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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อ 1) เพื่อพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยั
รว่มกบันิรนยั เรือ่งเศษส่วนและทศนิยม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีม่ปีระสทิธ ิภาพ
ตามเกณฑ ์75/75 2) เพื่อหาดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้3) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคตต่ิอการเรยีนคณติศาสตร ์ระหว่างการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ านวน 2 หอ้งเรยีน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster 
Random Sampling)  
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เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและ
แบบปกต ิ2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.22 ถงึ 0.63 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.88  3) แบบทดสอบวดั
การคดิวเิคราะห ์ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยากตัง้แต่ 0.35 ถงึ 0.80 
ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.30 ถงึ 0.90 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.8424 4) แบบวดัเจตคตต่ิอ
การเรยีนคณติศาสตร ์แบบมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่ 0.38 ถงึ 0.638 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.835 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตุฐิานดว้ย Hotelling T2 ผลการวจิยั
ปรากฏ ดงันี้ 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระคณติศาสตร ์เรือ่งเศษส่วนและ
ทศนิยม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยั มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 83.15/82.03 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 2. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เรือ่งเศษส่วนและทศนิยม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยใชก้าร
จดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมคี่า
ดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.7005 และ 0.5928 3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิ
วเิคราะห ์และเจตคตต่ิอการเรยีนคณติศาสตรไ์มแ่ตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั : การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยั, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,  
                 การคดิวเิคราะห,์ เจตคตต่ิอการเรยีนคณติศาสตร ์
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop the learning activity of inductive 
accompany with deductive on fraction and decimal for Prathomsueksa 4 students with 
the efficiency criterion of 75/75 2) find out the effectiveness index of the learning activity 
3) compare the learning achievement, analytical thinking and attitudes toward 
mathematics of the students between learning with inductive accompany with deductive 
and conventional learning activity. The sample group was Prathomsueksa 4 students 
which selected by using cluster random sampling. The research instruments were  
1) the lesson plan of inductive accompany with deductive and the lesson plan of 
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conventional learning activities, 2) the 30 items multiple choices of learning 
achievement test with the range of discrimination value at 0.22 – 0.63 and reliability 
value at 0.88 3) the 20 items multiple choices of analytical thinking test with the range 
of difficulty value at 0.35 – 0.80, the range of discrimination value at 0.30 – 0.90 and 
reliability value at 0.8424 and 4) the 15 items rating scale of attitude toward 
mathematics learning activity with the range of discrimination value at 0.38 – 0.638 and 
reliability value at 0.835. Percentage, mean and standard deviation were used for the 
statistical treatment. Besides, Hotelling T2 was used for hypothesis testing. The results 
of the study were as follow: 1. The learning activities on fraction and decimal for the 
students based on the inductive accompany with deductive learning activities had the 
efficiency value at 83.15 – 82.03 which higher than the criterion 2. The learning 
activities plan on fraction and decimal for the students based on the inductive 
accompany with deductive and conventional learning activities had the effectiveness 
index of 0.7005 and 0.5928, respectively. 3. The students learning through the inductive 
accompany with deductive learning activities and the conventional learning activities 
had no difference on learning achievement, analytical thinking and the attitude toward 
mathematics.  
 
Keywords : learning activity based on inductive accompany with deductive,  
          learning achievement, analytical thinking ability, attitude toward  
          mathematics 
 

บทน า 
 คณติศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ต่อ
การพฒันาความคดิมนุษย ์ท าใหม้นุษยม์ี
ความคดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผล เป็น
ระบบ มแีบบแผน นอกจากนี้ คณติศาสตร์
ยงัเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาทางดา้นวทิยา 
ศาสตร ์เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นๆ 

คณติศาสตรจ์งึเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชวีติ ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ี ขึน้และ
สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
(คณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
2555 : 4) ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูว้ชิา
คณติศาสตรจ์งึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั และ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นหรอื
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พฒันาใหม้คีวามเหมาะสมกบันกัเรยีนให้
มากทีสุ่ด  
 จากการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร ์นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนอนุบาลสุรยิา
อุทยัพมิาย ปีการศกึษา 2556 ผลสมัฤทธิ ์
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรม์คีะแนน
เฉลีย่ 68.51 ซึง่ต ่ากว่ารอ้ยละของคะแนนที่
โรงเรยีนก าหนดไวค้อื 70.48 ดงันัน้ผูว้จิยั 
ในฐานะครผููส้อนวชิาคณติศาสตร ์พบว่า 
ปญัหาเกดิจากนกัเรยีนขาดความรู ้
ความเขา้ใจการเรยีนเรือ่งเศษส่วนและ
ทศนิยมซึง่เป็นเรือ่งค่อนขา้งยากส าหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา เพราะ
เศษส่วนเป็นจ านวนทีเ่ป็นนามธรรมเขา้ใจ
ยาก มทีัง้ตวัเศษตวัส่วนทีส่มัพนัธก์นั จะ
แยกจากกนัโดด ๆ ไมไ่ด ้และการเรยีนเรือ่ง
เศษส่วนนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้
พืน้ฐานการบวก ลบ คณู หาร เขา้มา
ประกอบเขา้ดว้ยกนั (วไิล มาศจรสั และ
ปานรว ียงยทุธวชิยั. 2551 : 32) และจาก
การประเมนิการคดิวเิคราะหว์ชิา
คณติศาสตรน์กัเรยีนยงัมรีะดบัผลการ
ประเมนิการคดิวเิคราะหอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
(โรงเรยีนอนุบาลสุรยิาอุทยัพมิาย. 2556 : 
133) แสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนยงัขาดทกัษะ
การคดิวเิคราะหซ์ึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบั
การพฒันาใหไ้ดร้บัการฝึกทกัษะการคดิ
ค านวณอยา่งถูกตอ้งตามล าดบัขัน้ตอน อกี

ปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนคอื การมเีจตคตทิี่
มต่ีอการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เพราะเจต
คตเิป็นพืน้ฐานในการก าหนดทศิทางของ
พฤตกิรรมมนุษยว์่าจะไปในทศิทางบวก
หรอืทางลบ การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
การจดับรรยากาศของหอ้งเรยีนทีส่ามารถ
สรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเกดิการ
ประทบัใจในทางบวกจงึมคีวามส าคญัมาก 
(สุรางค ์โคว้ตระกูล. 2552 : 395 ; สถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยา ศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท). 2555 : 187) ดงันัน้ 
การจดัการเรยีนรูห้ลากหลายวธิสีอนกเ็ป็น
สิง่ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และการคดิวเิคราะหส์งูขึน้ 
 จากปญัหาทัง้หมดท าใหผู้ว้จิยัมี
ความสนใจศกึษาคน้ควา้เทคนิควธิสีอนจาก
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ามาใช้
ในการแก ้ปญัหา พบว่าการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบอุปนยั ( Inductive Method) เป็น
วธิสีอนทีผู่เ้รยีนสามารถคน้หาเหตุผลและ
คน้พบการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จงึท าให้
เกดิความเขา้ใจอยา่งชดัเจนและจดจ าไดด้ ี
ไดพ้ฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์อนัเป็น
เครือ่งมอืส าคญัของการเรยีนรู ้ช่วยให้
ผูเ้รยีนไดท้ัง้เนื้อหาความรู ้(ไดแ้ก่ 
หลกัการ/แนวคดิ ฯลฯ) และกระบวนการ 
(ไดแ้ก่ กระบวนการคดิ) ซึง่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนรูเ้ร ือ่งอื่นๆ 
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ได ้(สริพิร ทพิยค์ง. 2545 : 148 ; ทศินา 
แขมมณ.ี 2556 : 341-342) และท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ ชดัเจน และ
สามารถจดจ าไดย้าวนาน สามารถน าวธิกีาร
เรยีนรูน้ี้ไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั ได้
เป็นอยา่งด ี(วณีา ประชากูล และประสาท 
เนืองเฉลมิ. 2554 : 105)  
 นอกจากนี้ยงัมกีารจดักจิกรรมที่
ส่งผลใหน้กัเรยีนมเีหตุผล การคดิวเิคราะห ์
มคีวามรอบคอบ คอื การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบนิรนยั ( Deductive Method) 
เป็นวธิสีอนทีช่่วยถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้
อยา่งรวดเรว็และไมยุ่ง่ยาก ผูเ้รยีนมโีอกาส
ไดฝึ้กฝนการน าทฤษฎ/ีหลกัการไปใชใ้น
สถานการณ์ใหม ่เอือ้อ านวยใหผู้เ้รยีนทีม่ ี
ความสามารถหรอืเรยีนรู้ ไดเ้รว็สามารถ
พฒันา โดยไมต่อ้งรอผูเ้รยีนรูไ้ดช้า้กว่า  
(สริพิร ทพิยค์ง. 2545 : 148; ทศินา  
แขมมณ.ี 2556 : 337-338) การจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบนิรนยัเป็นกระบวนการที่
ผูส้อนจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบั กฎ ทฤษฎ ีหลกัเกณฑ ์
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้สรปุตามวตัถุประสงคใ์น
บทเรยีนจากนัน้จงึใหต้วัอยา่งหลายๆ 
ตวัอยา่ง ปจัจบุนัครผููส้อนคณติศาสตร์
ส่วนมากนิยมใชว้ธิกีารสอนแบบนิรนยั
เพราะสอนงา่ยและเสยีเวลาน้อยกว่าวธิอีื่น 
(สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า. 2545 : 23)  

 จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ทีจ่ะเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยั
รว่มกบันิรนยั และแบบปกต ิเรือ่ง เศษส่วน
และทศนิยม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 เพื่อเป็นการพฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอนใหม้ปีระสทิธ ิผล เป็นแนวทางการ
พฒันาการคดิวเิคราะห ์และเจตคตต่ิอการ
เรยีนคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน เพื่อบรรลุตาม
จดุมุง่หมายของการศกึษาและเจตนารมณ์
ของหลกัสตูรต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบ
ปกต ิเรือ่ง เศษส่วนและทศนิยม ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 ทีม่ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 
 2. เพื่อหาดชันีประสทิธผิลของการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิร
นยัและแบบปกต ิเรือ่ง เศษส่วนและ
ทศนิยม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคติ
ต่อการเรยีนคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ระหว่างการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและ
แบบปกต ิ
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สมมติฐานของการวิจยั 
 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยั
รว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคติ
ต่อการเรยีนคณติศาสตรส์งูกว่าแบบปกต ิ
 
วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนอนุบาล 
สุรยิาอุทยัพมิาย อ าเภอพมิาย  จงัหวดั
นครราชสมีา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2557 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 จ านวน 
203 คน จาก 5 หอ้งเรยีน  
  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 จ านวน 81 คน จาก 2 
หอ้งเรยีน กลุ่มทดลองจ านวน 41 คน กลุ่ม
ควบคุมจ านวน 40 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยั 
และแบบปกต ิ
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์เจตคตต่ิอ
การเรยีนคณติศาสตร ์
 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ไดแ้ก่  
   1.1 แผนการจดัการกจิกรรม
เรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยั จ านวน 16 
แผน  
   1.2 แผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิจ านวน 16 แผน  
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูและประเมนิผลการทดลอง 
ไดแ้ก่ 
   2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เป็นแบบทดสอบชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
   2.2 แบบทดสอบวดัการคดิ
วเิคราะห ์เป็นแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ 
   2.3 แบบวดัเจตคตต่ิอการ
เรยีนคณติศาสตร ์เป็นแบบวดัมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating Scale) 4 ระดบั 
จ านวน 15 ขอ้ 
 การด าเนินการวจิยั 
  1. ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนเรยีน ( Pre-test) จ านวน 30 ขอ้ 
แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห ์จ านวน 20 
ขอ้ และแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีน
คณติศาสตร ์จ านวน 1 ฉบบั กบันกัเรยีน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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  2. ด าเนินการทดลองโดยนกัเรยีน
กลุ่มทดลองใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยัรว่มกบันิรนยั และนกัเรยีนกลุ่ม
ควบคุมใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ปกต ิจ านวน 16 ชัว่โมง เรือ่ง เศษส่วนและ
ทศนิยม 
  3. เมือ่นกัเรยีนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม เรยีนเรือ่งเศษส่วนและทศนิยม
จบแลว้ ใหน้กัเรยีนท าแบบ ทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน ( Post-test) 
จ านวน 30 ขอ้ แบบทดสอบวดัการคดิ
วเิคราะห ์จ านวน 20 ขอ้ และแบบวดัเจต
คตต่ิอการเรยีนคณติศาสตร ์จ านวน 15 ขอ้ 
กบันกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  1. วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์เรือ่งเศษส่วนและ
ทศนิยม ชัน้ประถม ศกึษาปีที ่4 โดยใชก้าร
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบั 
นิรนยัและแบบปกต ิตามเกณฑ ์75/75 
  2. หาค่าดชันีประสทิธผิลของการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบั 
นิรนยัและแบบปกต ิกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 เรือ่ง
เศษส่วนและทศนิยม 
  3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคติ
ต่อการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่งเศษส่วนและ

ทศนิยม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
ระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนโดยใชก้ารจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและ
แบบปกต ิ
 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2. สถติทิดสอบสมมตุฐิาน ไดแ้ก่ 
Hotelling T2 
 

ผลการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 83.15/82.03 และ 
78.99/75.50 ตามล าดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด 
 2. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมคี่า
ดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.7005 และ 
0.5928 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.05 และรอ้ย
ละ 59.28 ตามล าดบั 
 3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยั
รว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคติ
ต่อการเรยีนคณติศาสตรไ์มแ่ตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 
 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยัรว่มกบันิรนยั มปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 83.15/82.03 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในการ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
อุปนยัรว่มกบันิรนยัไดผ้่านขัน้ตอนในการ
จดัท าอยา่งมรีะบบ และเขยีนแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมโดยศกึษา
หลกัสตูร คู่มอืคร ูเนื้อหา เทคนิควธิกีาร
จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหห์น่วย
การเรยีนรู ้การก าหนดจดุประสงค ์เนื้อหาที่
สอดคลอ้งกบัระดบัช่วงชัน้และวยัของ
นกัเรยีน รวมถงึศกึษาคู่มอืการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อเป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และ
ไดผ้่านการตรวจสอบประเมนิความถูกตอ้ง
จากคณะ กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์
และจากผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าชีแ้นะเป็นอยา่งด ี
ผ่านการทดลองใชป้รบัปรงุใหม้คีวาม
สมบรูณ์ก่อนน าไปทดลองสอนจรงิ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยการ
คน้พบของบรเูนอร ์( Jerome Bruner) บรู
เนอร ์เชื่อว่าการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้กต่็อเมือ่
ผูเ้รยีนไดป้ระมวลขอ้มลูขา่วสารจากการมี
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม และส ารวจ
สิง่แวดลอ้ม การรบัรูข้องมนุษยเ์ป็นสิง่ที่
เลอืกหรอืสิง่ทีร่บัรูข้ ึน้กบัความใส่ใจของ

ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสิง่นัน้ ๆ การเรยีนรูจ้ะเกดิจาก
การคน้พบ เนื่องจากผูเ้รยีนมคีวามอยากรู้
อยากเหน็ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิ
พฤตกิรรมส ารวจสภาพสิง่แวดลอ้มและเกดิ
การเรยีนรูโ้ดยการคน้พบขึน้ (สุรางค ์ 
โคว้ ตระกูล. 2552 : 213) ซึง่ทศินา  
แขมมณ ี(2555 : 37) เสนอว่าการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัเป็นวธิสีอนที่
ผูเ้รยีนสามารถคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนิรนยั
นัน้เป็นการเรยีนรูจ้ากหลกัการ หรอืกฎ
ต่างๆ คอื การจดัใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบักฎ ทฤษฎ ีหลกัเกณฑ ์
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้สรปุตามวตัถุ ประสงค์
ในบทเรยีน จากนัน้จงึใหต้วัอยา่งเป็นการ
สอนจากทฤษฎหีรอืกฎไปสู่ตวัอยา่งทีเ่ป็น
รายละเอยีด การจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีช่วยให้
ผูเ้รยีนเป็นคนมเีหตุผลไมเ่ชื่ออะไรงา่ยๆ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมี
ความหมายของออซเูบล ( David Ausubel) 
ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายของ
ออซเูบล การรบัอยา่งมคีวามหมายว่าเป็น
การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดร้บัมาจากการทีผู่ส้อน
อธบิายสิง่ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูใ้หฟ้งัดว้ยความ
เขา้ใจ โดยใหผู้เ้รยีนเหน็ความสมัพนัธก์บั
โครงสรา้งพุทธปิญัญาทีไ่ดเ้กบ็ไวใ้นความ
ทรงจ า และจะสามารถน ามาใชใ้นอนาคต 
(สุรางค ์โคว้ตระกูล. 2552 : 216-217) และ
ทศินา แขมมณ ี(2556 : 337) อธบิายว่า 
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การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนใช้
ในการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดโดยการช่วยให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
หลกัการหรอืขอ้สรปุในเรือ่งทีเ่รยีนแลว้จงึ
ใหต้วัอยา่ง การใชห้ลกัการหรอืขอ้สรปุนัน้
หลาย ๆ ตวัอยา่ง จากหลกัการดงักล่าวจงึ
ส่งผลใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
อุปนยัรว่มกบันิรนยัมปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ 
นกัเรยีนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเขา้ใจ สามารถ
ปฏบิตักิจิกรรมไดถู้กตอ้ง มผีล สมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะหส์งูขึน้ มี
พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงไป
ในทางทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ ฐติารยี ์จฑุางกูร (2546 : 65-80) ที่
พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์  ช่วยสอนทีม่ ี
การน าเสนอเนื้อหาแบบอุปนยั เรือ่ง
เศษส่วน วชิาคณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 
81.3/77.9 อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดต้าม
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 เช่นเดยีวกบัผล
การศกึษาของ สุดารตัน์ หมืน่ไธสง (2553 : 
68-103) ทีพ่บว่า แผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่1 เรือ่งเลขยกก าลงั ที่
ใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบรว่มมอื
ประกอบการสอนแบบอุปนยั มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 81.69/76.98 เป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด แ ละสอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ วนัทนีย ์กะตะศลิา (2555 : 
47-64) ไดศ้กึษาผลการพฒันาทกัษะการแก้
โจทย ์ปญัหาคณติศาสตร ์โดยใชก้ารจดัการ
เรยีนรูแ้บบอุปนยั ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีน
ภายใตก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบอุปนยัมี
คะแนนทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหา
คณติศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อน
เรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 2. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยัรว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมคี่า
ดชันีประสทิธผิลเท่ากบั0.7005และ0.5928 
หมายความ ว่า นกัเรยีนมคีะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย
ละ 70.05 และรอ้ยละ 59.28 ตามล าดบั 
ผลการวจิยัเป็นเช่นนี้เนื่องจากการออกแบบ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัที่
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ใหก้บันกัเรยีนไดเ้รยีนรู้  เรือ่งเศษส่วนและ
ทศนิยม อยา่งเป็นขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่ขัน้ที ่1 
การเตรยีม เป็นขัน้น าผูเ้รยีนเขา้สู่บทเรยีน 
ขัน้ที ่2 การสอน ขัน้น้ีเป็นขัน้ทีผู่ส้อนให้
ตวัอยา่งแก่ผูเ้รยีนจ านวนหลายๆ ตวัอยา่ง
ใหม้ากพอทีผู่เ้รยีนจะสงัเกต พจิารณาและ
หาขอ้สรปุจากตวัอยา่งนัน้ๆ ได ้ขัน้ที ่3 
การเปรยีบเทยีบ ขัน้น้ีเป็นขัน้ทีผู่เ้รยีน  
แยกแยะขอ้แตกต่าง เพื่อน าไปสู่การสรปุ 
ขัน้ที ่4 การสรปุ สรปุจากตวัอยา่งต่างๆ 
หรอืการทดลองมาเป็นกฎเกณฑ ์นิยาม 
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หรอืสตูร ขัน้ที ่5 การน าไปใช ้เป็นขัน้
ทดสอบผูเ้รยีนเกีย่วกบัความเขา้ใจในกฎ 
เกณฑห์รอืขัน้ทีส่รปุไดว้่าสามารถน าไปใช้
ในการท าแบบฝึกหดัหรอืน าไปใชใ้นการ
แกป้ญัหาอื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัไดห้รอืไม ่
(วณีา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลมิ. 
2554 : 162-163) การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบอุปนยั เป็นการสอนทีใ่ห้
นกัเรยีนสรปุหลกัการจากตวัอยา่งต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง (ทศินา แขมมณ.ี 2556 : 340) 
ส่วนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนิรนยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตัง้แต่ ขัน้เสนอปญัหา 
เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีนโดยเสนอปญัหา
หรอืระบุสิง่ทีจ่ะสอนในแงข่องปญัหา ขัน้
แสดงและอธบิายทฤษฎ ีหลกัการ เป็นการ
น าเอาทฤษฎ ีหลกัการ กฎ ขอ้สรปุที่
ตอ้งการมาสอนใหผู้เ้รยีนเกดิเรยีนรูท้ฤษฎ ี
หลกัการนัน้ ขัน้ใชท้ฤษฎ ีหลกัการ เป็น
ขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนจะเลอืกทฤษฎ ีหลกัการ 
กฎ ขอ้สรปุ มาใชใ้นการแกป้ญัหาทีก่ าหนด
ไว ้ขัน้ตรวจสอบและสรปุ เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีน
จะตรวจสอบและสรปุทฤษฎ ีหลกัการ กฎ 
ขอ้สรปุหรอืนิยามทีว่่าถูกตอ้ง สมเหตุสมผล
หรอืไม ่ขัน้ฝึกปฏบิตั ิเมือ่ผูเ้รยีนเกดิความ
เขา้ใจในทฤษฎ ีหลกัการ กฎ ขอ้สรปุ 
พอสมควรแลว้ ผูส้อนเสนอสถานการณ์ใหม่
ใหผู้เ้รยีนฝึกน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ใหม่ๆ  ทีห่ลากหลาย (สุวทิย ์
มลูค า และอรทยั มลูค า. 2545 : 24) ส่วน

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกตนิัน้ ม ี6 
ขัน้ ดงันี้ ข ัน้ทบทวนความรูเ้ดมิ ขัน้สอน
เนื้อหาใหม ่ขัน้สรปุ ขัน้ฝึกทกัษะ ขัน้น า
ความรูไ้ปใช ้และขัน้ประเมนิผล (สถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.). 2551 : 28-32) 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ โฉมเฉลา 
โมกศร ี(2548 : 54-81) ทีพ่บว่า นกัเรยีนที่
เรยีนรูแ้บบนิรนยัโดยใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรแ์ละเรยีนแบบนิรนยัโดยการ
สอนแบบปกต ิมดีชันีประสทิธผิลเท่ากบั 
0.7055 แสดงว่านกัเรยีนมผีลการเรยีน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 70.55 เช่นเดยีวกบั อุดมสนิ 
อนุมาตย ์(2553 : 51-82)ไดศ้กึษาคน้ควา้
ผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระ
คณติศาสตร ์เรือ่ง การบวก และการลบ
จ านวนทีม่ผีลลพัธแ์ละตวัตัง้ไมเ่กนิ100 ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 โดยใชก้ารสอนแบบ 
นิรนยั พบว่า ดชันีประสทิธผิลของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีน รูโ้ดยใชก้ารสอนแบบ
นิรนยั กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เรือ่ง การบวกการ
ลบจ านวนทีม่ผีลลพัธไ์มเ่กนิ 100 มคี่า
เท่ากบั 0.6630 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พลวสินัติ ์สงิหาอาจ (2555 : 66-130) 
ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิ
วจิารณญาณ และการแกป้ญัหาระหว่างการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิสีอบ
แบบ KWDL วธิสีอนแบบนิรนยัและวธิสีอน
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ตามรปูแบบของ สสวท. พบว่า การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิสีอนแบบ
นิรนยั การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดย
ใชว้ธิสีอนตามรปูแบบของ สสวท. มคีะแนน
ผลสมัฤทธิ ์  ทางการเรยีน การคดิ
วจิารณญาณและการแกป้ญัหาหลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  
 3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยั
รว่มกบันิรนยัและแบบปกต ิมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคตต่ิอ
การเรยีนคณติศาสตร์  ไมแ่ตกต่างกนั
สอดคลอ้งกบั ทศันีย ์รา่งเจรญิ (2555 : 18-
25) และ นิตยา เสม  เหลา (2558 : 82-93) 
ทัง้นี้เป็นเพราะการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยัรว่มกบันิรนยัเป็นการเรยีนรูท้ี่
ประกอบดว้ยทฤษฎ ีหลกัการ  กฎหรอื
ขอ้สรปุในเนื้อหาทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู ้ตวัอยา่งหรอืสถานการณ์ที่
สามารถน าทฤษฏ ีหลกัการ กฎ หรอื
ขอ้สรปุในเนื้อหาทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู ้และการฝึกน าทฤษฎ ีหลกัการ 
กฎ หรอืขอ้สรปุในเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้กดิ
การเรยีนรูไ้ปใช้  (สุวทิย ์มลูค าและอรทยั มลู
ค า. 2545 : 24) ในขณะทีก่ารจดัการเรยีนรู้
แบบปกตนิัน้ ม ี6 ขัน้ คอื ขัน้ทบทวนความรู้
เดมิ ขัน้สอนเนื้อหาใหม ่ขัน้สรปุ ขัน้ฝึก
ทกัษะ ขัน้น าความรูไ้ปใช้  และขัน้

ประเมนิผล (สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.). 
2551 : 28-32) ซึง่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยันัน้มุง่เน้น
ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากตวัอยา่ง ขอ้มลู 
สถานการณ์ เหตุการณ์ทีส่ามารถน าทฤษฎ ี
หลกัการ กฎไปใช ้ในการสรปุองคค์วามรู ้
แลว้ท าการวเิคราะหต์วัอยา่ง ขอ้มลู 
สถานการณ์ และสรปุหลกัการ แนวคดิ 
ทฤษฎทีีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์เพื่อใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาทีไ่ดจ้ากการน า
หลกัการไปใชร้วมถงึการไดเ้รยีนรู ้จงึส่งผล
ใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การ
คดิวเิคราะห ์และเจตคตต่ิอการเรยีน
คณติศาสตรไ์มแ่ตกต่างกนักบัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  
  1.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบอุปนยั ครผููส้อนจะตอ้งเตรยีมการสอน
อยา่งด ีสามารถยกตวัอยา่งไดม้ากพอทีจ่ะ
ท าใหน้กัเรยีนไดส้งัเกต คดิ พจิารณาหา
เหตุผลจนไดข้อ้สรปุดว้ยตนเอง จงึใชเ้วลา
ในการเตรยีมตวัมาก และหากนกัเรยีนขาด
ทกัษะพืน้ฐานในการคดิ ไมเ่ขา้ใจบทเรยีนที่
ก าลงัเรยีนอยูน่กัเรยีนอาจเกดิความเบื่อ
หน่ายได ้ครคูวรใชค้ าถามกระตุน้การคดิ
ใหก้บันกัเรยีนตลอดเวลา  
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  1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบนิรนยั ครผููส้อนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจใน
วธิกีาร หลกัการของเนื้อหานัน้เป็นอยา่งด ี
มคีวาม สามารถในการน าเสนอ นกัเรยีนที่
จ าวธิกีาร หลกัการไมไ่ดแ้ละนกัเรยีนที่
เรยีนรูช้า้ อาจตามเพื่อนไมท่นัหรอืแกโ้จทย์
ไมไ่ด ้การตัง้ค าถามยัว่ยกุเ็ป็นอกีวธิหีนึ่งที่
ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการเรยีน 
  1.3 การจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ
ตามกจิกรรมการเรยีนการสอนของสถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะน ามาใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ด ้
เพราะเป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั ใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย

ตนเอง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติจรงิได ้
 2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้
ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารพฒันาการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยั
ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
การเรยีนรูใ้นเนื้อหาอื่นๆ และกลุ่มสาระ
อื่นๆ ทีเ่หน็ว่าเหมาะ 
  2.2 ควรน าวธิกีารจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบอุปนยัรว่มกบันิรนยัไปใชก้บั
นกัเรยีนช่วงชัน้อื่นๆ เพื่อศกึษา
ประสทิธภิาพใหม้คีวามเหมาะสมและเกดิ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป 
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