส่วนสาม   
นกัเรียน เลือกภาพ เศษส่วน   ท่ีมีค่า เท่ากบั เศษหน่ึงส่วนสาม 

                 

 

 

      กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (ขั้นสอน)  
 
     กจิกรรม 1       
 

ครูอธิบายการบวกเศษส่วน  2 จ านวน  (ตวัเศษและตวัส่วนเป็นเลขโดด) 
     

ตวัอย่าง              
2

1   +  
3

1       =  

 

    
2

1  =                                           
3

1      =                        =        
5

6
                      

                                                

             จะได ้         
2

1      +     
3

1               =        
5

6
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ครูอธิบายการบวกเศษส่วน พรอ้มกบัแสดงส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน 

 
ขัน้ตอนท่ี  1   ใชส่ื้อการเรียนรู ้แสดงค่าของเศษส่วน จากเศษส่วน ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  
1)  เศษส่วน ตวัท่ี 1  

ครู แสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย   ดงัภาพ  
 
 
 

จากนัน้  แสดงพืน้ท่ี สีฟ้า เป็นการแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น   
2

1    

 
   
 

นกัเรียน แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สองส่วน เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนสอง    
ครู ถามนกัเรียนว่า ส่วนท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากนัหรือไม่      
นกัเรียน จะตอบไดว้่า เท่ากนั  

 

2)  เศษส่วน ตวัท่ี 2  

แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น  3  ส่วน   แสดงพืน้ท่ีเศษส่วน เท่ากบั    
3

1      

ดงัภาพ                        
 
 
 

ครู แสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย   ดงัภาพ  
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จากนัน้  แสดงพืน้ท่ี สีสม้ เป็นการแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วย  เป็น   
3

1       

 
 
 

นกัเรียน แบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สองส่วน เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนสาม    
ครู ถามนกัเรียนว่า ส่วนท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากนัหรือไม่ 
นกัเรียน จะตอบไดว้่า เท่ากนั  

 

ขัน้ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบ ขนาดของพืน้ท่ีท่ีถกูแบ่ง ของเศษส่วนทัง้สองตวั 
ครู ให้นักเรียนเปรียบเทียบ ขนาดของพืน้ท่ี สีฟ้ากับ สีส้ม ว่าแต่ละชิน้มีขนาดเท่ากัน

หรือไม่  
 
                                                             และ 
 

นกัเรียน พิจารณาเปรียบเทียบ จากขนาดของส่ือการเรียนรู ้แลว้จะตอบว่า ไม่เท่ากนั  
ครูใหน้กัเรียนหยิบ ส่ือการเรียนรู ้กล่องจตัรุสัเศษส่วน 1 หน่วย    
นกัเรียน น าส่วนท่ีเป็นสีฟ้า และน าส่วนท่ีเป็นสีสม้ ใส่เรียงในกล่องจตัรุสัเศษส่วน  
เพื่อแสดงการรวมกนั  (บวกกนั) ของเศษส่วนทัง้สอง   
ซึ่งนกัเรียนจะน ามารวมกนัไม่ส าเร็จ   
เน่ืองจากพืน้ท่ีไม่เท่ากัน จึงนับรวมไม่ได ้ และไม่สามารถบอกเป็นจ านวนในรูปเศษส่วน

ได ้ 
ดงันัน้ เราตอ้งท าใหท้ัง้สองสี มีพืน้ท่ีเท่ากนัก่อน 
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ขัน้ตอนท่ี 3  การท าใหพ้ืน้ท่ีเท่ากนั   
น าภาพเศษส่วนทัง้สองซอ้นทบักนั   
จะได ้  เป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กนั   ดงัภาพ 
และชิน้ส่วนท่ีซอ้นทบัจากทัง้หมด  6  ชิน้ส่วน  

 
 
 

ดงันัน้ พืน้ท่ี จะถกูแบ่งส่วน เป็นดงันี ้

ส่วนท่ีแสดงพืน้ท่ี  
2

1  จะถกูแบ่ง เป็นสามส่วน จากทัง้หมด หกส่วน จะได ้  
3

6
 

 
 
 
 

ส่วนท่ีแสดงพืน้ท่ี  
3

1   จะถกูแบ่ง เป็นสามส่วน จากทัง้หมด หกส่วน จะได ้  
2

6
 

 
         
 
 

นบัรวมชิน้ส่วนท่ีถกูแบ่งใหม่  จะได ้2+ 3 = 5 ส่วน จากทัง้หมด 6 ส่วน  

จึงเขียนไดเ้ป็น =    
5

6
    

 
 

ครูกล่าวย า้  ใหน้ักเรียนไดท้บทวนการคิด ของการบวกกันตามวิธีนี ้เปรียบเทียบกับวิธี
เดิม  

            
2

1      +     
3

1               =        
5

6

ซึ่งไม่เท่ากบั   
2

5
   ท่ีนกัเรียนเคยตอบในครัง้แรก 
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ครู ถามนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดทบทวนและกล่าวสรุปความคิดรวบยอด ของ
ขัน้ตอนการบวกเศษส่วน ดงันี ้  

แบ่งส่วนพืน้ท่ีภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั เท่ากบัตวัตัง้  
แบ่งส่วนพืน้ท่ีภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั เท่ากบัตวับวก 
น าทัง้สองมาซอ้นทบักนั จะได ้การแบ่งส่วนพืน้ท่ี ท่ีเท่ากนั 
นบัจ านวน พืน้ท่ีส่วนใหม่ของทัง้สองเศษส่วน จากนั้นจึงน าพืน้ท่ีมารวมกัน  เป็นผลบวก

ของเศษส่วน   

สรุปเป็นประโยคสญัลกัษณไ์ดว้่า  
2

1   +  
3

1  =  =        
5

6
 

 
    กิจกรรม 2     เรียนรูจ้ากการคิด/สรา้งภาพในจินตนาการ   (Iconic Stage) 
ขัน้ R : Representation   การใชภ้าพแทนจ านวน   
 

- ครูอธิบายการบวกเศษส่วน ใชส่ื้อการเรียนรู ้เป็นการทบทวน, นกัเรียนช่วยตอบค าถาม  
- นกัเรียนวาดภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสั แทนเศษส่วนหน่ึงหน่วย แลว้แสดงการบวกเศษส่วน  
  โดยใชป้ระสบการณจ์ากกิจกรรม 1     

         
ตวัอย่างท่ี  2    

 

   
1

4
   +   

2

3
      =    

                                                                                                
ขัน้ตอนท่ี  1   นกัเรียนวาดภาพจ าลองแสดงค่าของเศษส่วน ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  

ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย      
 

นกัเรียนวาดภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัหน่ึงหน่วย  ลงในกระดาษ     
ครูแสดงหรือกล่าวโจทย ์เช่น เศษสองส่วนส่ี 
นกัเรียนขีดแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น ส่ีส่วน แลว้แรเงาหรือระบายสีฟ้า  
เพื่อแทนจ านวน  เศษหน่ึงส่วนส่ี 

ครูตรวจผลงานการวาดภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั แทนเศษส่วน      
1

4
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โดยใหน้กัเรียนเปรียบเทียบผลงานการวาดภาพจ าลอง กบัส่ือการเรียนรู ้จตัรุสัเศษส่วน  
ครูแสดงหรือกล่าวโจทย ์ตวัท่ี 2  เช่น เศษสองส่วนสาม 
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทน    จ านวนหน่ึงหน่วย      
นกัเรียนสรา้งภาพส่ีเหล่ียมจตัรุสัหน่ึงหน่วย  ลงในกระดาษ     
นกัเรียนขีดแบ่งจ านวนหน่ึงหน่วยเป็น สามส่วน แลว้ระบายสีสม้ 
เพื่อแทนจ านวน  เศษสองส่วนสาม 
ครูแสดงภาพจ าลองส่ีเหล่ียมจตัรุสั  แทนจ านวน ส่วนท่ีแรเงาสีสม้  

ซึ่งมีค่าเท่ากบั     
2

3
    ดงัภาพ                       

นกัเรียนขีดแบ่ง ภาพท่ีวาดแทนเศษหน่ึงส่วนสอง     
โดยขดีแบ่งเป็น  สามส่วน และระบายสีสม้ สองส่วน      

 
ขัน้ตอนท่ี 3   นกัเรียนหาค าตอบ จากการวิเคราะหภ์าพ  
นกัเรียนสังเกตและคิดวิเคราะหส่ี์เหล่ียมท่ีวาดและการแบ่งส่วนตามโจทยก์ าหนด   เมื่อ

ภาพทัง้สองซอ้นทบักนั จะได ้เป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กนั นบัชิน้ส่วนท่ีระบายสี ไดท้ัง้หมด  11  ชิน้ส่วน   

จะได ้     
1

4
   +   

2

3
      =   

11

12
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    กิจกรรม 3      เรียนรูส้ญัลกัษณแ์ละนามธรรม  (Symbolic Stage) 
 
ขัน้ A : Abstract  การใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตรแ์ทนจ านวน   
 

- นกัเรียนฝึกทกัษะ   
- ครูเป็นผูด้แูลช่วยเหลือ 

 
1) นกัเรียนท ากิจกรรม การบวกเศษส่วน ครูผูส้อนเป็นผูส้งัเกตการณ ์
2) นกัเรียนท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง โดยรบัฟังค าชีแ้จงและโจทยจ์ากครู    
3) ครูตรวจผลงาน บันทึกคะแนน และให้ข้อมูลย้อนกลับ ปฏิบัติกิจกรรมกระทั่ งผ่าน

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 
     กิจกรรมรวบยอด (ขั้นสรุป) 
 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกิจกรรมการบวกเศษส่วนดว้ยส่ือจตัรุสัเศษส่วน 
 

- ครูใชเ้ทคนิคการถามตอบ ให้นักเรียนทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ใชส่ื้อการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 2  การเขียนภาพแทนเศษส่วน  กิจกรรมที่ 3  ใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ 

โดยใชโ้จทยค์ าถามขอ้เดียวกนัทัง้สามกิจกรรม  
- ครูเสริมแรงเชิงบวก เช่น กล่าวชมเชยหรือใหร้างวลั 
- ประเมินการจดักิจกรรม สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน หรืออาจใหน้ักเรียนบอกความรูสึ้กท่ี

ไดร้ว่มกิจกรรม  
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

- ส่ือการเรียนรู ้ จตัรุสัเศษส่วน  
- ใบกิจกรรม / แบบฝึกหดั  

ภาระงาน/ชิน้งาน 
- ใบกิจกรรม 
- แบบฝึกหดั 
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การวัดและประเมินผล 
เกณฑก์ารประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้ 
จากการรว่มกิจกรรมการเรียนรู ้/ การท าใบกิจกรรม / การท าแบบฝึกหดั 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

4 3 2 1 
1.  การตอบค าถาม      
2.  ความรว่มมอืปฏิบติักิจกรรม     
3.  ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น     
4.  ผลงานการรว่มกิจกรรม     
5.  ผลงานแบบฝึกหดั     

 

- เกณฑก์ารตดัสิน 

18-20 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
14-17 คะแนน  หมายถึง ดี 
10-13 คะแนน  หมายถึง พอใช ้
ต ่ากว่า  10  คะแนน หมายถึง ปรบัปรุง 

- เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมิน 

นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัคะแนนตัง้แต่ 10 คะแนนขึน้ไปจึงจะผ่านจดุประสงค ์
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บันทึกหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1. ผลการสอน 
            
                                         
 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
           
                       
   

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
           
                       
   

 
                                                             ลงชือ่..........................................................ผูส้อน 
                                                                  (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรบัครู 
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กิจกรรมวันนี ้
กิจกรรม 1  Concrete  

1) นักเรียนเลือกส่ือรูปธรรม (จัตุรัสเศษส่วน) ให้ตรงกับจ านวนเศษส่วนท่ีก าหนด  
และเลือกบตัรโจทยเ์ศษส่วน  ครูตรวจสอบความถกูตอ้งและแนะน า  

2) นักเรียนเลือกเติมบัตรสีลงในส่ือจัตุรัสเศษส่วน แสดงจ านวน เศษส่วน ให้ตรงกับ
เศษส่วนท่ีก าหนด ครูตรวจสอบความถกูตอ้งและแนะน า    
กิจกรรม 2   Representation   

1) นักเรียน อ่านและวาดภาพจ าลองเศษส่วน เพื่อเป็นตัวแทน ส่ือรูปธรรม  (จัตุรัส
เศษส่วน) ตามโจทยท่ี์ครูก าหนด  

2) นักเรียน แสดงวิธีบวกเศษส่วน โดยการวาดภาพจ าลองเศษส่วน เพื่อเป็นตัวแทน ส่ือ
รูปธรรมตามโจทยท่ี์ครูก าหนด    
กิจกรรม 3   Abstract 

นักเรียนบวกเศษส่วนจากโจทย์ท่ีค รูก าหนด  โดย นักเรียนอาจใช้กระดาษทด 
กระบวนการคิดท่ีเคยปฏิบติัมา อธิบายการหาค าตอบจากโจทยท่ี์ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรบัครู 
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ตัวอย่าง แบบฝึกหัด 
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ตัวอย่าง แบบทดสอบจุดประสงค ์
 

 
 
 
 
 
 



  307 
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ตัวอย่าง สื่อการเรียนรู้  
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ตัวอย่าง ภาพการร่วมกิจกรรม 
ล าดับข้ัน CONCRETE 

 

   

         

     

 

 

 

 



  311 

ล าดับข้ัน REPRESENTATION 
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ล าดับขั้น  ABSTRACT 
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ภาคผนวก จ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
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ผลสรุปค่าความเที่ยงตรง 
ดชันีสอดคลอ้ง (IOC : Index of item objective congruence)  

ระหว่างจดุประสงคก์บัแบบทดสอบเชิงส ารวจขอ้บกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร์ 
เร่ือง เศษส่วน 

 

ล าดับ 
ผลการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

1 2 3 4 5 เฉล่ีย สรุป 
ตอนท่ี 1  จ านวน 26 ขอ้ 

1 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
22 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
23 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้



  315 

. 

ล าดับ 
ผลการประเมิน ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย สรุป 
ตอนที่ 2  จ านวน 24 ขอ้ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
6 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
23 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
24 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
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ล าดับ 
ผลการประเมิน ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย สรุป 
ตอนที่ 3  จ านวน 10 ขอ้ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

. 
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ล าดับ 
ผลการประเมิน ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย สรุป 
ตอนที่ 4  จ านวน 40 ขอ้ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

. 
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ล าดับ 
ผลการประเมิน ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย สรุป 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
36 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล  ระยะที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร   
ปีการศึกษา 2563 
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หมายเหต ุ 
สพม.กท 1  หมายถึง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 
สพม.กท 2  หมายถึง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 

 

ล าดบั
ท่ี 

รายชื่อโรงเรียน 
ตน้แบบการเรียนรวม 

สงักดั  
จ านวนนกัเรียน 

บกพรอ่งทางการเรียนรู ้(คน) 

สพม. 
กท 1 

สพม. 
กท 2   

ขอ้มลู 
จาก 

โรงเรียน 

ผ่านเกณฑ ์
การคดักรอง 

เพ่ือเตรียมทดสอบ
วินิจฉัย 

1 มธัยมวดัมกุฏกษัตริย ์   2 2 

2 รตันโกสินทรส์มโภชน ์บางขุนเทียน   5 0 

3 ราชวินิตบางแคปานข า   28 18 

4 ฤทธ์ิณรงคร์อน   11 5 

5 วดัราชาธิวาส   10 3 

6 วดัราชโอรส   0 0 

7 ศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ ์   0 0 

8 ศีลาจารยพิ์พฒัน ์   15 11 

9 ศึกษานารี   5 0 

10 สวุรรณพลบัพลาพิทยาคม   5 5 

11 ไตรมิตรวิทยาลยั   20 12 

12 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ   4 1 

13 เทพลีลา   5 3 

14 ปทมุคงคา   7 4 

15 สิริรตันาธร   4 4 

16 รตันโกสินสมโภช ลาดกระบงั   1 0 

17 นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒      14 10 

รวม 136 80 
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ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล  ระยะที่ 1 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล  ระยะที่ 1 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล ระยะที่ 3 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่าง ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
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ตัวอย่าง ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่อง เร่ือง เศษส่วน   
หัวข้อ นิยามเศษสว่น 

 
1)      จากภาพ                      ส่วนท่ีแรเงา  แสดงปริมาณเป็นเศษส่วนไดเ้ท่าใด 

 

1.     
2

1
     2.      

1

3
   

3.      
1

2
     4.      

2

3
   

- เฉลยค าตอบ  ตวัเลือกท่ี 2 

- นกัเรียน ตอบถกู 9 คน  ตอบผิด 21 คน 
 

ตวัเลือก จ านวนนกัเรียน 
ท่ีเลือกตอบ 

วิเคราะหส์าเหตกุารตอบผิด 

1 4 ดสูลบัจ านวนท่ีแรเงากบัไม่แรเงา 
2 9 - 
3 15 นบัภาพท่ีแรเงา นบัเป็นเศษและนบัภาพท่ีไม่แรเงา 

นบัเป็นส่วน เขียนไดเ้ป็น   
1

2
 

 
4 2 นบัจ านวนท่ีไม่แรเงา กบัจ านวนทัง้หมด 
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ตัวอย่าง ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่อง เร่ือง เศษส่วน   
หัวข้อ การบวกเศษส่วน 

 

27)   ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั    
2

4
  +  

1

3
    

 1.    
3

7
              2.      

10

12
       

3.     
2

12
     4.      

21

43
    

- เฉลยค าตอบ  ตวัเลือกท่ี  2 

- นกัเรียน ตอบถกู  5  คน  ตอบผิด  25  คน 
 

ตวัเลือก จ านวนนกัเรียน 
ท่ีเลือกตอบ 

วิเคราะหส์าเหตกุารตอบผิด 

1 18 น าตวัเศษมาบวกกนั และน าตวัส่วนมาบวกกนั 
2 5 - 
3 4 น าตวัเศษมาคณูกนั และน าตวัส่วนมาคณูกนั 
4 3 น าตวัเศษมาเขียนต่อกนั และน าตวัส่วนมาเขียนต่อกนั 
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ตัวอย่าง ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่อง เร่ือง เศษส่วน   
หัวข้อ การลบเศษส่วน 

 

32)   ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั    
2

3
  -  

1

4
    

 1.      
1

1
              2.     

1

4
       

3.     
1

12
     4.      

5

12
    

 

- เฉลยค าตอบ  ตวัเลือกท่ี  4 

- นกัเรียน ตอบถกู  3  คน  ตอบผิด  27  คน 
 

ตวัเลือก จ านวนนกัเรียน 
ท่ีเลือกตอบ 

วิเคราะหส์าเหตกุารตอบผิด 

1 18 น าตวัเศษมาลบกนั และน าตวัส่วนมาลบกนั 
2 9 น าตวัเศษมาลบกนั และตวัส่วนมีค่าเท่ากบัจ านวนมาก 
3 2 น าตวัเศษมาลบกนั และน าตวัส่วนมาคณูกนั 
4 3 - 
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ตัวอย่าง ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่อง เร่ือง เศษส่วน   
หัวข้อ การคูณเศษส่วน 

 

41)   ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั    
7

3
  x  

5

2
    

 1.    
12

5
    2.     

12

6
  

3.     
35

6
     4.     

14

15
 

- เฉลยค าตอบ  ตวัเลือกท่ี  3 

- นกัเรียน ตอบถกู  18  คน  ตอบผิด  12  คน 
 

ตวัเลือก จ านวนนกัเรียน 
ท่ีเลือกตอบ 

วิเคราะหส์าเหตกุารตอบผิด 

1 1 น าตวัเศษมาบวกกนั และตวัส่วนมาบวกกนั 
2 8 น าตวัเศษมาบวกกนัและตวัส่วนมาคณูกนั 
3 18 - 
4 3 น ามาคณูไขวก้นั 
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ตัวอย่าง ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่อง เร่ือง เศษส่วน   
หัวข้อ การหารเศษส่วน 

 

44)   ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั    
5

3
  ÷  

1

3
    

 1.     
4

1
    2.       

5

1
 

3.     
5

6
      4.        

5

9
      

- เฉลยค าตอบ  ตวัเลือกท่ี  2 

- นกัเรียน ตอบถกู  12  คน  ตอบผิด  18  คน 
 

ตวัเลือก จ านวนนกัเรียน 
ท่ีเลือกตอบ 

วิเคราะหส์าเหตกุารตอบผิด 

1 8 น าตวัเศษมาลบกนั และตวัส่วนมาหารกนั 
2 12                                  - 
3 5 น าตวัเศษมาบวกกนั และตวัส่วนมาบวกกนั 
4 5 น าตวัเศษมาคณูกนัและตวัส่วนมาคณูกนั 
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สรุปผลการวินิจฉัยข้อบกพร่อง เร่ือง เศษสว่น   
นกัเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มเป้าหมาย ระยะท่ี 3  

 
ขอ้มลูพืน้ฐาน กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2 มีนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรูจ้  านวน 13 คน เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 5 คน ม.1 จ านวน 4 คน ม.2 จ านวน 4 
คน ม.3 จ านวน 5 คน นักเรียนสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้จ านวน 10 คน (นักเรียน 3 คน ไม่
สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมไดเ้น่ืองจาก สถานการณโ์ควิด-19 ผูป้กครองไม่อนุญาตใหน้ักเรียนเขา้
รว่มกิจกรรม 2 คน นักเรียนไม่พรอ้มในการเขา้ร่วมกิจกรรม เน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ 1 คน)  
สรุปไดด้งัตาราง   

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนนักเรียนบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2 

 

 ชัน้/เพศ ชาย หญิง รวม รอ้ยละ  
 ม.1 1 2 3 30  
 ม.2 4 0 4 40  
 ม.3 3 0 3 30  
 รวม 8 2 10 100  

 
จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่ามีนักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรูด้้าน

คณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดบัชัน้ ม.ตน้ จ านวน 10 คน 
เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน ม.1 จ านวน 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน ม.2 จ านวน 4 คน เพศ
ชายทัง้ 4 คน ม.3  จ านวน 3 คน  เป็นเพศชายทัง้  3 คน    
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ตาราง 2 สรุปจ านวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียน
ตน้แบบการเรียนรวม  ปีการศึกษา 2564  (จ านวน 10 คน)  ท่ีมีคะแนน” ผ่าน”   และ “ไม่ผ่าน”  
เกณฑก์ารทดสอบก่อนเขา้รว่มโปรแกรม แต่ละระดบัการเรียนรู ้(Level)  ดงันี ้

ระดบัการเรียนรู ้(Level) จ านวนนกัเรียน ผ่านเกณฑ ์ จ านวนนกัเรียน ไม่ผ่านเกณฑ ์
Level 1 ผ่าน     3     คน   ไม่ผ่าน   7  คน 
Level 2 ผ่าน     -           คน ไม่ผ่าน            10  คน 
Level 3 ผ่าน     4     คน   ไม่ผ่าน   6  คน 
Level 4 ผ่าน     -     คน   ไม่ผ่าน            10  คน 
Level 5 ผ่าน     8     คน   ไม่ผ่าน   2  คน 
Level 6 ผ่าน     1     คน   ไม่ผ่าน   9  คน 

   
จากตาราง 2 สรุปไดว้่า  

1. ระดับการเรียนรู ้(Level) ท่ี ไม่มี นักเรียนได้ผลคะแนน “ผ่าน” ได้แก่ ระดับการ
เรียนรูท่ี้ 2 (Level 2) เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน และ ระดับการเรียนรูท่ี้ 4 (Level 4) เร่ือง การ
บวกลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน และ ระดับการเรียนรู ้(Level) ท่ีมีนักเรียนได้ผลคะแนน 
“ผ่าน” เพียง 1 คน ไดแ้ก่ ระดบัการเรียนรูท่ี้ 6 (Level 6) 6 เร่ืองการหารเศษส่วน   

2. ระดบัการเรียนรู ้(Level) ท่ีนกัเรียนไดผ้ลคะแนน “ผ่าน” มากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ระดบัการ
เรียนรูท่ี้ 5 (Level 5) เรื่อง การคูณเศษส่วน  รองลงมา ไดแ้ก่ เรื่องการบวกลบเศษส่วน กรณี ตัว
ส่วนเท่ากนั         
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ตาราง  3  แสดงผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม ปีการศึกษา 
2564  จ านวน 10 คน ก่อนร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้นโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ดา้นคณิตศาสตร ์
เร่ือง เศษส่วน   

นกัเรียน 
คนที่/รหสั 

เร่ืองที่ รวม 
(50 คะแนน) 

รอ้ยละ 
     กจิกรรมเรียนรูท้ี่  
            (Level) 1 2 3 4 5 6 

1. M1-1 F F F F P F 16 32 1 , 2 , 3 , 4 , 6 
2. M1-2 F F F F P F 14 28 1 , 2 , 3 , 4 , 6 
3. M1-3 F F F F F F 14 28 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
4. M2-1 P F F F F P 21 42 2 , 3 , 4 , 5  
5. M2-2 F F F F P P 25 50 1 , 2 , 3 , 4 
6. M2-3 P F P F P F 22 44 2 , 4 , 6 
7. M2-4 F F F F P F 20 40 1 , 2 , 3 , 4 , 6 
8. M3-1 F F P F P F 28 56 1 , 2 , 4 , 6 

9. M3-2 P F P F P F 23 46 2 , 4 , 6 
10. M3-3 F F P F P F 22 44 1 , 2 , 4 , 6 

 
เกณฑก์ารประเมิน      
รอ้ยละ 0-49  หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ไดผ้ลการประเมินเป็น F   
รอ้ยละ 50-100 หมายถึง ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ไดผ้ลการประเมินเป็น P   
 
  จากตาราง 2  สรุปคะแนนรวมและผลการประเมินหวัขอ้เร่ืองย่อย ดงันี ้ 
นกัเรียนคนท่ี 1  (M1-1) มีคะแนน ผ่าน เกณฑก์ารประเมิน เร่ืองท่ี 5  และไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 6  จึงใหน้ักเรียน สอบ level  5  และให้เขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู ้
level  1 , 2 , 3 ,  4  และ 6   

นกัเรียนสามารถคูณเศษส่วนไดต้ามหลักการคูณ ตัวเศษคูณตัวเศษ ตัวส่วนคณูตวัส่วน 
แต่ไม่สามารถบอกประเภทของเศษส่วน  เศษเกิน จ านวนคละ , เปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมี
ตัวส่วนไม่เท่ากัน , ท าให้เป็นเศษส่วนอย่างต ่า  , บวก ลบเศษส่วน ทั้งกรณีตัวส่วนเท่ากันและไม่
เท่ากนั , หารเศษส่วน  
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นักเรียนคนท่ี 2 (M1-2) มีคะแนน ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เร่ืองท่ี 5  และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 6  จึงใหน้ักเรียน สอบ level  5  และให้เขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู ้
level  1  2  3  4  และ 6  

นกัเรียนสามารถคูณเศษส่วนไดต้ามหลักการคูณ ตัวเศษคูณตัวเศษ ตัวส่วนคณูตวัส่วน 
แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากนั , ท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่า  , 
บวก ลบเศษส่วน ทั้งกรณีตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน , หารเศษส่วน ,  ท าจ านวนคละให้เป็น
เศษเกิน 

นักเรียนคนท่ี 3 (M1-3) มีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  
จึงใหน้กัเรียนเขา้รว่มกิจกรรมเรียนรู ้level  1 , 2 ,  3 ,  4 ,  5 และ 6  

นกัเรียนไม่รูจ้ักว่าจ านวนใดเป็นตัวเศษ จ านวนใดเป็นตัวส่วน , ไม่รูจ้ักเศษเกิน  จ านวน
คละ , ไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน , หรือการท าให้
เป็นเศษส่วนอย่างต ่า , บวก ลบเศษส่วน ไม่ถูกต้อง ทั้งกรณีตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน , ไ ม่
สามารถคณู-หารเศษส่วนได ้ 

นักเรียนคนท่ี 4 (M2-1) มีคะแนน ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เร่ืองท่ี 5  และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เรื่องท่ี 2 , 3 , 4 , 5  จึงให้นักเรียน สอบ level 1 , 5  และให้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู ้
level 2 , 3 , 4  และ 5  

นกัเรียนรูจ้กัเศษส่วน บอกไดว้่าภาพท่ีก าหนดแทนเศษส่วนใด  และสามารถคณูเศษส่วน
ไดต้ามหลักการคูณ ตัวเศษคูณตัวเศษ ตัวส่วนคูณตัวส่วน แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน 2 
จ านวนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากนั , ไม่สามารถท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่า  , บวก ลบเศษส่วน ไม่ไดท้ัง้
กรณีตวัส่วนเท่ากนัและไม่เท่ากนั , หารเศษส่วน 2 จ านวน ไม่ได ้  

นกัเรียนคนท่ี 5 (M2-2) มีคะแนน ผ่าน เกณฑก์ารประเมิน เร่ืองท่ี 5 และ 6  และไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 3 , 4 จึงให้นักเรียน สอบ level 5 , 6  และให้เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู ้level  1 , 2 , 3  และ 4  

นักเรียนสามารถคูณและหารเศษส่วน   2 จ านวน ได้  แต่ไม่รูจ้ักเศษส่วนแท้ เศษเกิน 
หรือจ านวนคละ เปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน ไม่ได,้ ไม่สามารถท าใหเ้ป็น
เศษส่วนอย่างต ่า  , บวก ลบเศษส่วน ไม่ไดท้ัง้กรณีตวัส่วนเท่ากนัและไม่เท่ากนั   

นักเรียนคนท่ี 6 (M2-3) มีคะแนน ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ี 1, 3 , 5 และไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน เร่ืองท่ี 2 , 4 , 6 จึงใหน้กัเรียน สอบ level 1, 3 , 5 และใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมเรียนรู ้
level  2, 4  และ 6  
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นักเรียนรูจ้ักเศษส่วน บอกได้ว่าเศษส่วนท่ีก าหนด แทนด้วยภาพใด สามารถบวกลบ
เศษส่วน กรณีตัวส่วนเท่ากันและสามารถคูณเศษส่วนได้ตามหลักการคูณ แต่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน , ไม่สามารถท าให้เป็นเศษส่วนอย่างต ่า  , 
บวก ลบเศษส่วน ไม่ไดก้รณีตวัส่วนไม่เท่ากนั และหารเศษส่วน 2 จ านวน ไม่ได ้  

นักเรียนคนท่ี 7 (M2-4) มีคะแนน ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เร่ืองท่ี 5  และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 6  จึงใหน้ักเรียน สอบ level  5  และให้เขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู ้
level  1 , 2  ,3,  4  และ 6  

นกัเรียนสามารถคูณเศษส่วนไดต้ามหลักการคณู แต่ไม่สามารถท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่าง
ต ่า หรือเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตวัส่วนไม่เท่ากนัได ้, ท าจ านวนคละใหเ้ป็นเศษเกิน หรือ
ท าเศษเกินใหเ้ป็นจ านวนคละไม่ได ้,ไม่สามารถ บวก ลบเศษส่วน ทัง้กรณีตัวส่วนเท่ากันและไม่
เท่ากนั , หารเศษส่วนไม่ได ้ 

นกัเรียนคนท่ี 8 (M3-1) มีคะแนน ผ่าน เกณฑก์ารประเมิน เร่ืองท่ี 3 , 5 และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 4 , 6  จึงให้นักเรียน สอบ level 3 , 5 และให้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู ้
level 1, 2 , 4 และ 6  

นกัเรียนสามารถบวกลบเศษส่วน กรณีตัวส่วนเท่ากันและสามารถคูณเศษส่วนไดแ้ต่ไม่
สามารถบอกว่าเศษส่วนท่ีก าหนดแทนดว้ยภาพใด  ไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมี
ตวัส่วนไม่เท่ากนั , ไม่สามารถท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต ่า  , บวก ลบเศษส่วน ไม่ไดก้รณีตวัส่วนไม่
เท่ากนั และหารเศษส่วน 2 จ านวน ไม่ได ้  

นักเรียนคนท่ี 9 (M3-2)  มีคะแนน ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ี 1 , 3 , 5 และไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน เร่ืองท่ี  2, 6  จึงใหน้ักเรียน สอบ level 1 , 3 , 5  และใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู ้
level  2 และ 6  

นกัเรียน บอกไดว้่าจ านวนใดเป็นตัวเศษ หรือตวัส่วน  ,เลือกภาพแทนเศษส่วนหรือเลือก
เศษส่วนแทนภาพท่ีก าหนดได้   สามารถบวกลบเศษส่วน กรณีตัวส่วนเท่ากันและสามารถคูณ
เศษส่วนได ้แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากันได ้, ไม่สามารถท า
ให้เป็นเศษส่วนอย่างต ่า  , บวก ลบเศษส่วน ไม่ได้กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน และหารเศษส่วน 2 
จ านวน ไม่ได ้  

นักเรียนคนท่ี 10 (M3-3)  มีคะแนน ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ี  3 , 5  และไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน เรื่องท่ี 1 , 2 , 4,  6  จึงใหน้ักเรียน สอบ level  3 , 5    และใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
เรียนรู ้level  1 , 2 , 4 และ 6  
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นักเรียนรูจ้ักเศษส่วน สามารถบวกลบเศษส่วน กรณีตัวส่วนเท่ากันและสามารถคูณ
เศษส่วนไดต้ามหลักการคูณ  แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเศษส่วนท่ีก าหนดเป็นเศษส่วนแท ้เศษเกิน 
หรือจ านวนคละ  ไม่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จ านวนท่ีมีตวัส่วนไม่เท่ากัน , ไม่สามารถท า
ให้เป็นเศษส่วนอย่างต ่า , บวก ลบเศษส่วน ไม่ได้กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน และหารเศษส่วน  
2 จ านวน ไม่ได ้  
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