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บทคัดย ่อภาษาไทย  

57253204 : หลกัสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : แบบฝึกทกัษะ, เทคนิค KWDL, แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน, ความสามารถในการแกปั้ญหา 

นางสาว สราญจิต อน้พา: การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL  ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 

  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ
แนวคิด  Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  4) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ านวน  1 ห้องเรียน โดยไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจบัสลากห้องเรียน คือ 
นักเรียนชั้น ป.4/1 จ านวน 37 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญ
สุข  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบดว้ย แผนปฐมนิเทศ  จ านวน 1 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง   แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง และ แผนสรุปเน้ือหา จ านวน 1 แผน  แผนละ 1 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 18 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เห็นความส าคัญต่อการใชแ้บบฝึกทักษะ  
ประกอบการจดัการเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเห็นว่าแบบฝึกทกัษะควรประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั ค าช้ีแจง ค าแนะน าในการใช้
แบบฝึกทักษะ จุดประสงค์การท าแบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน  แบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา  เฉลย และบรรณานุกรม 2) แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.46/80.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80  3) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึก
ทกัษะ พบว่าผลการเรียนรู้หลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05  4) ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนอยู่ในระดบัดี  5) ความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกับ
แนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นักเรียนเห็นดว้ยในระดบัมากทุกดา้น 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

57253204 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
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CLASSROOM, PROBLEM SOLVING ABILITY 

MISS SARANJIT AONPA : THE DEVELOPMENT OF EXERCISE PROBLEM 
SOLVING ABILITY BY USING KWDL TECHNIQUE TOGETHER WITH FLIPPED 
CLASSROOM TO FOR THE STUDENTS IN FOURTH GRADE THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR CHANASITH SITHSUNGNOEN, Ph.D. 

The purposes of this research were 1.To assess the fundamental and needs for development of 
exercises for solving mathematic problems by using KWDL technique together with Flipped Classroom for the 
students in fourth grade. 2.To develop exercises for solving mathematic problems by using KWDL technique 
together with Flipped Classroom for the students in fourth grade. 3.To compare learning outcomes of fourth grade 
students before and after using of mathematic problem solving exercises, using KWDL technique together with 
Flipped Classroom 4.To study mathematics problem solving ability of fourth grade students after using of 
mathematic problem solving exercises, using KWDL technique together with Flipped Classroom 5.To study 
students’ opinion in mathematic problem solving exercises using KWDL technique together with Flipped 
Classroom. The sample was 37 students in exercises for solving mathematic problems by using KWDL technique 
together with Flipped Classroom for the students in fourth grade who are studying in the first semester 2018 
academic year, the demonstration school of Silpakorn Univercity (Early Childhood and Elementary).The research 
instruments were 1. Problem solving exercise 2. Lesson plan 3. Learning outcome test before and after study 4. 
Problem solving ability tests 5. The questionnaires about the student’s opinion toward the exercise. The statistical 
analysis employed were percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis. 

The results of the study 1) The student and mathematic teachers have realized the significance of 
exercise.The exercise includes the significant components such as title, introduction, direction, content, objective, 
exercise, pretest and post-test. 2) The result of development of exercise in mathematic according to stand criterion 
82.46/80.95 higher than 80/80.  3) Learning outcome on using exercise were statistically significant different at 
.05 level. The mean scores of students’ learning outcome on using exercise after the learning were higher than 
before the learning 4) The problem solving of students have good level.  5) The opinion have good attitudes 
toward the exercises problem solving. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์ให้ค  าปรึกษาแนะน าอย่างดียิ่ง จากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.มาเรียม นิลพนัธุ์ และอาจารย ์ดร. กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล ซ่ึงเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผูว้ิจยั รวมทั้ง อาจารย ์ดร.
อุบลวรรณ ส่งเสริม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร รามศิริ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี
กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั  ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้ง  และ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. อิศเรศ พิพฒัน์มงคลพร  ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. แสงเดือน 
เจริญฉิม  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม  ้ ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  และผูช่้วย
ศาสตราจารยส์าธิต  จันทรวินิจ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจัย  ส าหรับการท า
วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศทุกท่าน  ท่ีให้ความรู้ ให้ค าแนะน าและ
ประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้ิจยั และเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์
มีความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู ้บริหาร  อาจารย์ นักเรียน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิง่ในการเก็บขอ้มูลการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยัจนส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 

ทา้ยสุดน้ี ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา  ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐานและสนับสนุนในการศึกษา  
ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นอ้งๆ ท่ีร่วมรุ่นทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนคร้ังน้ี 
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บทที่  1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การศึกษานับไดว้่า เป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในโลกยคุปัจจุบนั ที่มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้ทุกประเทศมุ่งพฒันาก าลังคนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก โดยการพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน ให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทุนของ

ประเทศที่มีอยูใ่ห้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศโดยเฉพาะการ
พฒันาคน หรือตน้ทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ส่ิงที่

ส าคญัที่สุดในการพฒันาประเทศ คือ การพฒันาคน คนที่มีคุณภาพจะช่วยน าประเทศชาติกา้วหน้ารู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร การคมนาคมตลอดจนการรับส่ง
ขอ้มูล  ข่าวสารและวิทยาการต่างๆและในขณะเดียวกนัก็เป็นโลกแห่งการแข่งขนั เกิดการเปล่ียนแปลง

ในทุกๆดา้นอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มหรือดา้นอ่ืนๆ การ

เตรียมทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้รู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกจึงมี
ความจ าเป็นส าหรับนานาอารยประเทศ การศึกษาเป็นทางหน่ึงที่ส าคญัในการพฒันาคุณภาพมนุษย์

เพือ่ใหมี้ศกัยภาพมากพอที่จะน าพาประเทศให้เจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศได ้การพฒันาคน
ใหมี้คุณภาพตอ้งพฒันาทั้งดา้นสติปัญญา อารมณ์สงัคม การพฒันาสติปัญญาตอ้งใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์ให้

เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ รักการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้วยความตระหนักถึง

ความส าคญัในเร่ืองน้ีจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น
และมีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตรู้เท่าทนัโลก เพื่อพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงสามารถสั่งสมทุนทางปัญญาเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม  (ส านักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ, 2555)  ซ่ึงสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศที่

ปรับเปล่ียนเร็วและซับซอ้นมากยิง่ขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้
ผูกพนัที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ งเร่งสร้าง

ภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งขึ้นมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันา
ประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป เพือ่ประโยชน์สุขที่ย ัง่ยนืของสงัคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ดังนั้นการจดัการศึกษาจึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างคนให้มีศกัยภาพ จึง

จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง พฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ศกัยภาพเพียงพอที่จะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งดีและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)การจัดการ

ศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2553 หมวด 
4  มาตรา  22 ไดก้ าหนดวา่ “ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองไดถื้อวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ

พฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ” และมาตรา 24 ระบุวา่    “ การจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้เองได้หากได้รับการฝึกฝนให้รู้วิธีการเรียนรู้ (Learning how to 

learn) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ปัญหา การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูเ้รียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบติัให้ท  าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง  ๆอยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  ๆจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลา

ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ร่วมกนั
พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ”  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อความสามารถดา้นการคิดของผูเ้รียนมาก จึงไดมี้การก าหนดความสามารถด้านการคิด

เป็นสมรรถนะส าคญัหน่ึงที่ตอ้งพฒันา และส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใชก้ระบวนการคิดในการพฒันา

ตนเองและกระบวนการเรียนรู้ จดัได้ว่า การศึกษาไทย โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะที่
จ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคญั ให้ความสนใจดา้นการคิดเป็นอย่างมาก เตรียม

ผูเ้รียนให้มีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแกป้ ยหา การคิดสร้างสรรค ์การ

ใชเ้ทคโนโลย ีการส่ือสารและการร่วมมือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระที่เน้นให้ผูเ้รียนหาวิธี
และกระบวนการคิด เพือ่ใหมี้องคค์วามรู้และหลกัการต่างๆทางคณิตศาสตร์ แลว้น าความรู้และหลกัการ

ไปพฒันาและแกไ้ขปัญหาในชีวิตจริง จนท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และ
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เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดศาสตร์อ่ืนๆตามมา (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2547) วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้ งทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกในปัจจุบนัเจริญขึ้นเพราะการคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งอาศยัความรู้

คณิตศาสตร์  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี 
เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างเป็นคนมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีระบบระเบียบ

ในการคิด มีการวางแผนในการท างาน  มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความรับผดิชอบต่อกิจการงาน

ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผูน้ าในสังคม (ยุพิน พิพิธกุล, 2545) ดังนั้ น 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ

ในการคิด การตดัสินใจ และการคน้พบตวัเอง ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้พฒันาการเรียนรู้และพฒันาตนเอง

ทุกด้านอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2553) เม่ือพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบว่า ไดใ้ห้ความส าคญักบัการแกปั้ญหา โดยก าหนดให้การแกปั้ญหาเป็นทกัษะส าคญั
และจ าเป็นอนัดบัแรก ของทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มสาระ คือ สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต สาระที่ 2 การวดัและเรขาคณิต สาระที่ 3 สถิติและความ
น่าจะเป็น ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นมาตรฐานการเรียนรู้หน่ึงซ่ึงอยูภ่ายใตส้าระที่ 1 จ านวนและ

พีชคณิต กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ตอ้งเกิดกบัผูเ้รียน และถูกก าหนดไวใ้นคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรและการประเมินส าหรับคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers  of  Mathmatics )  (จิตติมา พิศาภาค, 

2552) กล่าวว่า สมาคมศึกษานิเทศก์ในสหรัฐอเมริกา ไดก้  าหนดให้การแกปั้ญหาเป็นทกัษะพื้นฐานที่
ส าคญัอนัดบัแรก ในจ านวนทกัษะพื้นฐานที่จ  าเป็น 10 ประการ ทั้งน้ี เพราะการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์

ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาศกัยภาพในการวิเคราะห์ ช่วยกระตุน้การเรียนรู้และการสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 

แก่ผูเ้รียน นอกจากน้ีการแกปั้ญหายงัช่วยให้ผูเ้รียนรู้ขอ้เท็จจริง ทกัษะ ความคิดรวบยอด และหลกัการ
ต่างๆทางคณิตศาสตร์ ความส าเร็จในการแกปั้ญหาจะก่อให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณลักษณะ

ต่างๆซ่ึงปัญหาของผูส้อนส่วนใหญ่พบว่า ผูเ้รียนไม่สามารถที่จะแกปั้ญหาได ้หรือสามารถแกปั้ญหาได้

เพยีงลกัษณะของโจทยปั์ญหาที่ไม่ซบัซอ้น จึงกล่าวไดว้่า การแกปั้ญหาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์และเป็นทกัษะหน่ึงในทกัษะการคิดระดบัสูง ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแกปั้ญหา การ
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ตดัสินใจ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค ์ดงันั้น จึงถือไดว้่าการแกปั้ญหาเป็นหัวใจ

ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (Charles, 1982) 
 ดว้ยความส าคญัของคณิตศาสตร์ดงักล่าว คณิตศาสตร์ จึงมีบทบาทยิง่ต่อการพฒันาความคิด

ของมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์
ถึงปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และ

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือทางการศึกษาในด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน  ๆคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาชีวิต
ใหดี้ขึ้น เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 ส าหรับการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเน้นเร่ือง

ทกัษะกระบวนการทางการแกปั้ญหาเป็นหลกั เน่ืองจากในระหว่างที่มีการแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนมีการ
แสดงออกในการให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย การน าเสนอขอ้มูล รู้จกัเช่ือมโยงคณิตศาสตร์

กับศาสตร์อ่ืนๆ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย (สถานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2559)  ทกัษะการแก้โจทยปั์ญหานั้น ปัจจุบนัพบว่ามีปัจจยัหน่ึงที่ส่งผลให้การประเมิน

คุณภาพทางการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก  าหนด  อันเน่ืองมาจากธรรมชาติของวิชา

คณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นทกัษะการค านวณ ท าใหผู้ส้นใจตั้งเรียนจริงจงัมีนอ้ย อีกปัจจยัหน่ึงที่ท  าใหผู้เ้รียนไม่
อยากเรียนคณิตศาสตร์ คือ ผูเ้รียนยงัไม่เห็นความส าคญัและเบื่อหน่ายการเรียนคณิตศาสตร์ในหอ้งเรียน 

เพราะเน้ือหาและวิธีการสอนไม่น่าสนใจ ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้น ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในกิจกรรม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าอีกดว้ย การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาพบว่า นักเรียนในวยัน้ียงัมีประสบการณ์น้อยไม่สามารถท า

ความเขา้ใจและคิดด้วยตนเองไดท้ั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีครูส่วนใหญ่จึงใช้วิธีสอนแบบบรรยายและแสดง
เหตุผลพร้อมกบัยกตวัอยา่งในการแกโ้จทยปั์ญหา เม่ือนกัเรียนพบตวัอยา่งที่แตกต่างไปจากตวัอยา่งที่ครู

เคยอธิบาย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหานั้นได ้ประกอบกบัลกัษณะของโจทยปั์ญหา

ไม่ได้มีเพียงโจทยปั์ญหาที่มีขั้นตอนเดียวแล้วได้มาซ่ึงค  าตอบ แต่ยงัมีโจทยปั์ญหาที่มีกระบวนการ
แกปั้ญหาหลายขั้นตอน มีความซบัซอ้น  ครูผูส้อนควรศึกษาและพฒันาทกัษะในการแกโ้จทยปั์ญหาใน

ชีวติประจ าวนัใหก้บันักเรียน  เพือ่ฝึกทกัษะให้นกัเรียนไดเ้กิดความคิดรวบยอด การคิดค  านวณ และใช้

เหตุผล ทั้งน้ีเพือ่ใหน้กัเรียนสามารถน าไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนัไดจ้ริง (ฐิติยา  
อินทุยศ, 2547: 2)  ดงันั้นจึงเป็นหน้าที่ส าคญัที่ครูผูส้อนจะตอ้งพยายามจดัการเรียนการสอนที่เอ้ือให้

นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและมีความเช่ือมั่นในการ



  5 

แกปั้ญหาและสามารถเช่ือมโยงไปยงัการแกปั้ญหาอ่ืนๆที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ได ้ดงันั้นพฤติกรรมการ

สอนของครูจึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อทกัษะการแกปั้ญหาของนักเรียนแลว้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ การที่นักเรียนจะเรียนรู้ล าดบัขั้นของการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ไดน้ั้น ครู

เป็นผูช่้วยส่งเสริม ช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอ้ง และให้ความช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้นในการ
เรียนใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจและประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา   

 จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปี

การศึกษา 2556-2558 ในระดบัประเทศ พบว่า มีคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 41.95 
38.06 และ43.47   ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ยงัอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจและต ่ ากว่า

รายวิชาอ่ืนๆมาอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพผูเ้รียนและระบบการศึกษาโดยรวม  ส่วนผล

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2556-2558 ใน
ระดบัโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) พบว่า มีคะแนน

รายวิชาคณิตศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 68.24  65.15 และ 65.87 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียไม่ถึงเกณฑท์ี่โรงเรียน
ก าหนด คือ ร้อยละ 80 จึงนบัไดว้า่เป็นปัญหาที่ส าคญัอยา่งยิง่ที่ควรไดรั้บการแกไ้ข ซ่ึงสาเหตุอาจมาจาก

ตวันักเรียนเองที่ไม่สามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาและไม่สามารถคิดอยา่งมีระบบได ้การจดัการเรียนรู้

ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการในการแกปั้ญหา นบัวา่เป็นเร่ืองยากส าหรับผูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่

จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการค านวณ แต่เม่ือพบโจทยปั์ญหาจะมีปัญหาในเร่ืองของการตีความจากการ

อ่านโจทย ์การท าวามเข้าใจโจทย ์ ส่งผลต่อการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา (สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2558)  
 แบบฝึกทกัษะ เป็นนวตักรรมที่จ  าเป็นอยา่งหน่ึงที่จะท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล  

อีกทั้งยงัเป็นส่ือการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กความช านาญในทกัษะดา้นต่าง  ๆ(อุษณีย ์เสือจนัทร์, 
2553) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ  ท  าใหจ้ดจ าเน้ือหาไดค้งทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา

ที่ เรียน สามารถน ามาแกปั้ญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มไดดี้ ผูเ้รียนสามารถน ามาทบทวน เน้ือหา

บทเรียนได้ด้วยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนทราบความก้าวหน้าของตน เป็นเคร่ืองมือที่ครูผูส้อน ใช้
ประเมินผลการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่นกัเรียนเขา้ใจมากนอ้ยเพยีงใด (พรพรรษา เช้ือวรีะชน, 2553)

ได้ท  าการพฒันาแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วนส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
โจทยปั์ญหาเศษส่วนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจ เก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา
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เศษส่วนส าหรับนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 1 อยูใ่นระดบัมาก (ศิรประภา พาหลง, 2550) ไดท้  า 

ศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้น 
เก่ียวกบัจ านวนจริง ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับจ านวนจริง ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวกับแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ มีผูน้ า

แบบฝึกทกัษะมาใช้ในการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเขา้ใจและประสิทธิภาพทางการเรียนของ

นักเรียน ไดแ้ก่ (อนุรักษ ์ เร่งรัด, 2557) พฒันาแบบฝึกทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยกุต ์1 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกป๎้ญหา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การวิจยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความ

ตอ้งการในการพฒันาแบบฝึก ทกัษะโดยการจดัการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน 2) เพือ่พฒันาแบบฝึก
ทกัษะให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ ์80/80 3) เพื่อทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ 4) การประเมินผลและ

ปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี 4.1) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการแกป๎้ญ
หาก่อนและหลงัใช้แบบ ฝึกทกัษะ 4.2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการ วิจยัคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา2557 จ านวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบฝึกทกัษะ 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้ตามแนว การสอนแบบป๎ญหาเป็นฐาน 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป๎้ญ

หา 4) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบป๎ญหาเป็นฐาน  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั พบว่า1) นักเรียนและ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เห็นความส าคญัต่อ การใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการ
เรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อพฒันาความสามารถใน  การแก้ป๎ญหา โดยในแบบฝึกทกัษะมี

องคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี ช่ือเร่ืองค าน าค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงค ์(มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู้) 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทกัษะ จ านวน 4 เล่ม ไดแ้ก่ เรขาคณิต สะกิดใจ จ านวนนับหรรษา 
ร้อยละในชีวิตประจ าวนัและโจทยป๎์ญหาชวนคิด และ  แบบทดสอบหลงัเรียน 2) แบบฝึกทกัษะ มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั80.37/82.21 เป็นตามเกณฑ ์80/80 3) ทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ จ านวน 4 เล่ม 8 

แผนการเรียนรู้ รวม 16 ชัว่โมงและจดัการเรียนรู้แบบ ป๎ญหาเป็นฐาน 5 ขั้นตอน 4) ผลการประเมิน
และปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ 4.1) ผลการเปรียบเทียบ ความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัใช้

แบบฝึกทกัษะ พบวา่ ความสามารถในการแกป๎้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง



  7 

สถิติที่ระดับ .05 4.2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของ  นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ พบว่า โดย

ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผูเ้รียนประสบปัญหาด้านการ

แกปั้ญหาที่ควรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน  ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์จึงควรตอ้งหาส่ือ
การจัดการเรียนรู้ วิธีการหรือรูปแบบที่ เหมาะสมที่จะมาช่วยในการจัดการเรียนรู้  ปัญหาและ

ความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เทคนิควธีิการสอนแบบต่าง  ๆเพือ่หาแนวทางการแกปั้ญหา

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการหรือวธีิการที่เหมาะสม ในระยะทศวรรษของการศึกษาที่ผ่าน

มา มีทฤษฎีการเรียนรู้เกิดขึ้ นหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่ได้รับการสนใจมากในปัจจุบัน คือ ทฤษฎีกลุ่ม

สร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) ซ่ึงเช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเม่ือผูเ้รียนได้สร้างความรู้ที่เป็นตนเอง
ขึ้นมาจากความรู้เดิมหรือจากความรู้ที่ได้รับมาใหม่ แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดน้ีเป็นหลกัหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั (Collaborative Learning) การเรียนรู้โดยการ

คน้ควา้อิสระ (Independent Investigation Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) หรือเรียกยอ่ว่า PBL เทคนิค KWDL รวมไปถึง แนวคิดใหม่ในศตวรรษที่ 21 คือการกลบัดา้น
ชั้นเรียน (Flipped Classroom)  

 การสอนด้วยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่พ ัฒนามาจาก KWL ของโอเกิล 

(Ogle  1986,อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2554 : 141) ที่ตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นฐาน  นัน่คือนกัเรียนมี
ความสามารถในการอ่านก่อนที่จะสามารถพฒันาทกัษะการอ่านมากขึ้น ต่อมาเทคนิค KWL ไดมี้การ

พฒันา น าไปใช้และเพิ่มขั้นตอนให้สมบูรณ์ขึ้นโดย Ogle and Carr และใช้ช่ือว่า เทคนิค KWDL การ
สอนดว้ยเทคนิค KWDL ซ่ึง(วชัรา เล่าเรียนดี, 2555)ไดก้ล่าวถึงโดย มีขั้นตอนด าเนินการเช่นเดียวกับ 

เทคนิคการสอนแบบ KWL แต่จะเพิ่ม D ในขั้นตอนที่ 3   จากเดิม 3 ขั้นตอนมาเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อให้

เหมาะสมในการใชแ้กปั้ญหาโจทยค์ณิตศาสตร์   เทคนิค KWDL  แบ่งเป็น  4 ขั้นตอน ดงัน้ี K: เรารู้อะไร 
(what we   know) โจทยบ์อกอะไรเราบา้ง W: เราตอ้งการรู้ / ตอ้งการทนราบอะไร (what we want to 

know) โจทยใ์ห้ / บอกอะไรบา้ง D: เราท าอะไร/อยา่งไร (what we do) เรามีวิธีการหาค าตอบอยา่งไร L: 

เราเรียนรู้อะไรจากขั้นตอนที่ 3 (what we learned) วิธีการศึกษาค าตอบและการคิดค านวณ จากงานวิจยั
ของ (นิยม  เกรียท่าทราย, 2548)ไดศ้ึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาการ

หาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL โดยมี
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วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ผลการวิจยัพบว่า 

1) ผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอนัดับ 1 คือ ดา้นประโยชน์ที่ได้รับ 
โดยเห็นว่าท าให้นักเรียนได้มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักัน ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ขั้นตอน ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ รองลงมา คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท  าให้

นักเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวิธีแก้โจทยปั์ญหาที่หลากหลาย นักเรียนชอบขั้นตอนการแก้โจทยปั์ญหา
ดว้ยเทคนิค KWDL ท าใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายเพือ่หาแนวทางแกปั้ญหา และ

ล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท  าใหน้กัเรียน มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ จากงานวิจยัของ (บุญรัตน์  ฐิตยานุวฒัน์, 2553)ไดศ้ึกษา

การพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้

ยนิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ส าหรับนกัเรียนที่

มีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดย

ใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL 2) ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนที่จดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มี

ต่อจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL ในดา้นบรรยากาศในการ
จดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ไดรั้บจากการจดักิจกรรม ) ผลการวิจยัพบว่า ผลการ

เรียนรู้เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05  2) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การ

สนบัสนุนกนัและกนั การชมเชยใหก้ าลงัใจเพือ่น เป็นล าดบัที่ 1 รองลงมา คือ การร่วมเสนอแนวคิด การ
ปฏิบตัิดว้ยความเต็มใจและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนตามล าดบั 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้
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เทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัที่ 1 รองลงมา คือ ดา้นประโยชน์ที่
ไดรั้บจากการจดักิจกรรม และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ตามล าดบั  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่กล่าวมาแล้วท าให้มองเห็นว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์นั้น คือ ปัจจยัดา้นส่ือการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นการพิจารณาหาวิธีการ

สอนที่หลากหลายเพือ่ปรับปรุงการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงที่ท  าไดแ้ละจ าเป็นตอ้งท าอยูเ่สมอ  เพือ่พฒันา    การ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  ซ่ึงในปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษามีการใชติ้ดต่อส่ือสารกนัอยา่งแพร่หลาย 

และยงัมีบทบาทกบัระบบการศึกษาดว้ย ผูส้อนจะสามารถ ประยกุตใ์ช ้ ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการศึกษา 

น ามาเป็นช่องทางในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทนัต่อยคุสมัยที่
เปล่ียนแปลงไป โดย จะใช้ส่ือสังคมตามแนวคิด The Flipped Classroom  หรือ  การเรียนแบบ "พลิก

กลบั"  ซ่ึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะตอ้ง
ท าให้เด็กรัก  ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้เด็กมี

ทกัษะชีวติ  ทกัษะการคิด  และทกัษะดา้นไอที ซ่ึงไอทีในที่น้ีไม่ไดห้มายถึง ใชค้อมพวิเตอร์เป็นหรือใช ้   

ไอแพดเป็น (Ipad) แต่หมายถึงการที่เด็กรู้ว่า เม่ือเขาอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเขาจะไปตามหาขอ้มูล (data) 
เหล่านั้นไดท้ี่ไหน และเม่ือไดข้อ้มูลมาเด็กตอ้งวิเคราะห์ไดว้่าขอ้มูลเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด 

และสามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู้ (knowledge) ได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิดจากการฝึกฝน ครูจะตอ้งให้

เด็กไดมี้โอกาสทดลองดว้ยตนเอง ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดในการจดัการเรียนรู้หน่ึงที่น่าสนใจคือการ
จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบกลบัดา้นชั้นเรียน (Flipped Classroom) เป็นแนวคิดหน่ึงของ

การสอนโดยที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการบา้นที่ไดรั้บผา่นการเรียนดว้ยตนเองจากส่ือวดิิทศัน์ (Video) 
นอกจากชั้นเรียนที่บา้น ส่วนการเรียนในชั้นปกตินั้นเป็นการเรียนแบบสืบคน้หาความรู้ที่ไดรั้บ

ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ โดยแนวคิดน้ีพฒันามาจากโจ

นาธาน และ  แอรอน (Jonathan Bergmann and Aron Sama) ที่เขาไดเ้ร่ิมท าการบนัทึกเทปวิดีโอซ่ึง
เป็นเน้ือหาสาระการสอนเพื่อให้นักเรียนน าไปศึกษาด้วยตนเองที่บา้น แล้วให้ผูเ้รียนน าเอาผล

การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองน ากลบัมาสู่กระบวนการอภิปราย สืบคน้เพือ่หาบทสรุปของค าตอบที่ชั้น

เรียนอีกคร้ังหน่ึงโดยครูท าหน้าที่เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัประสบการณ์ทางการเรียน
ดงักล่าว ซ่ึงวิธีการเรียนแบบน้ีเป็นการเรียนแบบกลบัดา้นแนวคิดจากแบบเดิมที่ตอ้งเรียนเน้ือหาที่

โรงเรียนและน างานกลับไปท าต่อที่บา้น โดยให้เรียนเน้ือหาที่บา้นด้วยตนเอง แล้วน างานหรือ
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ประสบการณ์ที่ได้รับมาท าการเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนร่วมกันกบัเพื่อนต่อไปโดยครูเป็นผูใ้ห้

ค  าแนะน าช้ีแจงในประเด็นค าตอบที่เกิดขึ้ น ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวน้ีภายหลังได้พฒันาและขยาย
ขอบข่ายไปกวา้งขวาง โดยเฉพาะการปรับใช้กับส่ือเทคโนโลยี (ICT) หลากหลายประเภทที่มี

ศกัยภาพค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั โดยจากการทดลองพบว่า การกลับด้านชั้นเรียนเหมาะส าหรับ
ผูเ้รียนยุคปัจจุบัน ที่เติบโตขึ้ นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต YouTube Facebook และแหล่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์มากมาย การกลบัดา้นชั้นเรียนช่วยนกัเรียนที่มีภาระมากเพราะการเรียนในลกัษณะน้ี

มีลกัษณะยดืหยุน่ โดยเน้ือหาหลกัๆเรียนรู้ผา่นวิดีโอออนไลน์ ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนล่วงหน้าได ้
ช่วยนักเรียนทุกระดบัความสามารถให้เรียนรู้ไดดี้ขึ้น โดยนักเรียนสามารถหยดุ หรือทบทวนส่ิงที่

ครูสอนได ้ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูและนกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียนมีมากขึ้น ช่วยใหค้รูได้รู้จกั

นักเรียนมากยิ่งขึ้ น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง 
(Bergmann & Sams, 2556) โดยบทบาทของครู 1. ครูมีการท างานที่กลบัทางคือ แทนที่สอนวิชา

หนา้ชั้นเรียน เปล่ียนการสอนมาสอนหนา้กลอ้งวดิิทศัน์แทน 2. เวลาที่โรงเรียน ครูท าหนา้ที่เป็นเป็น
ครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือประยกุต์ใช้วิชา ซ่ึงในกระบวนการนั้นนักเรียนตอ้ง

สร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองขึ้ นมา ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์

แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ที่แทจ้ริง บทบาทของนกัเรียน 1. นักเรียนมีวิธีการเรียนที่กลบั
ทางคือ ใชเ้วลาเรียนเน้ือหาที่บา้น โดยผา่นการดูวดีิโอ ระหวา่งที่ดูวดีิโอ นกัเรียนตอ้งขจดัส่ิงรบกวน

สมาธิ ไดแ้ก่ ปิดโทรศพัท ์ทีว ีและตวัรบกวนอ่ืนๆ นกัเรียนตอ้งรู้จกัหยดุวดีิโอ หรือดูบางตอนซ ้ า จด

ประเด็นที่ส าคัญ และส่ิงที่สงสัยไม่เข้าใจมาซักถามครูในเช้าวนัรุ่งขึ้น 2. กิจกรรมการเรียนที่
โรงเรียน เป็นการท าการทดลอง กิจกรรมคน้ควา้ โครงงานหรือกิจกรรมแกปั้ญหา หรือการทดสอบ 

โดยนกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม หากเกิดขอ้สงสยัสามารถถามครู หรือเพือ่นร่วม
ชั้นได้ทนัที (วิจารณ์ พานิช, 2556: 21) สอดคล้องกับงานวิจยัของ เจอร์มี สตาร์เยอร์ (Jeremy F. 

Strayer, 2007) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียนกบัการจดัการ

เรียนการสอนในรูปแบบเดิม ในรายวชิาสถิติขั้นพื้นฐาน ในชั้นเรียนแบบกลบัดา้นชั้นเรียน นกัเรียน
ได้เรียนเน้ือหานอกชั้นเรียน ส่วนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท าโครงงาน โดยเน้นกิจกรรมผ่าน

คอมพิวเตอร์ ส่วนชั้นเรียนปกติ เรียนเน้ือหาในชั้นเรียนผ่านโปรแกรมน าเสนอ และให้นักเรียนไป

ท าการบา้นที่บา้น ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนที่เรียนผา่นการกลบัดา้นชั้นเรียนมีขอ้สงสยัในภาระงาน
น้อย กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนแบบกลบัดา้นชั้นเรียนช่วยลดความสงสัยในปัญหาต่างๆ  

นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแกรแฮม เบรนต ์จอห์นสัน(Johnson, 2013)ไดศ้ึกษาความรู้



  11 

ความเขา้ใจของนักเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลับ

ดา้นชั้นเรียน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวชิาคณิตศาสตร์ ที่จดัการจดัการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน จากการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีการบา้นที่

ตอ้งท าน้อยกว่าการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม นักเรียนสนุกกบัการจดัการเรียนการสอน
แบบกลบัดา้นชั้นเรียน และนกัเรียนไดป้ระโยชน์จากการดูบทเรียนในวดีิโอ จากงานวจิยัของ (พรรณ

วิภา  รัชตธนกุล, 2557) ไดศ้ึกษา การพฒันาชุดการสอนส่ือประสมเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิค KWLH Plus โดยใชแ้นวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้น
ชั้นเรียน เพื่อพฒันาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการสอนส่ือประสม เร่ืองปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80  2) ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดการสอนส่ือประสม ดังน้ี 2.1 ผลการเรียนรู้เร่ือง
ปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนส่ือประสม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

ดว้ยชุดการสอนส่ือประสมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 ความสามารถในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดการสอนส่ือประสมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการ

ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน และระบุความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านการ

สรุปผลมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 2.3 จิตวิทยาศาสตร์หลงัการชุดการสอนส่ือประสมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความรับผดิชอบมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ส่วนดา้นความมีเหตุผลมีคะแนน

เฉล่ียต ่าสุด (นภาภรณ์ เพยีงดวงใจ, 2558)ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดย

ใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวตักรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การ

วิจยัคร้ังน้ีผลการวิจยัพบว่า 1)รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกนัเทคนิคสืบ
เสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวตักรรมและ

จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.21 2) 

ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 2.1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัด้านสูง

กว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  2.2) ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวตักรรม หลงัใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหา

ความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับสูง 2.3) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิด
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ห้องเรียนกลบัดา้นอยู่ในระดบัมากที่สุด และ 2.4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ดา้นในภาพรวมพบว่า ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกบัการพฒันา

จิตวทิยาศาสตร์ในดา้นต่างๆของตนเองเน่ืองจากกิจกรรมในหอ้งเรียนเป็นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีส่ือให้
ศึกษาไดทุ้กที่ทุกเวลาและยงัสามารถแกปั้ญหาการขาดเรียนได ้

 ผูว้ิจัยซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) มีความสนใจที่
จะพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL  

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จึงจดัท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา ซ่ึงเป็นพื้นฐานการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาและการ

คิดวเิคราะห์ ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดก้ารพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงเกณฑ ์80/80 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
   การวจิยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยกาจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

   ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีการพฒันาแบบฝึกทกัษะ ดงักล่าว ไดแ้ก่ ทฤษฎี

การเรียนรู้โดยการฝึกฝน (Law of Exercise) ธอร์นไดดแ์ละสกินเนอร์ (1814-1990) ไดก้ล่าววา่ การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นไดดี้ก็ต่อเม่ือไดมี้การฝึกฝนหรือการกระท าซ ้ าๆ ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึกหัดจึง

ควรสร้างแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนไดฝึ้กฝนเร่ืองหน่ึง ๆ ซ ้ า ๆ กนัหลายคร้ัง โดยแบบฝึกหัดมี
ลกัษะหลายรูปแบบ เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย อนัจะส่งผลท าให้ความสนใจในการฝึก

ลดลงและจะไม่เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร นอกจากน้ีทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ ที่มีความ

เช่ือในเร่ืองของการเสริมแรง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้  ส่ิงที่จะท าให้นักเรียนกระท าส่ิงต่างๆ
ไดดี้ คือ ตวัเสริมแรง ทฤษฎีของสกินเนอร์สนับสนุนให้ใช้เคร่ืองช่วยสอน คือ แบบฝึกทกัษะให้
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ความส าคญัของการเสริมแรงและควรกระท าอยา่งสม ่าเสมอ จดัส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนจนผูเ้รียนคน้พบ

ตวัเองในที่สุด  
ดวงฤดี เอ่ียมพนากิจ (2552) กล่าวว่า แบบฝึกทกัษะ หมายถึง แบบฝึกหัด กิจกรรม หรือ

เคร่ืองมือ ที่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั  ฝึกทกัษะต่างๆให้เกิดความช านาญมากขึ้น เป็นเอกสารที่สร้างขึ้น 

เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและผลการเรียนรู้ ดงันั้น 

แบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชฝึ้กปฏิบติัด้วยความสนใจสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ มีทกัษะเพิม่ขึ้น และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้รวมไปถึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชว้ดัและ

ประเมินผลอีกดว้ย เนาวรัตน์  เจตดุ (2555) และอนุรักษ์  เร่งรัด (2557)กล่าวตรงกนัว่า แบบฝึก

ทกัษะมีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อทั้งครูผูส้อนและนักเรียน ในดา้นของในดา้นของครูผูส้อน
นั้นท าใหท้ราบขอ้บกพร่องของนกัเรียนลดความ แตกต่างระหวา่งนักเรียน  ทราบความกา้วหน้าจะ

ช่วยพฒันาการเรียนรู้แก่นักเรียน นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลา  ด้าน
นักเรียน แบบฝึกทกัษะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียน มากขึ้น สามารถฝึกฝนทบทวนบทเรียนดว้ย

ตนเองก่อให้เกิดความเขา้ใจที่คงทน  เกิดความ สนุกสนานในขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหน้า

ของตนเองอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั สุพรรษา  ทิพยเ์ที่ยงแท ้(2557) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นส่ือการเรียน
การสอน ที่จ  าเป็นต่อการเรียนเป็นอยา่งยิง่ เพราะครูจะตอ้งใชฝึ้กทกัษะใหก้บันกัเรียน  หลงัจากที่ได้

เรียนเน้ือหาจากแบบเรียนมาแลว้ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ และสามารถ 

ตรวจสอบผลการเรียน ท าให้ทราบความก้าวหน้าและขอ้บกพร่อง อันส่งผลต่อทัศนคติ และ 
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี อนุรักษ ์ เร่งรัด (2557) สุพรรษา  ทิพยเ์ที่ยงแท ้ (2557) 

และวลัยา  อ ่าหนองโพธ์ิ (2557) กล่าววา่ตรงกนัวา่ องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ ประกอบไปดว้ย 
ช่ือเร่ือง ค  าน า ค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงจะ

ปรากฎอยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดที่ 1 คือ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน 

จะปรากฎอยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดสุดทา้ย คือ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับครูผูส้อน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดีควร

ประกอบด้วยส่ิง ต่อไปน้ี 1) เป็นส่ิงที่นักเรียนเรียนมาแล้ว 2) เหมาะสมกับระดับวัย หรือ

ความสามารถของนักเรียน 3) มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจวิธีท  าง่าย ๆ 4) ใช้เวลาที่
เหมาะสม คือไม่นานเกินไป 5) เป็นส่ิงที่น่าสนใจและทา้ทายใหน้กัเรียนแสดงความสามารถ 6) เปิด

โอกาสใหน้กัเรียนเลือกทั้งแบบตอบอยา่งจ ากดั และตอบอยา่งเสรี 7) มีค  าสัง่หรือตวัอยา่งแบบฝึกที่
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ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเขา้ใจ 8) ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่นกัเรียนที่ท  าแบบฝึก 

9) ใช้หลักจิตวิทยา 10) ใช้ส านวนภาษาที่เขา้ใจง่าย 11) ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนาน 12) ปลุก
ความสนใจหรือเร้าใจ 13) เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการ 14) สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้ 

สรุปไดว้่าหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ  ควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยาความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความสนใจ  การใชภ้าษาที่เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน  เน้ือหาตอ้งมี ความ

เก่ียวขอ้งกบับทเรียน เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  เพื่อฝึกส่ิงที่ผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ให้เกิดทกัษะ 

ความช านาญ สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และแบบฝึกทกัษะจะตอ้งกระตุน้จูงใจใหผู้เ้รียน
ไดค้ิด ศึกษาคน้ควา้ และที่ส าคญัแบบฝึกทกัษะที่ดีตอ้งสามารถแก้ปัญหาในการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษากระบวนการวิจยั ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอน เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีกระบวนการวิจยัในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย    (R1: Research)        : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการหาความตอ้งการ

ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและ

ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (D1: Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี ด าเนินการสร้างแบบฝึกทกัษะฉบับร่าง ซ่ึงประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ค  าน า 

สารบญั ค  าช้ีแจง ค  าแนะน าในการใชแ้บบฝึกทกัษะ จุดประสงคก์ารท าแบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อน
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เรียน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา เฉลย 

บรรณานุกรม และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะตามเกณฑ ์80/80  

 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย     (R2: Research)        : การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผูว้ิจยัได้

ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 37 คน 

 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (D2: Development)  : การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

 เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่พฒันามาจาก KWL ของโอเกิล (Ogle  1986,อ้างถึง

ใน วชัรา เล่าเรียนดี 2554 : 141) ที่ตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นฐาน  นั่นคือนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านก่อนที่จะสามารถพฒันาทกัษะการอ่านมากขึ้น ต่อมาเทคนิค KWL ไดมี้การพฒันา น าไปใชแ้ละ

เพิม่ขั้นตอนใหส้มบูรณ์ขึ้นโดย Ogle and Carr และใชช่ื้อวา่ เทคนิค KWDL การสอนดว้ยเทคนิค KWDL 

ซ่ึง วชัรา เล่าเรียนดี (2555) ไดก้ล่าวถึงโดย มีขั้นตอนด าเนินการเช่นเดียวกบั เทคนิคการสอนแบบ KWL 
แต่จะเพิ่ม D ในขั้นตอนที่ 3   จากเดิม 3 ขั้นตอนมาเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อให้เหมาะสมในการใชแ้ก้ปัญหา

โจทยค์ณิตศาสตร์   เทคนิค KWDL  แบ่งเป็น  4 ขั้นตอน ดงัน้ี K: เรารู้อะไร (what we   know) โจทยบ์อก
อะไรเราบา้ง W: เราตอ้งการรู้ / ตอ้งการทราบอะไร (what we want to know) โจทยใ์ห ้/ บอกอะไรบา้ง D: 

เราท าอะไร/อยา่งไร (what we do) เรามีวธีิการหาค าตอบอยา่งไร L: เราเรียนรู้อะไรจากขั้นตอนที่ 3 (what 

we learned) วธีิการศึกษาค าตอบและการคิดค านวณ จากงานวจิยัของ บุญรัตน์  ฐิตยานุวฒัน์ (2553)ไดน้ า
เทคนิคSTAD มาใช้ร่วมกับ KWDL โดยน าลักษณะเด่นของทั้ งสองเทคนิคมาใช้ กล่าวคือ STAD 

น ามาใชใ้นขั้นตอนการปฎิบติักิจกรรมกลุ่ม ส่วนเทคนิค KWDL น ามาใชใ้นการอ่านโจทยเ์พือ่แก้โจทย์

ปัญหาการบวกเพื่อจะไดเ้รียนรู้ช่วยเหลือกนัในดา้นท าความเขา้ใจกบัโจทยปั์ญหาเม่ือน ามาบูรณาการ
เป็นการจดัการเรียนรู้ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี โดยไดก้ าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1)

ขั้นน าและทบทวนบทเรียน 2) ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ในการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใชเ้ทคนิค KWDL 3)ขั้น
กิจกรรมกลุ่มยอ่ย ใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบั KWDL  4)ขั้นสรุปบทเรียน 

 แนวคิด The Flipped Classroom (การจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน)  เป็นวธีิสอนที่ใช้

กนัมานานหลายปี เป็นการใหน้ักเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ผา่นกิจกรรม นกัเรียนจะไดรั้บเน้ือหาก่อนที่จะ
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มีการเรียนในชั้นเรียน และเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีการเตรียมตวัหรือไม่ Jonathan Bergman Aaron 

Sams (วิจารณ์  พานิช, 2556 อา้งจาก Jonathan Bergman Aaron Sams,) ไดเ้สนอวิธีการตรวจสอบโดยให้
งานที่ใหน้กัเรียนท าก่อนเขา้ชั้นเรียน เม่ือเขา้เรียน นกัเรียนจะไดรั้บค าแนะน า และขอ้เสนอแนะระหว่าง

การท ากิจกรรม ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถเรียนทฤษฎีจากวิดีทศัน์ที่บา้น แลว้น าเวลาใน
ชั้นเรียน “ท า LAB” ดา้นวธีิเชิงค  านวณ การตั้งค  าถามเชิงค  านวณและความเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์ 

กบั STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(วิจารณ์  พานิช, 2556 อา้งจาก Jonathan 

Bergman Aaron Sams,)   จากแนวคิด Flipped Classroom โจนาธาน  เบอร์แมน และแอรอน แซม 
(Jonathan  Bermann and Aron Sams, แปลโดย รุ่งนภา นุตราวงศ,์ 2555:54) วิจารณ์ พานิช (2556b) และ

ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2559) มีขั้นตอนดงัน้ี 1. นกัเรียนจะไดรั้บเน้ือหาเพือ่ไปศึกษาก่อนโดยใหน้ักเรียน

ศึกษาจาก วิดีโอที่ครูจัดให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จาก Youtube, Facebook หรือ DVD เป็นต้น 2. ครู
ตรวจสอบโดยให้งานที่ให้นักเรียนท าก่อนเขา้ชั้นเรียน 3. ครูให้ค  าแนะน านักเรียนระหว่างท ากิจกรรม 

โดยให้นักเรียนวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลที่ไดเ้พื่อหาแนวทางการหาค าตอบ 4. ครูให้นักเรียนน าเสนอ
ผลงาน 5. วดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตอ้งประเมินจากความเขา้ใจของเด็กอย่างแม่นย  า ซ่ึง

ประกอบดว้ยการ 1)ประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Assessment) ครูที่มีประสบการณ์สูงจะสามารถ

บอกไดท้นัทีว่าเด็กคนไหนยงัไม่เขา้ใจเร่ืองอะไร โดยครูลองสอบถามบางค าถามแก่นักเรียนบางคน 
และรีบแกไ้ขความเขา้ใจผิดให ้ครูจะมีวธีิช่วยเหลือศิษยท์ี่แตกต่างกนั บางกรณีครูจะช่วยเหลืออยา่งเป็น

ระบบ แต่ในบางกรณีครูจะปล่อยให้เด็กใชค้วามพยายามช่วยเหลือตนเอง การเรียนที่ดีไม่ใช่การเรียน

แบบไดรั้บการป้อนสาระความรู้ นกัเรียนที่ช่วยตวัเองได ้ควรเรียนแบบช่วยตวัเอง เพราะจะเรียนรู้ไดลึ้ก
และเช่ือมโยงกวา่ แต่เด็กที่เรียนอ่อนตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือที่เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของตนเอง วา่ได้

บรรลุการเรียนรู้ตามที่ก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์แล้วจะพิสูจน์โดยวิธีใดก็ได้ ส าหรับเด็กที่ยงัไม่
สามารถพิสูจน์ตนเองได ้ครูก็จะเขา้ไปประเมินและหาประเด็นที่เด็กยงัไม่เขา้ใจแล้วจดักระบวนการ

เรียนรู้เสริมความเขา้ใจเป็นรายบุคคล  2) การสอบแบบได-้ตก (Summative Evaluation)  เป็นการสอบ

เพือ่ดูวา่เด็กบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้หรือไม่ โดยครูตอ้งก าหนดเกณฑก์ารสอบวา่ ผา่นหรือไม่
ผา่น (วจิารณ์  พานิช, 2556 อา้งจาก Jonathan Bergman Aaron Sams,)   

 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของ โพลยา (Polya, 1957: 16 -17) และสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2544: 
191-192) ( Charles et al.1987 อ้างใน ปิยะนาถ เหมวิเศษ,2551) ได้เสนอขั้นตอนการ แก้ปัญหาที่

คล้ายกัน ประกอบด้วย  ขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน คือ ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะใน
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กระบวนการแกปั้ญหา ผูส้อนตอ้งสร้าง พื้นฐานใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหา

ซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะ ในการแกปั้ญหา กระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน มีดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 ท าความเขา้ใจปัญหา หรือวเิคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปั้ญหา ขั้นที่ 3 ด าเนินการ

แกปั้ญหา ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั จากขั้น ตอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่กล่าว
มาขา้งตน้ จึงพอสรุปไดว้า่ ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรม

ของนกัเรียนที่แสดงถึงการคน้หาค าตอบโดยใชก้ลวธีิในการแกโ้จทยปั์ญหาในลกัษณะต่างๆ เพือ่ให้

ไดม้าซ่ึงค  าตอบที่ถูกตอ้งตามขั้นตอน 4 ขั้น ดงัน้ี 1) ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา หมายถึง นักเรียน
สามารถบอกไดว้่าโจทยปั์ญหาเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร บอกส่ิงที่โจทยก์ าหนดให้ และบอกส่ิงที่

โจทยถ์าม 2) วางแผนแกโ้จทยปั์ญหา หมายถึง นักเรียนสามารถบอกวิธีการที่จะไดม้าซ่ึงค  าตอบ 

ต้องมีการวางแผน ท าตามขั้นตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปล่ียนจากประโยคภาษามาเป็น
ประโยคสญัลกัษไ์ด ้ 3) ปฏิบติัตามแผน หมายถึง นกัเรียนสามารถค านวณหาค าตอบ พร้อมทั้งแสดง

วิธีท  าได ้4) ตรวจสอบผลลพัธ์ หมายถึง นักเรียนสามารถระบุค  าตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ และ
ตรวจสอบค าตอบถูกตอ้งหรือไม่ 

 ตามหลกัการและแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว ที่ได้

ศึกษานั้นมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 โดยน าลกัษณะเด่นของทั้งสองวธีิมาใช ้เทคนิค KWDL น ามาใชใ้นการอ่านโจทยเ์พือ่แกโ้จทยปั์ญหา

ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาดา้นการคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหา โดยร่วมกบัแนวคิด Flipped Classroom ซ่ึง
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้ือหาที่นกัเรียนตอ้งเรียนรู้จะถูกบนัทึกเป็นวดีิโอ หรือ ใช ้Youtube   

Facebook ใหน้กัเรียนไดดู้ล่วงหนา้ในตอนกลางคืน เม่ือเขา้มาในชั้นเรียนในวนัรุ่งขึ้น นกัเรียนจะซักถาม
ประเด็นสงสัยต่าง  ๆจากการดูวดีิโอ จากนั้นจะท างานตามที่ไดรั้บมอบหมาย โดยมีครูคอยใหค้  าแนะน า 

ช่วยเหลือ และตอบขอ้สงสัยในขณะท างาน   จากแนวคิดต่างๆที่เก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการ

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 4  ที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแผนภูมิที่ 1 
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ค าถามการวิจัย 
  1. ขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็น

อยา่งไร 
  2. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 
  3. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนหรือไม่ 

  4. ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียน โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่

ในระดบัใด 

  5. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยูใ่นระดบัใด 
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แผนภูมทิี ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

เทคนิค KWDL  (Ogle  1986,อ้างถึงใน วัชรา   เล่าเรียน
ดี 2554 : 141)  
มีขั้นตอนด าเนินการแบ่งเป็น 4ขั้นตอน ดังนี้  
K: เรารู้อะไร (what  do we   know) โจทยบ์อกอะไรเรา
บา้ง 
W: เราตอ้งการรู้ / ตอ้งการทนราบอะไร (what do we 
want to know) โจทยใ์ห้ / บอกอะไรบา้ง 
D: เราท าอะไร/อยา่งไร (what do we do) เรามีวิธีการหา
ค าตอบอยา่งไร 
L: เราเรียนรู้อะไรจากขั้นตอนท่ี 3 (what do we learned) 
วิธีการศึกษาค าตอบและการคิดค านวณ 
 
แนวคิด Flipped Classroom (โจนาธาน  เบอร์แมน 

และแอรอน แซม (Jonathan  Bermann and Aron 

Sams, แปลโดย รุ่งนภา นุตราวงศ์, 2555:54) และ (ชน

สิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน, 2559; วิจารณ์ พานิช, 2556b) มี

ขั้นตอนดังนี ้ 

1. นกัเรียนจะไดรั้บเน้ือหาเพ่ือไปศึกษาก่อนโดยให้

นกัเรียนศึกษาจาก วิดีโอท่ีครูจดัให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

จาก Youtube, Facebook หรือ DVD เป็นตน้ 

2. ครูตรวจสอบโดยให้งานท่ีให้นกัเรียนท ากอ่นเขา้ชั้น

เรียน  

3. ครูให้ค าแนะน านกัเรียนระหวา่งท ากิจกรรม โดยให้

นกัเรียนวิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือหาแนว

ทางการหาค าตอบ 

4. ครูให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 

5. วดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การพฒันาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL  

ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหา   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 

- ช่ือเร่ือง 

- ค าน า 

- สารบญั 

- ค าช้ีแจง 

- ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

- จุดประสงค์การท าแบบฝึกทกัษะ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบฝึกทกัษะ 

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

- แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา 

- เฉลย 

- บรรณานุกรม 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 

1.1 ครูให้นกัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผ่านส่ือ 

VDO Facebook หรือ Youtube ท่ีผ่าน และมา 

1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีโรงเรียน โดยครู

ใชค้ าถามทบทวน และให้นกัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทย์

ปัญหานั้น  ๆ 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี1: K (What do we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ือง

ท่ีจะเรียนหรือส่ิงท่ีโจทยบ์อกให้ทราบมี อะไรบา้ง  

 ขั้นท่ี 2: W (What do we want to know.) นกัเรียนหาส่ิงท่ี

โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงท่ีนักเรียน ตอ้งการรู้  

 ขั้นท่ี 3: D (what do we do) นกัเรียนร่วมกนัหาค าตอบ

ตามท่ีโจทย ์ตอ้งการ หรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้  

 ขั้นท่ี 4: L (What do we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีได้

เรียนรู้  

2.2 นกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped 

Classroom) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะโดยครูมีหนา้ท่ีเป็นผูแ้นะน า  

ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการร่วมกิจกรรม ตรวจผลงาน

ของนกัเรียนและแบบฝึกทกัษะ 

 

แนวคิดทฤษฎ ีองค์ประกอบและขั้นตอนการพฒันา

แบบฝึกทักษะ  

ธอร์นไดดแ์ละสกินเนอร์  (1814-1990) , วิมลรัตน์ 

สุนทรโรจน์ (2549), ดวงฤดี  เอ่ียมพนากิจ (2553), 

เนาวรัตน์ เจตดุ (2555), สุพรรษา  ทิพยเ์ท่ียงแท ้(2557), 

วลัยา  อ ่าหนองโพธ์ิ (2557) , อนุรักษ ์ เร่งรัด (2557) 

1. ผลการเรียนรู้ 
2. ความสามารถในการ

แกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบ
ฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการ

แก้ปัญหา โพลยา (Polya, 1957: 16 -17) และสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544: 

191-192) ( Charles et al.1987 อ้างใน ปิยะนาถ เหม

วิเศษ,2551) มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประเมินความเขา้ใจปัญหา 

2. ประเมินการเลือกยทุธวิธีการแกปั้ญหา 

3. ประเมินการใชวิ้ธีการแกปั้ญหา 

4. ประเมินการสรุปค าตอบ 



  20 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  2. เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

  3. เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยการใชแ้บบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  

Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

  4. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียน โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลงัการจดัการเรียนรู้ 
  5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

  2. ผลการเรียนรู้ เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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  3. หลังการจดัการเรียนรู้นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดี 
  4. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1 ในการศึกษาค้นควา้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ของโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ที่ก  าลงัศึกษาอยูภ่าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

2 ห้องเรียน ไดแ้ก่ ชั้น ป.4/1 และชั้น ป.4/2 จดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ นักเรียนทั้งสองห้องมี
ความสามารถไม่แตกต่างกนั รวมนกัเรียน 73 คน  

   1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ านวน  1 ห้องเรียน โดยไดม้าจากการสุ่มอยา่ง

ง่าย โดยการจบัสลากหอ้งเรียน ทั้งน้ีไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน 

  2. ตวัแปรที่จะศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ีคือ  
   2.1 ตวัแปรตน้ (independent variable) ได้แก่  แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ 1)  ผลการเรียนรู้เร่ือง การแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์  2) ความสามารถในการแกปั้ญหาและ 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

       3. เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  

 มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
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สาระที่ 1 จ านวนและพชีคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ และน าไปใช ้
 ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
 4. ระยะเวลา 

   ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ดงัน้ี 

1) ปฐมนิเทศ  จ านวน 1 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง  2) แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
และ  3) สรุปเน้ือหา จ านวน 1 แผน  แผนละ 1 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 18 ชัว่โมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง ส่ือ เอกสารที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น โดยใชป้ระกอบ

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช ้เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped Classroom ทั้งหมด 8 ชุด แต่ละ

แบบฝึกทกัษะ มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  ช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั ค าช้ีแจง ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
จุดประสงคก์ารท าแบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบหลงัเรียน แบบ

ประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา เฉลย และบรรณานุกรม หลงัจากนักเรียนได้ใช้แบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์แลว้นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได ้

 2. การพฒันาแบบฝึกทกัษะ หมายถึง กระบวนการสร้างแบบฝึกทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การแกโ้จทยปั์ญหา ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ตามแนวคิด Flipped Classroom  โดย
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนที่ 1 วิจยั    (R1: Research)  : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการหา

ความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ขั้นตอนที่ 2 พฒันา (D1: Developmen) : การพฒันา
และหาประสิทธิภาพการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  ขั้นตอนที่ 3 วิจยั     (R2: Research)        : การ
ทดลองใชก้ารพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ขั้นตอนที่ 4 พฒันา (D2: Development)  : การประเมินและ
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ปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom   
 3. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL หมายถึง วธีิการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนแก้โจทย์

ปัญหาไดอ้ยา่งมีแบบแผนและกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นที่ 1  K (What 
we know) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้ทราบมีอะไรบา้ง ขั้นที่ 2 W (What 

we want to know) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่นักเรียนตอ้งการรู้ ขั้นที่ 3 D (What we 

do to find out) นกัเรียนจะตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อหาค าตอบตามที่โจทยต์อ้งการ หรือส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้ 
ขั้นที่ 4 L (What we learned) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  

 4. แนวคิด Flipped Classroom (การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้ นเรียน) หมายถึง  

กระบวนการสอนที่ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการเรียนดว้ยตนเองที่บา้น โดยผา่นส่ือจาก วดีิโอที่ครูจดั
ให้ ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จาก Youtube , Facebook และ ดีวีดี เป็นตน้ แลว้ให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมในชั้น

เรียน และสรุปร่วมกบัเพือ่นในชั้นเรียนแลว้ท าแบบฝึกหดัที่โรงเรียน โดยมีครูเป็นผูแ้นะน า 
 5.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped Classroom หมายถึง  การ

จดัการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนแกโ้จทยปั์ญหาไดอ้ยา่งมีแบบแผนและกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นขั้นตอน

และใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการเรียนดว้ยตนเองที่บา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความ
พร้อมใหผู้เ้รียน โดยครูใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผา่นส่ือ VDO Facebook หรือ 

Youtube ที่ผ่าน และมาทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถามทบทวน 

และใหน้กัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้น  ๆ(Flipped Classroom) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ
สอน โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นที่1: K (What do we know.) นัก

เรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกใหท้ราบมี อะไรบา้ง  ขั้นที่ 2: W (What do we want 
to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่นักเรียน ตอ้งการรู้ ขั้นที่ 3: D (What do we do.) 

นักเรียนร่วมกันหาค าตอบตามที่โจทย ์ต้องการ หรือส่ิงที่ตนเองต้องการรู้ ขั้นที่ 4: L (What do we 

learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ โดยเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทกัษะ นกัเรียน
ท าแบบฝึกหัดจากแบบเรียนโดยครูมีหน้าที่เป็นผูแ้นะน า  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวดัผลและประเมินผล โดย

สงัเกตการร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนกัเรียนและแบบฝึกทกัษะ 

 6. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ตามแนวคิด Flipped Classroom ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการแกโ้จทย์
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ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped Classroom  เม่ือ

น าไปใชแ้ลว้ท าใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามที่ก  าหนดตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี   
 80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของแบบฝึกทักษะหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด  
 80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็น

ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด  

 หลังท าการทดลอง ค  านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงแก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้ควรต ่ากว่า
เกณฑไ์ดไ้ม่เกินร้อยละ 2.5 หรือคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบทดสอบหลงัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้และจากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไดไ้ม่ต  ่ากว่า 80 ทั้งคู่ ก็ถือว่าแบบฝึก

ทกัษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWDL ตามแนวคิด Flipped Classroom  ที่พฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์  

 7. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อน / หลงัจากการท าแบบ 
ฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped Classroom  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาส าหรับ ในดา้น

ความรู้  ความเขา้ใจ ทกัษะการคิดค  านวณ ดา้นการวิเคราะห์ การจดัล าดบัขั้นตอน และการแสดงวิธีท  า
เพื่ออธิบายการหาค าตอบตามที่โจทยต์อ้งการที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน โดยผูว้ิจัยได้

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จ  านวน 20 ขอ้ และคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

 8. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบประเมินความ
สามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เม่ือก าหนดสถานการณ์ปัญหาจากโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ให้

นักเรียนมีความสามารถการคิดแก้ปัญหาได ้ประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ความเขา้ใจ
ปัญหา 2) การเลือกยทุธวธีิการแกปั้ญหา 3) การใชว้ิธีการแกปั้ญหา 4) การสรุปค าตอบโดยพิจารณาจาก

การแสดงวิธีหาค าตอบ ดว้ยการเขียนตอบในแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 

จากโจทยปั์ญหาที่ผูว้ิจ ัยก าหนดขึ้ น โดยผูว้ิจยัได้สร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ จ  านวน 5 ขอ้ และคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

 9. ความคิดเห็น หมายถึง   ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบ

ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค KWDL ตามแนวคิด Flipped Classroom  ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด Flipped 

Classroom  ซ่ึงไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
 10. นกัเรียน หมายถึง ผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561 
  

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสามารถ

น าไปใชเ้พือ่ส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้
  2. ครูผูส้อนมีแนวทางการจดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  
Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 

  3. ครูผูส้อนไดแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พฒันาขึ้นตรงกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 
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บทที่  2   
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 

: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัประถมศึกษา  

 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ KWDL

และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 5. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน (The Flipped 

Classroom)และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 6.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และ
งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) : กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร (ปฐมวยั
และประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนคณติศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจาก
คณิตศาสตร์ช่วให้มนุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ ในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืนๆ อันเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี่เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวฒัน์ 

  
เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จดัเป็น 3 สาระ ไดแ้ก่ จ  านวนและพีชคณิต การวดัและ
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น 
 จ านวนและพชีคณิต เรียนรู้เก่ียวกบั ระบบจ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง อตัราส่วน 
ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวน การใช้จ  านวนในชีวิตจริง แบบรูป 
ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ 
กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดบัและอนุกรม และการน าความรู้เก่ียวกบัจ านวนและพีชคณิต
ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 การวดัและเรขาคณิต เรียนรู้เก่ียวกบั ความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นที่ ปริมาตร และความ
จุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่างๆ การคาดคะเนเก่ียวกับการวดั อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูป
เรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเร่ืองการเล่ือนขนาน การสะทอ้น การหมุน การน าความรู้
เก่ียวกบัการวดัและเรขาคณิตไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  
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 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เก่ียวกบัการตั้งค  าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ
เบื้องตน้ ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เก่ียวกยัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่างๆและช่วยในการตดัสินใจ  
  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
สาระที่ 1  จ านวนและพชีคณิต 
มาตรฐาน  ค 1.1 ความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 
 จ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช ้
มาตรฐาน  ค 1.2 เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสมัพนัธ ์ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และ 
 น าไปใช ้                      
มาตรฐาน  ค 1.3 ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสมัพนัธห์รือช่วยแกปั้ญหาที่ 
 ก าหนดให ้
สาระที่ 2  การวดัและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตอ้งการวดั และ
 น าไปใช ้
มาตรฐาน  ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพนัธ์
 ระหวา่งรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช ้
สาระที่ 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เขา้ใจในกระบวนการทางสถิติ และใชค้วามรู้ทางสถิติในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เขา้ใจหลกัการนบัเบื้องตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค14101 คณิตศาสตร์ 4                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                        เวลา 160 ชัว่โมง 
 ศึกษาการอ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
จากสถานการณ์ต่างๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวนคละ แสดงปริมาณส่ิงต่างๆตามเศษส่วน 
จ านวนคละที่ก  าหนด เปรียบเทียบ เรียงล าดบัเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหูคูณ
ของอีกตวัหน่ึง อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งแสดงปริมาณของส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิง
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ต่างๆตามทศนิยมที่ก  าหนด เปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง จากสถานการณ์
ต่างๆ  ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สมเหตุสมผล หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสญัลกัษณ์
แสดงการลบของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยค
สญัลกัษณ์แสดงการหารที่ตวัตั้งไม่เกิน 6 หลกั ตวัหารไม่เกิน 2 หลกั หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หาร
ระคนของจ านวนนับและศูนย  ์แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 2 ขั้นตอน ของจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0 สร้างโจทยปั์ญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนบัและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ หา
ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหูคูณของอีกตวัหน่ึง แสดงวธีิหา
ค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหาการลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตวัหน่ึง
เป็นพหูคูณของอีกตวัหน่ึง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงวธีิหาค  าตอบของ
โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง จ าแนกชนิดของมุม บอกช่ือ
มุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสญัลกัษณ์แทนมุม 
 โดยเน้นผูเ้รียนให้เรียนรู้การใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม   
ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้ง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผดิชอบวจิารณญาณ และเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8,  ป.4/9,  ป.4/10,  ป.4/11,   
           ป. 4/12,  ป.4/13,  ป.4/14,  ป.4/15,  ป.4/16 
ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
ค 3.1  ป.4/1 
รวม  22  ตวัช้ีวดั 

 
 



  30 

ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวชิาคณิตศาสตร์ ค14101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ล าดับที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 
(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

1 สนุกกบั
จ านวน
นบัที่
มากกวา่ 
100,000 

ค 1.1  ป.
4/1, ป.
4/2, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การ  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบคู่คิดส่ี
สหาย 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

10 -ช้ินงานที่ 1  
-แบบ 
ทดสอบ 
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

5 

2 บวก ลบ 
สุดหรรษา 

ค 1.1  ป.
4/7, ป.
4/8, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

20 -ช้ินงานที่ 2  
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

10 



  31 

ล าดับที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 
(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

3 การคูณ
เพิม่พูน
สติปัญญา 

ค 1.1  ป.
4/7, ป.
4/8, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 
 

18 -ช้ินงานที่ 3  
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

5 

4 เรียนรู้ 
การหาร
จะสุข
ส าราญใจ 

 ค 1.1  
ป.4/7, 
ป.4/8, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

12 -ช้ินงานที่ 4  
-แบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

5 
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ล าดับที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 
(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

5 
 

เรขาคณิต
พชิิต
คะแนน 

ค 2.2 
ป.4/1   

- วธีิสอน
แบบโมเดล
ซิปปา 
- วธีิสอนโดย
เนน้
กระบวนการ 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

15 -ช้ินงานที่ 5  
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

5 

6 น่ารู้   
น่าคิด  
พชิิต  
เศษส่วน 

ค 1.1  ป.
4/3,  ป.
4/4, 
ป.4/13,  
ป.4/14 

- วธีิสอนโดย
เนน้
กระบวนการ 
- เกม 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

32 -ช้ินงานที่ 6 
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

10 

7 ทศนิยม
ระดม
สมอง 

ค 1.1  ป.
4/5,  ป.
4/6, 

- วธีิสอนโดย
เนน้
กระบวนการ  
- เกม 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 

30 -ช้ินงานที่ 7 
-แบบ 

10 
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ล าดับที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 
(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

ป.4/15,  
ป.4/16 

- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 

-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 
 

8 บวก ลบ 
คูณ  หาร  
สราญสุข 
(การบวก 
ลบ คูณ 
หาร
ระคน) 

ค 1.1  ป.
4/7,  ป.
4/8,  ป.
4/9,  ป.
4/10,  ป.
4/11,  ป.
4/12    
 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 
 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

18 -ช้ินงานที่ 8 
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

10 

รวม 160 120 
  (คะแนน ) 

60 
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การประเมินการเรียนรู้  
 คะแนนภาคปฏิบตัิ  60 คะแนน 
 คะแนนสอบกลางภาคเรียน 10 คะแนน 
 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน 
 รวม                     100 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

0 – 49   คะแนน ระดบัผลการเรียน  0   
50 – 54  คะแนน ระดบัผลการเรียน  1  
55 – 59  คะแนน ระดบัผลการเรียน  1.5  
60 – 64  คะแนน ระดบัผลการเรียน  2   
65 – 69  คะแนน ระดบัผลการเรียน  2.5  
70 – 74  คะแนน ระดบัผลการเรียน  3  
75 – 79  คะแนน ระดบัผลการเรียน  3.5  
80 – 100  คะแนน ระดบัผลการเรียน  4  

 
เอกสารประกอบการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2553).คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพมิพส์กสค.ลาดพร้าว. 
ภานุมาส  มหาทรัพยส์กุล (2554). คณิตศาสตร์ ป.4 .กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ม็ค จ  ากดั  
เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล. (2560). แม่บทมาตรฐาน  หลกัสูตรแกนกลาง คณิตศาสตร์ ป.4 . กรุงเทพฯ:

บริษทัอกัษร เจริญทศัน์ อจท. จ  ากดั . 
 
อภิธานศัพท์ 

1) การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา หมายถึง การแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหา 
เป็นการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา โดยอาจใช้
การวาดภาพประกอบ เขียนเป็นขอ้ความดว้ยภาษาง่ายๆ หรืออาจเขียนแสดงวธีิท าอยา่งเป็น
ขั้นตอน 

2) การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณและหารระคน หมายถึง การหาค าตอบของโจทยก์าร
บวก ลบ คูณ หาร ที่มีเคร่ืองหมาย +  -  X  ÷ มากกวา่หน่ึงเคร่ืองหมายที่แตกต่างกนั เช่น  
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 (4 + 7) –3=  
 (18 ÷ 2) + 9 =  
 (4 × 25) – (3 × 20) =  
 ตวัอยา่งต่อไปน้ี ไม่เป็นโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน 
 (4 + 7) – 3 =  เป็นโจทยก์ารบวก 2 ขั้นตอน 
 (4 × 15) × (5 × 20) =  เป็นโจทยก์ารคูณ 3 ขั้นตอน 

3) ตัวไม่ทราบค่า หมายถึง สญัลกัษณ์ที่ใชแ้ทนจ านวนที่ไทราบค่าในประโยคสญัลกัษณ์ ซ่ึง
ตวัไม่ทราบค่า จะอยูส่่วนใดของประโยคสญัลกัษณ์ก็ได ้ในระดบัประถมศึกษา การหาตวั
ไม่ทราบค่าอาจหาไดโ้ดยใชค้วามสมัพนัธข์องการบวกและการลบ หรือการคูณและการ
หาร 

4) รูปเรขาคณติ  (geometric figure) หมายถึง รูปที่ประกอบดว้ย  จุด  เสน้ตรง  เสน้โคง้  
ระนาบ  ฯลฯ  อยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง 
 ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติไดแ้ก่  เสน้ตรง  ส่วนของเสน้ตรง  และรังสี 
 ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสองมิติไดแ้ก่  มุม  วงกลม  รูปสามเหล่ียม  และรูปส่ีเหล่ียม 
 ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสามมิติไดแ้ก่  ทรงกลม  ลูกบาศก ์ ปริซึม  และพรีะมิด 

5) มุม (angle) หมายถึง รังสีสองเสน้ที่มีจุดเร่ิมตน้เดียวกนัเรียกรังสีทั้งสองเสน้น้ีวา่ แขนของ
มุม และเรียกจุดเร่ิมตน้วา่จุดยอดมุม 

6) มุมฉาก (right angle) หมายถึง มุมที่มีขนาด 90 องศา 
7) เลขทศนิยม (decimal numeral) หมายถึง ตวัเลขเขียนแทนจ านวนโดยเขียนจ านวนเตม็ 

หรือศูนยอ์ยูท่างดา้นซา้ยของจุดทศนิยม และเศษส่วนในระบบฐานสิบไวท้างขวาจุด
ทศนิยม เช่น 27.425 

8) เศษส่วน (fraction) หมายถึง จ  านวนที่เขียนอยูใ่นรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจ านวนเตม็  
 
 ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ใชใ้นการ

วจิยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง บวก ลบ คูณ  หาร  สราญสุข (การบวก ลบ คูณ หารระคน) 

  
 
 

http://www.krooon.com/math/vocabulary/voc19.htm#voc19_7
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 มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายลกัษณะและวธีิการหาค าตอบของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้ 
 2) ผูเ้รียนสามารถหาค่าเฉล่ียของจ านวนต่าง ๆ ได ้ 
 3) ผูเ้รียนสามารถบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
 4) ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์และแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบั
และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
 

ตารางที่ 2 ตารางหน่วยการเรียนรู้ที่ใชใ้นการวจิยั 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธวิธี การประเมนิ

การเรียนรู้ 
ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

(ส าหรับการประเมนิ) 

บวก ลบ คูณ  
หาร  สราญ
สุข (การบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคน) 

ค 1.1  
ป.4/10 

- เทคนิค 
KWDL 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจ
ช้ินงาน 
-
แบบทดสอ
บประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ 

18 -แบบฝึกทกัษะ 
-แบบ 
ทดสอบประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
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การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาในปัจจุบนัตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือ ที่วา่
ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดแ้ละเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถ หรือ
มีความเก่งแตกต่างกนั และมีรูปแบบการพฒันาเฉพาะเป็นของตนเอง การจดัการเรียนรู้ตอ้งให้
ความส าคญักบัผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นตวัตั้งหรือยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
จึงตอ้งจดัประสบการณ์ที่เหมาะสมใหแ้ก่ผูเ้รียนไดศึ้กษาวเิคราะห์จนกระทัง่เกิดการคน้พบส่ิงที่เป็น 
องค์ประกอบในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้นั้น จะตอ้งประกอบไปด้วยองคป์ระกอบที่ 
ส าคญัหลายประการไดแ้ก่ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์ ทฤษฎีทางจิตวทิยาในการสอน
คณิตศาสตร์ วธีิสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

ทฤษฎีและจิตวิทยาในการสอนคณติศาสตร์ 
 ครูคณิตศาสตร์จะสอนคณิตศาสตร์ได้ดีจะต้องมีความเข้าใจในตัวผู ้เรียน  เข้าใจใน 
กระบวนการพฒันาดา้นสติปัญญาของผูเ้รียน เพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัวยัของความสามารถ 
ของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงจะเกิดผล ดงันั้น แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีที่เก่ียวกบั
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รวมถึงจิตวิทยาที่เก่ียวขอ้ง จึงมีความส าคญั และมีผลต่อการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนอนัจะส่งผลใหก้ารสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 นักทฤษฎีการเรียนรู้หลายคนได้ให้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน 
คณิตศาสตร์เป็นอยา่งมาก ในที่น้ีจะเสนอทฤษฎีที่ส าคญัของนกัจิตวทิยาต่อไปน้ีคือ เพยีเจต ์บรูเนอร์ 
ออซูเบล ดีนส์ และกานเย (อมัพร มา้คะนอง, 2546) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.ทฤษฎีพัฒนาก า รท า งส ติ ปัญญาของ เพี ย เ จ ต์  (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) เพยีเจต(์Piaget) ไดว้เิคราะห์กระบวนการพฒันาความคิดและการเรียนรู้ของเด็ก อยา่ง
ละเอียด ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี  

1.1 เด็กที่มีอายนุอ้ยๆจะเรียนไดดี้ที่สุดจากกิจกรรมที่ใชส่ื้อรูปธรรม  
1.2 การเรียนรู้เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลตวัผูเ้รียนเองที่ทราบตวัเองในการเรียนรู้  
1.3 พฒันาการของเด็กมี 4 ระยะ คือ  

  1.3.1 ระดบัพฒันาความรู้สึกทางการเคล่ือนไหว (Sensory – Motor Stage) อาย ุ0-2 
ปี เป็นช่วงที่เด็กมีพฒันาการที่เก่ียวกบั การสมัผสัและการเคล่ือนไหว  
  1.3.2 ระดับพฒันาการก่อนความคิดรวบยอด (Preoperational Stage) อายุ 2-6 ปี 
เป็นระยะที่เด็กเร่ิมเขา้ใจภาษาอากปักริยาของคนใกลชิ้ด เป็นช่วงเวลาที่เด็กสร้างเสริมบุคลิกภาพ
ของตนเองรู้จกั เหตุผลแต่ไม่สามารถอธิบายได ้ 
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  1.3.3 ระดบัพฒันาการความคิดรวบยอด (Concrete Operational Stage) อาย ุ6-12 ปี 
เด็กเร่ิมเขา้ใจการจดัหมวดหมู่การจ าแนก การเรียงล าดบัจ านวน มิติ และความสมัพนัธ ์ 
การใหเ้หตุผลของเด็กวยัน้ีจะอาศยัส่ิงที่ตนมองไม่เห็น แต่ยงัใหเ้หตุผลเก่ียวกบันามธรรมไม่ได ้ 
  1.3.4 ระดบัพฒันาการความเขา้ใจอยา่งมีเหตุผล (Formal Operational Stage) อายุ
12ปีขึ้นไปเป็นระยะที่เด็กเร่ิมรู้จกั อธิบายเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลเร่ิมคิดในรูปของ  
การตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน สามารถคิดในส่ิงที่เกินเลยจากการรับรู้ได ้แนวคิดของเพีย
เจต(์Piaget)เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบวธีิสอนนามาใชใ้นการ สอน คือ  

 1. เด็กตอ้งมีโอกาสกระท าส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง 
 2. ค านึงถึงความพร้อมทางสมองก่อนสอน 
 3. เน้ือหาควรยากง่ายพอเหมาะที่เด็กจะเรียนรู้ ไดจ้ากประสบการณ์ที่มีอยู ่ 
 4. การคน้หาค าตอบควรเร่ิมดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและคน้ควา้หา  
            ค าตอบ 

 2. ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ (Bruner’s Theory of Instruction) ได้ให้หลักการ
เรียนรู้ที่ส าคญัไดแ้ก่ การเน้นโครงสร้าง (structure) ของเน้ือหาสาระ ความพร้อม (readiness) ที่จะ
เรียนรู้ การหย ั่ง รู้  (intuition) โดยคะเนจากประสบการณ์อย่างมีหลักเกณฑ์และ แรงจูงใจ 
(motivation) ที่จะเรียนเน้ือหาใดๆ บรูเนอร์ (Bruner) ให้ความส าคญักบั สมดุลระหว่าง ผลลพัธก์บั 
กระบวนการเรียนการสอน (process and product approach) และยงัไดเ้สนอแนะวิธีการ เรียนหรือ
คิดเก่ียวกบั คณิตศาสตร์ไว ้3 ระดบัดงัน้ี 
 2.1ระดบัที่มีประสบการณ์ตรงและสมัผสัได(้enactiveStage)ซ่ึงเป็นการ สมัผสักบั ส่ิงที่เป็น
รูปธรรม (concrete objects or manipulatives)  
 2.2 ระดบัของการใชภ้าพเป็นส่ือในการมองเห็น (iconic stage) สามารถ สร้างมโนภาพใน
ใจได ้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้ 
 2.3ระดบัของการสร้างความสมัพนัธ์และใชส้ญัลกัษณ์ (symbolicstage) เป็นการเรียนรู้ส่ิงที่
ซบัซอ้นและเป็นนามธรรมได ้ 
ถา้ครูจะยดึหลกัการสอนของบรูเนอร์แลว้การสอนคณิตศาสตร์ควรเร่ิมจากการใชว้สัดุ หรือของจริง
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือเด็กเขา้ใจดีแล้ว จึงใชส้ัญลกัษณ์หรือ เคร่ืองหมายแสดง
ความคิดเก่ียวกบั คณิตศาสตร์  
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล (Ausubel’s Theory of Meaningful 
Verbal Learning) (Ausubel 1963: 77 – 97, อา้งถึงในทิศนา แขมมณี, 2550: 68) ออซูเบล (Ausubel) 
เช่ือวา่การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนหากการเรียนรู้นั้น สามารถเช่ือมโยงกบั ส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่รู้
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มาก่อน การน าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์หรือกรอบความคิด ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แก่ผูเ้รียน ก่อนสอนเน้นเน้ือหาสาระ นั้ นๆจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้เน้ือหาสาระนั้ นได้อย่างมี
ความหมาย  
 4.ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne’s Theory of Learning) กานเย (Gagne) มี ความเห็น
เก่ียวกบั การเรียนรู้ดงัน้ี 
 4.1 การเรียนรู้ตอ้งสมัพนัธก์บัความมุ่งหมายของการสอน 
 4.2 การเรียนตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ตอ้งมีพื้นฐานที่จะเรียนเร่ือง
เหล่านั้นอยา่งเพยีงพอ ทฤษฎีของกานเยน ามาใชใ้นการสอน คือ ควรจดั เน้ือหาจากง่ายไปหายาก มี
การตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนและเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจน 
 5. ทฤษฎีการเรียนคณติศาสตร์ของดีนส์ (Dienes’s Theory of Mathematics Learning)  
ประกอบดว้ยกฎหรือหลกั 4 ขอ้ดงัน้ี 
 5.1 กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) เด็กจะเรียนรู้จากการ  
เล่นและกิจกรรม 3 ระดบัคือการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่ไม่มีกติกา แต่มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
แฝงอยู ่หลงั จากนั้นเด็กจะเรียนรู้จากการเล่นหรือกิจกรรมที่มีกติกา และในขั้น สุดทา้ยเด็กจะเรียนรู้ 
จากการฝึกหดั 
 5.2 กฎแห่งการสร้างสรรค์ (The Constructive Principle) ความรู้หรือมโน ทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์จะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือผูเ้รียนอยูใ่นสภาพที่ย ัว่ยใุหเ้กิดความนึกคิดที่จะแกปั้ญหา แมว้า่เด็กจะ 
ไม่มีความคิดเชิงวเิคราะห์เด็กจะสามารถรับรู้ไดโ้ดยฌาน 
 5.3 กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (The Mathematical variability  
Principle) จากหลกัการที่วา่ตวั แปรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งคงที่แมว้า่ตวัแปร
ต่างๆเปล่ียนแปลงได ้การช่วยให้เด็กเขา้ในมโนคติทางคณิตศาสตร์ควรใช้วิธีการหลายๆวิธี แต่
จ าเป็นตอ้งรักษาความบริบูรณ์หรือสภาพมโนคติใหค้งเดิม  
 5.4 กฎความหลากหลายของการรับ รู้ (The Perceptual variability Principle)การรับ รู้  
(perception) สามารถรับรู้ได้หลายวิธี แต่มโนทศัน์ยอ่มคงที่ หลกัการขอ้น้ี หมายความว่า แมก้าร
เสนอมโนทศัน์จากสภาพการณ์หลายสภาพ แต่มโนทศัน์ก็คือส่ิงเดียวกัน เช่น ในการสอนเร่ือง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้การสร้างรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้บนกระดานดาบนกระดาษหรือใช้ยางรัด ของตรึงบน
กระดาษเรขาคณิต (geo-board) ก็คือส่ีเหล่ียมผนืผา้นัน่เอง ดงันั้นการเรียนมโนทศัน์ทาง คณิตศาสตร์
เด็กจะตอ้งเขา้ใจส่ิงที่สามารถแทนไดห้ลายรูปแบบนั้นวา่มีลกัษณะร่วมกนั หรือกล่าว  
ง่ายๆวา่ เป็นส่ิงเดียวกนั  
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 ทฤษฎีของดีนส์ น ามาใช้ในการสอน คือ สร้างโครงสร้างนามธรรมให้อยูใ่นรูปธรรม มาก
ที่สุด โดยจดั เอาเหตุการณ์ที่มีคุณสมบติัอยา่งเดียวกนั เขา้ดว้ยกนั เนน้ การฝึกฝน สามารถ แยกแยะ
ดว้ยตนเองและแกปั้ญหาไดด้ว้ยการหย ัง่ รู้ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ และ เกิดการ
เรียนรู้ในดา้นคณิตศาสตร์นั้นกบัการศึกษาไดพ้ยายามที่จะศึกษาทฤษฎีทางจิตวทิยาที่จะ น ามาใชใ้น
การเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะครูจะตอ้งมีความเขา้ใจในตวัผูเ้รียนเขา้ใจใน
ระบบพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็ก เพื่อนามาใชใ้ห้เหมาะสมกบัวยัของความสามารถของเด็ก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆจึงจะไดผ้ลแนวคิดทางจิตวิทยาที่มี อิทธิพลต่อการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั มีหลายแนวคิด ซ่ึงครูผูส้อนควรจะได้ ศึกษาให้เกิดความเขา้ใจ 
วรรณี  โสมประยูร (2541:21–24)ได้กล่าวถึงวิธีจัดการเรียนรู้แบบวรรณี มีลักษณะบูรณาการ 
(integration)ที่ดีและเป็นไปตามหลักปรัชญาองค์รวม (holism)โดยนาเอา ทฤษฎีการเรียนรู้มา
ประยกุตส์ าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 10 ทฤษฎีคือ  
 1. ทฤษฎีฝึกสมอง (mental discipline theory) ของจอห์น คาลวนิ (John Calvin) การ พฒันา
สมองโดยให้นักเรียนเขา้ใจและฝึกมาก ๆ  จนเกิดทกัษะและความคงทนในการเรียนรู้ และ การถ่าย
โยงไปใชโ้ดยอตัโนมตัิ  
 2. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Classical Connectionism Theory) 
ธอร์นไดค์(Thorndike) เป็นการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากับ การตอบสนองของผูเ้รียนในแต่ละขั้น อย่าง 
ต่อเน่ืองโดยกฎการเรียนรู้ ดงัน้ี  
 2.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กระแสประสาทมีความพร้อมที่จะกระท า และ
ไดก้ระท าเช่นนั้นจะทาใหเ้กิดความพอใจ แต่ถา้ยงั ไม่พร้อมที่จะกระท ายอ่มท าใหเ้กิด ความร าคาญ  
 2.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัด หรือการท าบ่อยๆดว้ยความ เขา้ใจจะ
ท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระท าซ ้ าบ่อยๆการเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และใน
ที่สุดอาจลืมได ้ 
 2.3กฎแห่งการใช ้(Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง ระหว่างส่ิงเร้า
กบั การตอบสนอง ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น หากไดมี้การน าไปใช ้หากไม่มีการน าไปใช้
บ่อยๆ มีการลืมเกิดขึ้นได ้ 
 2.4 กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (The Law of Effect) หรือกฎแห่งความพึงพอใจและ ความเจ็บ 
ปวด การตอบสนองจะมีก าลงั มากขึ้นหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนก าลงั ลงเม่ือ เกิดความ
ไม่พอใจ  
 3.ทฤษฎีเช่ือมโยงจิตส านึก (Apperception Theory) ของเฮอร์บาร์ต (Herbart) เป็น ทฤษฎี
เช่ือมโยงส่ิงเร้ากบั การเรียนรู้ที่เร้าความสนใจ และสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนก่อนดว้ย กิจกรรมที่ใช้
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รูปธรรมเป็นส่ือการเรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นกระบวนการเช่ือมโยง ความคิดใหเ้ขา้ 
ไปในความคิดที่เก็บสะสมไว ้ 
 4. ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร์ (Skinner) การ เรียนรู้จะ
แบ่งออกเป็นจุดประสงคข์องการเรียนรู้ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ มากมาย ซ่ึงแต่ละส่วนจะถูก เสริมแรง
เป็นส่วนๆไปและจะตอ้งก าหนดเวลาในการเสริมแรงใหเ้หมาะสม  
 5. ทฤษฎีถ่ายโยงการสรุปความเหมือน (Generalization Theory) ของจดัด์ (Judd) การ สรุป
หลกัการวธีิการจะทาใหเ้กิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ไดดี้  
 6. ทฤษฎีการหย ั่ง  รู้  (Insight Through Configuration of a Perceived Situation Gestalt 
Psychology Theory) เป็นทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ของกลุ่มนักจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field 
Psychologists) ของวุลฟ์ แกงค ์โคห์เลอร์ (Wolfgang Kohler) ซ่ึงทฤษฎีน้ีเน้น ผูเ้รียนสามารถศึกษา 
วิเคราะห์ดว้ยลกัษณะการหย ัง่รู้ไดด้ว้ยระบวนการสืบสวนสอบสวนและการคน้พบดว้ยตวัผูเ้รียน 
เองสามารถสร้างรายละเอียดเน้ือหาใหเ้ป็นโครงสร้างรวมได ้ 
 7. ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส (Rogers) แนวคิดเก่ียวกับ การเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ 
มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะที่ผอ่นคลายและเป็นอิสระ การจดั บรรยากาศการ 
เรียนที่ผอ่นคลายและเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้และเนน้ ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยครูผูช้ี้แนะและ ท า
หน้าที่อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเป็น ส าคญั
หลักการจัด การเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นส าคัญควรจัด 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหอ้บอุ่น ปลอดภยัครูควรสอนแบบช้ีแนะโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูน้ าทางใน
การเรียนรู้ของตนและคอยช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนอยา่งสะดวกจนบรรลุผล  
 8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) ของรุสโซ (Rousseau) คือ การ
นาเร่ืองราวของชีวิตจริงในชีวิตประจ าวนั มาเป็นสถานการณ์ประกอบการเรียนการสอนใน 
หอ้งเรียน เนน้ การเรียนรู้ที่เกิดจากความพร้อมของอยูแ่ลว้และธรรมชาติของการรับรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยั 
ที่สามารถช่วยใหน้กัเรียนท าการสรุป ท าความ เขา้ใจหรือหย ัง่รู้ใหเ้กิดสติปัญญาขึ้นมาไดเ้องและน า
ส่ิงที่เป็นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้และ ประยุกต์ความรู้ไปใช้แกปั้ญหาธรรมชาติดว้ย แต่
ครูผู ้สอนจะต้องจัด กระบวนการสอนหรือกิจกรรม การเรียนการสอนต่างที่ เหมาะสมกับ
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้ที่นักเรียนเคยไดรั้บมาก่อน รวมทั้งจะตอ้งค านึงถึงธรรมชาติตามวยั 
ของเด็กและความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย  
 9. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของการ์ดเนอร์ (Gardner) คือ การ ตระหนกัถึง
สติปัญญาดา้นต่างๆในภาพรวมจานวน8ดา้นดว้ยกนั สติปัญญาเหล่าน้ีมกัมีการ เช่ือมโยงและพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนั และกนั อยูเ่สมอ ทฤษฎีพหุปัญญาเช่ือวา่สติปัญญาทั้งหลาย จะช่วย ท าใหบุ้คคลประสบ
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ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต  สติปัญญา 8 ด้านดังกล่าวได้แก่ ด้านดนตรี ด้านการเคล่ือนไหว
ร่างกาย ดา้น คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ดา้นภาษา ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการ
รู้จกัตนเอง และดา้นการรู้จกัธรรมชาติ ดงันั้นตามแนวคิดและความมุ่งหมายของทฤษฎีน้ีจึงเห็นวา่
ครูผูส้อน จะตอ้งสรรหาวชิาการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมและกระท าอยา่งต่อเน่ืองผสมผสาน
หรือ บูรณาการสติปัญญาทุกๆดา้นใหเ้กิดเป็นภาพรวมขึ้นเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน  
 10. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Approach) หรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
ความรู้โดยเน้น การเรียนรู้ที่ผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ดว้ยตนเองว่า ความรู้คือ 
โครงสร้างใหม่ทางปัญญา (cognitive restructuring) ที่สร้างจากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมที่มี 
อยู ่โครงสร้างทางปัญญาที่สร้างขึ้นใหม่น้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญา 
ใหม่ๆต่อไปไดอี้กการเรียนรู้แบบน้ีจึงเป็นกระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้ที่เนน้ ความรู้เดิมให้เป็น
พื้นฐาน ความรู้ใหม่ ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสต์ที่เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 
ภายในตวัเองของผูเ้รียนและผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างขึ้นเอง  
 จะเห็นไดว้า่การศึกษาทฤษฎีและจิตวทิยาการสอนคณิตศาสตร์นั้นครูผูส้อนจะตอ้งมี ความ
เขา้ใจตวัผูเ้รียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อจะไดน้ ามาประยกุตใชจ้ดั การ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั ผูเ้รียนและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ดงันั้นผูว้จิยัจึงได้
น าหลกัทฤษฏีและจิตวทิยาการสอนคณิตศาสตร์มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ สอนในคร้ังน้ี 
ซ่ึงไดแ้ก่  
 1) ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจต ์(Piaget’s theory of intellectual development) 
โดยค านึงถึงความพร้อมของสมองก่อนเรียน  
 2) ทฤษฎีการเรียนการสอน ของบรูเนอร์(Bruner’s theory of instruction)ในการสอนจะเร่ิม
จากการใชว้สัดุหรือของจริง (รูปธรรม)ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือนักเรียนเขา้ใจแลว้ 
จึงใชส้ญัลกัษณ์ (นามธรรม)  
 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagn ́e’s theory of learning) ไดน้ ามาใชใ้นการจดั กิจกรรม
การ เรียนการสอน โดยค านึงถึงความแตกต่างของการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนแต่ละคน โดยเร่ิมสอน
จากส่ิง ที่ง่ายไปสู่ส่ิงที่ยากขึ้น 
 4)ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส(Rogers)โดยจดับรรยากาศการเรียนที่ผ่อน คลายและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยูใ่นสภาวะที่ผอ่นคลายตามแนวคิดที่วา่มนุษยส์ามารถ  
พฒันาตนเองไดดี้ หากอยูใ่นสภาวะที่ผอ่นคลาย  
 5) ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ  (The Natural Approach) ของรุสโซ (Rousseau)น า
เร่ืองราวของชีวติจริงในชีวติประจ าวนั มาเป็นสถานการณ์ ประกอบการเรียนการสอนโดยอาศยัส่ิง
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ที่ผูเ้รียนมีประสบการณ์อยูแ่ลว้ ในชีวิตประจ าวนั มาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการ
เรียนและชีวติประจ าวนั 
 6) ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร์ (Skinner) มีการเสริมแรง
แก่นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
 

หลักการสอนคณติศาสตร์  
 ในการสอนสอนคณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพนั้นครูควรมีความรู้ความเขา้ใจใน หลกัการ
สอนซ่ึงวิชาคณิตศาสตร์มีหลักการสอนที่แตกต่างไปจากวิชาอ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จาก ข้อเสนอ
เก่ียวกับ หลักการสอนทัว่ไปของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ซ่ึงนักการศึกษา ทาง
คณิตศาสตร์ไดเ้สนอไวห้ลายท่าน ดงัน้ี สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2539 
: 6) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี ทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน 
เสนอเน้ือหาใหม่ โดยการจดักิจกรรมใน 3 ขั้นตอน คือ จดักิจกรรมโดยใชข้องจริง จดักิจกรรมโดย
ใช้รูปภาพ ใช้สัญลักษณ์ ครูอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์ ช่วยกันสรุปป็นวิธีลัด สั้น สะดวกในการ
น าไปใช ้ฝึกทกัษะจากหนงัสือเรียน น าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ หรือในชีวติประจ าวนั และ
ประเมินผล 
 ยพุนิ พพิธิกุล (2545) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอน คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  
 1. ควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก เช่น การยกตวัอยา่งอาจเป็นตวัเลขง่าย ๆก่อน แลว้ จึง
ไปสู่สญัลกัษณ์ 
 2.เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมในเร่ืองที่สามารถใช้ส่ือการเรียนการสอนที่เป็น 
รูปธรรมประกอบได ้ 
 3. สอนให้สัมพนัธ์กบัความคิดรวบรวมเร่ืองที่เป็นหมวดหมู่เขา้ดว้ยกนัจะช่วยให้ นักเรียน
เขา้ใจไดแ้ม่นย  ามากขึ้น  
 4.เปล่ียนวิธีสอนไม่ให้ซ ้ าซากน่าเบื่อหน่ายครูควรสอนให้สนุกและน่าสนใจอาจมีบท 
กลอน เกม เพลง การเล่านิทาน ทาภาพประกอบ การ์ตูน ปริศนา เป็นตน้ ตอ้งรู้จกัสอดแทรกให้ 
บทเรียนน่าสนใจ  
 5. ใชค้วามสนใจของนกัเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้ เป็นแรงดลใจที่จะเรียน ดว้ยเหตุน้ีในการ สอน
จึงมีการนาเขา้สู่บทเรียนเพือ่เร้าความสนใจ  
 6. สอนใหผ้า่นประสาทสมัผสัครูอยา่พดูเฉย ๆโดยไม่เห็นตวัอกัษรไม่เขียนบน กระดานด า
เพราะการพดูลอยๆไม่เหมาะกบั วชิาคณิตศาสตร์  
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 7. ควรค านึงถึงประสบการณ์เดิม และทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยู่ กิจกรรมใหม่ควรจะ 
ต่อเน่ืองกบั กิจกรรมเดิม  
 8.ควรสอนเร่ืองที่มีความสมัพนัธก์นั ไปพร้อมๆกนั 
 9.สอนใหน้กัเรียนเห็นโครงสร้างไม่ควรเนน้ เน้ือหา  
 10.ไม่ควรสอนให้โจทยท์ี่ยากเกินหลกัสูตรเพราะจะท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนทอ้ถอย แต่
นักเรียนที่เรียนเก่งอาจจะชอบ ควรส่งเสริมเป็นราย ๆ  ไปการสอนควรค านึงถึงหลกัสูตรและ เลือก
เน้ือหาใหเ้หมาะสม  
 11. สอนใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัในส่ิงที่ท  าได ้ 
 12. สอนใหน้กัเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดใหน้กัเรียนไดค้ิดสรุปเอง 
 13. ครูควรจะมีอารมณ์ขนั เพือ่ช่วยใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนน่าเรียนยิง่ขึ้น วชิา
คณิตศาสตร์เป็นวชิาที่เรียนหนกั ครูไม่ควรเคร่งเครียด 
 14. ครูควรมีความกระตือรือร้น และต่ืนตวั อยูเ่สมอ  
 15. ครูควรหมัน่แสวงหาความรู้เพิม่เติม เพือ่ที่จะน าส่ิงแปลกใหม่มาถ่ายทอดใหแ้ก่ นกัเรียน
และครูควรเป็นผูท้ี่มีศรัทธาในอาชีพจึงจะท าใหส้อนไดดี้ 
 สิริพร  ทิพยค์ง (2544) ไดเ้สนอแนะการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียน เรียนดว้ยความ
เขา้ใจมีความรู้และประสบผลส าเร็จในการเรียนดงัน้ี  
 1. สอนจากส่ิงที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม  
 2. สอนในส่ิงที่อยูใ่กลต้วันกัเรียนก่อนสอนส่ิงที่อยูไ่กลตวันกัเรียน  
 3. สอนจากเร่ืองที่ง่ายก่อนการสอนเร่ืองที่ยาก  
 4. สอนตรงตามเน้ือหาที่ตอ้งการสอน  
 5. สอนใหค้ิดไปตามล าดบัขั้นอยา่งมีเหตุผล  
 6. สอนดว้ยอารมณ์ขนัท าใหน้กัเรียนเกิดความเพลิดเพลิน โดยครูอาจใชเ้กม เพลง  
 7. สอนดว้ยหลกัจิตวทิยา สร้างแรงจูงใจ เสริมก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยการใชค้  าพดู  
 8.สอนโดยน าไปสมัพนัธก์บัวชิาอ่ืน 
 อมัพร มา้คะนอง (2546) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ที่ส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 1.สอนใหผู้เ้รียนเกิดมโนทศัน์หรือไดค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์จากการคิดและมีส่วน ร่วมใน
การทากิจกรรมกบัผูอ่ื้น ใชค้วามคิดและคาถามที่นักเรียนสงสัยเป็นประเด็นในการอภิปราย เพือ่ให้
ไดแ้นวคิดที่หลากหลาย และเพือ่นาไปสู่ขอ้สรุป  
 2. สอนให้ผูเ้รียนเห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของ 
เน้ือหาคณิตศาสตร์  
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 3. สอนโดยค านึงว่าจะให้นักเรียนเรียนอะไร (What) และเรียนอยา่งไร (How) นั่นคือ ตอ้ง
ค  านึงถึงทั้งเน้ือหาวชิาและกระบวนการเรียน  
 4. สอนโดยการใชส่ิ้งที่เป็นรูปธรรมอธิบายนามธรรม หรือการทาให้ส่ิงที่เป็น นามธรรม
มากๆ เป็นนามธรรมที่ง่ายขึ้นหรือพอที่จะจินตนาการได้มากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากมโนทศัน์ ทาง
คณิตศาสตร์บางอยา่งไม่สามารถหาส่ือมาอธิบายได ้ 
 5.จดักิจกรรมการสอนโดยค านึงถึงประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของนกัเรียน  
 6. สอนโดยใชก้ารฝึกหัดให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
การฝึกรายบุคคล การฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกทกัษะย่อยทางคณิตศาสตร์ และการฝึกทกัษะรวมเพื่อ 
แกปั้ญหาที่ซบัซอ้นมากขึ้น  
 7. สอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาสามารถให้เหตุผล เช่ือมโยง 
ส่ือสาร และคิดอยา่งสร้างสรรค ์ตลอดจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและนาไปคิดต่อ  
 8.สอนให้นักเรียนเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกบั คณิตศาสตร์ ใน
ชีวติประจ าวนั  
 9. ผูส้อนควรศึกษาธรรมชาติและศักยภาพของผูเ้รียน เพื่อจะได้กิจกรรมการสอนให้ 
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  
 10. สอนให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่ยาก และมี
ความสนุกสนานในการท ากิจกรรม  
 11. สังเกต และประเมินการเรียนรู้ และความเขา้ใจของผูเ้รียนขณะเรียนในห้องโดยใช้ 
ค  าถามสั้น ๆหรือการพดูคุยปกติ  
 ศิริพฒัน์  คงศกัด์ิ (2550) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ที่ส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 1. การทบทวนความรู้พื้นฐานอนัเก่ียวเน่ืองกบัความรู้ใหม่ที่จะเรียน 
 2. จดัการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
 3. ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน 
 4. น าเสนอเน้ือหาใหม่อยา่งมีขั้นตอน 
 5. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กอยา่งส ่าเสมอ 
 6. มีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
 จากหลักการสอนคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นผู ้วิจัยจึงได้สรุปหลักการสอนที่ครู
คณิตศาสตร์ควรน ามาเป็นแนวทางใน การสอนและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมอนัจะส่งผลใหก้ารสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยครูควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่
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นามธรรมในเร่ืองที่สามารถใชส่ื้อการเรียนการสอนที่เป็น รูปธรรมประกอบได ้สอนให้เด็กเกิด
ความคิดรวบรวมเร่ืองที่เป็นหมวดหมู่เขา้ดว้ยกนัจะช่วยให ้นกัเรียนเขา้ใจไดแ้ม่นย  ามากขึ้น  
ใชว้ธีิการสอนที่หลากหลายเพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ สอนใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการปฏิบติั 
มีการสงัเกต และประเมินการเรียนรู้ และความเขา้ใจของผูเ้รียนขณะเรียนในหอ้งโดยใช ้ค  าถามสั้น 
ๆหรือการพดูคุยปกติ 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

ความหมายของแบบฝึกทักษะ  
แบบฝึกทกัษะ หรือ แบบฝึก มีความหมายเดียวกนัซ่ึงบางคร้ังจะเรียกวา่ แบบฝึก   บางคร้ังก็

เรียกวา่ แบบฝึกทกัษะ เพราะเป็นนวตักรรมที่ครูน ามาใชใ้นการฝึกทกัษะของผูเ้รียน เพือ่ใหเ้กิด
รูปแบบในการเรียนการสอนและเพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนให้สูงยิง่ขึ้น ดงัมีนกัการศึกษาหลาย

ท่านไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี 

ตารางที่ 3 การสงัเคราะห์ความหมายของแบบฝึกทกัษะ 

ช่ือผู้วิจัย ความหมาย 

ดวงฤดี 
เอ่ียมพนากิจ 
(2553: 36) 

แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการจดัการเรียนการสอนประเภทหน่ึง เพือ่ให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความช านาญ หรือทกัษะกระบวนการตามผล
การเรียนรู้ที่ตั้งไว ้รวมไปถึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชว้ดัและประเมินผลอีกดว้ย 

เนาวรัตน์ 
เจตดุ 

(2555: 60) 

ส่ือการเรียนการสอนประเภทเอกสารที่ผูส้อนสร้างขึ้นส าหรับใหน้กัเรียนใช้
ฝึกฝนทกัษะดว้ยตนเอง เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที่ผูส้อนตั้งไว ้และเกิด
ความช านาญ 

อนุรักษ ์
เร่งรัด 

(2557: 36) 

แบบฝึกทกัษะ หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น เพือ่พฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและผลการเรียนรู้ 

สุพรรษา 
ทิพยเ์ที่ยงแท ้(2557: 

28) 

แบบฝึกทกัษะเป็นเอกสาร แบบฝึกหดั กิจกรรม หรือเคร่ืองมือ ที่ใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตนเอง ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั  ฝึกทกัษะต่างๆใหเ้กิดความช านาญมากขึ้น 
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ช่ือผู้วิจัย ความหมาย 

วลัยา 
อ ่าหนองโพธ์ิ 

(2557: 38) 

แบบฝึก หมายถึง ส่ือการสอน ประเภทหน่ึงที่ผูส้อนสร้างขึ้นอยา่งหลากหลาย   
เพือ่ฝึกทกัษะผูเ้รียนในเร่ืองที่เรียนไปแลว้ให ้เกิดความช านาญในเร่ืองนั้น
ยิง่ขึ้น เพราะหากนกัเรียนท าแบบฝึกหดัขอ้ใดไม่ได ้นกัเรียนก็จะกลบัมา 
ทบทวนในส่ิงที่เรียนไปแลว้ เพือ่น ามาช่วยในการท าแบบฝึกใหส้ าเร็จลุล่วง 
ดงันั้น แบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชฝึ้กปฏิบติัดว้ยความสนใจ
สนุกสนาน เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะเพิม่ขึ้น และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

สราญจิต 
อน้พา 
(ผูว้จิยั) 

ส่ือการสอนที่ครูสร้างขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั ให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ และความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ มากขึ้น นกัเรียนมีทกัษะเพิม่ขึ้น
สามารถ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จารุวรรณ เขียวอ่อน (2551: 52) วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552: 34) สลาย ปลัง่กลาง (2552: 31-

32) สมศรี อภยั (2553: 21) ดวงฤดี  เอ่ียมพนากิจ (2553: 36) เนาวรัตน์ เจตดุ (2555: 60) อนุรักษ ์ เร่งรัด 

(2557: 36) สุพรรษา  ทิพยเ์ที่ยงแท ้(2557: 28) วลัยา  อ ่าหนองโพธ์ิ (2557: 38) กล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ 
หมายถึง แบบฝึกหดั กิจกรรม หรือเคร่ืองมือ ที่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนมีกิจกรรมที่

หลากหลายน่าสนใจ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั  ฝึกทกัษะต่างๆใหเ้กิด

ความช านาญมากขึ้น เป็นเอกสารที่สร้างขึ้น เพือ่พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและผลการเรียนรู้ ดงันั้น แบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชฝึ้กปฏิบติัดว้ย

ความสนใจสนุกสนาน เพือ่ให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะเพิม่ขึ้น และสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้รวมไปถึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชว้ดัและประเมินผลอีกดว้ย 

จากตารางที่ 3 สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการสอนที่ครูสร้างขึ้นเพือ่ให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั ให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ มากขึ้น นกัเรียนมี
ทกัษะเพิม่ขึ้นสามารถ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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 ตารางที่ 4 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 

 
องค์ประกอบ 
 
ช่ือผู้วิจัย 

ช่ือ 
เร่ือง 

ค าน า ค าช้ีแจง สารบัญ วัตถุ 
ประสงค์
การ
เรียนรู้ 

แบบ 
ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบฝึก
ทักษะ 

แบบ 
ทดสอบ
หลังเรียน 

ดวงฤดี 
เอ่ียมพนากิจ 

(2553) 
/ - / - / / / / 

เนาวรัตน์ 
เจตดุ 

(2555) 
/ - / - / / / / 

อนุรักษ ์
เร่งรัด 
(2557) 

/ / / / / / / / 

สุพรรษา 
ทิพยเ์ที่ยงแท ้

(2557) 
/ - / - / / / / 

วลัยา 
อ ่าหนอง

โพธ์ิ (2557) 
/ / / - / / / / 

สราญจิต 
อ้นพา 
(ผู้วิจัย) 

/ / / / / / / / 

 
ดวงฤดี  เอ่ียมพนากิจ (2553: 36) เนาวรัตน์ เจตดุ (2555: 60) อนุรักษ ์ เร่งรัด (2557: 36) สุ

พรรษา  ทิพยเ์ที่ยงแท ้(2557: 28) วลัยา  อ ่าหนองโพธ์ิ (2557: 38) กล่าววา่องคป์ระกอบของแบบฝึก
ทกัษะ ประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง ค  าน า ค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงจะปรากฎอยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดที่ 1 คือ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

และแบบทดสอบหลงัเรียน จะปรากฎอยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดสุดทา้ย คือ หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อน 

ดงันั้นจากตารางที่ 4  จึงสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะที่ส าคญัมีดงัน้ี  ช่ือเร่ือง 
ค  าน า ค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงจะปรากฎ

อยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดที่ 1 คือ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จะปรากฎ

อยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดสุดทา้ย คือ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
ครูผูส้อน 

 

ความส าคญัของแบบฝึกทักษะ  
              คณิตศาสตร์เป็นวชิาทกัษะที่ตอ้งอาศยัการฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ เพราะการฝึกฝน จะท าให้

เกิดความช านาญ แม่นย  า มีพฒันาการทางการคิด แบบฝึกทกัษะจึงเป็นส่ิงจ าเป็นที่อ  านวยประโยชน์ 

ต่อการเรียนรู้  จึงมีผูเ้สนอความส าคญัและประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัต่อไปน้ี    
Green (1971)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบ ฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี  แบบฝึกทกัษะเป็นอุปกรณ์

การสอนที่ช่วยลดภาระของครูไดม้าก ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะในการใชภ้าษาไดดี้ขึ้น ช่วยใน
เร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าใหป้ระสบผลส าเร็จทางดา้นจิตใจมากขึ้น ช่วยเสริมทกัษะทาง

ภาษาให้คงทนโดยมีการฝึกซ ้ าหลายๆคร้ัง ช่วยเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนจบแล้ว  

ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียน ได้
ชดัเจนขึ้น ช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กฝนให้เต็มที่นอเหนือจากการเรียนในหนังสือเรียน ช่วยประหยดั

แรงงานและเวลาของครู ช่วยใหน้กัเรียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง 

เนาวรัตน์ เจตดุ (2555) และอนุรักษ ์ เร่งรัด (2557)  กล่าวตรงกนัว่า แบบฝึกทกัษะมีความ
ส าคญแัละมีประโยชน์ต่อทั้งครูผูส้อนและนกัเรียน ในดา้นของในดา้นของครูผูส้อนนั้นท าให้ทราบ

ขอ้บกพร่องของนักเรียนลดความ แตกต่างระหว่างนกัเรียน  ทราบความกา้วหนา้จะช่วยพฒันาการ
เรียนรู้แก่นักเรียน นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลา  ด้านนักเรียน แบบฝึก

ทกัษะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียน มากขึ้น สามารถฝึกฝนทบทวนบทเรียนดว้ยตนเองก่อให้เกิด

ความเขา้ใจที่คงทน  เกิดความ สนุกสนานในขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหนา้ของตนเองอีกดว้ย 
สุพรรษา  ทิพยเ์ที่ยงแท ้(2557) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนการสอน ที่จ  าเป็นต่อการ

เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะครูจะต้องใช้ฝึกทักษะให้กับนักเรียน  หลังจากที่ได้เรียนเน้ือหาจาก
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แบบเรียนมาแลว้ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ และสามารถ ตรวจสอบผลการ

เรียน ท าให้ทราบความกา้วหน้าและขอ้บกพร่อง อนัส่งผลต่อทศันคติ และ ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุปได้ว่า แบบฝึกทกัษะมีความส าคญัต่อนักเรียนในการที่จะช่วยเสริมสร้างทกัษะให้ 
นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจเร็วขึ้น ชดัเจนขึ้น กวา้งขวางขึ้น นักเรียนสามารถฝึกฝน

ทบทวนบทเรียนจากแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน  เกิดความ 

สนุกสนานในขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหนา้ของตนเองอีกดว้ย 

 

ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี  
แบบฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยเสริมทกัษะให้กบัผูเ้รียนในการท าแบบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาองคป์ระกอบและลกัษณะของแบบฝึกทกัษะเพื่อ

เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน  

River (1968) ได้กล่าวถึง ของแบบฝึกทกัษะที่ดี ดังน้ี  1)ตอ้งมีการฝึกนักเรียนมากพอใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก่อนจึงจะฝึกเร่ืองอ่ืนๆตอ้งไป 2)แต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบฝึกเพียงหน่ึงแบบ3)

ฝึกทั้งโครงสร้างใหม่และส่ิงที่เรียนไปแลว้  4)ประโยคที่ฝึกควรเป็นประโยคสนัๆ 5)ควรใชป้ระโยค
และค าศพัทท์ี่ใชพ้ดูกนัในชีวติประจ าวนั ที่นกัเรียนรู้จกัดี 6)เป็นแบบฝึกทกัษะที่นกัเรียนใชค้วามคิด 

7)แบบฝึกทกัษะควรมีหลายๆ แบบเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  8)ควรฝึกให้นักเรียน

สามารถน าส่ิงที่เรียนมาแลว้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 9)เป็นการฝึกใหน้กัเรียนน าส่ิงที่เรียนมาแล้วไป
ติดต่อกนัผูอ่ื้นได ้

 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540)  ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบ

ฝึกทกัษะที่ดีไวด้ว้ยเช่นกนัคือ แบบฝึกทกัษะควรเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่เรียนมาแลว้เหมาะสมกบัระดบั 
วยัหรือความสามารถของนักเรียน มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจวิธีท  าไดง่้าย ใชเ้วลาที่

เหมาะสม มีส่ิงที่น่าสนใจและทา้ทายให้แสดงความสามารถ มีขอ้แนะน าในการใช ้ มีให้เลือกทั้ง
แบบตอบอยา่งจ ากดัและตอบอยา่งเสรี ถา้เป็นแบบฝึกที่ตอ้งการใหผู้ท้  าศึกษาดว้ยตนเอง แบบฝึกนั้น

ควรมีหลายรูปแบบและให้ความหมายแก่ผูฝึ้กท าดว้ย ควรใชภ้าษา ส านวนง่าย ๆ ฝึกให้คิดให้เร็ว

และสนุก รวมทั้งแบบฝึกควรปลุกความสนใจและใชห้ลกัจิตวทิยาร่วมดว้ย 
กรมวิชาการ (2545) กล่าวว่า แบบฝึกทกัษะที่ดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) เก่ียวกบัเร่ืองที่เรียน

มาแลว้ 2) เหมาะสมกบัระดบัวยัหรือความสามารถของนกัเรียน 3) มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ ที่ช่วยใหน้กัเรียน
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เข้าใจวิธีท  าได้ง่าย  4) ใช้เวลาที่ เหมาะสม 5) มี ส่ิงที่ น่าสนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดง

ความสามารถ 6) ควรมีขอ้เสนอแนะในการใช7้) มีใหเ้ลือกทั้งตอบแบบจ ากดัและแบบเสรี 8) ถา้เป็น
แบบฝึกทกัษะที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองแบบฝึกทกัษะนั้น ควรมีหลายรูปแบบ และให้

ความหมายแก่ผูฝึ้กท าดว้ย  
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549) ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดีควรประกอบดว้ยส่ิง ต่อไปน้ี 

1) เป็นส่ิงที่นักเรียนเรียนมาแลว้ 2) เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของนักเรียน 3) มีค  า

ช้ีแจงสั้น ๆ ที่ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิท าง่าย ๆ 4) ใชเ้วลาที่เหมาะสม คือไม่นานเกินไป 5) เป็นส่ิงที่
น่าสนใจและทา้ทายให้นักเรียนแสดงความสามารถ 6) เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกทั้งแบบตอบ

อย่างจ ากัด และตอบอย่างเสรี 7) มีค  าสั่งหรือตวัอย่างแบบฝึกที่ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การ

เขา้ใจ 8) ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่นักเรียนที่ท  าแบบฝึก 9) ใช้หลักจิตวิทยา 10) ใช้
ส านวนภาษาที่เขา้ใจง่าย 11) ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนาน 12) ปลุกความสนใจหรือเร้าใจ 13) 

เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการ 14) สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้ 
 สรุปไดว้่าลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี คือ จะตอ้งมีจุดประสงคแ์ละค าสัง่ที่ชดัเจน เขา้ใจ

ง่าย  มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีรูปแบบที่ทนัสมยั สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนให้

เกิดความตอ้งการที่จะฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ จากลกัษณะของแบบฝึก
ทกัษะที่ดีที่มีนักการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายไว ้ เป็นลกัษณะของแบบฝึกทกัษะซ่ึงใชไ้ด้กับทุก

รายวชิา ในส่วนของแบบฝึกทกัษะที่ผูว้จิยัสร้างเป็นแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงแบบฝึกทกัษะ

ของผูว้จิยัจะมีลกัษณะที่ดีดงัน้ี 
  1. ค าสั่ง ขอ้แนะน าและค าช้ีแจงใช้ค  าที่เขา้ใจง่ายและไม่ยาวเกินไป เพื่อให้เด็ก

เขา้ใจและศึกษาดว้ยตนเองไดต้ามตอ้งการ 
  2. เนน้การฝึกซ ้ า ๆ 

  3. ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย  

  4.  ระดบัเน้ือหาเหมาะกบัระดบัพื้นฐานความสามารถของผูเ้รียน 
  5.  ก าหนดเวลาที่ใชใ้นแบบฝึกทกัษะใหเ้หมาะสม 

  6.  สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นที่อยาก

กระท ากิจกรรมโดยทุกคร้ัง เม่ือจบการฝึกใหก้ารเสริมแรงโดยชมเชยดว้ยค าพดูหรือเขียนใหก้ าลงัใจ 
ในแบบฝึกทกัษะ  เพือ่ที่ผูเ้รียนจะไดอ้ยากท ากิจกรรมต่อไป 
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  7.  มีการวดัและประเมินผลหรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอยา่งสม ่าเสมอเพื่อประเมิน

ทกัษะของผูเ้รียน 

ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ  
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549)กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี 1) ท าให้นักเรียน

เขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น 2) ท าใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียน 3) ครูไดแ้นวทาง
ในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนไดดี้ที่สุดตามความสามารถของตนเอง 4) 

ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนได ้5) ฝึกใหน้กัเรียนไดท้  างานดว้ย

ตนเอง 6) ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 7) ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะของตนเองโดยไม่ตอ้งค  านึงถึงเวลาหรือความ

กดดันอ่ืน ๆ 8) แบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝึกที่จะ ช่วยให้เกิดผล
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหาฝึกซ ้ า ๆ ในเร่ืองที่เรียน 

(จารุวรรณ  เขียวอ่อน, 2551) และ (วราภรณ์ ระบาเลิศ, 2552) กล่าวตรงกนัว่า ประโยชน์

ของแบบฝึกทกัษะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น ครูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนที่มีต่อการ
เรียนและไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนฝึกใหผู้เ้รียน มีความเช่ือมัน่สามารถประเมินผล

งาน ท างานดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบ ต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะโดยไม่ตอ้งค  านึงถึงเวลาหรือความกดดนัอ่ืน ๆ  และช่วย

เสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทนโดยฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหาฝึกซ ้ า ๆ ในเร่ืองที่เรียน  

สมศรี อภยั (2553) กล่าวว่า จากประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของ
นักเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งเต็มความสามารถของแต่ละ

บุคคลก่อใหเ้กิดความช านาญในการแกปั้ญหา อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนและการสอน

ของครู  
สรุปไดว้่า ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะว่าแบบฝึกทกัษะช่วยทาให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียน

ไดดี้ยิง่ขึ้นเน่ืองจากการไดฝึ้กทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหาและฝึกซ ้ า ๆ ในเร่ืองที่เรียน นอกจากน้ียงัท า
ใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม

กบันกัเรียนอีกดว้ย  
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ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ  
การสร้างแบบฝึกทกัษะให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนหรือแนวด าเนินการ ซ่ึงมี

ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัหลกัในการสร้างแบบฝึกทกัษะกนั ดงัน้ี   

Seel (1990)ได้เสนอแนะว่าในการจดัสถานการณ์ทางการสอนสามารถก าหนดขอบเขต

เน้ือหาหลักสูตรจากหน่วยการเรียนระดับเล็กสู่ระดับใหญ่ และในการออกแบบการสอนควร
ค านึงถึง ส่วนประกอบ ดงัน้ี 1. เน้ือหาที่คดัเลือกมาตอ้งอา้งอิงจุดประสงคร์ายวิชา 2. กลวิธีที่ใชใ้น

การสอนตอ้งอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจยัที่ได้มีผูท้  าไว ้3. การวดัผลตอ้งอิงพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 4. รู้จกัน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุม้ค่ามี
ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะดงัน้ี           

 
                   

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะ                                                               
จากแผนภูมิอธิบายไดด้ังน้ี   1. วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดปัญหาการสอน โดยรวบรวม

ปัญหาจากการประเมินความตอ้งการของผูเ้รียน 2. วเิคราะห์ภาระงาน โดยรวบรวมขอ้มูลจากทกัษะ

ต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทางการเรียนและทศันคติ จากนั้นจึงวเิคราะห์วิธีการสอน เพือ่ก าหนดวิธี
ที่ตอ้งการ 3. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และก าหนดเกณฑ์การทดสอบ เพื่อให้สัมพนัธ์กับ

จุดประสงค ์  4. ก าหนดกลวธีิการสอนหรือส่วนประกอบของการสอน เช่น ขั้นน าเสนอเน้ือหาหรือ

ขั้นฝึกปฏิบติั   5.  เลือกรูปแบบการสอนและส่ือที่จะน ามาสร้างเป็นแบบฝึกทกัษะ   6. วางแผนการ
ผลิต พฒันาส่ือตรวจสอบขั้นตอนในการพฒันาส่ือเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการสอน 7. 
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วางแผน และก าหนดกลวธีิทีจะใชใ้นการประเมินผลขั้นปฏิบติัการ (Formative Evaluation) รวบรวม

ขอ้มูลในขั้นการวดัการเรียนรู้รายจุดประสงค ์ เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงหรือ อาจมีการทดสอบ
ใหม่ 8. วางแผนขั้นตอนในการใชเ้คร่ืองมือ 9. ด าเนินการประเมินผลขั้นสรุป 10. น าแบบฝึกทกัษะ

ที่ผลิตออกเผยแพร่    
ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 

แห่งชาติ (2544) ไดจ้ดัท าแบบฝึกทกัษะเป็นนวตักรรมที่ใชแ้กปั้ญหา ดา้นความรู้ ความเขา้ใจของ

ผูเ้รียนและเสนอกระบวนการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะที่ส าคญัไวด้งัน้ี  
ขั้นที่ 1  ศึกษาหลกัการ แนวคิดหรือผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งหรือทฤษฎีของแบบฝึกทกัษะ    

ขั้นที่ 2  ออกแบบแบบฝึกทกัษะ  ซ่ึงมีส่ิงที่ควรค านึงถึง ดงัน้ี  2.1) วตัถุประสงคข์องผลที่

ตอ้งการให้เกิดหลังจากการใชแ้บบฝึกทกัษะ คืออะไร 2.2) ขอบข่ายของผูใ้ช ้ควรระบุว่าแบบฝึก
ทกัษะที่สร้างขึ้นเหมาะกบันักเรียน ระดบัใด 2.3) โครงสร้างของแบบฝึกทกัษะควรสอดคลอ้งหรือ

เหมาะสมกับผูใ้ช้ 2.4)  การเสนอแนวทางหรือเทคนิคในการน าไปใช้จริง 2.5)  ควรมีคู่มือหรือ
เอกสารแนะน าการใช ้  

ขั้นที่ 3  สร้างหรือพฒันา เป็นการลงมือท าตามรูปแบบและโครงสร้างที่ก  าหนด  

ขั้นที่ 4   การตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ  4.1) ตรวจสอบคุณภาพของตวัแบบฝึก
ทกัษะเอง โดยทดลองใชก้บักลุ่มเล็กๆ  เพือ่ปรับปรุงคุณภาพของส่วนต่างๆ เช่นภาษา การจดัล าดบั

เน้ือหา เป็นตน้  4.2)  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ   4.3)  น าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้และหา

ประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะใน สถานการณ์จริง   
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการใชแ้บบฝึกทกัษะโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิค ต่างๆ เม่ือ

จบการใชแ้บบฝึกทกัษะแลว้ รายงานขยายผลการใช ้ถา้ไดผ้ลแสดงวา่สามารถลดสภาพ ปัญหาหรือ
แกปั้ญหาได ้       

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะดังน้ี 1) 

วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นใจขณะทาการ
สอน ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตร เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา จุดประสงค์และ

กิจกรรม 3) พจิารณาแนวทางแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นจากขอ้ 1 โดยการสร้างแบบฝึก และเลือกเน้ือหาใน
ส่วนที่จะสร้างแบบฝึกนั้นว่าจะท าเร่ืองใดบา้ง ก าหนดเป็นโครงเร่ืองไว ้4) ศึกษารูปแบบของการ

สร้างแบบฝึกทกัษะจากเอกสารตวัอย่าง 5) ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
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น่าสนใจ 6) ลงมือสร้างแบบฝึกทักษะในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนและหลังเรียนให้ 

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 7) ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 8) น าไปทดลองใช ้
แลว้บนัทึกผลเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขส่วนที่บกพร่อง 9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว ้10) น าไปใชจ้ริงและเผยแพร่ต่อไป  
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549)ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดังน้ี 1) ศึกษา

ปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาจากการผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2) วิเคราะห์เน้ือหาหรือทกัษะที่เป็นปัญหา ออกเป็นเน้ือหาหรือทกัษะยอ่ย ๆ เพื่อใชใ้นการสร้าง
แบบทดสอบและแบบฝึก 3) พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบ และขั้นตอนในการใชแ้บบฝึก เช่น จะ

น าแบบฝึกไปใช้อย่างไรในแต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบา้ง 4) สร้างแบบทดสอบ ซ่ึงอาจเป็น

แบบทดสอบเชิงส ารวจ แบบทดสอบเพือ่วนิิจฉยัขอ้บกพร่องแบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะตอน 
โดยแบบทดสอบที่สร้างจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทกัษะที่วิเคราะห์ 5) สร้างบตัรฝึกหัด เพื่อ

ใชพ้ฒันาทกัษะยอ่แต่ละทกัษะในแต่ละบตัรจะมีค  าถามใหน้กัเรียนตอบ 6) สร้างบตัรอา้งอิง เพือ่ใช้
อธิบายค าตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเร่ืองการสร้างบตัรอา้งอิงน้ีอาจท าเพิม่เติมเม่ือไดน้ าแบบ

ฝึกนั้นไปทดลองใชแ้ลว้ 7) สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้เพือ่ใชบ้นัทึกผลการทดสอบ หรือผลการ

เรียนในแต่ละเร่ืองแต่ละตอน สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความกา้วหนา้ 8) น าแบบฝึกไปทดลองใช้
เพื่อหาข้อบกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพของ แบบทดสอบ 9) ปรับปรุงแก้ไข 10) 

รวบรวมเป็นชุดจดัท าค  าช้ีแจง คู่มือการใช ้สารบญั เพือ่ใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
    ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2532)ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งทดสอบประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนหรือแบบฝึกอยูห่ลายประการ คือ 
    1. ส าหรับหน่วยงานผลิตแบบฝึก เป็นการประกนัคุณภาพของแบบฝึกวา่อยูใ่นขั้น

สูงเหมาะสมที่จะผลิตออกมาจ านวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว ผลิต
ออกมาใชป้ระโยชน์ไม่ไดดี้ ก็จะตอ้งท าใหม่ เป็นการส้ินเปลืองเวลาและเงินทอง 

     2. ส าหรับผูใ้ชแ้บบฝึก แบบฝึกจะท าหนา้ที่สอน โดยที่ช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้

ให้ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมตามที่มุ่งหมาย ดงันั้นก่อนน าแบบฝึกมาใชจึ้งควรมัน่ใจว่าแบบฝึกนั้น     
มีประสิทธิภาพในการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบัขั้น จะ

ช่วยใหมี้คุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
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     3. ส าหรับผูผ้ลิตแบบฝึก การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผูผ้ลิตมั่นใจได้ว่า

เน้ือหาสาระที่บรรจุลงในชุดแบบฝึกง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความช านาญสูงขึ้น 
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพท าได้โดยการประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง 

(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ E1 เป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการและ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ก าหนดเป็นเกณฑท์ี่ผูส้อน

คาดหมายวา่ผูเ้รียนจะเปล่ียนพฤติกรรมที่พงึพอใจ โดยก าหนดใหเ้ป็นเปอร์เซ็นตข์องผลการทดสอบ

หลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมด นัน่คือใชเ้กณฑใ์นเน้ือหาเป็นทกัษะไว ้80/80  
  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2532) เสนอวธีิค  านวณหาประสิทธิภาพ โดยใชว้ธีิการค านวณ

ดงัน้ี 

  E1 ไดจ้ากการน าคะแนนงานทุกช้ินของนักเรียนแต่ละคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย
เทียบเป็นร้อยละ 

  E2  ไดจ้ากการน าคะแนนผลการสอบหลงัการทดลองของนกัเรียนทั้งหมดรวมกนั 
แลว้หาค่าเฉล่ียเทียบเป็นร้อยละ 

   

การค านวณประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

  กระท าโดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 

    E1  =   x 100  

     

    E2  =   x 100  

  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละจากการตอบ

แบบฝึกหดัของแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 
  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธค์ิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ        

                                                       หลงัการฝึกแต่ละชุดไดถู้กตอ้ง 

   SX แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบฝึกทกัษะ 
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  SY แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลงัจากฝึก 

  N  แทน จ านวนของผูเ้รียน 
  A  แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึก 

  B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัการฝึก 

  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก และการยอมรับประสิทธิภาพของ

แบบฝึก มีผูใ้หเ้กณฑด์งัน้ี 

  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2532) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ ์E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นควร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาที่เป็นความรู้ความจ า มกัจะตั้งไว ้80/80, 85/85 หรือ 

90/90 ส่วนเน้ือหาที่เป็นทกัษะอาจตั้งไว ้ต  ่ากว่าน้ี เช่น 75/75 เป็นตน้ เม่ือก าหนดเกณฑแ์ลว้น าไป

ทดลองจริง อาจได้ผลไม่ตรงตามเกณฑ์ แต่ไม่ควรต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้ ร้อยละ 5 เช่น ถ้า
ก าหนดไว ้90/90 ก็ควรไดไ้ม่ต  ่ากวา่ 85.5/85.5  

  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เม่ือผลิตแบบฝึกเพื่อเป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งน า 
แบบฝึกไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปน้ี  ชยัยงศ ์ พรหมวงศ ์(2532, หนา้ 496-497)  

  1.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:1 แบบเด่ียว (Individual Tryout 1:1) 

   เป็นการทดลองกับผูเ้รียนกลุ่มละ 1 คน โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ
คน้หาขอ้บกพร่องต่าง ๆ เช่น ลกัษณะของแบบฝึก จ านวนแบบฝึก ความสนใจของนักเรียนและ 

ความเหมาะสมในดา้นเวลา เสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึ้น 

  2.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:10 แบบกลุ่ม (Small group Tryout 1:10) 
   เป็นการทดลองกับผู ้เรียนกลุ่มละ 6-10 คน (คละผูเ้รียนเก่งกับอ่อน) เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ์ เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องแลว้น าไปปรับปรุง
แกไ้ขใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจและปรับปรุงจนไดต้ามเกณฑ ์

  3.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:100 แบบสนาม (Field Tryout 1:100) 

   เป็นการทดลองกบัผูเ้รียนกลุ่ม 40 - 100 คน ใหน้กัเรียนคละกนัทั้งเก่งและอ่อน 
ค  านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียงกับที่ตั้ งจากเกณฑ์พิจารณา

ประสิทธิภาพดงักล่าว 
        ในกรณีทีมีประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะที่สร้างไม่ถึงเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ เน่ืองจากมี

ตวัแปรที่ควบคุมไม่ได ้เช่นความพร้อมของนกัเรียน บทบาทของครูผูส้อน ความเช่ียวชาญในการใช้

แบบฝึกทกัษะเป็นตน้ จะมีการก าหนดระดับค่าความคลาดเคล่ือนในการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ 
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ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะไวร้้อยละ2.5 ถึงร้อยละ 5   เกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

ก าหนดไว ้3 ระดบั คือ 1. สูงกวา่เกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไวไ้ว ้
ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 2. เท่ากบัเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑท์ี่ตั้ง

ไว ้แต่ไม่ เกินร้อยละ 2.5 . ต ่ากวา่เกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะต ่ากวา่เกณฑท์ี่ตั้งแต่ไม่
ต  ่ากวา่ร้อยละ 2.5  ถือวา่แบบฝึกทกัษะยงัมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได ้              

River (1968) สรุปถึงหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี 1. ตอ้งมีการฝึกนักเรียนมาก

พอควรในเร่ืองหน่ึงๆ ก่อนที่จะมีการฝึกเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งน้ีท  าขึ้นเพื่อการสอนมิใช่เพื่อการ
ทดสอบ 2. แต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบประโยคเพียงหน่ึงแบบเท่านั้น 3. ฝึกโครงสร้างใหม่กบัส่ิงที่

เรียนรู้แลว้ 4. ประโยคที่ฝึกควรเป็นประโยคสั้นๆ 5. ประโยคและค าศพัทค์วรเป็นแบบที่ใชคู้่กนัใน

ชีวิตประจ าวนัและรู้จกักนัดีแลว้  6. เป็นแบบฝึกทกัษะที่นกัเรียนใชค้วามคิดดว้ย 7. แบบฝึกทกัษะ
ควรมีหลายๆแบบ เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  8. ควรฝึกให้นักเรียนใชส่ิ้งที่เคยเรียนไป

แลว้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  แบบฝึกทกัษะที่สร้างขึ้นส าหรับฝึกทกัษะนกัเรียน จะประกอบดว้ย
องคป์ระกอบหลายอยา่ง    

จากหลักการสร้างแบบฝึกทักษะ สรุปได้ว่า  ในการสร้างแบบฝึกทักษะ ให้มี

ประสิทธิภาพนั้น ผูส้ร้างจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั ที่เก่ียวขอ้งหลายประการดงัน้ี คือ  ตอ้งมีการวเิคราะห์
ปัญหาก่อนจาก ตวันักเรียน จากนั้นวิเคราะห์ภาระงาน เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเกณฑ์

การทดสอบ ก าหนดองค์ประกอบในการสอนเช่น ขั้นน าเสนอเน้ือหา หรือขั้นฝึกปฏิบติั เลือก

รูปแบบการสอน ส่ือที่จะน ามาสร้างแบบฝึกทกัษะ วางแผนการผลิตและพฒันาส่ือ วางแผนและ
ก าหนดวิธีการ ประเมินผลแบบฝึกทกัษะ ทั้งน้ีในการสร้างแบบฝึกทกัษะยงัตอ้งค  านึงถึงหลัก

จิตวทิยามาเรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีกิจกรรมสั้นๆ หลากหลายไม่ซ ้ าซาก และเหมาะสม
กบัระดบัวยัของนกัเรียน  

 

แนวคดิและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะ  
การสร้างแบบฝึกแต่ละเร่ือง ผูส้ร้างแบบฝึกจะตอ้งศึกษาในเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้ เพราะ

การเรียนรู้จะเกิดขึ้ นได้ขึ้ นอยู่กับปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมที่ตอบสนอง โดยอาศัย

กระบวนการที่เหมาะสม การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลที่นักจิตวิทยาไดค้น้พบและทดลอง 
เก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกในส่วนที่มีความสมัพนัธ ์มีดงัน้ี  
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สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544)กล่าวว่า การศึกษาในเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นส่ิงที่

ผูส้ร้างแบบฝึกมิควรละเลย เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดต้อ้งขึ้นอยูก่บัปรากฏการณ์ของจิต และ
พฤติกรรมที่จะตอบสนองนานาประการ โดยอาศยักระบวนการที่เหมาะสมและเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลที่นักจิตวทิยาไดท้  าการคน้พบ และทดลองไวแ้ลว้ สาหรับการ 
สร้างแบบฝึก ในส่วนที่มีความสัมพนัธ์กันมีดงัน้ี 1) ทฤษฎีการลองผิดลองถูกของ ธอร์นไดค ์ซ่ึง

สรุปเป็นกฎเกณฑก์ารเรียนรู้สองประการคือ หน่ึงกฎความพร้อม หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเม่ือ

บุคคลพร้อมที่จะกระท า สองกฎผลที่ไดรั้บ หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเพราะบุคคลกระท าซ ้ า 
และยิง่ท  ามากความช านาญจะเกิดขึ้นไดง่้าย ดงันั้น ผูส้ร้างแบบฝึกทกัษะจึงตอ้งก าหนดกิจกรรม

ตลอดจนค าสัง่ต่าง ๆ ในแบบฝึกทกัษะใหผู้ฝึ้กไดแ้สดงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่ผูส้ร้าง

ตอ้งการ 2)ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของ Skinner ซ่ึงมีความเช่ือว่าสามารถควบคุมบุคคลให้ท  าตาม
ความประสงค ์หรือแนวทางที่ก  าหนดไดโ้ดยไม่ตอ้งค  านึงถึงความรู้สึกทางจิตใจของบุคคลผูน้ั้นวา่

จะรู้สึกนึกคิดอยา่งไร เขาจึงไดท้ดลองและสรุปไดว้่าบุคคลสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระท าโดยมี
การเสริมแรงเป็นตวัการเม่ือบุคคลตอบสนองการเร้าของส่ิงเร้าควบคู่กนัในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่ิง

เร้านั้น จะรักษาระดบัหรือเพิม่การตอบสนองใหเ้ขม้ขึ้นการสร้างแบบฝึกทกัษะ จึงควรยดึทฤษฎีการ

เรียนรู้ของสกินเนอร์ดว้ยเพราะบุคคลจะเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระท า 3) วธีิการสอนของ Gagne′ 
ซ่ึงมีความเห็นว่าการเรียนรู้มีล าดับขั้นผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เน้ือหาง่ายไปหายาก 4) แนวคิดของ 

Bloom ซ่ึงกล่าวว่า ธรรมชาติผูเ้รียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกนั ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เน้ือหา

ในหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ไดโ้ดยใชเ้วลาเรียนที่แตกต่างกนั ดงันั้นการสร้างแบบฝึกทกัษะจึงตอ้งมีการ
ก าหนดเง่ือนไขที่จะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถผ่านลาดบัขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียนได้ถ้า

นกัเรียนไดเ้รียนตามอตัราการเรียนของตนก็จะท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ มากขึ้น  
จากแนวคิดของนักจิตวิทยาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในการสร้างแบบฝึกทักษะ

เพื่อที่จะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งอาศยักฎการเรียนรู้คือกฎความพร้อมผลที่ได้รับกฎ

แห่งความพอใจจากการได้ทราบคะแนนหรือค าตอบที่ตนเองท าได ้เป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผูเ้รียน การเรียนรู้โดยการกระท าโดยมีการเสริมแรงหรือส่ิงเร้าควบคู่กันในช่วงเวลาที่

เหมาะสมการสร้างแบบฝึก และให้นักเรียนเรียนรู้ตามล าดบัขั้นจากง่ายไปหายากจะท าให้นักเรียน

เกิดความคิดรวบยอดสามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเองไม่ใช่ครูเป็นคนบอกค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดงันั้น การสร้างแบบฝึกจึงตอ้งมีการก าหนดเง่ือนไขที่จะช่วยให้ผูเ้รียนทุก
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คนสามารถผ่านล าดบัขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียนได ้ถา้นักเรียนไดเ้รียนตามอตัราการเรียนของ

ตนจะท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ มากขึ้น  
จากแนวความคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการจดัท าแบบฝึกทกัษะโดยยดึหลกั 

ดงัน้ี  
1. เป็นแบบฝึกทกัษะที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มองเห็นขอ้บกพร่องในการแกโ้จทยปั์ญหา แต่

ละขั้นตอนของนกัเรียนเพือ่ครูจะไดห้าแนวทางแกไ้ข  

2. เป็นแบบฝึกทกัษะที่ช่วยฝึกและเสริมทกัษะทางการแกโ้จทยปั์ญหา  
3. แบบฝึกทกัษะที่สร้างขึ้นจะสร้างขึ้นง่าย ๆ แบบฝึกหน่ึง ๆ คือเน้ือหาที่เรียนในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง  

4. เป็นแบบฝึกทกัษะที่นกัเรียนจะไดก้ระท าซ ้ า ๆ จากง่ายไปหายากแต่จะใชว้ิธีการเดียวกนั
แต่ลกัษณะของโจทยจ์ะเป็นค าถามที่ซบัซอ้นขึ้นเร่ือย  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
งานวิจัยในประเทศ  

จารุวรรณ  เขียวอ่อน (2551) ศึกษาคน้ควา้เร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะผลการศึกษาคน้ควา้ 
พบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.49/85.72 สูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว ้2) ดชันีประสิทธิผล

ของแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะ มีค่าเท่ากบั 0.7734 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.34 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียม โดยใชแ้บบฝึกทกัษะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด และมีความพึงพอใจเป็นรายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านเน้ือหาและดา้นการ
จดัการเรียนรู้และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือดา้นการส่ือการเรียนการสอนและการ

วดัและประเมินผล และมีความพงึพอใจเป็นรายขอ้ 15 ขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีขอ้ที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ขอ้ 1.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ขอ้ 1.2 มีความยากง่าย

พอเหมาะและ ขอ้ 1.3 เรียงล าดบัตามความยากง่ายไดเ้หมาะสม และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก

อีก 5 ขอ้ 4) นกัเรียนที่เรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียมความ
คงทนในการเรียนรู้หลงัเรียนและหลงัเรียนไปแลว้ 2 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั  
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ดวงฤดี เอ่ียมพนากิจ (2552) การวิจัยเร่ือง การพฒันาแบบฝึกการแก้โจทยปั์ญหา 

อตัราส่วนและร้อยละ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 1) แบบฝึก
การแกโ้จทยปั์ญหาอตัราส่วนและร้อยละ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิภาพ 78.94/75.84 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้2) ผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาอตัราส่วนและ
ร้อยละก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัที่ .05 โดยหลงัใชแ้บบฝึกมีคะแนนผล

การเรียนรู้เฉล่ียสูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกและสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60  

      วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552) ศึกษาคน้ควา้เร่ือง การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ

ซิปปาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงัน้ี 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจ านวนนบัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้ แบบ
ซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประสิทธิภาพเท่ากบั 91.09/81.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด 2) ดชันี

ประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามีค่าเท่ากบั 0.6950 3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพงึพอใจ

ต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบซิปปาโดยรวมอยูร่ะดบัมาก 
  อนุรักษ ์ เร่งรัด (2557) พฒันาแบบฝึกทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยกุต ์1 โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ป๎ญหา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การวิจยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการในการพฒันาแบบฝึก ทกัษะโดยการจดัการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน 2) เพือ่พฒันาแบบฝึก

ทกัษะให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ ์80/80 3) เพื่อทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี 4.1) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการแกป๎้ญ

หาก่อนและหลงัใช้แบบ ฝึกทกัษะ 4.2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการ วิจยัคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา2557 จ านวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบฝึกทกัษะ 2) แผนการ

จดัการเรียนรู้ตามแนว การสอนแบบป๎ญหาเป็นฐาน 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป๎้ญ

หา 4) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบป๎ญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั พบว่า1) นักเรียนและ



  62 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เห็นความส าคญัต่อ การใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการ

เรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อพฒันาความสามารถใน การแก้ป๎ญหา โดยในแบบฝึกทักษะมี
องคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี ช่ือเร่ืองค าน าค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงค ์ (มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู้) 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทกัษะ จ านวน 4 เล่ม ไดแ้ก่ เรขาคณิต สะกิดใจ จ านวนนับหรรษา 
ร้อยละในชีวิตประจ าวนัและโจทยป๎์ญหาชวนคิด และ แบบทดสอบหลงัเรียน 2) แบบฝึกทกัษะ มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั80.37/82.21 เป็นตามเกณฑ ์80/80 3) ทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ จ านวน 4 เล่ม 8 

แผนการเรียนรู้ รวม 16 ชัว่โมงและจดัการเรียนรู้แบบ ป๎ญหาเป็นฐาน 5 ขั้นตอน 4) ผลการประเมิน
และปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ 4.1) ผลการเปรียบเทียบ ความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัใช้

แบบฝึกทกัษะ พบวา่ ความสามารถในการแกป๎้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 4.2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ พบว่า โดย
ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL 
 ความหมายของเทคนิค KWDL 

 การสอนแบบ KWDL (วชัรา เล่า   เรียนดี2554 : 149 ;อา้งอิงจาก Ogle 1986) ไดพ้ฒันาขึ้น

โดย Ogle ในปี ค.ศ.1986 เพือ่ใชส้อนและฝึกทกัษะทางการ อ่าน และต่อมาไดพ้ฒันาใหส้มบูรณ์ขึ้น
โดย Carr และ Ogle ในปีถดัมา (1987) โดยยงัคงสาระเดิมไว ้ แต่ เพิม่การเขียนผงัสมัพนัธ์ทาง

ความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเร่ืองที่อ่าน และมีการน าเสนอเร่ือง จากผงัอนัเป็นการพฒันา

ทกัษะการเขียนและพดู นอกเหนือไปจากทกัษะการฟัง และการอ่าน โดยมี วตัถุประสงคห์ลกัคือการ
สอนทกัษะภาษา แต่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาอ่ืนๆ ที่มีการอ่าน เพือ่ท  าความเขา้ใจ 

เช่นวชิาสังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นตน้ เพราะวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการ เรียนให้ตระหนกั
ในกระบวนการการท าความเขา้ใจตนเอง การวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความ เขา้ใจใน

ตนเอง จึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียนสรุปและน าเสนอ โดยมีขั้นตอน 

การเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี  
 ขั้นที่1: K (What we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้

ทราบมี อะไรบา้ง  

 ขั้นที่ 2: W (What we want to know.) นกัเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่
นกัเรียน ตอ้งการรู้  
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 ขั้นที่ 3: D (What we do to find out.) นกัเรียนจะตอ้งท าอะไรบา้งเพือ่หาค  าตอบตามที่

โจทย ์ตอ้งการ หรือส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้  
 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  

 

ความส าคญัและประโยชน์ของเทคนิค KWDL 
 เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เทคนิคหน่ึง ซ่ึงมีนักการศึกษา

ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 วีระศกัด์ิ  เลิศโสภา (2544) ไดก้ล่าวว่า เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี เทคนิค KWDL จะช่วย

ให้ผูเ้รียนพฒันาสติปัญญา พฒันาทกัษะทางสังคม พฒันาทกัษะและความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้เกิดผลสะทอ้นหลายรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นนัก

แกปั้ญหาที่ดี นอกจากให้นักเรียนคดัพิจารณา จากขอ้ความหรือค าถามที่ก  าหนดไวใ้ห้แลว้ ซ่ึงเป็น

การก าหนดกรอบความคิดไม่ให้เบี่ยงเบนไปในทิศทางอ่ืน ยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ปรียบเทียบ
แยกแยะก่อนหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง และยงัช่วยให้นักเรียนอ่อน ปานกลางและเก่งมาก มีโอกาสได้

เรียนรู้ไดเ้รียนรู้ไดรั้บการฝึกวิธีคิดอยา่งมีระบบและขั้นตอนร่วมกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของ (วีระศกัด์ิ  เลิศโสภา, 2544) เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยส่งเสริมการอ่านเชิง

วิเคราะห์ให้กับผู ้เรียน และจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนได้ดังน้ี คือ ช่วยพัฒนา

กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมพฒันาความสามารถในการคิดเชิง
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น

และช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาสติปัญญา พฒันาความคิด พฒันาทางสังคมโดยเฉพาะถา้จดัให้ผูเ้รียนฝึก

การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 จากที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น สรุปไดว้่าเทคนิค KWDL มีความส าคญัและประโยชน์ นอกจาก

ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดแ้ลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดแ้ลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน

การอ่าน มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และสงัเคราะห์

และถ้าจดัให้เรียนฝึกท างานร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยพฒันาทกัษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม ซ่ึง
งานวจิยัในคร้ังน้ีมีการก าหนดใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตามล าดบัขั้นของเทคนิค KWDL 

 



  64 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
 จากความหมายของเทคนิค KWDL ที่กล่าวมาแลว้ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัขั้นตอนการ 
สอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ในเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เพือ่ที่จะไดก้ าหนดขั้นตอนการ 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูว้จิยัไดป้รับขั้นตอนเทคนิค KWDL ในแต่ละขั้นใหมี้ความ 

เหมาะสมกบัการเรียนเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา 
 ชอและคณะ (นิรันดร์ แสงกุหลาบ 2547:54 ; อา้งอิงจาก Shaw and others 1997) อาจารย ์

ประจ ามหาวทิยาลยัมิสซิสซิปป้ีประเทศสหรัฐอเมริกา ไดน้ าเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล (KWDL) มา

ใช ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนดงัน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนช่วยกนัหาส่ิงที่รู้เก่ียวกบัโจทย ์ส่ิงที่โจทยก์  าหนดให้ และ

ส่ิงที่โจทย ์ตอ้งการทราบ โดยใชบ้ตัรกิจกรรมเทคนิคการสอน เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล (KWDL)  
 ขั้นตอนที่ 2 นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เพือ่หาส่ิงที่โจทยต์อ้งการรู้เพิม่เติมเก่ียวกบั

โจทยห์า ความสมัพนัธข์องโจทยแ์ละก าหนดวธีิการในการแกปั้ญหา  

 ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนช่วยกนัด าเนินการเพื่อแกโ้จทยปั์ญหา โดยเขียนโจทยปั์ญหาให้อยู่

ในรูปของ ประโยคสญัลกัษณ์ หาค  าตอบและตรวจสอบค าตอบ  

 ขั้นตอนที่ 4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรู้ที่ไดรั้บจากการแกโ้จทยปั์ญหา โดย
ใหต้วัแทน กลุ่มออกมา เสนอความคิดในการแกโ้จทยปั์ญหา และสรุปเป็นความรู้ที่ไดจ้ากการเรียน  

 สุภาภรณ์ ทองใส (2548)ได้น า เทคนิค KWDL มาใช้ในการสอนเร่ืองโจทยปั์ญหา

เศษส่วนโดย จดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-5 คน แบบคละความสามารถมี
การช่วยเหลือกนัและ กนัภายในกลุ่มใหง้านประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน าและทบทวนบทเรียน  

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ครูและนกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค KWDLซ่ึง 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ  

  1.ครูน าเสนอโจทยปั์ญหา ครูและนักเรียนร่วมกันหาส่ิงที่โจทยก์ าหนดและส่ิงที่
โจทยต์อ้งการทราบ  

  2.ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาความสัมพนัธ์ของโจทยท์ี่ก  าหนดและหา

แนวทางแกโ้จทย ์ปัญหา  
  3.ครูและนักเรียนร่วมกันแกโ้จทยปั์ญหา โดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ หาค าตอบ

และตรวจสอบค าตอบที่ได ้ 
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  4.ครูและนกัเรียนสรุปการแกปั้ญหา และอธิบายขั้นตอนการแกปั้ญหา  

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทกัษะและการน าไปใช้ โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบติัในบตัรกิจกรรม
ตามล าดบั ขั้นตอน  

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปร่วมกนั สรุปโดยครูและนกัเรียน  
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลร่วมกนั โดยครูและนกัเรียน  

 ประนอม  พรมเกตุ (2550)ไดน้ าเทคนิค KWDL ไปใชร่้วมกบั เทคนิค TAI   ส าหรับการ

จดัการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทบทวนความรู้เดิม และจูงใจผูเ้รียนให้

เกิดความสนใจในการเรียนรู้  

 2. ขั้นการสอนเน้ือหา ครูอธิบาย ยกตวัอยา่ง ใชส่ื้อ ร่วมกบัเทคนิค KWDL คือ  
  K :  นกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงที่โจทยก์ าหนดและส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ  

  W : นกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการสร้าง 
  D : นักเรียนด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหา โดยเขียนประโยคสัญลกัษณ์ หาค าตอบและ

ตรวจสอบค าตอบที่ได ้ 

  L : นกัเรียนเสนอขั้นตอนการคิดค  านวณ 
 3. ขั้นฝึกทกัษะและการเรียนเป็นกลุ่ม  

 4. ขั้นวดัและประเมินผล  

 องัสนา  ศรีสวนแตง (2555)ไดน้ าเทคนิค KWDL ไปใชร่้วมกบั การจดัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ส าหรับแกโ้จทยปั์ญหาระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน าหรือเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียน โดยวิธีการผ่อนคลาย ไดแ้ก่ การท า
สมาธิ 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตกลงวธีิการเรียนรู้ ครูและนกัเรียนตกลงร่วมกนัวา่ จ  าท  ากิจกรรมใดบา้ง 

อยา่งไร 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ครูและนกัเรียนร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

  K : ครูน าเสนอโจทยปั์ญหา นักเรียนร่วมกันหาส่ิงที่โจทยก์ าหนดและส่ิงที่โจทย์

ตอ้งการทราบ  
  W : ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพือ่หาความสมัพนัธข์องโจทยท์ี่ก  าหนดและหา

แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในแกโ้จทย ์ปัญหา  
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  D : ครูและนักเรียนร่วมกนัแกโ้จทยปั์ญหา โดยเขียนประโยคสัญลกัษณ์ หาค าตอบ

และตรวจสอบค าตอบที่ได ้ 
  L : ครูและนกัเรียนสรุปการแกปั้ญหา และอธิบายขั้นตอนการแกปั้ญหา  

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันท า
แบบฝึกหดัที่ครูสร้างขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นบริหารสมอง  

 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
 วรุณ กาฬพนัธ์ (2556)ได้ใช้เทคนิค KWDL น ามาประยกุตส์ าหรับจดัการเรียนรู้ เร่ือง 

ประวติัและผลงานบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ไทย ของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 3 

ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงัต่อไปน้ี 
 ครูน าเสนอหวัขอ้บุคคลส าคญัใหก้บันกัเรียนทั้งชั้นแลว้ใหน้กัเรียนศึกษา และแกปั้ญหา

ตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
 K (What we know) เป็นขั้นน าเสนอหัวเร่ือง เป้าหมายการเรียนและทบทวนความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกนัเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้อะไร 

 W (What we want to know) เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันก าหนดส่ิงที่ควรรู้และแหล่ง
ความรู้เพือ่ที่จะแสวงหาค าตอบและไดข้อ้มูลเหล่านั้น 

 D (What we do to find out) เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้หาค าตอบตาม

กระบวนการและประเด็นที่ก  าหนดไว ้
 L (What we learned) เป็นขั้นที่นกัเรียนร่วมกนัและแลกเปล่ียนสรุปองคค์วามรู้ที่เกิดขึ้น 

 สรุปไดว้่า เทคนิค KWDL ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งหลากหลายตามขั้นตอนที่ก  าหนดและสามารถหาวธีิ

แกปั้ญหาที่ดีที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับ

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัหนา้ที่ ความรับผดิชอบเพือ่ใหง้านของตนเองประสบความส าเร็จ 
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ตารางที่ 5 การสงัเคราะห์แนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL  

วัชรา เล่า   
เรียนดี2554 : 
149 ;อ้างอิง
จาก Ogle 

1986 

ชอและคณะ 
(นิรันดร์ แสง

กหุลาบ 
2547:54 ; 
อ้างอิงจาก 
Shaw and 

others 1997) 

สุภาภรณ์ 
ทองใส 

(2548:13) 

ประนอม  
พรมเกตุ 
(2550:68) 

อังสนา  ศรี
สวนแตง 
(2555:13) 

วรุณ  กาฬ
พันธ์ุ  (2556) 

สรุป 

   
   
   

 ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นน าและ
ทบทวน
บทเรียน  
   
  

1. ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน แจง้
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 
ทบทวน
ความรู้เดิม 
และจูงใจ
ผูเ้รียนให้เกิด
ความสนใจใน
การเรียนรู้ 
 
  

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นน าหรือ
เตรียมความ
พร้อมให้
ผูเ้รียน โดย
วธีิการผอ่น
คลาย ไดแ้ก่ 
การท าสมาธิ 
 
  

 ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรียมความ
พร้อมให้
ผู้เรียน โดย 
การใชค้  าถาม
ทบทวน
ความรู้เดิม 
เสนอ
สถานการณ์
ของโจทย์
ปัญหา 

  ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นสอน
เน้ือหาใหม่ 
ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนัเรียนรู้ 
โดยใชเ้ทคนิค 
KWDLซ่ึง 
ประกอบดว้ย 

2. ขั้นการ
สอนเน้ือหา 
ครูอธิบาย 
ยกตวัอยา่ง ใช้
ส่ือ ร่วมกบั
เทคนิค 
KWDL คือ  
 

ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตกลง
วธีิการเรียนรู้ 
ครูและ
นกัเรียนตกลง
ร่วมกนัวา่ จ  า
ท  ากิจกรรม
ใดบา้ง 
อยา่งไร 

 ขั้นที่ 2 ขั้น

ด าเนินการ

สอน โดยใช้

เทคนิคการ

สอน KWDL 

ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 
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วัชรา เล่า   
เรียนดี2554 : 
149 ;อ้างอิง
จาก Ogle 

1986 

ชอและคณะ 
(นิรันดร์ แสง

กหุลาบ 
2547:54 ; 
อ้างอิงจาก 
Shaw and 

others 1997) 

สุภาภรณ์ 
ทองใส 

(2548:13) 

ประนอม  
พรมเกตุ 
(2550:68) 

อังสนา  ศรี
สวนแตง 
(2555:13) 

วรุณ  กาฬ
พันธ์ุ  (2556) 

สรุป 

4 ขั้นตอน
คือ  

ขั้นที่1: K 
(What we 
know.) นกั
เรียนรู้
อะไรบา้งใน
เร่ืองที่จะเรียน
หรือส่ิงที่
โจทยบ์อกให้
ทราบมี 
อะไรบา้ง  

ขั้นตอนที่ 1 
แบ่งกลุ่ม
นกัเรียน
ช่วยกนัหาส่ิง
ที่รู้เก่ียวกบั
โจทย ์ส่ิงที่
โจทย์
ก าหนดให้ 
และส่ิงที่
โจทย ์ตอ้งการ
ทราบ โดยใช้
บตัรกิจกรรม
เทคนิคการ
สอน เค 
ดบัเบิ้ลย ูดี 
แอล (KWDL)  

1.ครูน าเสนอ
โจทยปั์ญหา 
ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนัหาส่ิง
ที่โจทย์
ก าหนดและ
ส่ิงที่โจทย์
ตอ้งการทราบ  
   

K :  นกัเรียน
ร่วมกนัหาส่ิง
ที่โจทย์
ก าหนดและ
ส่ิงที่โจทย์
ตอ้งการทราบ  
  

ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นสอน
เน้ือหาใหม่ 
ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนัปฏิบติั
กิจกรรม ดงัน้ี 
K : ครู
น าเสนอโจทย์
ปัญหา 
นกัเรียน
ร่วมกนัหาส่ิง
ที่โจทย์
ก าหนดและ
ส่ิงที่โจทย์
ตอ้งการทราบ  
 
  

K (What we 
know) เป็นขั้น
น าเสนอหัว
เร่ือง เป้าหมาย
การเรียนและ
ทบทวน
ความรู้และ
ประสบการณ์
เดิมของ
นกัเรียนที่
เก่ียวขอ้งกนั
เพือ่ใหไ้ด้
ขอ้มูลวา่นกั
เรียนรู้อะไร 

ขั้นที่1: K 
(What we 
know.) นกั
เรียนรู้
อะไรบา้งใน
เร่ืองที่จะเรียน
หรือส่ิงที่
โจทยบ์อกให้
ทราบมี 
อะไรบา้ง 
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วัชรา เล่า   
เรียนดี2554 : 
149 ;อ้างอิง
จาก Ogle 

1986 

ชอและคณะ 
(นิรันดร์ แสง

กหุลาบ 
2547:54 ; 
อ้างอิงจาก 
Shaw and 

others 1997) 

สุภาภรณ์ 
ทองใส 

(2548:13) 

ประนอม  
พรมเกตุ 
(2550:68) 

อังสนา  ศรี
สวนแตง 
(2555:13) 

วรุณ  กาฬ
พันธ์ุ  (2556) 

สรุป 

ขั้นที่ 2: W 
(What we 
want to 
know.) 
นกัเรียนหาส่ิง
ที่โจทย์
ตอ้งการทราบ
หรือส่ิงที่
นกัเรียน 
ตอ้งการรู้ 

2 นกัเรียนใน
กลุ่มร่วมกนั
อภิปราย เพือ่
หาส่ิงที่โจทย์
ตอ้งการรู้
เพิม่เติม
เก่ียวกบัโจทย์
หา 
ความสมัพนัธ์
ของโจทยแ์ละ
ก าหนด
วธีิการในการ
แกปั้ญหา 

2.ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนั
อภิปรายเพือ่
หา
ความสมัพนัธ์
ของโจทยท์ี่
ก  าหนดและ
หาแนวทางแก้
โจทย ์ปัญหา 

W : นกัเรียน
ร่วมกนัหาส่ิง
ที่โจทย์
ตอ้งการสร้าง 

W : ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนั
อภิปรายเพือ่
หา
ความสมัพนัธ์
ของโจทยท์ี่
ก  าหนดและ
หาแนวทางที่
เหมาะสม
ที่สุดในแก้
โจทย ์ปัญหา  
  

W (What we 
want to know) 
เป็นขั้นที่
นกัเรียน
ร่วมกนั
ก าหนดส่ิงที่
ควรรู้และ
แหล่งความรู้
เพือ่ที่จะ
แสวงหา
ค าตอบและ
ไดข้อ้มูล
เหล่านั้น 
  

ขั้นที่ 2: W 
(What we 
want to 
know.) 
นกัเรียนหาส่ิง
ที่โจทย์
ตอ้งการทราบ
หรือส่ิงที่
นกัเรียน 
ตอ้งการรู้ 

ขั้นที่ 3: D 
(What we do 
to find out.) 
นกัเรียน
จะตอ้งท า
อะไรบา้งเพือ่
หาค าตอบ
ตามที่โจทย ์

ขั้นตอนที่ 3 
นกัเรียน
ช่วยกนั
ด าเนินการ
เพือ่แกโ้จทย์
ปัญหา โดย
เขียนโจทย์
ปัญหาใหอ้ยู่

3.ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนัแก้
โจทยปั์ญหา 
โดยเขียน
ประโยค
สญัลกัษณ์ หา
ค าตอบและ

D : นกัเรียน
ด าเนินการแก้
โจทยปั์ญหา 
โดยเขียน
ประโยค
สญัลกัษณ์ หา
ค าตอบและ

D : ครูและ
นกัเรียน
ร่วมกนัแก้
โจทยปั์ญหา 
โดยเขียน
ประโยค
สญัลกัษณ์ หา
ค าตอบและ

D (What we 
do to find out) 
เป็นขั้นที่
นกัเรียน
ด าเนินการ
ศึกษาคน้ควา้
หาค าตอบตาม
กระบวนการ

ขั้นที่ 3: D 

(What we do 
to find out.) 

นกัเรียน

ร่วมกนัหา
ค าตอบตามที่

โจทย ์ตอ้งการ 
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วัชรา เล่า   
เรียนดี2554 : 
149 ;อ้างอิง
จาก Ogle 

1986 

ชอและคณะ 
(นิรันดร์ แสง

กหุลาบ 
2547:54 ; 
อ้างอิงจาก 
Shaw and 

others 1997) 

สุภาภรณ์ 
ทองใส 

(2548:13) 

ประนอม  
พรมเกตุ 
(2550:68) 

อังสนา  ศรี
สวนแตง 
(2555:13) 

วรุณ  กาฬ
พันธ์ุ  (2556) 

สรุป 

ตอ้งการ หรือ
ส่ิงที่ตนเอง
ตอ้งการรู้ 

ในรูปของ 
ประโยค
สญัลกัษณ์ หา
ค าตอบและ
ตรวจสอบ
ค าตอบ  

ตรวจสอบ
ค าตอบที่ได ้ 
   
  

ตรวจสอบ
ค าตอบที่ได ้ 
 
  

ตรวจสอบ
ค าตอบที่ได ้ 
 
  

และประเด็นที่
ก  าหนดไว ้

หรือส่ิงที่
ตนเอง

ตอ้งการรู้  

ขั้นที่ 4: L 
(What we 
learned.) 
นกัเรียนสรุป
ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 
ใหน้กัเรียนแต่
ละกลุ่มสรุป
เป็นความรู้ที่
ไดรั้บจากการ
แกโ้จทย์
ปัญหา โดยให้
ตวัแทน กลุ่ม
ออกมา เสนอ
ความคิดใน
การแกโ้จทย์
ปัญหา และ
สรุปเป็น
ความรู้ที่ได้
จากการเรียน 

4.ครูและ
นกัเรียนสรุป
การแกปั้ญหา 
และอธิบาย
ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา  

L : นกัเรียน
เสนอขั้นตอน
การคิด
ค านวณ 

L : ครูและ
นกัเรียนสรุป
การแกปั้ญหา 
และอธิบาย
ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา  
  

L (What we 
learned) เป็น
ขั้นที่นกัเรียน
ร่วมกนัและ
แลกเปล่ียน
สรุปองค์
ความรู้ที่
เกิดขึ้น 

ขั้นที่ 4: L 
(What we 

learned.) 
นกัเรียนสรุป

ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ 

โดยเสนอผล
การแกโ้จทย์

ปัญหา 
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วัชรา เล่า   
เรียนดี2554 : 
149 ;อ้างอิง
จาก Ogle 

1986 

ชอและคณะ 
(นิรันดร์ แสง

กหุลาบ 
2547:54 ; 
อ้างอิงจาก 
Shaw and 

others 1997) 

สุภาภรณ์ 
ทองใส 

(2548:13) 

ประนอม  
พรมเกตุ 
(2550:68) 

อังสนา  ศรี
สวนแตง 
(2555:13) 

วรุณ  กาฬ
พันธ์ุ  (2556) 

สรุป 

  ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นสรุป
ร่วมกนั สรุป
โดยครูและ
นกัเรียน  
   

3. ขั้นฝึก
ทกัษะและ
การเรียนเป็น
กลุ่ม  
   

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นกิจกรรม
กลุ่ม แบ่ง
นกัเรียน
ออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 4-5 
คน ร่วมกนัท า
แบบฝึกหัดที่
ครูสร้างขึ้น 

 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก

ทักษะ 

นกัเรียนท า
แบบฝึกหัด

จากแบบเรียน 

    ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นบริหาร
สมอง  

  

  ขั้นตอนที่ 5 
ขั้น
ประเมินผล
ร่วมกนั โดย
ครูและ
นกัเรียน 

4. ขั้นวดัและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 6 
ขั้นสรุป
บทเรียนและ
ประเมินผล 

 ขั้นที่ 4 ขั้น

วัดผลและ

ประเมินผล 

โดยสังเกต

การร่วม
กิจกรรม 

ตรวจผลงาน

กลุ่มและ
แบบฝึกหัด 
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 จากแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัได้

สงัเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน โดย การใช้ค  าถามทบทวนความรู้เดิม เสนอ

สถานการณ์ของโจทยปั์ญหา 

 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นที่1: K (What we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อก

ใหท้ราบมี อะไรบา้ง  
  ขั้นที่ 2: W (What we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่

นกัเรียน ตอ้งการรู้  
  ขั้นที่ 3: D (What we do to find out.) นกัเรียนร่วมกนัหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ 

หรือส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้  

  ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ โดยเสนอผลการแก้โจทย์
ปัญหา 

 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล โดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุ่มและ

แบบฝึกหดั 

 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
 งานวิจัยในประเทศ 

   สุภาภรณ์ ทองใส (2548)ไดท้  าการศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง
โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ร่วมกบั 

แนวคิดของวรรณี และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 

ร่วมกับ แนวคิดของวรรณี ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทยปั์ญหา
เศษส่วน ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิดของวรรณี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 2) นกัเรียนเห็นดว้ย
ในระดบัมากต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิดของวรรณี 

 นิยม  เกรียท่าทราย (2548)ไดศ้ึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์

ปัญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 



  73 

KWDL โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการหาพื้นที่ผิวและ

ปริมาตร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL และ 
2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธากะยา
ราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จ านวน28 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) แบบแผนการทดลองแบบ One group Pretest – Posttest  Design เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็น 

วิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ีย (X
¯

  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  ค่า  t – test  แบบ Dependent 

และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา

การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 2) ความคิดเห็นของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยปานกลาง นักเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบั 1 คือ ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ โดยเห็นว่าท าให้
นักเรียนไดมี้การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั ฝึกให้นักเรียนไดค้ิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ท าให้

นักเรียนมีความรับผิดชอบในหนา้ที่ รองลงมา คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท  าให้นักเรียนได้
เรียนรู้และเขา้ใจวิธีแก้โจทยปั์ญหาที่หลากหลาย นักเรียนชอบขั้นตอนการแก้โจทยปั์ญหาด้วย

เทคนิค KWDL ท าใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายเพือ่หาแนวทางแกปั้ญหา และ

ล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท  าใหน้กัเรียน มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ 

 ประนอม  พรมเกตุ  (2550)  ได้ศึกษา การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบั เทคนิค KWDL ของครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบเพือ่นช่วย

เพื่อนของครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัจากไดรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL 

ของครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัจากไดรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 3) เพื่อศึกษา

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL ของ
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์หลงัจากไดรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
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ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL หลงัจาก

ไดรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 6) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาของ
นักเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรั้บการ

นิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น และ 7) เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรั้บการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้

ในการวจิยัไดแ้ก่ ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 

2 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 64 คน เคร่ืองมือที่
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL 

แบบทดสอบเร่ืองโจทยปั์ญหาและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%)ค่าเฉล่ีย (X
¯

  ) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  ค่า  t – test  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) ผลการวจิยั พบวา่ 1) หลงัจากไดรั้บการนิเทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น ครูมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการนิเทศและการจดัการเรียนรู้มากขึ้น 2) ดา้นความสามารถในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL พบวา่ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในระดบัสูง 
3) ครูมีความคิดเห็นว่า การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเหมาะส าหรับสภาพการจดัการเรียนรู้ใน

โรงเรียน และมีความคิดเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL เหมาะสม

กบัการสอนคณิตศาสตร์ 4) ผลการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL โดย

ภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 5) โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วย

มากต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค TAI ร่วมกบัเทคนิค KWDL  
 บุญรัตน์  ฐิตยานุวฒัน์ (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา

การบวก ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผล

การเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWDL 2) ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดย

ใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อจดัการเรียนรู้
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แบบร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL ในดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม สังกดั

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 13 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก และ 3) แบบสอบถามความ

คิดเห็น สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   ค่าเฉล่ีย (X
¯

  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  ค่า  t – 

test  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้
เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  2) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การ

สนบัสนุนกนัและกนั การชมเชยใหก้ าลงัใจเพือ่น เป็นล าดบัที่ 1 รองลงมา คือ การร่วมเสนอแนวคิด 
การปฏิบตัิด้วยความเต็มใจและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนตามล าดับ 3) ความคิดเห็นของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนัโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพจิารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัที่ 1 รองลงมา คือ 

ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการจดักิจกรรม และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ตามล าดบั 
 องัสนา  ศรีสวนแตง (2555)ไดศ้ึกษา  การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค 

KWDL การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหาระคน ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบั

เทคนิค KWDL 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียน

ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4/1 ภ า ค เ รี ย น ที่  2 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2555 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา จ านวน 40 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกบัเทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาระคน 3) แบบประเมิน
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ความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ีย (X
¯

  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  ค่า  t – test  แบบ Dependent 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.5 โดย

มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง โจทยปั์ญหาระคน โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL ในระดบัมาก 

 ชญาณิศา  เป็งจนัทร์ (2560) ไดศ้ึกษา การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL เพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้

เทคนิค KWDL เร่ืองโจทยปั์ญหาขอนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เร่ืองโจทย์

ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค KWDL เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหา ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพรวมของแผนการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เ ร่ือง โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์75/75 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 6 สูงกวา่คะแนน

ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้การ
แก้โจทยปั์ญหาโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน (The Flipped Classroom) 
ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 

 Bergmann and Sams (2556) สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2556) และ วิจารณ์ พานิช (2556a)ได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียนที่คลา้ยคลึงกนั คือ น าส่ิงเดิมที่เคยท าในชั้นเรียนไป

ท าที่บ้าน และน าส่ิงที่เคยถูกมอบหมายให้ท  าที่บ้านมาท าในชั้นเรียนแทน โดย สุรศักด์ิ ปาเฮ 

(2556)ไดใ้ห้ความหมายการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียนเพิ่มเติม คือ ผูเ้รียนจะไดรั้บการ
เรียนรู้จากการบา้นที่ไดรั้บผ่านการเรียนด้วยตนเองจากส่ือวิดีทศัน์ นอกชั้นเรียนหรือที่บา้น ส่วน
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การเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบคน้หาความรู้ที่ไดรั้บร่วมกบักบัเพื่อนร่วมชั้น 

โดยมีครูเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ และวิจารณ์ พานิช (2556b)ไดเ้พิ่มเติม คือ เรียนวิชาที่
บา้น ท าการบา้นที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บา้น แลว้มาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับ

ถ่ายทอดมาใหเ้ป็นความรู้ที่สอดคลอ้งกบัชีวติท าใหเ้กิดการเรียนรู้ที่มีพลงั เกิดทกัษะที่เรียกวา่ทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 

 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน สามารถสรุปไดว้่า การจดัการ

เรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน หมายถึง การกลบัดา้นชั้นเรียนจากที่เคยเรียนเน้ือหาที่โรงเรียน ท า
การบา้นที่บา้น กลับด้านชั้นเรียนโดยการเรียนเน้ือหาที่บา้นผ่านส่ือวิดีทศัน์และมาท าการบา้นที่

โรงเรียนโดยมีครูท าหนา้ที่เป็นโคช้ช่วยเหลือในการท าภาระงาน ช้ินงาน 

 

 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 
 Bergmann and Sams (2556) สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2556) และ วิจารณ์ พานิช (2556a) ไดก้ล่าวถึง

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบกลบัด้านชั้นเรียน ดังน้ี 1) ขั้นน า(Warm-up) 2) ถาม-ตอบเก่ียวกบั
วดีิโอที่ดู 3)นกัเรียนท างาน/กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2559)ไดก้ล่าววา่ขั้นตอน

การจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียนประกอบดว้ย 1) ขั้นถาม-ตอบ 2)ขั้นเลือกหัวขอ้ที่จะศึกษา 
3) ขั้นวางแผนการท างานร่วมกัน 4)ขั้นน าไปใช้ 5)ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 6) ขั้น

น าเสนอผลงาน 7)ขั้นวดัและประเมินผลพรรณวิภา  รัชตธนกุล (2557) และ นภาภรณ์ เพียงดวงใจ 

(2558)กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน โดยนกัเรียนศึกษาเน้ือหาจาก วดีิโอ
ที่ครูจดัให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น YouTube, CD DVD จากที่บา้นและครูกระตุน้ด้วยค าถามที่

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาที่ศึกษาท ากิจกรรม การทดลอง อภิปราย และสรุป ร่วมกบัเพื่อนในชั้นเรียน 

และท าแบบฝึกหัดที่โรงเรียน โดยมีครูท าหน้าที่เป็นโคช้ (Coach) คอยให้ความช่วยเหลือแนะน า
นกัเรียน 
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ตารางที่ 6 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน  

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน (Flipped Classroom) 

(โจนาธาน  เบอร์

แมน และแอรอน 

แซม (Jonathan  

Bermann and 

Aron Sams, แปล

โดย รุ่งนภา นุตรา

วงศ์, 2555:54) 

และ วิจารณ์ 

พานิช (2556: 30) 

พรรณวิภา  รัชตธน

กลุ   (2557) 

นภาภรณ์ เพียง

ดวงใจ   (2558) 

ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิ

สูงเนิน 

(2559) 

สรุป 

1.ขั้นน า(Warm-
up) 

ใหน้กัเรียนศึกษา

เน้ือหาจาก   วดีิโอ
ที่ครูจดัให้ในแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆเช่น 

YouTube, 
Facebook, 

ClassStart หรือ 
DVD เป็นตน้ 

นกัเรียนศึกษา

เน้ือหาจาก   วดีิโอ
ที่ครูจดัให้ในแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆเช่น 

YouTube, CD 
DVD จากที่บา้น

และครูกระตุน้ดว้ย
ค าถามที่สอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาที่ศึกษา 

 1.ใหแ้บบฝึก
ทกัษะ ใบ
ความรู้ ใบงาน 
ผา่น Youtube 
Facebook และ 
ส่ือออนไลน ์
ใหน้กัเรียน
ศึกษาก่อนที่
บา้น 

2.ถาม-ตอบ
เก่ียวกบัวดีิโอที่ดู 

 ท ากิจกรรม การ
ทดลอง 

 1. ขั้นถาม-
ตอบ 

2.สนทนา
ซกัถาม-ตอบ
เก่ียวกบัวดีิโอที่
ดู 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน (Flipped Classroom) 

(โจนาธาน  เบอร์

แมน และแอรอน 

แซม (Jonathan  

Bermann and 

Aron Sams, แปล

โดย รุ่งนภา นุตรา

วงศ์, 2555:54) 

และ วิจารณ์ 

พานิช (2556: 30) 

พรรณวิภา  รัชตธน

กลุ   (2557) 

นภาภรณ์ เพียง

ดวงใจ   (2558) 

ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิ

สูงเนิน 

(2559) 

สรุป 

3.นกัเรียนท างาน/
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ  

อภิปราย และสรุป
ร่วมกบัเพือ่นในชั้น
เรียน และท า
แบบฝึกหดัที่
โรงเรียน โดยมีครู
ท าหนา้ที่เป็นโคช้ 
(Coach) คอยให้
ความช่วยเหลือ
นกัเรียนตลอดเวลา 

ท ากิจกรรม การ

ทดลอง อภิปราย 
และสรุป ร่วมกบั

เพือ่นในชั้นเรียน 

และท าแบบฝึกหดั
ที่โรงเรียน โดยมีครู

ท าหนา้ที่เป็นโคช้ 

(Coach) คอยให้
ความช่วยเหลือ

แนะน านกัเรียน 

2.ขั้นเลือก
หวัขอ้ที่จะ
ศึกษา 
3. ขั้นวางแผน
การท างาน
ร่วมกนั 
4. ขั้นน าไปใช ้
5. ขั้นการ
วเิคราะห์และ
สงัเคราะห์
ขอ้มูล 

3.นกัเรียน
ท างาน/
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
โดยครูเป็นผู ้
แนะน า 
ช่วยเหลือ 

   6. ขั้นน าเสนอ
ผลงาน 

4. นกัเรียน
น าเสนอผลงาน 

   7. ขั้นวดัและ
ประเมินผล 

5. วดัและ
ประเมินผล 
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 จากตารางที่ 6 จากแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน ที่ไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้น
ชั้นเรียน เป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.ให้แบบฝึกทกัษะ ใบความรู้ ใบงาน ผ่าน Youtube Facebook และ ส่ือออนไลน์ ให้
นกัเรียนศึกษาก่อนที่บา้น 

 2.สนทนาซกัถาม-ตอบเก่ียวกบัวดีิโอที่ดู 

 3.นกัเรียนท างาน/กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยครูเป็นผูแ้นะน า ช่วยเหลือ 
 4. นกัเรียนน าเสนอผลงาน 

 5. วดัและประเมินผล 

 

บทบาทของครูและนักเรียน 
 วิจารณ์ พานิช (2556a)ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจดัการเรียนการ

สอนตามแนวคิดกลบัดา้นชั้นเรียน (Flipped Classroom) ดงัน้ี 

บทบาทของครู 

 1. ครูมีการท างานที่กลบัทาง คือ แทนที่สอนวิชาหน้าชั้นเรียน เปล่ียนการสอนมาสอน
หนา้กลอ้งวดีิทศัน์แทน 

 2. เวลาที่โรงเรียน ครูท าหน้าที่ เป็นครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชา หรือ

ประยกุตใ์ชว้ิชา ซ่ึงในกระบวนการนั้นนักเรียนตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจของตนเองขึ้นมาก่อน 
ก่อนจะประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจกรรมหรือโจทยแ์บบฝึกหดัเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ที่แทจ้ริง  

บทบาทของนักเรียน 

 1. นักเรียนมีวิธีการเรียนที่กลบัทาง คือ ใชเ้วลาเรียนเน้ือหาที่บา้น โดยผ่านการดูวิดีโอ 
นกัเรียนตอ้งขจดัส่ิงรบกวนสมาธิ ไดแ้ก่ ปิดโทรศพัท ์ทีว ีและตวัรบกวนอ่ืนๆ นกัเรียนตอ้งรู้จกัหยดุ

วดีิโอหรือดูบางตอนซ ้ า จดประเด็นที่ส าคญั และส่ิงที่สงสยัไม่เขา้ใจมาซกัถามครูในวนัรุ่งขึ้น 
 2. กิจกรรมการเรียนที่โรงเรียน จะเป็นการท าการทดลอง กิจกรรมคน้ควา้โครงงานหรือ

กิจกรรมแกปั้ญหา หรือการทดสอบ โดยนกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม หากเกิดขอ้

สงสยัสามารถถามครู หรือเพือ่นร่วมชั้นไดท้นัที 
 จากบทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียน สามารถ

สรุปไดว้า่ ครูมีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหน้กัเรียน จดัท าวดีิโอหรือหาแหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียนหา
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ความรู้เพิม่เติมที่บา้น นอกจากน้ียงัเป็นครูฝึก (Coach) ใหน้กัเรียน คอยแนะน าช่วยเหลือใหน้กัเรียน

ท าการบา้นที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนจะมีหน้าที่ในการแสวงหาความรู้ที่บา้นผ่านทางส่ือวิดีโอที่ครู
เตรียมไวใ้ห ้และท าการบา้นที่โรงเรียน โดยหากเกิดขอ้สงสยัใหซ้กัถามครูผูส้อนใหแ้นะน าทนัที 

การใช้เวลาในช้ันเรียน 

 Bergmann and Sams (2556) และ วิจารณ์ พานิช (2556b)ได้กล่าวถึงการใช้เวลาในชั้น

เรียน ดงัน้ี ในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนรูปแบบเดิมนั้น ครูมกัใชเ้วลาในการบรรยาย ท าใหเ้หลือ

เวลาเพียงเล็กน้อยส าหรับตอบขอ้สงสัยต่างๆ หรือให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ แต่ภายใต้
วธีิการกลบัดา้นชั้นเรียนสดัส่วนการใชเ้วลาในชั้นเรียนจะเปล่ียนไป นกัเรียนมีเวลามากขึ้น ส าหรับ

ท ากิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กวา้งขวางและลุ่มลึกขึ้น หรือใชใ้นการฝึกทกัษะการแกปั้ญหา

ต่างๆ 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเวลาเรียนวธีิการจดัการเรียนรู้การกลบัดา้นชั้นเรียน 

การเรียนการสอนแบบเดิม การกลับด้านการเรียน 

กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

ขั้นน า (Warm-up) 5 นาที ขั้นน า (Warm-up) 5 นาที 

ตอบขอ้สงสับเก่ียวกับการบา้นที่

นกัเรียนไดรั้บมอบหมาย 

20 นาที ถาม-ตอบเก่ียวกบัวดีิโอที่ดู 10 นาที 

บรรยายเน้ือหาใหม่ 30-45 นาที นัก เ รียนท างาน /กิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ 

75 นาที 

นัก เ รียนท างาน /กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

20-35 นาที   

 จากการใช้เวลาในชั้นเรียนสรุปได้ว่า นักเรียนมีเวลาส าหรับท ากิจกรรมที่นักเรียน
ตอ้งการมากขึ้นครูท าหนา้ที่เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ และเป็นการลดเวลาการบรรยายเน้ือหาของครู

ใหน้อ้ยลง 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 Bergmann and Sams (2556)ได้กล่าวถึงส่ือการเรียนการสอนที่ส าคญัที่ใช้ในการกลับ
ดา้นชั้นเรียน คือ วดีิโอ บนัทึกการบรรยายของครู ซ่ึงครูผูส้อนอาจจดัท าขึ้นเอง หรือใชว้ดีิโอที่ผูอ่ื้น

จดัท าไวแ้ลว้ก็ได ้ส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงในการจดัการเรียนการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียน คือ ผูเ้รียน
ตอ้งมีโอกาสอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในการดูวิดีโอโดยเขาได้จดัเตรียมวิดีโอไวใ้นหลาย

ลักษณะ เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือก ได้แก่ในเว็บไซต์ ส าหรับนักเรียนที่สามารถรับสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตที่บา้นได้ ไวใ้น Server ของโรงเรียน ส าหรับนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ที่บา้น แต่รับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดจาก Server โดย  flash drive,ipod หรือ

อุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ และน ากลบัไปดูจากคอมพวิเตอร์ที่บา้น จดัท าแผน่ DVD ส าหรับนกัเรียนที่ไม่มี

คอมพวิเตอร์ สามารถน าแผน่ไปเล่นดว้ยเคร่ืองเล่น DVD ดูทางจอโทรทศัน์ 
 การตรวจสอบการดูวดีิโอของนักเรียน ไดแ้ก่ จดโนต้ อาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ คือ จด

บนกระดาษ หรือโพสความคิดเห็นลงไปในบล๊อก หรือส่งอีเมลล์ถึงครู ตั้งค  าถามเป็นค าถาม หรือ
ขอ้สงสยัจากการดูวดีิโอที่นกัเรียนไม่ทราบค าตอบ เพือ่มาถามครูในชั้นเรียน 

  

 ขั้นตอนในการจัดท าวิดีโอ    

 1. วางแผนการสอน เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งจุดปะสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียนและพิจารณาดู

ว่าวิดีโอเป็นส่ือที่เหมาะสมที่จะใชใ้นการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้เหล่านั้นหรือไม่ 
โดยอาจใชแ้ค่บนัทึกการบรรยายหนา้จอคอมพวิเตอร์ หรืออาจใชส่ื้อผสมหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั เช่น 

แทรกคลิปต่างๆ Power Point หรือให้มีสไลด์ว่างใน Power Point เพื่อเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วย

ปากกาดิจิตอลขณะบรรยาย หรือในกรณีที่ตอ้งใชเ้คร่ืองคิดเลขในการสอน ก็เหลือสไลดว์า่งส าหรับ
แทรกการสอนดว้ยเคร่ืองคิดเลขดิจิตอล เป็นตน้ 

 2. ในการบนัทึกวิดีโอนั้น ครูนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีไมโครโฟน กลอ้ง Webcam ที่

จอคอมพวิเตอร์แลว้ก็เร่ิมบรรยาย 
 3. ตรวจสอบการบรรยาย ท่านสามารถพจิารณาวา่ส่ิงที่บนัทึกไวน้ั้นจะตอ้งปรับมากน้อย

เพียงใด ช่วยให้ครูสามารถแก้ไขส่ิงที่ผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้ นได้ ช่วยให้ครูเห็นว่าจะเน้นให้
ความส าคญัจุดใด ที่จะท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจไดอ้ยา่งดี ระหวา่งการบรรยายท่านสามารถ

แทรกคลิปวิดีโออ่ืนๆ รูปภาพ หรือใชเ้ทคนิคการยอ่ภาพ ขยายภาพบางส่วน หรือแทรกตวัหนังสือ

ประกอบ 
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 4. ผลิตวดีิโอ ขั้นตอนสุดทา้ยคือการผลิตออกมาเป็นวดีิโอที่ส าเร็จพร้อมใช ้ค  าถามส าคญั

ที่ครูตอ้งค  านึงในขั้นตอนที่คือ เราจะน าส่ิงที่ผลิตน้ีไปไวท้ี่ไหน ที่นักเรียนน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 
โดยอาจน าขึ้นเวบ็ไซต ์หรือจดัท าแบบ DVD ส าหรับนกัเรียนที่ไม่สะดวกในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 จากส่ือการเรียนการสอนส าคญัที่ใชใ้นการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียน สามารถสรุปได้
ว่า ส่ือที่ส าคญัคือ วิดีโอที่ครูผูส้อนอาจจดัท าขึ้นเองหรือใช้วิดีโอที่ผูอ่ื้นจัดท าไวแ้ล้วก็ได้ เพื่อ

มอบหมายใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาดูที่บา้น 

 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวคดิการกลบัด้านช้ันเรียน 
 Bergmann and Sams (2556) ไดก้ล่าวถึงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภายใตก้ารกลบั

ดา้นชั้นเรียนมีทั้งการประเมินเพื่อพฒันา (Formative Assessment) ซ่ึงเป็นฐานส าคญัในการพฒันา
และสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่นกัเรียน และการประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment) เพือ่

ตดัสินผลวา่นกัเรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหรือไม่ 

การวดัและประเมินผลมีความยืดหยุ่นหลากหลาย ทั้งรูปแบบวิธีการและระยะเวลา เพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

 1. วดัและประเมินผลดว้ยวธีิการที่หลากหลาย นกัเรียนสามารถแสดงร่องรอยหลกัฐานที่
แสดงถึงการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ ช้ินงาน การเขียน การพูด ฯลฯ เพื่อรับ

การประเมินและพสูิจน์ใหค้รูเห็นวา่เขาไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้แลว้ 

 2. วดัและประเมินผลซ ้ า นักเรียนบางคนอาจจะไม่ผ่านเกณฑก์ารทดสอบหรือประเมิน
ในคร้ังแรก ดังนั้ นอาจจะต้องจัดสอบหรือประเมินผลหลายคร้ังส าหรับผูเ้รียนที่ยงัไม่บรรลุ

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือแมบ้างคนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินแลว้แต่ยงัไม่พอใจในผลงานของ

ตนเองก็สามารถเขา้รับการประเมินซ ้ าได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปรับปรุงพฒันาตนเองให้
ยิง่ขึ้น 

 3. ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการวดัและประเมินผล ดว้ยเหตุที่การวดัและประเมินผลอาจตอ้ง
ด าเนินการวดัและประเมินผลอาจตอ้งด าเนินการหลายคร้ังในระยะเวลาที่แตกต่างกนั จึงอาจจ าเป็น

ที่จะตอ้งท าแบบทดสอบหลายชุด การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกขอ้สอบและตรวจให้คะแนน

จะช่วยลดภาระงานของครูเป็นอยา่งมาก นอกจากนั้นยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถรับทราบผลไดอ้ยา่ง
รวดเร็วทนัการณ์ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียนตามศกัยภาพ

ผูเ้รียน 



  84 

 4. ใชผ้ลการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ หลงัการทดสอบแต่ละคร้ังนักเรียนจะมาพบ

ครู เพือ่สนทนาซกัถามเก่ียวกบัส่ิงที่เขา้ใจและยงัไม่เขา้ใจ ถา้หากนกัเรียนมีผลการประเมินที่พิสูจน์
ให้เห็นไดว้่าเขามีความรู้ความเขา้ใจบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้แล้ว ครูก็ช่วยนักเรียนวาง

แผนการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ล าดับต่อไป ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถบรรลุตาม
จุดประสงค ์ครูก็จะพิจารณาว่ามีส่ิงใดที่เขาตอ้งไดรั้บการพฒันาและวางแผนซ่อมเสริมให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 

 จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภายใตก้ารกลับด้านชั้นเรียน สามารถสรุปได้ว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบการกลับด้านชั้นเรียน มีทั้ งการประเมินเพื่อพฒันา (Formative 

Asessment) ซ่ึงเป็นฐานส าคัญในการพฒันาและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน และการ

ประเมินผลรวบยอด (Summative Assesment) เพื่อตดัสินผลว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถบรรลุ
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหรือไม่ 

 

ข้อดีของกลับด้านช้ันเรียน 
 Bergmann and Sams (2556) และ วจิารณ์ พานิช (2556b)ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการ

เรียนการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียน ดงัน้ี 
 1. เหมาะส าหรับผูเ้รียนยคุปัจจุบนั นักเรียนในยคุน้ีเติบโตขึ้นมาพร้อมกบัอินเทอร์เน็ต 

Youtube, Facebook และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มากมาย จึงมีความคุน้ชินและมีทกัษะในการใช้

ส่ือเหล่าน้ีเป็นอย่างดี ดังนั้นการน าส่ิงเหล่าน้ีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนจะช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 2. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูวิดีโอ ตั้ ง

ประเด็นค าถามและร่วมกนัท างานที่ไดรั้บมอบหมาย ครูเพยีงแต่คอยแนะน าช่วยเหลือนกัเรียน และ
ให ้Feedback วธีิการเรียนแบบน้ีจึงนบัวา่เป็นการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง 

 3. มีความยดืหยุน่ ช่วยนักเรียนที่มีภาระงานมาก นักเรียนบางคนมีภาระที่ตอ้งท าหลาย
อย่าง บางคนเรียนหนัก บางคนเล่นกีฬา หรือท ากิจกรรมต่างๆ วิธีการกลับด้านชั้นเรียนมีความ

ยืดหยุ่น โดยเน้ือหาความรู้หลักๆจะเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ ซ่ึงสามารถเรียนล่วงหน้าหรือดู

ยอ้นหลงัได ้จึงช่วยใหน้กัเรียนเหล่าน้ีไม่พลาดการเรียนเน้ือหาส าคญัเม่ือตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 4. ช่วยการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนไม่เก่ง ในการเรียนการสอนแบบเดิมนั้น ครูมกัจะสนใจ

แต่เด็กเก่งและฉลาด ซ่ึงมกัจะเป็นคนที่ยกมือถามในชั้นเรียน ในขณะที่นกัเรียนส่วนที่เหลือก็นั่งอยู่
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เฉยๆ แต่ในการกลับด้านชั้นเรียน ครูจะเดินไปรอบๆห้องเรียนเพื่อช่วยนักเรียนที่มีปัญหาให้

ความส าคญัไปยงัเด็กอ่อนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ 
 5. ปฏิสมัพนัธใ์นชั้นเรียนมีมากขึ้น ในการกลบัดา้นชั้นเรียน ครูใชเ้วลาพดูคุยกบันกัเรียน 

ตอบค าถาม ร่วมท างานกับกลุ่มย่อย และแนวทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้ น 
ในขณะที่นักเรียนก็ร่วมท างานดว้ยกนั หารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และช่วยเหลือในการเรียนรู้

จึงท าใหป้ฏิสมัพนัธใ์นชั้นเรียนมีมากขึ้น 

 6. เป็นการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนในแต่ละชั้นมีความแตกต่าง
กนัอยา่งหลากหลาย มีทั้งเด็กที่เก่งมาก เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน การจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้น

ชั้นเรียนท าใหค้รูสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนไดส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างและเป็นรายบุคคลได ้

 7. ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ขึ้นดว้ยเหตุที่การกลบัดา้นชั้นเรียนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีครูคอยดูแล ช่วยเหลือและน าทาง การเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

รวมทั้งการวดัประเมินผลมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัความถนัดและศกัยภาพของ
ผูเ้รียน จึงช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 

 8. ช่วยแก้ปัญหาเม่ือครูขาดสอน ในกรณีที่ครูมีความจ าเป็นไม่สามารถเขา้สอนไดใ้น

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงครูยงัสามารถบนัทึกวดีิโอไวล่้วงหนา้ส าหรับใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ส าหรับครูที่
สอนแทนใชไ้ด ้วิธีใดช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนอยา่งต่อเน่ืองตามตารางที่จดัไวแ้ละไม่ตอ้งมา

สอนซ ้ าภายหลงั 

 จากขอ้ดีของการกลบัดา้นชั้นเรียน สามารถสรุปไดว้่า เป็นการเรียนการสอนที่เหมาะ
ส าหรับผูเ้รียนยคุปัจจุบนั เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

มีความยดืหยุน่ ช่วยนกัเรียนที่มีภาระงานมาก 

  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

 พรรณวิภา  รัชตธนกุล (2557) ไดศึ้กษา การพฒันาชุดการสอนส่ือประสมเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 

ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการ

เรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อพฒันาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)พฒันาและหา

ประสิทธิภาพชุดการสอนส่ือประถมเร่ือง ปฏิกิริยาเคมีดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเสาะหาความรู้
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ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้ นเรียน เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ และจิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินประสิทธิผลของชุดการสอนส่ือประสม ดังน้ี 2.1 

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอนส่ือประสม 2.2 ประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 2.3 ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 

คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 45 คน โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2557 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) ชุดการสอนส่ือประสม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 2) 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 3) แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 4) แบบสอบถามจิตวิทยาศาสตร์ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย  ค่าร้อยละ (%)ค่าเฉล่ีย (X
¯

  ) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  ค่า  t – test  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการสอนส่ือประสม เร่ืองปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.267/82.351 2) 

ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดการสอนส่ือประสม ดงัน้ี 2.1 ผลการเรียนรู้เร่ืองปฏิกิริยาเคมีของ

นักเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนส่ือประสม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน
ส่ือประสมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2.2 ความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หลัง

การใช้ชุดการสอนส่ือประสมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการก าหนดปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน และระบุความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ส่วนดา้นการสรุปผลมีคะแนน

เฉล่ียต ่าสุด 2.3 จิตวิทยาศาสตร์หลงัการชุดการสอนส่ือประสมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ดา้นความรับผดิชอบมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ส่วนดา้นความมีเหตุผลมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 

 พิมพป์ระภา  พาลพ่าย (2557)ได้ศึกษา การใชส่ื้อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง 

ภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจยั

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใหมี้คุณภาพเหมาะสม 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนตามแนวคิดกลับดา้นผ่านส่ือ
สังคม และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ผลการวิจยั พบว่า 1) ส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลัง
การเรียนผา่นส่ือสงัคมตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ที่ระดบั .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 นภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2558)ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้

โครงงานร่วมกบัเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจยัคร้ังน้ี

ผลการวิจยัพบว่า 1)รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกนัเทคนิคสืบเสาะหา

ความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวตักรรมและจิตวิทยา
ศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.00/80.21 2) ประสิทธิผลของ

รูปแบบพบว่า 2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นสูงกว่า
ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  2.2) ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

หลงัใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับสูง 2.3) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ

ดา้นอยูใ่นระดับมากที่สุด และ 2.4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านใน

ภาพรวมพบว่า ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกับการพฒันาจิต

วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆของตนเองเน่ืองจากกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีส่ือให้
ศึกษาไดทุ้กที่ทุกเวลาและยงัสามารถแกปั้ญหาการขาดเรียนได ้

 ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2559)ได้ศึกษา การพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาหลักสูตรทอ้งถ่ิน ส าหรับ

นกัศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกบัแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินส าหรับนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชา 

462 201 การพฒันาหลกัสูตร 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบั

แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ 2.1) ผลการเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 2.2) 
ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2.3) ความสามารถในการน าหลกัสูตรไปใช ้และ 2.4) 

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ของนักศึกษา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการโดยใชรู้ปแบบการ
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วิจัยและพฒันา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัและภาษาองักฤษ จ านวน 31 คน ใน
ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2558 ที่ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชไ้ดแ้ก่ แบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้ แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน แบบ
ประเมินความสามารถในการน าหลักสูตรทอ้งถ่ินไปใช้ และแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับ

นกัศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบัแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น สถิติที่ใช้

ในการวจิยัคือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลจากการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น เรียกว่า “ A-TCIAPE” มี

ขั้นตอนดงัน้ี คือ ขั้นที่ 1 Ark and Answer ขั้นที่ 2 Topic Selection ขั้นที่ 3 Cooperative Planning ขั้น

ที่ 4 Implementation ขั้นที่ 5 Analysis and Synthesis ขั้นที่ 6 Presentation of Final Report และ ขั้นที่ 
7 Evaluation 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน

กลบัดา้น พบวา่ 2.1) ผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัดี 2.2) 
ความสามารถของนักศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 2.3) 

ความสามารถของนักศึกษาในการน าหลักสูตรทอ้งถ่ินไปใช้อยู่ในระดับดีมาก และ2.4) ความ

คิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ แบบ“ A-TCIAPE” มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี   
  

งานวิจัยต่างประเทศ 

 Strayer (2007)ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียนกับ
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมในรายวิชาสถิติขั้นพื้นฐาน ในชั้นเรียนแบบกลบัด้านชั้น

เรียน นักเรียนได้เรียนเน้ือหานอกชั้นเรียนส่วนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท าโครงงาน โดยเน้น
กิจกรรมผา่นคอมพวิเตอร์ ส่วนชั้นเรียนปกติเรียนเน้ือหาในชั้นเรียนผา่นโปรแกรมน าเสนอ และให้

นักเรียนไปท าการบา้นที่บา้น ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที่ผ่านการกลบัดา้นชั้นเรียนมีขอ้สงสัยใน

ภาระงานนอ้ย กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนแบบกลบัดา้นชั้นเรียนช่วยลดความสงสยัในปัญหา
ต่างๆ 

  Johnson (2013) ได้ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนเก่ียวกับการจดัการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้น

เรียน จากการวิจยัพบว่า นักเรียนมีงานตอ้งท าน้อยกว่าการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม 
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นกัเรียนสนุกกบัการจดัการเรียนการสอนแบบกลบัดา้นชั้นเรียน และนกัเรียนไดป้ระโยชน์จากการดู

บทเรียนในวิดีโอ จากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง การจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียนช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความกระตือรือร้นในบทเรียนมากยิง่ขึ้น และไดรั้บประโยชน์จากการดูวดีิโอ 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียน ผูว้ิจยัจึง
สรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ที่จะน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์                                                                 
 ความหมายของโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์  

 Anderson & Pingry  (ณฐพร ศรีบูรณ์, 2543; อ้างอิงจาก Anderson ; &Pingry. 1973 : 

228) Skinner ( วิชยั พาณิชยส์วย, 2546; อา้งอิงจาก Skinner ,1990) (พรพรหม อตัตวฒันากุล,2547; 

สุจินดา พชัรภิญโญ,2548) ไดใ้ห้ความหมายว่า โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือขอ้
ค  าถามค าถามซ่ึงเก่ียวพนักบับุคคลใดบุคคลหน่ึงในการแสวงหาค าตอบ ที่ตอ้งการวธีิการ แกไ้ขหรือ

หาค าตอบ ซ่ึงผูต้อบจะท าไดดี้ตอ้งมีวิธีการที่เหมาะสม ใชค้วามรู้ประสบการณ์ และการตดัสินใจ 
อย่างเหมาะสม โจทยปั์ญหาเป็นภาษาที่บรรยายสถานการณ์ด้วยขอ้ความและจ านวนที่เก่ียวกบั

ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยตอ้งการค าตอบ ในเชิงปริมาณหรือตวัเลข ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาตอ้งอาศยัทกัษะ

และความสามารถต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาประกอบ กนัในการแกปั้ญหาซ่ึงผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งใชค้วามรู้ 
และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ทกัษะที่มีอยูใ่นตน คน้หาวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นกระบวน

การ และ ตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทีเหมาะสมใหไ้ดม้าซ่ึงค  าตอบ   
 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Russel,1961) ไดแ้บ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 

ประเภท คือ  

1.  ปัญหาที่มีรูปแบบ ไดแ้ก่ ปัญหาที่ปรากฏอยูใ่นแบบเรียนและหนงัสือทัว่ไป  
2.  ปัญหาที่ไม่มีรูปแบบ ไดแ้ก่ ปัญหาที่พบทัว่ๆ ไปในชีวิตประจ าวนั (Polya ,1985) ได้

แบ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

   2.1 ปัญหาให้คน้หา (Problem to Find) เป็นปัญหาให้คน้หาส่ิงที่ตอ้งการซ่ึงอาจเป็น
ปัญหาในเชิง ทฤษฎีหรือปัญหาในเชิงปฏิบติัอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ส่วนส าคญัของปัญหา

น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่ิงที่ตอ้งการหา ขอ้มูลที่ก  าหนดใหแ้ละเง่ือนไข  
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       2.2 ปัญหาให้พิสูจน์(Problem to Prove) เป็นปัญหาที่ให้แสดงอยา่งสมเหตุสมผลว่า

ขอ้ความ ที่ก  าหนดใหเ้ป็นจริงหรือเท็จ ส่วนส าคญัของปัญหาน้ีแบ่งเป็นสองส่วนคือสมมติฐานหรือ
ส่ิงที่ก  าหนดใหแ้ละ ผลสรุปหรือส่ิงที่จะตอ้งพสูิจน์  

  ปฐมพร  บุญลี (2545) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ ปัญหาที่พบในหนังสือเรียน ซ่ึงอาจเป็นปัญหาให้คน้หาค าตอบหรือปัญหาให้พิสูจน์ตามกฎ

นิยาม ทฤษฎี และปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงตอ้งอาศยัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาเขา้มาช่วย

แกปั้ญหา เพือ่ใหไ้ดม้า ซ่ึงค  าตอบที่ถูกตอ้งสมบูรณ์จึงจะท าใหก้ารแกปั้ญหานั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปได ้ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) กล่าวว่า ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เป็นสถานการณ์หรือค าถามที่มีเน้ือหาสาระ กระบวนการ หรือความรู้ที่ผูเ้รียนไม่

คุน้เคย มาก่อน และไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัทีการหาค าตอบจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์
ทาง คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ประกอบกบัความสามารถดา้นการวิเคราะห์การสังเคราะห์และ

การตดัสินใจ ซ่ึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1. สถานการณ์ของปัญหาและความยาก
ง่ายตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 2. ให้ขอ้มูลอยา่งเพียงพอที่จะใชใ้นการพิจารณาแกปั้ญหาได ้3. 

ขอ้มูลมีความทนัสมยัและเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของผูเ้รียนหรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได ้จริง  

4. ภาษาที่ใชมี้ความชดัเจน รัดกุมและเขา้ใจไดง่้าย 5. หาค าตอบไดห้ลายวิธีและอาจแกปั้ญหาโดย
วิธีการต่างๆ เช่นการเขียนแผนภาพการจดัท า ตาราง หรือการสร้างสมการ  6. มีความทา้ทายต่อ

ความสามารถและกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

 วิชยั พาณิชยส์วย (2546) แบ่งโจทยปั์ญหาเป็น 2 ประเภทคือ 1.โจทยปั์ญหาในชั้นเรียน 
เป็นโจทยปั์ญหาที่พบเห็นอยูท่ ัว่ไปในหนงัสือเรียน ซ่ึงใชใ้นการเรียนการ สอนคณิตศาสตร์ ลกัษณะ

เด่นของโจทยปั์ญหาประเภทน้ี คือสามารถหาค าตอบดว้ยวิธี และล าดบัขั้นตอน ที่ใชอ้ยูเ่ป็นประจ า 
โจทยปั์ญหาในชั้นเรียนเกือบทั้งหมดเป็นโจทยปั์ญหาที่จ  าเจ เป็นรูปแบบที่นกัเรียนเคย เห็นเคยเรียน

จนคุน้เคย สามารถหาค าตอบดว้ยวธีิการที่เป็นขอ้ก าหนดกฎเกณฑเ์ดิมๆ โดยผูเ้รียนจะแปล เร่ืองราว

จากโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ และค านวณหาค าตอบไดท้นัที 2.โจทยปั์ญหาที่เน้นกระบวนการ
แกปั้ญหา เป็นโจทยปั์ญหาที่ไม่จ  าเจ ผูเ้รียนไม่สามารถหาค าตอบ ไดโ้ดยการแปลเร่ืองราวของโจทย์

เป็นประโยคสัญลกัษณ์และคิดค  านวณหาค าตอบตามวิธีที่ใชอ้ยูเ่ดิมๆ แต่ ผูเ้รียนจะตอ้งว่างแผนคิด

หากลวิธีมาใชแ้กปั้ญหา โจทยป์ระเภทน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน ชีวิตประจ าวนัของบุคคล 
หรือปัญหาที่เก่ียวโยงกบักบัเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ และบางคร้ังค  าตอบอาจมีมากกวา่ 1 ค าตอบ สอดคลอ้ง

กับ (สุจินดา  พชัรภิญโญ, 2548) โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม
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จุดประสงค ์ตามลกัษณะของปัญหา ตามเป้าหมายของการฝึก และยงัแบ่งโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ออกเป็นแบบโจทยปั์ญหาปกติ และโจทยปั์ญหาทีไม่ปกติอีกดว้ย ซ่ึงการแบ่งประเภทของโจทย์
ปัญหา ขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ขอ้นั้น ๆ จากที่ผูว้จิยัศึกษา 

เอกสารที่ไดก้ล่าวมานั้นสรุปไดว้่า โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นปัญหา ที่พบในหนังสือ
เรียนและปัญหาที่พบในชีวติประจ าวนั ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกอบ กบัการ

วเิคราะห์สงัเคราะห์และวางแผนคิดหากลวธีิตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

 บุญรัตน์  ฐิตยานุวฒัน์ (2553) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือ
ค าถามทีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณเพื่อตอ้งการค าตอบ ซ่ึงบุคคลตอ้งใชท้กัษะกระบวนการ ความรู้

พื้นฐานและประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์มาก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาค าตอบอย่ามี

เหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
 องัสนา  ศรีสวนแตง (2555) กล่าวว่า โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ก  าหนดขึ้น ตอ้งใชค้วามรู้ เหตุผล และวิธีการทางคณิตศาสตร์ ในการคิดค านวณหา
ค าตอบ ซ่ึงปัญหาอาจเป็นสถานการณ์หรือเร่ืองราวสภาพการณ์ดว้ยถอ้ยค า ขอ้ความ ตวัเลข และ

อ่ืนๆ ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หาวา่จะใชว้ธีิใดที่เหมาะสม ตดัสินใจประกอบการพจิารณาแกปั้ญหา 

 อนุรักษ ์ เร่งรัด (2557) กล่าววา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) ปัญหา
ธรรมดา คือ ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน ใช้ความรู้ความจ า ความเขา้ใจในการแก้ปัญหา ผูแ้ก้ปัญหามี

ความคุน้เคยในโครงสร้างและวิธีในการแกปั้ญหา 2) ปัญหาไม่ธรรมดา คือ ปัญหาที่มีความซบัซอ้น 

ผูแ้กจ้ะตอ้งบูรณาการความรู้หลายๆอยา่งเขา้ดว้ยกนัในการหาวิธีแกปั้ญหา วิธีหาค าตอบอาจมีได้
หลายวธีิการ และค าตอบอาจมีมากกวา่หน่ึงค  าตอบ 

 จากที่กล่าวมา สรุปไดว้า่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือขอ้ค าถามค าถาม
ซ่ึงเก่ียวพนักบับุคคลใดบุคคลหน่ึงในการแสวงหาค าตอบ ที่ตอ้งการวธีิการ แกไ้ขหรือหาค าตอบ ซ่ึง

ผูต้อบจะท าไดดี้ตอ้งมีวิธีการที่เหมาะสม ใชค้วามรู้ประสบการณ์ และการตดัสินใจ อยา่งเหมาะสม 

หา เลือกยทุธวธีิในการแกปั้ญหา ด านินการแกปั้ญหา และสรุปค าตอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  

องค์ประกอบที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์  
1. การมองเห็นภาพ ซ่ึงหมายความว่าผูท้ี่จะแกไ้ขปัญหาจะมองทะลุและกวา้งไกล มองเห็น 

แนวทางที่จะคิดแกปั้ญหา  
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2. การจินตนาการในการคิดแกปั้ญหานั้น จะตอ้งรู้จกัจินตนาการว่าควรจะเป็นอยา่งไร เพื่อ 
เป็นแนวทางในการคิดแกปั้ญหา  

3. การจดักระท าอยา่งมีทกัษะ เม่ือมองเห็นแนวทางแลว้ ก็ลงมือท าอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน ท า
ดว้ยความช านาญ  

4. การวเิคราะห์ จะตอ้งรู้จกัวเิคราะห์ตามขั้นตอนที่กระท านั้น  
5. การสรุป เม่ือลงมือกระท าจนมองเห็นรูปแบบแลว้ก็สามารถสรุปได ้ 
6. การโยงความคิด การสัมพนัธ์ความคิดเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ในการแกปั้ญหา เม่ือโจทย ์

ปัญหาพูดถึงเร่ืองอะไร ก็สามารถที่จะสัมพนัธ์ถึงเร่ืองต่อไป และมองเห็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาได ้ 

       กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ในการแกโ้จทยปั์ญหานั้น นักเรียนที่ไม่เขา้ใจท าให้ไม่รู้จ
เร่ิมตน้แกปั้ญหาอยา่งไร ซ่ึงอาจจะเกิด จากสาเหตุที่ต่างกนัไป  

 Heimer and Trueblood (1977) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาดงัน้ี  

1. เทคนิคการรู้ค  าศพัท ์การรู้ค  าศพัทใ์นโจทยค์  าถามจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นแนวทางใน 
แกปั้ญหา  

2. ทกัษะการค านวณ ครูควรช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนในดา้นน้ี เช่น ใชว้ธีิการฝึกคิดในใจ  
3. การแยกแยะขอ้มูลที่ไม่เก่ียวขอ้ง  
4. การหาความสมัพนัธข์องขอ้มูล  
5. การคาดคะเนค าตอบ  
6. การเลือกใชว้ธีิจดักระท ากบัขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  
7. ความสามารถในการหาขอ้มูลเพิม่เติม  
8. การแปลความหมายของโจทย ์ 
9. การมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา  

 นอกจากน้ี (Hunny,1971) ได้ศึกษาความส าเร็จในการแก้โจทยปั์ญหา คณิตศาสตร์ มี
องคป์ระกอบที่ส าคญัดงัน้ี  

1. ความสามารถในการเขา้ใจค าพดู  
2. ความเขา้ใจแนวคิดของปัญหา  
3. การตีความของปัญหาอยา่งมีเหตุผล  
4. การคิดค านวณ  
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 จากองคป์ระกอบการแก้โจทยปั์ญหาที่ผูว้ิจยัศึกษาสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหา คณิตศาสตร์นักเรียนจะตอ้งมีความรู้ด้านภาษา จัดกระท าอย่างมีระบบมีขั้นตอน 
สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความจากโจทย ์สรุปขอ้มูล และมีทกัษะการคิดค  านวณเป็นพื้นฐาน ซ่ึง

นักเรียนจะตอ้งอาศยัความรู้ที่ ไดรั้บจากการสอนของครูและฝึกฝนดว้ยตนเองจนเกิดความช านาญ 
สามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ ตลอดจนมีเจคติที่ดีและน าไปใชก้ารแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

พื้นฐานความรู้ในการเตรียมแก้ปัญหาวิชาคณติศาสตร์  

1. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาวชิาอยา่งถ่องแท ้ 
2. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจในมโนมติ (Concept)อยา่งถูกตอ้ง  
3. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการอ่าน ตีความ การขยายความ  
4. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการแปลขอ้ความเป็นสญัลกัษณ์หรือแผนภาพ  
5. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้งระหว่างประสบการณ์เก่า

ขอ้มูล ใหม่  
6. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการจดัขอ้มูล จดัล าดบัขั้นตอน วิเคราะห์หารูปแบบเพื่อ

ไปสู่ ขอ้สรุป (กระทรวงศึกษาธิการ,2539)  
 

เทคนิคและกลวิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ที่ควรน ามาใช้  
 การจดักระบวนการเรียนการสอนแกโ้จทยปั์ญหา เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์และ
มีทกัษะ ในการแก้โจทยปั์ญหา ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งใช้เทคนิคการสอนต่างๆ มาช่วยในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ สอน เช่น  

1. เทคนิคการอ่านโจทยปั์ญหา  
2. เทคนิคการใชค้  าถาม  
3. เทคนิคการวาดภาพประกอบ  
4. เทคนิคการแปล ความหมายและสรุปความ มาเป็นประโยคสัญลักษณ์เทคนิคการเขียน

แสดงวธีิท า เทคนิคการแต่งโจทย ์เทคนิคการเสริมแรง เป็นตน้  
5. เทคนิคการอ่านโจทย์ปัญหา จะต้องอ่านแบ่งวรรคตอนถูกต้อง อ่านซ ้ าเพื่อจับใจ 

ความส าคญั ของโจทยว์า่กล่าวถึงเร่ืองอะไร อยา่งไร  
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6. เทคนิคการใชค้  าถาม จะตอ้งฝึกให้เป็นคนถามเก่ง ถามเร่ืองประเด็นส าคญัว่า ขอ้ความของ
โจทย ์ปัญหาทั้งหมดนั้นมีก่ีตอน ตอนใดเป็นส่ิงก าหนดให้และตอนใดเป็นส่ิงที่โจทยถ์าม
หรือ โจทยต์อ้งการถาม  

7. เทคนิคการวาดภาพประกอบโจทยปั์ญหา เพื่อท าให้ขอ้ความในโจทยปั์ญหาชดัเจน และมี
ความ เป็นรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนหลายคนจะเขา้ใจขอ้ความของโจทยปั์ญหาเม่ือมีภาพ
หรือแผนภาพประกอบ  

8. เทคนิคการแต่งโจทยปั์ญหา ครูผูส้อนจะตอ้งมีเทคนิคในการแต่งโจทยปั์ญหา โดยเร่ิมจาก
โจทย ์ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนและใช้ตวัเลขมีค่าน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยๆ แต่งโจทยปั์ญหาที่
ค่อนขา้ง ซบัซอ้น ใช ้ตวัเลขที่มีค่ามากขึ้น เพือ่ใหน้กัเรียนตีความ แปลความและสรุปความ
ตลอดจน วิเคราะห์ขอ้ความในโจทย ์ได้ว่าจะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีการใด หากนักเรียน
สามารถคิดวิธีแกโ้จทยปั์ญหาจากง่ายไปหายากไดก้็จะ ท าให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ใน
ตวัเองวา่ แกโ้จทยปั์ญหาเป็น  

9. เทคนิคการแปลความและสรุปความเป็นประโยคสัญลกัษณ์ครูควรฝึกให้นกัเรียนสามารถ 
วิเคราะห์ขอ้ความที่เป็นส่ิงก าหนดให้กบัส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบว่ามีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไรจะมีลู่ทางใน การหาค าตอบ หรือแกโ้จทยปั์ญหาไดด้ว้ย วิธีการใด โดยครูผูส้อน
ตอ้งไม่บอกใหรู้้แต่ผูเ้รียนคิดไม่ถึง  

10. เทคนิคการเขียนแสดงวิธีท  า ครูควรฝึกให้นักเรียนเขียนขอ้ความแสดงวิธีท  าในแต่ละขอ้
อยา่งสั้นๆ แต่ตอ้งขดัเจนและรัดกุม ส่ือความหมายไดดี้ตามเจตนาของโจทยปั์ญหานั้น และ
หาวิธีท  า หลายๆ วิธีเท่าที่ จะสามารถคิดได้เพื่อให้นักเรียนได้เทคนิคการเขียนหลายๆ
รูปแบบ (กระทรวงศึกษาธิการ,2539)  

 น้อมศรี เคท (สุภาภรณ์ ทองใส, 2548); อ้างอิงจาก น้อมศรี เคท,2536) ได้เสนอแนะ 

เทคนิคเก่ียวกบัการสอนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ว่าในการสอนนั้นครูควรค านึงถึงหลกัส าคญั 8 

ประการ ไดแ้ก่  

1. การวิเคราะห์ปัญหา ครูควรสอนให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาไดว้่าโจทยปั์ญหาแต่
ละข้อ นั้ นก าหนดส่ิงใดบ้าง และต้องการทราบอะไรบ้าง ส่ิงที่โจทยก์  าหนดให้นั้ นมี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งไร  

2. การเขียนประโยคสัญลักษณ์ เม่ือนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาได้แล้วขั้นตอน
ต่อไปควร ฝึกใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสญัลกัษณ์ ตวัอยา่งกิจกรรมที่
อาจใชใ้นการเขียนประโยคสญัลกัษณ์ เช่น อ่านโจทยปั์ญหาใหน้กัเรียนฟัง แลว้ ใหน้กัเรียน
เขียนประโยคสญัลกัษณ์ของโจทยแ์ต่ละขอ้  
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3. การใช้ส่ือการสอนเป็นส่ิงจ าเป็นที่ค รูควรใช้ประกอบในการสอนแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เพราะส่ือจะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจส่ิงที่เป็นนามธรรมในโจทยปั์ญหามากขึ้น 
ส่ือการสอนอาจเป็นของจริง รูปภาพ หรือแผนภูมิก็ได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองช่วยในการ
จินตนาการและคิดหาค าตอบ  

4. ความสามารถในการอ่าน เน่ืองจากโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยขอ้ความและ
ตวัเลข ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการอ่าน สามารถเขา้ใจความหมายของค าศพัท์ต่างๆ 
และสามารถตีความว่า โจทยก์ าหนดส่ิงใดให้และตอ้งการทราบอะไร ซ่ึงต่างจากการอ่าน
ทัว่ๆไป ดงันั้นถา้ครูไดเ้ตรียมพร้อมเร่ือง ภาษา โดยเฉพาะเร่ืองการอ่านให้นักเรียนก่อนที่
จะสอนเร่ืองโจทยปั์ญหา จะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจโจทย ์ปัญหาไดง่้ายขึ้น  

5. ทักษะการค านวณ ในการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นอกจากนักเรียนจะต้องมี
ความสามารถ ในการอ่านโจทยแ์ลว้ นกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการค านวณ คือสามารถ
บวก ลบ คูณ หาร ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ครูควรหาวิธีที่นักเรียนใชแ้กปั้ญหา
และการค านวณถูกหรือผดิ โดยการ เปรียบเทียบค าตอบที่ไดจ้ากการประมาณค าตอบที่เป็น
จริง ซ่ึงควรใกลเ้คียงกนั  

6. การประมาณค าตอบ ครูควรสอนให้นักเรียนรู้จกัประมาณค าตอบในเร่ืองโจทยปั์ญหา 
คณิตศาสตร์ เพราะการประมาณค าตอบช่วยท าใหน้กัเรียนทราบวา่วธีิที่นกัเรียนใชแ้ก้โจทย์
ปัญหาและการ ค  านวณค าตอบถูกหรือผิด โดยการเปรียบเทียบค าตอบที่ได้จากการ
ประมาณค าตอบที่เป็นจริง ซ่ึงควร ใกลเ้คียงกนั  

7. การใชว้ธีิการแกปั้ญหาหลายวิธี ครูควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดค้ิดหาวิธีแกปั้ญหาหลายๆวิธี 
เพราะ จะช่วยใหน้กัเรียนมีความคิดที่กวา้ง ไม่จ ากดัวา่จะตอ้งใชว้ธีิเดียวตามที่ครูสอน และ
การสอนให้นักเรียนได้ รู้จกัวิธีการแก้ปัญหามีประโยชน์ในการหาค าตอบเพราะโจทย์
ปัญหาเดียวกนัจะตอ้งไดค้  าตอบเดียวกนั  

8. การเลือกโจทยปั์ญหา ในการเลือกโจทยปั์ญหาไปสอนนักเรียน ครูควรพิจารณาถึงส่ิง
ต่อไปน้ี  

 8.1 โจทยปั์ญหามีความส าคญัทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนไดพ้ฒันาความสามารถ 
ทางคณิตศาสตร์  

 8.2 สถานการณ์ในโจทยปั์ญหาควรเป็นเร่ือง ที่สามารถใช้ส่ือเป็นของจริงหรือของ
จ าลอง ประกอบการสอนได ้ 

 8.3 เ น้ือ เ ร่ืองในโจทย์ปัญหาควรเป็นเ ร่ืองที่นัก เ รียนสนใจ และ เ ก่ียวข้องกับ

ชีวติประจ าวนั ของนกัเรียน  
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 8.4 ภาษาที่ใช้ควรเหมาะสมกับวยัของนักเรียน และไม่ควรใช้ถ้อยค าฟุ่มเฟือย จากที่

กล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่การเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์นั้น มีขั้นตอนที่ คลา้ยๆกนั 
แต่เทคนิคที่ใช้อาจแตกต่างกัน ซ่ึงเทคนิควิธีการที่นักการศึกษาหลายท่านเสนอแนะไวน้ั้น ถ้า 

ครูผูส้อนน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมก็จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จใน
การแก ้โจทยปั์ญหา  

 การสอนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ว่าในการสอนนั้นผูว้ิจยัไดส้รุปปว่าครูควรค านึงถึง

หลกัส าคญัในการสอน ไดแ้ก่ ใหน้กัเรียนสามารถวเิคราะห์ปัญหาได ้ฝึกใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนประโยคสัญลกัษณ์ สามารถตีความว่า โจทยก์ าหนดส่ิงใดให้และตอ้งการทราบอะไร 

สามารถบวก ลบ คูณ หาร ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ครูควรสอนใหน้กัเรียนรู้จกัประมาณ

ค าตอบในเร่ืองโจทยปั์ญหา คณิตศาสตร์ ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้ิดหาวธีิแกปั้ญหาหลายๆวิธี 
เพราะ จะช่วยใหน้กัเรียนมีความคิดที่กวา้ง ไม่จ ากดัวา่จะตอ้งใชว้ธีิเดียวตามที่ครูสอน และการสอน

ใหน้กัเรียนได ้ รู้จกัวธีิการแกปั้ญหามีประโยชน์ในการหาค าตอบเพราะโจทยปั์ญหาเดียวกนัจะตอ้ง
ไดค้  าตอบเดียวกนั  

 

การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาวิชาคณติศาสตร์  
 ในการแกโ้จทยปั์ญหานกัเรียนจะตอ้งมีกระบวนการที่เหมาะสมใชค้วามรู้ ประสบการณ์ 

การ วางแผนและการตดัสินใจประกอบว่าจะใชว้ิธีการใดแกโ้จทยปั์ญหา แต่ในการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ นั้น ตอ้งอาศยัทกัษะและความสามารถมาประกอบกนั เช่น ทกัษะการอ่านและวเิคราะห์
ปัญหา การค านวณ การมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ เป็นตน้ไดมี้นักการศึกษากล่าวถึงการ

สอนการแกปั้ญหาไว ้ดงัน้ี  

 Baroody (1993)ไดก้ล่าวถึงการสอนการแกปั้ญหาไว ้3 แนวทาง คือ  

1. การสอนโดยการใช้การแก้ปัญหา (Teaching via problem solving) วิธีน้ีเป็น การใช้การ 
แกปั้ญหาในการสอนเน้ือหา เป็นเคร่ืองมือส าหรับฝึกพื้นฐานในการค านวณ ปัญหาที่ใชจ้ะ
มีความสัมพนัธ์ ระหว่างเน้ือหากบัชีวิตจริง จะใชเ้ร่ิมตน้และกระตุน้ให้เกิดการอภิปราย 
ปัญหาที่ใชบ้างคร้ังเป็นตวักระตุน้ นกัเรียนเรียนเน้ือหาระดบัสูง วธีิหน่ึงในการสอนโดยใช้
ปัญหาน้ีก็คือ การเสนอปัญหาให้แก่นกัเรียนตั้งแต่ เร่ิมตน้จนกว่าจะเรียนเน้ือหานั้นจบ อีก
วิธีหน่ึงก็คือ ใช้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นตวัแสดงทกัษะในการ เรียนรู้และใช้เพื่อความ
สนุก  
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2. การสอนเก่ียวกับการแก้ปัญหา (Teaching about problem solving) เป็นการสอนโดยตรง 
เก่ียวกับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทั่วไป จะเป็นการอธิบายหรือยกตัวอย่างตามรูปแบบ
กระบวนการ แกปั้ญหา 4 ขั้นของโพลยา โดยเนน้เฉพาะการน า 4 ขั้นตอนนั้นไปใช ้ 

3. การสอนการแก้ปัญหา (Teaching for problem solving) วิธีน้ี เป็นการสอนยุทธวิธีการ 
แกปั้ญหาทัว่ไปโดยจะเนน้ให้นักเรียนไดมี้โอกาสในการแกปั้ญหา นักเรียนจะเรียนรู้วา่จะ
ใช้การแก้ปัญหา 4 ขั้นของโพลยาอย่างไร และใช้ยุทธวิธีอะไรระหว่างกระบวนการ
แกปั้ญหาเพือ่ใหไ้ดค้  าตอบ  

  Bank (1959) ไดเ้สนอวธีิการปรับปรุงความสามารถในการแกปั้ญหาทาง คณิตศาสตร์ 4 

วธีิไดแ้ก่  

 1. วิธีการวิเคราะห์(The Analysis Method) เป็นวิธีที่มีการสอนกนัอย่างแพร่หลายตาม
หนงัสือ คณิตศาสตร์ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  

- ขั้นที่1 โจทยใ์หอ้ะไรมาบา้ง  
- ขั้นที่2 โจทยต์อ้งการใหท้  าอะไร  
- ขั้นที่3 พิจารณาความสัมพนัธ์ในเชิงปริมาณ ระหว่างส่ิงที่โจทยใ์ห้กบัส่ิงที่

โจทยต์อ้งการ หาและพจิารณาวา่จะใชว้ธีิใดแกปั้ญหา  
- ขั้นที่4 ประมาณค าตอบ  
- ขั้นที่5 ด าเนินการแกปั้ญหาเพือ่ใหไ้ดค้  าตอบ  
- ขั้นที่6 ตรวจเช็คค าตอบ  

ส่ิงส าคญัที่สุดที่จะท าให้การแกปั้ญหาส าเร็จก็คือ ความสามารถในการแปลงประโยคภาษา ให้เป็น

ประโยคคณิตศาสตร์หรือสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์และการบ่งช้ีความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ที่

โจทยใ์หม้ากบัขอ้มูลที่โจทยต์อ้งการ ดงันั้น ขั้นที่3 จึงเป็นขั้นตอนที่จ  าเป็นยิง่  
 2. วิธีอุปมาอุปมัย (The Method of Analogies) เป็นวิธีที่ยึดหลักอุปมาอุปมัยหรือการ

เปรียบเทียบ โดยพยายามแปลงโจทยปั์ญหาให้อยู่ในรูปที่เขา้ใจง่ายหรือคุน้เคย เช่น การสมมุติ

ตวัเลขใหม่ที่ง่ายๆ เขา้ แทนที่ตวัเลขที่ค่อนขา้งสลบัซับซ้อน เช่น เศษส่วน ทศนิยม วิธีน้ีจะท าให้
นกัเรียนเห็นความสมัพนัธข์อง ขอ้มูลต่างๆ และสามารถขยายความเขา้ใจจากส่ิงที่ คุน้เคยไปสู่ส่ิงที่

ไม่คุน้เคย  
 3. วิธีการหาความสัมพนัธ์เชิงพึ่ งพิง (The Method of Dependence) เป็นวิธีที่ยึดหลัก

ความ เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั หรือความเช่ือมโยงของขอ้มูลต่างๆ ในโจทยปั์ญหา โดยมุ่งจากค าตอบที่

ตอ้งการจะ หาว่าขึ้นกับตวัแปรหรือขอ้มูลอะไรบา้ง เป็นล าดับขั้นตามหลักเหตุผลซ่ึงจะท าให้ผู ้
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แกปั้ญหาสามารถ แกปั้ญหาไดโ้ดยด าเนินการยอ้นรอยทีละขั้นตอนล าดบัจนไดค้  าตอบในที่สุด วิธี

น้ีจะมีประสิทธิภาพมากใน การพิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และช่วยบ่งช้ีขอ้มูลที่จ  าเป็นและ
ไม่จ าเป็นต่อการแกปั้ญหา  

 4. วิธีใช้กราฟหรือรูปภาพ (The Graphic Method) เป็นวิธีที่เหมาะสมมากส าหรับบาง
ปัญหาที่วิธี อ่ืนไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วิธีน้ีประกอบดว้ย การใชก้ราฟรูปภาพหรือแผนผงั

เพื่อแสดงถึงสภาพ ปัญหาซ่ึงจะท าให้คน้พบความสัมพนัธ์ในเชิงปริมาณไดช้ดัเจนและแจ่มชดัแต่

อยา่งไรก็ตาม การใชว้ธีิน้ีจะ ประสบผลส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือนกัเรียนมีความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ของ
เน้ือหาวชิาจึงจะวาดรูปไดถู้กตอ้งกบั ขอ้เทจ็จริงที่โจทยร์ะบุ  

 นอกจากน้ี  (Bank,1959) ยงักล่าวถึงวา่ในการสอนแกโ้จทยปั์ญหาผูส้อนควร ค  านึงถึงส่ิง

ต่อไปน้ี  

1. ควรจะสอนให้นักเรียนใช้ค  าหลักหรือค าช้ีแนะ (Word Cues) และจ านวนนับ (Number 
Cues) ในการแกปั้ญหาหรือไม่ ในการใชเ้ทคนิคการช้ีแนะ (Cues) นั้น มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 
ขึ้นกับว่าใช้อย่างไร หากใช้โดยจ าค  าหลกัเช่น มากกว่า หมายถึงการลบ ก็อาจก่อให้เกิด
ความผดิพลาด แต่ถา้หากใชโ้ดยอาศยัการคิดเชิง เหตุผล และตีความภายใตบ้ริบทของโจทย์
ปัญหานั้นๆ ก็จะท าใหก้ารแกปั้ญหามีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง  

2. ควรใชโ้จทยท์ี่มีขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือขอ้มูลที่เกินความจ าเป็นหรือไม่ ปัญหาในชีวิตจริง
มกัจะมีขอ้มูลที่หลากหลาย ซ่ึงเราตอ้งพิจารณาว่าขอ้มูลใดเป็นส่ิงจ าเป็น หรือไม่ จ  าเป็น
หรือไม่เพียงพอ ฉะนั้นโจทยปั์ญหาควรผูกโยงกบัสภาพความเป็นจริงของชีวิตเพื่อพฒันา
ทกัษะใน การแกปั้ญหา  

3. ควรเน้นให้นักเรียนแก้โจทยปั์ญหาโดยการพูดปากเปล่าหรือไม่ เป็นเวลานานแล้ว ที่
หลกัสูตรคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา มกัจะสอนให้นักเรียนคิดแก้โจทย ์ ปัญหาด้วย
สติปัญญาอย่างเงียบ ซ่ึงท าให้ครูไม่ทราบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องด้านใด แต่จาก
ผลการวิจยั ของสไปเซอร์ (Spitzer) ไดย้นืยนัว่าการให้นกัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาโดยการคิด
ออกมาดังๆ หรือโดยการพูด ให้ฟัง เป็นเทคนิควิธีที่ มี คุณค่ายิ่งในการปรับป รุง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  

4. ควรจะแกปั้ญหาดว้ยรูปแบบใด การที่จะแกปั้ญหาดว้ยรูปแบบใดนั้น ขึ้นกบัวตัถุประสงค์
ของโจทยปั์ญหาวา่เป็นไปเพือ่อะไร ถา้ ใชโ้จทยปั์ญหาเพือ่อธิบายหรือพฒันาทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์แลว้โจทยปั์ญหาควรมีลกัษณะ หลากหลายพอที่จะอธิบายหลกัการหรือ
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กฎเกณฑท์างคณิตศาสตร์หากเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทางสังคมและ ด าเนินชีวติโจทยปั์ญหา
ควรมีลกัษณะเป็นปัญหาทัว่ๆ ไป ซ่ึงแตกต่างจากหลกัการหรือกฎเกณฑท์าง คณิตศาสตร์  

 (Cruikshank, Fitzerald; Jensen,1980: 232 – 233); Citing Shweiger; Wreatley,1975.) ได้

ส ารวจกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์พบวา่ มีกระบวนการ
พื้นฐาน 8 ประการ ที่ใชใ้นกิจกรรมการแกปั้ญหา ไดแ้ก่  

1. การจดัประเภท (Classification)  
2. การอนุมาน (Deduction)  
3. การประมาณ (Estimation)  
4. การสรุปอา้งอิงรูปแบบ (Pattern Generation)  
5. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesizing)  
6. การแปลง (Translation)  
7. การลองผดิลองถูก (Trial and Error)  
8. การตรวจสอบ (Verification)  

 โดยที่เด็กมีขอ้จ ากดัในการรอบรู้การอนุมาน และการทดสอบสมมติฐาน ทั้งน้ีเพราะ
กระบวนการ ทั้งสองมกัใชใ้นการแกปั้ญหาที่มีลกัษณะเป็นนามธรรม นอกจากน้ีชเวทเจอร์ละวคีเลย ์

ยงักล่าวอีกว่า โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ในหนังสือเป็นเคร่ืองมือที่ไม่มีประสิทธิภาพในการสอน
กระบวนการแกปั้ญหาทั้ง 8 ประการน้ีเพราะโจทยปั์ญหามกัมีขอ้มูลนอ้ยเกินไปและมกัจะเป็นขอ้มูล

ที่จ  าเป็นเท่านั้น จึงเป็นการจ ากดั โอกาสในการฝึกการจดัประเภทขอ้มูลโจทยปั์ญหามีลกัษณะเป็น

นามธรรม ดงันั้น การอนุมานจึงเป็นส่ิงที่ ยากส าหรับเด็กส่วนใหญ่ถึงแมว้า่จะมีการสอนใหน้กัเรียน
รู้จกัประมาณค าตอบ แต่โจทยม์กัจะเป็นไปใน ลกัษณะมีค าตอบถูกเพียงค  าตอบเดียวจึงท าให้เด็ก

เกิดความทอ้แทใ้จในการใชก้ารประมาณโจทยปั์ญหาที่ มีขอ้มูลนอ้ยไปจึงท าใหไ้ม่มีการสรุปอา้งอิง
รูปแบบ ส่วนการใชก้ระบวนการทดสอบสมมติฐานก็เป็นส่ิงที่ ยากส าหรับเด็กเพราะใชก้บัส่ิงที่เป็น

นามธรรม ส่วนการแปลงนั้นเด็กมีโอกาสฝึกฝนมากโดยถูกฝึกใหแ้ปลง ขอ้ความทางภาษาให้อยู่ใน

รูปสมการ การลองผิดลองถูกก็มกัจะถูกยบัย ั้งเน่ืองจากโจทยก์ าหนดให้มี ค  าตอบที่ถูกตอ้งเพียง
ค  าตอบเดียว ส่วนการตรวจสอบก็มีโอกาสถูกฝึกได้เพราะครูมกัจะให้นักเรียน ตรวจสอบการแก้

โจทยปั์ญหาวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ดงันั้น โจทยปั์ญหาอาจจะมีประสิทธิภาพในการพฒันา กระบวนการ

แปลงและกระบวนการตรวจสอบเท่านั้น  
 นอกจากน้ี (Cruikshank, Fitzerald; Jensen,1980 :233 – 234) ได้กล่าวว่า เด็กสามารถ

เรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาขั้นพื้นฐานไดห้ากไดรั้บประสบการณ์ที เหมาะสม ครูตอ้งใชปั้ญหาที่
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เหมาะสมกบัเด็กนักเรียนโดยเลือกปัญหาที่จ  าเป็นและเหมาะกบัระดบัการรับรู้ ทางนามธรรมของ

เด็ก ลกัษณะการเสนอปัญหาก็เป็นส่ิงส าคญั ปัญหาควรจะง่ายเพยีงพอที่เด็กสามารถ เขา้ใจไดโ้ดยไม่
ยุง่ยากเกินไป แต่ก็มีความยากพอที่จะพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ดงันั้น ลกัษณะ

ของปัญหาที่ดีควรมีลกัษณะ 3 ประการ ดงัน้ี  

1. ตั้งค  าถามที่เด็กเขา้ใจง่าย  
2. มีวธีิการเสนอขอ้มูลในปัญหาดว้ยรูแบบต่างๆ  
3. เป็นปัญหาที่พอเห็นแนวทางในการแกปั้ญหาโดยไม่ท าให้เด็กเกิดความสับสนมากเกินไป 

และควรใหเ้ด็กไดรั้บปัญหาอยูเ่สมอ เพือ่ฝึกกระบวนการแกปั้ญหาหน่ึงหรือมากกว่าโดยที่
ปัญหาควร จะมี ลกัษณะดงัน้ี  

 3.1 มีองคป์ระกอบที่เป็นนามธรรมไม่มากนัก นั่นคือโจทยบ์่งบอกความสัมพนัธ์ที่เห็น
และ จบัตอ้งได ้ 

 3.2 ปัญหาควรต้องใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหลายขั้นตอน ซ่ึงท าให้เด็กต้องใช้ 

กระบวนการแกปั้ญหามากกวา่หน่ึงกระบวนการ  
 3.3 ปัญหาควรมีค  าตอบมากกวา่ 1 ค าตอบ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะใน 

การแสวงหาขอ้มูลและยงัไดรั้บประสบการณ์ในการแกปั้ญหามากยิง่ขึ้น ถา้เด็กรับรู้วา่มีค  าตอบอ่ืนๆ 

อีกที่ เขาสามารถคน้หาได ้ 
 3.4 ปัญหาควรมีลกัษณะเนน้การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ใหเ้ด็กสามารถเผชิญ 

กับปัญหาในชีวิตประจ าวนั จากที่ผูว้ิจ ัยศึกษาสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ตอ้งอาศยั องคป์ระกอบหลายๆ อยา่งนักเรียนควรจะตอ้งไดรั้บการสอนฝึกฝน พฒันา

ให้มีความรู้ความสามารถ พื้นฐาน เขา้ใจในเน้ือหาและหลักการทางคณิตศาสตร์ มีทกัษะในการ

แปลภาษาคณิตศาสตร์เป็นประโยค คณิตศาสตร์และไดรั้บการฝึกฝน จนเกิดความช านาญ และมีเจต
คติที่จะเป็นพลงัส าคญัยิง่ ในการแก ้โจทยปั์ญหา จึงจะท าให้นักเรียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและแม่นย  าขึ้น  

 จะเห็นไดว้่า วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคญัทั้งในดา้นการพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัอ่าน ใช้ 
ความคิดเหตุผลเพื่อที่จะพฒันาวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่และพฒันาผูเ้รียนให้เห็นคุณค่าของ 

ความงามในระเบียบการใชค้วามคิด โครงสร้างของวิชาที่จดั ไวอ้ยา่งกลมกลืน อนัจะส่งผลถึงการ 
สร้างจิตใจของมนุษยใ์ห้มีความละเอียดรอบคอบและสุขุมเยอืกเยน็ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

นั้นครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งหาวิธีการเช่ือมโยงเพือ่ถ่ายทอดส่ิงที่เป็นรูปธรรมใหไ้ด ้  ครูผูส้อนควรเลือก 
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ให้เหมาะสมกบั ผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบั ธรรมชาติวิชาที่จะน ามาจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนนั้น

ผูว้จิยัจึงเลือกกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่น ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 
 จากการที่ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทย ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ ในการวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง 
คณิตศาสตร์นั้น ขั้นแรกควรเป็นการวดัการท าความเขา้ใจปัญหา ในขั้นน้ีตอ้งการทราบว่านกัเรียน 

เขา้ใจหรือไม่ว่าโจทยก์ าหนดอะไรให้มาบา้ง และโจทยถ์ามอะไร ขั้นที่สองเป็นการวดัเก่ียวกบั 

กระบวนการวางแผนในการแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งการทราบวา่นกัเรียนจะตอ้งใชอ้งคป์ระกอบอะไรบา้ง
ที่ สามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหานั้น ๆ ขั้นที่สามเป็นการวดัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลส าเร็จ

คือ นักเรียนไดแ้สดงวิธีการหาค าตอบในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่วางแผนไวใ้นขั้นที่สอง และขั้นที่ส่ี

เป็นการ วดัเก่ียวกบัการตรวจค าตอบหรือการแสดงการตรวจวธีิการหาค าตอบ  

 

 ความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 
ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างหน่ึงที่ตอ้งอาศัยการ

เรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความหมายเก่ียวขอ้งกันตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป และใช้หลักการน้ี
ผสมผสานจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา โดยการเรียนรู้

ประเภทหลกัการน้ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ประเภทมโนมติ ซ่ึงเป็นความสามารถที่มองเห็นลกัษณะร่วม

กนัของส่ิงเร้า เป็นความสามารถในการน าความรู้ ทกัษะและความเขา้ใจที่มีอยูใ่นแต่ละบุคคลไป
ประยกุตสู่์สถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิม เป็นพฤติกรรมแบบแผนหรือวิธีการที่สลบัซับซ้อนตอ้ง

อาศยัความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การคิดแบบวเิคราะห์ ประสบการณ์ วธีิการและทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการ (นวลละออง ปิริยะ,2551:37;Gagne,1970: 186; 
Krulik and Rudnick, 1987: 4) 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  
 เม่ือมีกระบวนการแก้ปัญหาและยุทธวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ก็ยงัไม่ได้รับรองว่าจะ

สามารถแก้ปัญหาได้ดี เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ใช่ความสามารถที่เป็นไปตาม
รูปแบบที่ก  าหนดตายตวั ตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุงรูปแบบการคิดแกปั้ญหาใหม่ๆเสมอ ซ่ึงตอ้ง

อาศยัทกัษะและความสามารถหลายๆด้าน อดัมส์ เอลลิส และบีสัน (Adams, Ellis and Beeson, 
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1977: 174-175, อา้งถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 2551: 37) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่ส่งผลถึงความสามารถ

ในการแกปั้ญหา 3 ดา้น คือ 
 1. สติปัญญา (Intelligence) การแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งใชก้ารคิดระดบัสูง สติปัญญาจึงเป็น

ส่ิงส าคัญยิ่งประการหน่ึงในการแก้ปัญหา องค์ประกอบของสติปัญญาที่ มีส่วนสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแกปั้ญหา คือ องคป์ระกอบทางปริมาณ (Quantitative Factors) ดงันั้น นกัเรียน

บางคนอาจมีความสามารถในองค์ประกอบทางด้านภาษา (Verbal Factors) แต่อาจด้อยใน

ความสามารถที่ไม่ใช่ภาษาหรือทางดา้นปริมาณ 
 2. การอ่าน (Reading) เป็นพื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับการแกปั้ญหา เพราะการแกปั้ญหาตอ้ง

อ่านอยา่งรอบคอบ อ่านอยา่งวิเคราะห์ อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจว่าควรจะท าอะไรและอยา่งไร มี

นกัเรียนจ านวนมากที่มีความสามารถในการอ่านแต่ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้
 3. ทกัษะพื้นฐาน (Basic Skills) หลงัจากวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตดัสินใจว่าท า

อะไรแลว้ ก็ยงัเหลือขั้นตอนการไดม้าซ่ึงค  าตอบที่ถูกตอ้งเหมาะสม นั่นคือ นักเรียนจะตอ้งรู้การ
ด าเนินการต่างๆ ที่จ  าเป็นซ่ึงก็คือ ทกัษะพื้นฐานนัน่เอง  

  ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล (2537) ได้เสนอองค์ประกอบของความสามารถในการแก้โจทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  

1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจโจทย ์ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อความสามารถดา้นน้ี 
คือ ทกัษะการอ่านและการฟัง เน่ืองจากนกัเรียนจะรับรู้ปัญหาไดจ้ากการอ่านและการท าความเขา้ใจ

แต่ ปัญหาส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปขอ้ความที่เป็นตวัอกัษร เม่ือพบปัญหานักเรียนจะตอ้งอ่านและท า

ความ เขา้ใจโดยสามารถแยกแยะประเด็นที่ส าคญัของปัญหาออกมาใหไ้ดว้่าปัญหาก าหนดอะไรให้
และ ตอ้งการให้หาอะไร มีขอ้มูลใดบา้งที่จาเป็นและไม่จาเป็นในการแกโ้จทยปั์ญหา การท าความ

เขา้ใจ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัศพัท ์นิยาม มโนมติและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ทาง คณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพทางสมองของนักเรียนในการระลึกถึง

และ สามารถน ามาเช่ือมโยงกบัปัญหาที่ก  าลงัเผชิญอยู ่ปัจจยัที่ส าคญัอีกประการหน่ึงที่ช่วยให้การ

ท าความ เขา้ใจปัญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพคือการรู้จกัเลือกใชก้ลวิธีมาช่วยในการท าความ
เขา้ใจโจทย ์ปัญหา เช่น การขีดเส้นใตข้อ้มูลที่ส าคญั การแบ่งวรรคตอน การจดบนัทึกเพื่อแยกแยะ

ประเด็นส าคญั การเขียนภาพหรือแผนภูมิ การยกตวัอยา่งที่สอดคลอ้งกบัโจทยปั์ญหา และการเขียน

ปัญหาใหม่ดว้ย คาพดูของตวัเอง เป็นตน้  

2. ทกัษะในการแกปั้ญหา ทกัษะเกิดจากการฝึกท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ เม่ือ 



  103 

นกัเรียน ไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาอยูเ่สมอ นกัเรียนจะมีโอกาสไดพ้บปัญหาต่าง ๆ หลายรูปแบบซ่ึงอาจจะ

มีโครงสร้าง ของปัญหาที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเลือกใช้
ยทุธวิธีต่าง ๆ เพื่อ นาไปใชอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือเผชิญกบัปัญหาใหม่ก็จะสามารถนาประสบการณ์

เดิมเทียบเคียงพิจารณา ว่าปัญหาใหม่นั้นมีโครงสร้างคลา้ยกบัปัญหาที่ตนคุน้เคยมาก่อนหรือไม่ 
ปัญหาใหม่นั้นสามารถแยก เป็นปัญหายอ่ย ๆ ที่มีโครงสร้างของปัญหาคลา้ยคลึงกบัปัญหาที่เคยแก้

มาแล้วหรือไม่ และสามารถใช้ ยุทธวิธีใดมาใช้แก้ปัญหาน้ีได้บ้าง นักเรียนที่มีทักษะในการ

แกปั้ญหาจะสามารถวางแผนเพือ่ก าหนด ยทุธวธีิในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม  

3. ความสามารถในการคิดค านวณ และความสามารถในการใหเ้หตุผล หลงัจากที่ 
นักเรียนท า ความเขา้ใจปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือ

ปฏิบติัตามแผนที่ได้ วางไวซ่ึ้งในขั้นตอนน้ีปัญหาบางปัญหาตอ้งใช้การคิดค านวณและในบาง

ปัญหาจะตอ้งใช้กระบวนการ ให้เหตุผล การคิดค านวณนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการ
แกปั้ญหา เพราะถึงแมว้า่จะท าความ เขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งแจ่มชดัและวางแผนการแกปั้ญหาไดอ้ย่าง

เหมาะสม แต่เม่ือลงมือแกปั้ญหาแลว้ คิดค  านวณไม่ถูกตอ้งการแกปั้ญหานั้นถือได้ว่าไม่ประสบ

ความส าเร็จนักเรียนจะตอ้งได้รับการฝึกฝน ให้มีความสามารถในการคิดค  านวณตั้งแต่ในระดบั
ประถมศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการคิด ค  านวณพื้นฐานไดแ้ก่ การบวก การลบ การคูณ และ

การหาร ถา้นักเรียนไดรั้บการฝึกฝนมาไม่ดีพอ ยอ่มเป็นปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป สา
หรับปัญหาที่ตอ้งการคาอธิบายให้เหตุผล นักเรียน จะตอ้งอาศยัทกัษะพื้นฐานในการเขียน การพดู 

นักเรียนจะตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ ความหมายของการพสูิจน์

และวธีิพสูิจน์แบบต่าง ๆ เท่าที่จ  าเป็นและเพยีงพอในการ น าไปใชแ้กปั้ญหาในแต่ละระดบัชั้น  

4. แรงขบั (Drive) เน่ืองจากปัญหาเป็นสถานการณ์ที่แปลกใหม่ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาไม่คุน้เคย 
และ ไม่สามารถหาวิธีการคิดหาค าตอบไดใ้นทนัทีทนัใด ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งคิดวิเคราะห์อยา่งเตม็ที่

เพื่อให้ได ้ค  าตอบ นักเรียนจะมีแรงขบัที่สร้างพลงัในการคิดซ่ึงแรงขบัน้ีเกิดขึ้นจากปัจจยัทางดา้น

จิตพิสัย ซ่ึง ไดแ้ก่ เจตคติ ความสนใจ อตัมโนทศัน์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตลอดจนความซาบซ้ึงใน
การแก้ปัญหาซ่ึง ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งใช้ระยะเวลายาวนานในการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตวั

นกัเรียนโดยผา่นทาง กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน  

5. ความยดืหยุน่ (Flexibility) ผูแ้กปั้ญหาที่ดีจะตอ้งมีความยดืหยุน่ในการคิดคือไม่ยดึ 
ติดใน รูปแบบที่ตนคุน้เคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ความยดืหยุน่เป็นความ

สามารถ ในการปรับกระบวนการคิดแกปั้ญหาโดยบูรณาการความเขา้ใจ ทกัษะ และความสามารถ
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ในการ แก้ปัญหาตลอดจนแรงขบัที่มีอยู่เช่ือมโยงกับสถานการณ์ของปัญหาใหม่สร้างเป็นองค์

ความรู้ที่สามารถ นาไปใชใ้นการแกปั้ญหาใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ความรู้พื้นฐาน ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความเช่ือมโยงกบัความรู้พื้นฐานทาง 
คณิตศาสตร์ ผูแ้กปั้ญหาตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีพอและสามารถนาความรู้นั้นมา

ใชไ้ดอ้ยา่ง สอดคลอ้งกบัสาระของปัญหาจึงจะท าใหแ้กปั้ญหาได ้ 

7. ระดบัสติปัญญา มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการแกปั้ญหา นกัเรียน 
ที่มี ระดบัสติปัญญาสูงมีความสามารถในการแกปั้ญหา ดีกวา่นกัเรียนที่มีระดบัสติปัญญาต่า  

8. การอบรมเล้ียงดู นกัเรียนที่มาจากครอบครัวซ่ึงมีการอบรมเล้ียงดูแบบ 
ประชาธิปไตยเปิด โอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น คิดและตดัสินใจดว้ยตนเอง มีแนวโน้ม

ที่จะมีความสามารถใน การแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวที่เล้ียงดูแบบปล่อยปละ

ละเลยและแบบเขม้งวด กวดขนั  

9. วธีิสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ตวันกัเรียนโดยเปิดโอกาสให ้
นกัเรียนคิด อยา่งเป็นอิสระ มีเหตุผล ใหค้วามส าคญักบัความคิดนกัเรียน ยอ่มจะส่งเสริมใหน้กัเรียน

มี ความสามารถในการแกปั้ญหาดีกวา่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ครูเป็นผูบ้อกใหรู้้  

10. ดงันั้นองคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ที่ส าคญัมี 
ดงัน้ี ความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา คือ อ่านแลว้เขา้ใจ สามารถแปลความ ตีความ และ
ขยาย ความได ้ทกัษะในการแกปั้ญหา ความสามารถในการคิดค  านวณและความสามารถในการให้

เหตุผล ความสามารถในการคิดวเิคราะห์วจิารณ์ต่างๆ ความรู้พื้นฐาน ระดบัสติปัญญา แรงขบั ความ
ยดืหยุน่ การอบรมเล้ียงดู และวธีิสอนของครู  

 สุวร กาญจนมยรู (2538) ไดเ้สนอหลกัเกณฑค์วามสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  
 1. ความสามารถทางดา้นภาษา ไดแ้ก่ 

  1.1 ทกัษะการอ่าน หมายถึง อ่านไดค้ล่อง ชดัเจน รู้จกัแบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง ไม่ 

วา่จะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียง 
  1.2 ทกัษะในการเก็บใจความ หมายถึง เม่ืออ่านขอ้ความของโจทยปั์ญหาแลว้ 

สามารถแบ่งขอ้ความของโจทยไ์ดว้า่ตอนใดเป็นขอ้ความของส่ิงที่ก  าหนดใหแ้ละขอ้ความตอนใด
เป็นส่ิง ที่โจทยถ์ามหรือส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ  
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  1.3 รู้จกัเลือกใชค้วามหมายของคาถูกตอ้งตามเจตนาของโจทยปั์ญหา ฉะนั้น 

นกัเรียนตอ้งไดรั้บการอธิบายความหมายของคาต่าง ๆ ให้เขา้ใจอยา่งชดัเจนและทบทวนความหมาย 
ของคาที่เรียนไปแลว้เสมอ  

 2. ความเขา้ใจ ไดแ้ก่ 
  2.1 ทกัษะจบัใจความ กล่าวคือ อ่านโจทยปั์ญหาหลาย ๆ คร้ัง แลว้สามารถจบั

ใจความไดว้า่เร่ืองอะไร โจทยก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง โจทยต์อ้งการทราบอะไร 

  2.2 ทกัษะการตีความ กล่าวคอื จากประโยคสญัลกัษณ์ที่แปลความหมายจากโจทย์
ปัญหานั้นสามารถสร้างโจทยปั์ญหาใหม่ในลกัษณะเดียวกนัได ้

 3. การคิดค านวณ คือ ความสามารถในการบวกจ านวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ลบจ านวนได้

อยา่ง แม่นย  า คูณและหารจ านวนต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว 
 4. การยอ่ความและสรุปความไดค้รบถว้นชดัเจนในขั้นแสดงวธีิท าดงัน้ี  

  4.1 ทกัษะการย่อความเพื่อเขียนขอ้ความจากโจทยปั์ญหาในลักษณะย่อความได้ 
รัดกุมชดัเจน ครบถว้นตามประเด็นส าคญั  

  4.2 ทกัษะในการสรุปความ หมายถึง สามารถสรุปความจากส่ิงที่ก  าหนดให้มาเป็น 

ความรู้ใหม่ไดถู้กตอ้ง  
 5. ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้จากตัวอย่างจากการแปลความหมายและท า

แบบฝึกหดั   

  
ขั้นตอนการแก้ปัญหาคณติศาสตร์  

กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ โพลยา (Polya, 1957: 16 -17) 
ประกอบดว้ย  ขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา เป็นการมองไปที่ตวัปัญหาพิจารณาว่าปัญหา ตอ้งการ
อะไร ปัญหาก าหนดอะไรให้บา้ง มีสาระความรู้ใดที่เก่ียวขอ้งบ้าง ค าตอบของปัญหาจะอยู่ใน
รูปแบบใด การท าความเขา้ใจปัญหาอาจใชว้ิธีการต่างๆ เช่น การเขียนรูป เขียนแผนภูมิ การเขียน
สาระปัญหาดว้ยถอ้ยค าของตนเอง  

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนส าคญัที่จะตอ้งพจิารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใด จะ
แก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาที่ให้มีความสัมพนัธ์กับปัญหาที่เคยมีประสบการณ์ในการแก้มาก่อน
หรือไม่ ขั้นวางแผนเป็นขั้นตอนที่ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ในปัญหา
ผสมผสานกบัประสบการณ์ในการแกปั้ญหาที่ผูแ้กปั้ญหามีอยูแ่ลว้ก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหา  
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ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนที่ตอ้งลงมือปฏิบติัตามแผนที่วางไวโ้ดย เร่ิม
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผน เพิม่เติมรายละเอียดต่างๆ ของแผนใหช้ดัเจน แลว้ลงมือ ปฏิบตัิ
จนกระทัง่สามารถหาค าตอบไดห้รือคน้พบวธีิการแกปั้ญหาใหม่  

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นตอนที่ผูแ้กปั้ญหาตอ้งมองยอ้นกลบัไปทีขั้นตอนต่างๆ ที่
ผ่านมา เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาและมีวิธีการแก้ปัญหาอ่ืนอีก
หรือไม่  
 
ขั้นที่ 1 การท าความเขา้ใจปัญหา       
 
 
 
           
 
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปั้ญหา        
 
 
 
ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล 
ที่มา Polya (1985 : 87) 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงล าดบัขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา 

โจทยถ์ามอะไร 

ส่ิงท่ีโจทยบ์อก 

ตอบปัญหา 

สรุปปัญหา 

ตรวจสอบ 

ส่ิงท่ีโจทยถ์าม 

โจทยบ์อกอะไร 

แตกปัญหาออกมาเป็นขอ้ยอ่ยๆ 

หาวิธีการสรุป จะใชว้ิธีใด มี

อะไรเป็นส่ิงท่ีตอ้งรู้บา้ง วางแผน
ไปตามนั้น 
น าขอ้มูลท่ีแยกแยะออกมาหา
ขอ้มูลสรุปรวมขั้นสุดทา้ย 

ตรวจดูว่าท าตามท่ีโจทยบ์อก
ครบหรือไม่ท าถูกตอ้งหรือไม่ 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544) ไดส้รุปขั้นตอนการ แกปั้ญหา
ไวด้งัน้ี ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา ผูส้อนตอ้งสร้าง พื้นฐานให้
ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะ ในการ
แกปั้ญหา กระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน มีดงัน้ี  

ขั้นที่ 1 ท าความเขา้ใจปัญหา หรือวเิคราะห์ปัญหา  
ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปั้ญหา  
ขั้นที่ 3 ด าเนินการแกปั้ญหา  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั 
ในกระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอนน้ียงัอาศยัทกัษะอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  
ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา ตอ้งอาศยัทกัษะที่ส าคญัและจ าเป็น

อีกหลายประการ เช่น ทกัษะการอ่านโจทยปั์ญหา ทกัษะการแปลความหมายทาง ภาษาซ่ึงผูเ้รียน
ควรแยกแยะไดว้า่โจทยก์ าหนดอะไรใหแ้ละโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร หรือพสูิจน์ ขอ้ความใด  

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด ต้องอาศัยทักษะในการน า
ความรู้หลกัการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้มาแลว้ ทกัษะในการเลือกใชย้ทุธวธีิทีเหมาะสม เช่น เลือกใชก้าร
เขียนรูป หรือแผนภาพ ตาราง การสงัเกตหาแบบรูปหรือความสมัพนัธ ์ เป็นตน้ ในบางปัญหาอาจใช้
ทกัษะในการประมาณค่า คาดการณ์ หรือคาดคะเนค าตอบประกอบด้วย ผูส้อน จะตอ้งหาวิธีฝึก
วเิคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก  

ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัทกัษะในการคิดค านวณหรือการ ด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ทกัษะในการพสูิจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล  

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลับ ตอ้งอาศยัทกัษะในการค านวณ การประมาณ
ค าตอบ  การตรวจสอบผลลัพธ์ทีหาได้โดยอาศัยความรู้สึกเชิงจ านวน  (Number Sense) หรือ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่สอดคลอ้ง กบั
สถานการณ์หรือปัญหา  
 จากขั้ น  ตอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ก ล่าวมาข้างต้น  จึงพอสรุปได้ว่า 
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนที่แสดงถึงการ
คน้หาค าตอบโดยใชก้ลวิธีในการแกโ้จทยปั์ญหาในลกัษณะต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค  าตอบที่ถูกตอ้ง
ตามขั้นตอน 4 ขั้น ดงัน้ี 
  1) ท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา หมายถึง นักเรียนสามารถบอกไดว้่าโจทยปั์ญหาเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร บอกส่ิงที่โจทยก์ าหนดให ้และบอกส่ิงที่โจทยถ์าม 
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  2) วางแผนแกโ้จทยปั์ญหา หมายถึง นกัเรียนสามารถบอกวธีิการที่จะไดม้าซ่ึงค  าตอบ 
ต้องมีการวางแผน ท าตามขั้นตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปล่ียนจากประโยคภาษามาเป็น
ประโยคสญัลกัษไ์ด ้ 
  3) ปฏิบตัิตามแผน หมายถึง นกัเรียนสามารถค านวณหาค าตอบ พร้อมทั้งแสดงวิธีท  า
ได ้
  4) ตรวจสอบผลลพัธ์ หมายถึง นักเรียนสามารถระบุค  าตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ 
และตรวจสอบค าตอบถูกตอ้งหรือไม่ 

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 แนวคิดในการประเมินความสามรถในการแกปั้ญหา 
 ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล (2537) กล่าววา่ การประเมินควรแสดงใหเ้ห็นความสามารถของนกัเรียน
ในการแสดงสาระส าคญัทั้งหมดในการแกปั้ญหา หลกัฐานร่องรอยเก่ียวกบัความสามารถในการ
ถามค าถาม การใช้ข้อสารสนเทศที่ก  าหนดให้ และการสร้างข้อคาดการณ์ การประเมินจะใช้
หลกัฐานของการใชย้ทุธวิธีและเทคนิคการแกปั้ญหา รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และอธิบายความหมายของผลลพัธท์ี่ได ้ตลอดจนความสามารถในการขยายสู่กรณีทัว่ไป 
 ในการประเมินผลการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ควรให้คะแนนตามความสามารถของ
นักเรียนในทุกขั้นตอน เม่ือนักเรียนตอบปัญหา หรือแกโ้จทยปั์ญหาไดค้  าตอบ แมว้่าจะเป็นค าตอบ
ที่ไม่ถูกต้องทั้ งหมด (Charles, 1982) อ้างใน (ปิยะนาถ เหมวิเศษ,2551) เสนอแนวทาง/วิธีการ
ประเมินผลการแกปั้ญหาไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
 วิธีที่  1 การสังเกตและการตั้ งค  าถาม เป็นการประเมินในขณะที่นักเรียนก าลังลงมือ
แก้ปัญหา ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถระบุเป็นคะแนนได้ ซ่ึงได้แก่ 
พฤติกรรมการแกปั้ญหาของนกัเรียน ความเช่ือและเจตคติ การสงัเกตที่ดีควรมีการจดับนัทึกไว ้และ
จะตอ้งบนัทึกทนัทีภายหลงัจากการสงัเกต 
 วิธีที่ 2 การใชข้อ้มูลการวดัผลของนักเรียน เป็นการให้นักเรียนเขียนบนัทึกความคิดของ
นักเรียนเองเก่ียวกบัการแกปั้ญหาที่ก  าหนดเพื่อให้มีประเด็นในการเขียน ครูอาจใชค้  าถามต่อไปน้ี
เป็นแนวทางในการเขียนได ้
  นกัเรียนท าอะไรเม่ือพบปัญหา 
  นกัเรียนใชย้ทุธวธีิใดในการแกปั้ญหา และผลเป็นอยา่งไร 
  ถา้ยทุธวธีินั้นไม่ส าเร็จ นกัเรียนพยายามหาวธีิอ่ืนมาลองใชอี้กหรือไม่ 
  นกัเรียนตรวจสอบค าตอบหรือไม่ นกัเรียนแน่ใจหรือไม่วา่ค  าตอบที่ไดถู้กตอ้ง 
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 วธีิที่ 3 วธีิการใหค้ะแนนแบบรูบริค เป็นการประเมินจากการเขียนแสดงขั้นตอนการคิดของ
นกัเรียน แบ่งเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 
  1. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) เป็นวิธีการประเมินโดย
ก าหนดค่าคะแนนโดยพจิารณาแยกแยะจากขั้นตอนกระบวนการแกปั้ญหา 
  2. การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนที่ เน้น
ภาพรวมของค าตอบ ไม่ใช่พจิารณาเฉพาะค าตอบเท่านั้น 
  3. การให้คะแนนจากความประทับใจทั่วไป (Impressing Scoring) เป็นการให้
คะแนนโดยใชค้วามประทบัใจทัว่ไป ซ่ึงมีเกณฑท์ี่แน่นอนชดัเจน จากผูป้ระเมินที่มี ประสบการณ์
สูงหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
 วธีิที่ 4 การใชแ้บบทดสอบ แบบทดสอบที่ใชมี้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. แบบทดสอบแบบปรนยั 
  2. แบบทดสอบแบบอตันยั 
 
 อมัพร มา้คะนอง (2546) กล่าวว่าความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนประกอบดว้ย 
ความสามารถดงัต่อไปน้ี 
 1. การแก้ปัญหาได้ เป็นความสามารถในการหาค าตอบ หรือแนวทางในการจดัการกับ
ปัญหา 
 2. การสร้างโจทยปั์ญหาหรือประเด็นปัญหา เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูลที่มีอยู่
เพือ่หาความสมัพนัธท์ี่เป็นไปได ้
 3. การใชว้ธีิการแกปั้ญหาที่หลากหลาย เป็นความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ เป็นความสามารถในการพิจารณาค าตอบ
หรือแกปั้ญหาที่ไดว้า่เหมาะสม สอดคลอ้ง หรือสมเหตุสมผลเพยีงใด 
 5. การขยายความคิดจากการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการน าผลจากการแกปั้ญหาไป
คิดต่อ  
 

 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 เกณฑก์ารให้คะแนนเป็นการประเมินเชิงคุณภาพที่สามารถแยกแยะระดบัความส าเร็จใน
การเรียนหรือคุณภาพการปฏิบติังานของนกัเรียนไดอ้ยา่งขดัเจน โดยเกณฑก์ารใชหค้ะแนนเป็นการ
ให้คะแนนที่ประเมินผลจากผลงานที่นักเรรียนท าหรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก ซ่ึงไม่ได้
พจิารณาที่ค  าตอบ หรือผลลพัธสุ์ดทา้ยเพยีงอยา่งเดียว แต่พจิารณาที่ข ั้นตอนการท างานชองนกัเรียน
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ด้วย ตลอดจนมีการก าหนดระดบัคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของ
นักเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม (ชานนท ์จนัทรา ,2554) ส าหรับเกณฑก์ารให้คะแนนการ
ประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีผูเ้สนอไวด้งัน้ี 
 Charles et al.  (1987 อ้างใน ปิยะนาถ เหมวิเศษ ,2551) ได้เสนอตัวอย่างเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคของ Charles et al. 

เกณฑ์การประเมนิแบบวิเคราะห์ 

ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา 0 คะแนน 
1 คะแนน 
2 คะแนน 

เม่ือนกัเรียนเขา้ใจปัญหาผดิทั้งหมด 
เม่ือนกัเรียนเขา้ใจปัญหาผดิบางส่วน 
เม่ือนกัเรียนเขา้ใจปัญหาถูกตอ้งทั้งหมด 

ขั้นวางแผนแกปั้ญหา 0 คะแนน 
1 คะแนน 
2 คะแนน 

เม่ือนกัเรียนไม่ไดพ้ยายามวางแผนแกปั้ญหา 
เม่ือนกัเรียนวางแผนไดเ้หมาะสมและหาค าตอบได ้
เม่ือนักเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้เหมาะสมและ
วางแผนแกปั้ญหาได ้

ขั้นไดค้  าตอบ 0 คะแนน 
1 คะแนน 
 
2 คะแนน 

เม่ือนกัเรียนไม่เขียนค าตอบหรือค าตอบผดิ 
เม่ือผิดพลาดในการค านวณหาค าตอบหรือตอบ
ค าถามถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้น 
เม่ือนักเรียนตอบถูกและระบุหน่วยของค าตอบ
ถูกตอ้งทั้งหมด 

 

ที่มา Charles et al.  (1987 อา้งใน ปิยะนาถ เหมวเิศษ,2551 : 22) 
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ตารางที่ 9 เกณฑก์ารประเมินแบบองคร์วมของ Charles et al. 

เกณฑ์การประเมนิแบบองค์รวม 

คะแนน เง่ือนไข 

0 - ส่งกระดาษเปล่า 
- ลอกโจยซ์ ้ าโดยไม่ปรากฏวธีิคิดหรือร่องรอยการคิด 
- เขียนเฉพาะค าตอบแต่เป็นค าตอบที่ผดิโดยไม่แสดงวธีิท า 

1 - มีการแสดงวธีิหาค าตอบ แต่เลือกใชว้ธีิการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง 
- เลือกวธีิการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมแต่ไม่ไดค้  าตอบ 
- หาค าตอบของปัญหายอ่ยๆทีก าหนดให้ไดแ้ต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไดจ้น
ส าเร็จ 
- หาค าตอบไดถู้กตอ้งแต่ไม่แสดงวธีิท า 

2 - เลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาที่สามารถน าไปสู่ค  าตอบไดถู้กตอ้งแต่เขา้ใจปัญหา
บางส่วนผดิหรือละเลยเง่ือนไขบางอยา่งในสถานการณ์ปัญหา 
- เลือกใชว้ธีิการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง แต่ 
1) ค าตอบผดิโดยไม่มีเหตุผลปรากฏ 
2) ค าตอบผดิเพราะค านวณผดิพลาด 
3) ไม่ปรากฏค าตอบ 

3 - เลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาที่ถูกตอ้ง แต่ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงไม่ส่งผลต่อความเขา้ใจ
ปัญหาหรือคิดค  านวณผดิ 
- เลือกใชว้ธีิการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง และไดค้  าตอบที่ถูกตอ้ง 

 

ที่มา Charles et al. (1987 อา้งใน ปิยะนาถ เหมวเิศษ,2551 : 22) 
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งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจัยจึงเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ ในการประเมิน
ความสามารถของนกัเรียน ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 10 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวเิคราะห์ ในการประเมินความสามารถของนกัเรียน 

รายการ เกณฑ์การประเมนิ 

3 2 1 

1. ความเขา้ใจปัญหา เขา้ใจปัญหา อธิบายได้
วา่ปัญหาตอ้งการทราบ

อะไรมีวิธีด าเนินการ

ไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

เขา้ใจปัญหา อธิบายได้
วา่ปัญหาตอ้งการทราบ

อะไรมีวิธีด าเนินการ

บางส่วนไม่ถูกตอ้ง 

เขา้ใจปัญหา อธิบายได้
วา่ปัญหาตอ้งการทราบ

อะไรมีวิธีด าเนินการ

ไม่ชดัเจนหรือไม่เขา้ใจ
ปัญหา 

2. การเ ลือกยุทธวิ ธี

การแกปั้ญหา 

เลือกวิธีแก้ปัญหาได้

เหมาะสมและเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ที่

ใช้ในการค านวณได้

ถูกตอ้ง 

เลือกวิธีแก้ปัญหาซ่ึง

อาจจะน าไปสู่ค  าตอบ
ที่ ถูกต้องแต่ยงัมีส่วน

ผิดโดยอาจจะ เขี ยน

ประโยคสัญลักษณ์ได้
ไม่ถูกตอ้ง 

เลือกวิธีแก้ปัญหาและ

เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค
สญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง 

3. ก า ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร

แกปั้ญหา 

น า วิ ธี แ ก้ ปั ญห า ไ ป

ใชไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสม 

น า วิ ธี แ ก้ ปั ญห า ไ ป

ใช้ได้เหมาะสมแต่ยงั

ไม่สมบูรณ์ 

น า วิ ธี แ ก้ ปั ญห า ไ ป

ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง

เหมาะสม 

4. การสรุปค าตอบ สรุปค าตอบสมบูรณ์
และสามารถตรวจสอบ

ค าตอบไดถู้กตอ้ง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์
แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ

ตรวจสอบค าตอบได้

ถูกตอ้ง 

ส รุ ป ค า ต อ บ ไ ม่
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ ไ ม่

ส าม า รถตรวจสอบ

ค าตอบไดถู้กตอ้ง 

 
โดยมีเกณฑค์่าเฉล่ียระดบัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ดงัตาราง 
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ตารางที่ 11 เกณฑค์่าเฉล่ียระดบัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย ระดับทักษะในการคดิแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 

2.50 – 3.00 ดี 

1.50 – 2.49 พอใช ้

1.00 – 1.49 ปรับปรุง 

 

 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

 นุสรา  เดชจิตต ์(2556)ไดศึ้กษาผลของการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
แกปั้ญหา เร่ือง การคูณ ที่มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการ

เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษากระบวนการแกปั้ญหา

ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไดก้ระบวนการที่ประกอบดว้ย ขั้นตอน 4 
ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นที่ 1 ท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นที่ 2 ก าหนดวธีิการแกปั้ญหา ขั้นที่ 3 ด าเนินการแกปั้ญหา 

และขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวไดผ้่านการรับรองโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหา 2) ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแกปั้ญหาเร่ือง การคูณ ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ เท่ากับ 

76.56/75.28 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก  าหนดไว ้3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแกปั้ญหา เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4) ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา

ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบแกปั้ญหา เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 76.94 อยูใ่นเกณฑดี์ 5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนที่เรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแกปั้ญหา เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคะแนนจาก
การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ หลงัเรียนผ่านไปแลว้ 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั 6) ความพึง

พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแกปั้ญหา เร่ือง 

การคูณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการ

พฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL  
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ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามล าดับโดยเสนอขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
ตารางดงัน้ี 

 ตารางที่ 12 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ 

KWDL 

แนวคดิ The 

Flipped 

Classroom 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ KWDL ร่วมกับ

แนวคดิ The Flipped 

Classroom 

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

 ครูให้เน้ือหา
นกัเรียนไปศึกษา

โดยผา่นวดีิโอ 

Youtube และ 
Facebook ที่บา้น   

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความ

พร้อมให้ผู้เรียน (Flipped 

Classroom) 
1.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษา

สถานการณ์ต่างๆของโจทย์

ปัญหาผา่นส่ือ VDO Facebook 
หรือ Youtube ที่ผา่น และมา 

1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอ

สถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน 
โดยครูใชค้  าถามทบทวน และ

ใหน้กัเรียนเสนอสถานการณ์
ของโจทยปั์ญหานั้น  ๆ 

1. ความสามารถในการ
เขา้ใจปัญหา 

 นกัเรียนร่วมกนั

วเิคราะห์ปัญหาที่

เกิดขึ้น จากเน้ือหา
สาระในวดีิโอที่

นกัเรียนดู 
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การจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ 

KWDL 

แนวคดิ The 

Flipped 

Classroom 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ KWDL ร่วมกับ

แนวคดิ The Flipped 

Classroom 

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

ครูช้ีแนะวา่
นกัเรียนรู้

อะไรบา้ง(K) 

และหาส่ิงที่โจทย์
ตอ้งการทราบ

(W) 

ครูเป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าให้

ค  าแนะน า    

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

2.1 ครูใชเ้ทคนิคการสอน 

KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 
 ขั้นที่1: K (What do we 

know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งใน

เร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทย์
บอกให้ทราบมี อะไรบา้ง  

 ขั้นที่ 2: W (What do we 
want to know.) นกัเรียนหาส่ิงที่

โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่

นกัเรียน ตอ้งการรู้  
 ขั้นที่ 3: D (what do we 

do) นกัเรียนร่วมกนัหาค าตอบ

ตามที่โจทย ์ตอ้งการ หรือส่ิงที่
ตนเองตอ้งการรู้  

 ขั้นที่ 4: L (What we 
learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ได้

เรียนรู้  

2.2 นกัเรียนเสนอผลการแก้

โจทยปั์ญหา (KWDL , Flipped 

Classroom) 

2. ความสามารถในการ
เลือกยทุธวธีิการ

แกปั้ญหา 

3. ความสามารถในการ
ใชว้ิธีการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการ

สรุปค าตอบ 
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การจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ 

KWDL 

แนวคดิ The 

Flipped 

Classroom 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ KWDL ร่วมกับ

แนวคดิ The Flipped 

Classroom 

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

นกัเรียนร่วมกนั
ระดมความคิดใน

การรวบรวม

วธีิการแกปั้ญหา
และน าเสนอ

วธีิการแกปั้ญหา 

(D)  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ

โดยครูมีหน้าที่เป็นผูแ้นะน า 

(Flipped Classroom) 

1. ความสามารถในการ
เขา้ใจปัญหา 

2. ความสามารถในการ

เลือกยทุธวธีิการ
แกปั้ญหา 

3. ความสามารถในการ

ใชว้ิธีการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการ

สรุปค าตอบ 

นกัเรียนน าเสนอ

ผลงาน ของ
ตนเอง  (L)  

นกัเรียนน าเสนอ

ผลงาน ของตนเอง   
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวัดผลและ

ประเมินผล  

4.1 ครูวดัและประเมินผลโดย

สงัเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจ
ผลงานของนกัเรียนและแบบฝึก

ทกัษะ 

ประเมินความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

นักเรียนสรุปส่ิง

ที่ไดเ้รียนรู้ (L) 

ครูประเมินผลจาก

ส่ิงที่นักเรี ยนได้

เรียนรู้ดว้ยวิธีการที่
หลากหลาย 

 จากตารางที่ 12 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ดงัน้ี 
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 

 1.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผา่นส่ือ VDO Facebook หรือ 
Youtube ที่ผา่น และมา 

 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถามทบทวน และ
ใหน้กัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้นๆ  

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

 2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นที่1: K (What do we know.) นักเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่

โจทยบ์อกใหท้ราบมี อะไรบา้ง  
   ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นกัเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือ

ส่ิงที่นกัเรียน ตอ้งการรู้  

   ขั้นที่ 3: D (what do we do) นักเรียนร่วมกนัหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ หรือ
ส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้  

 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  

           2.2 นกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

 3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะโดยครูมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

 4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนักเรียนและ

แบบฝึกทกัษะ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  ประชากร
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  

จงัหวดันครปฐม จ านวน  73  คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มตวัอยา่งคือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ  านวน 37 คน ชั้น ป.4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา)  ที่ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

คือวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วย

ในการสุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 วิจยั    (R1: Research)        : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการหาความตอ้งการ

จ าเป็น  
 ขั้นตอนที่ 2 พฒันา (D1: Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะ 

 ขั้นตอนที่ 3 วจิยั     (R2: Research)        : การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะที่สร้างขึ้น  

ขั้นตอนที่ 4 พฒันา (D2: Development)  : การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย    (R1: Research)        : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการหาความตอ้งการ

ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (D1: Developmen) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันาแบบฝึก

ทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  

Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย     (R2: Research)        : การทดลองใช้การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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     ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (D2: Development)  : การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิธีด าเนินการวิจยัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

แกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผูว้จิยัด าเนินการตามกรอบด าเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิ 

การด าเนินการวิจัย 

 เพือ่ใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดรายละเอียด

ของการด าเนินการวิจยัไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย    (R1: Research)        : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการหาความตอ้งการ

ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

 1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี การสร้างการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการ (Need Assessment) ของครู และนักเรียนเก่ียวกับ 
องคป์ระกอบ เน้ือหา และการวดัประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ    
 2. วิธีด าเนินการ 
  2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการสร้างแบบฝึกทกัษะการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษา
จากต ารา เอกสาร งานวจิยัทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

  2.2 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2560) หลกัสูตรสถานศึกษา ในรายวชิา ค 14101 คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4   
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แผนภูมิที่ 4 กรอบด าเนินการวิจยั 
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               2.3 ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา (ก่อนเรียน) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 35 คน เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเบือ้งต้น มาพฒันาแบบฝึกทักษะ
ได้ตรงตามความต้องการและตรงตามเนือ้หา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน น าเสนอข้อมูลทางสถิติ
ด้วย ค่าเฉลีย่ (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2.4 วิเคราะห์ความตอ้งการ (Need Assessment) ของนักเรียนเก่ียวกับการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะที่นักเรียนต้องการ ความต้องการ (Need Assessment) ของ
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัความตอ้งการของครูในการใชแ้บบฝึกทกัษะ ความส าคญัของ
แบบฝึกทกัษะ ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ เน้ือหาในแบบฝึก
ทกัษะ และการวดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ใช้วิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 

   
 3. กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ านวน 36 คน  
  3.2 ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ จ  านวน 5 คน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
  3.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน 
 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 1 ฉบับ เพื่อสอบถามต้องการของ

นักเรียนชั้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยั
และประถมศึกษา) จ  านวน 35 คน เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะและ
ประเภทของชุดแบบฝึกทกัษะที่นกัเรียนตอ้งการ 

 4.2 แบบสัมภาษณ์ความคิ ด เ ห็น  ( Interview Form)  ส าห รับค รูผู ้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 5 คน เก่ียวกบั
ความตอ้งการของครูในการใชแ้บบฝึกทกัษะ ความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ องคป์ระกอบของแบบ
ฝึกทกัษะ เน้ือหาสาระในแบบฝึกทกัษะ และลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี   

      4.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ( Interview Form)  ส าหรับผู ้เ ช่ียวชาญทางด้าน
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 5 คน เก่ียวกบั
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ความตอ้งการของครูในการใชแ้บบฝึกทกัษะ ความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ องคป์ระกอบของแบบ
ฝึกทกัษะ เน้ือหาสาระในแบบฝึกทกัษะ และลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี   

 
5. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือที่ผูว้จิยัใชใ้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 
  5.1 แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่ อสอบถามต้องการของนัก เ รียนชั้ น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
จ  านวน 36 คน เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ และประเภทของชุดแบบฝึก
ทกัษะที่นกัเรียนตอ้งการ จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 สอบถามขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการของนักเรียนเก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบ
ของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา 3) การวดัและประเมินผล ของแบบฝึกทกัษะ 
 ตอนที่ 2  ขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

  การสร้างแบบสอบถาม ผูว้จิยัมีขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

  5.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม หลักการสร้างแบบฝึกทักษะและ
เอกสารต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
  5.1.2 สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความ
ตอ้งการใชแ้บบฝึกทกัษะ และตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะ 
  5.1.3 น าแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้ นให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข  หลงัจากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นแบบฝึกทกัษะ  2  
คน ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านด้านวดัและประเมินผล 1 คน  และ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา 1 คน เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity)  ภาษาที่
ใช้และการประเมินที่ถูกตอ้ง และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of  Item  
Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค์
ที่ตอ้งการวดั 
  ให้คะแนนเท่ากับ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค  าถามนั้ นสอดคล้องกับเน้ือหาตาม
จุดประสงคท์ี่ตอ้งการวดั 
  ให้คะแนนเท่ากับ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค  าถามนั้ นไม่สอดคล้องกับเน้ือหาตาม
จุดประสงคท์ี่ตอ้งการวดั 
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  น าคะแนนที่ไดม้าแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อา้งถึงใน
มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555: 177) 

      IOC   =   R 
     N 

      เม่ือ IOC    แทน ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงคห์รือกบัลกัษณะ
พฤติกรรม 

 R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ถา้ค่า IOC มีค่า  0.50 แสดงว่าขอ้ค  าถามนั้นใชไ้ด ้มีความเหมาะสมหรือมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือกับลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้า  0.50 แสดงว่าข้อค  าถามนั้ นไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือกับลักษณะพฤติกรรมควรตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่         
(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555: 177)  

 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ค  านวณไดมี้
ค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้  

5.1.4 น าแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้ น และปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ   

5.1.5 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 36 คน จงัหวดันครปฐม    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  124 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามไดด้งัแผนภาพ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

5.2 แบบสอบถามความคิด เ ห็น  ( Interview Form)  ส าหรับครูผู ้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 5  คน เก่ียวกบั
ความตอ้งการของครูในการใชแ้บบฝึก ความส าคญัของแบบฝึก องคป์ระกอบของแบบฝึกเน้ือหา
สาระในแบบฝึก  และลกัษณะของแบบฝึกที่ดี เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จ านวน 1 ฉบบั 
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
ช่ือ โรงเรียน วฒิุทางการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน   
 ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะ 

สร้างแบบสอบถามให้คลอบคลุมและตรงตามเน้ือหา 

น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ชั้น ป.4/2 จ  านวน 36 คน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จงัหวดันครปฐม   

น าแบบสอบถามมาปรับปรุง แกไ้ข 

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ตอนที่ 3 สมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัความตอ้งการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การสร้างแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

5.2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแบบ

ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  

Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เพือ่น ามาก าหนดเป็นแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

5.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้คลอบคลุมและตรงประเด็นตามเน้ือหา โดยขอ

ค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
5.2.3 เสนอแบบสัมภาษณ์ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
5.2.4 น าแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้ นให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข หลงัจากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา

(Content Validity) ภาษาที่ใชแ้ละการประเมินที่ถูกตอ้ง และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
เคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ ที่ค  านวณไดมี้

ค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 
5.2.5 น าแบบสมัภาษณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 

5.2.6 น าแบบสมัภาษณ์เก็บขอ้มูลกบัครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ไดด้งัแผนภาพ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องโดยการใช้แจก
แบบสอบถามกบันกัเรียนชั้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ชั้น ป.4/2  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ านวน  36  คน  และด าเนินการสอบถามเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง
กับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลกัการท่ีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะ 

สร้างแบบสอบถามให้คลอบคลุมและตรงตามเน้ือหา 

น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบัครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ 

น าแบบสอบถามมาปรับปรุง แกไ้ข 

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกบัความตอ้งการในการใชแ้บบฝึก

ทกัษะ ตอนที่ 1 ใชส้ถิติค่าร้อยละ (%) ตอนที่ 2ใชค้่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ในตอนที่ 3 วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   

7.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
ตอ้งการใชแ้บบฝึกทกัษะ จ านวน 1 ฉบบั  โดยการวิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ใชค้่าสถิติ

ร้อยละ (%) ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ตารางที่ 13 สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน : R1 
วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด 
ทฤษฎี เก่ียวกบัการสร้างแบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 

ศึกษาและวเิคราะห์

เอกสาร 

ต ารา งานวจิยัเก่ียวกบั

แบบฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถในการ
แกปั้ญหา  ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

1. แบบบนัทึก 

การวเิคราะห์
เอกสาร  

2. วเิคราะห์

เน้ือหา (Content 
analysis) 

2. วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2560) หลกัสูตร
สถานศึกษา ในรายวชิา

ศึกษาและวเิคราะห์

เอกสาร 

หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.

1. แบบบนัทึก 

การวเิคราะห์
เอกสาร  
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ 

คณิตศาสตร์ ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4   

2560)  และหลกัสูตร

สถานศึกษา 

2. วเิคราะห์

เน้ือหา (Content 
analysis) 

3. วเิคราะห์ความตอ้งการ (Need 
Assessment)  
ของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ที่นกัเรียนตอ้งการ 

สอบถามนกัเรียน นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

ชั้น ป.4/2 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยั

ศิลปากร (ปฐมวยัและ

ประถมศึกษา) 
 จ.นครปฐม   

จ านวน 35 คน 

1. แบบสอบถาม 
2. ค่าสถิติที่ใช้

เป็นร้อยละ (%) 
3. ค่าเฉล่ีย (x̄ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  
4. การวเิคราะห์

เน้ือหา (Content  
Analysis) 

4. วเิคราะห์ความตอ้งการ (Need 
Assessment) ของครูผูส้อนวชิา

คณิตศาสตร์ จ านวน 5 คนเพือ่

ศึกษาความตอ้งการใชแ้บบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 

สมัภาษณ์ครู 
 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

จ านวน 5 คน  

1. แบบ
สมัภาษณ์ 

2. ค่าสถิติที่ใช้

เป็นร้อยละ (%)   
3. การวเิคราะห์

เน้ือหา (Content  

Analysis) 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ 

5. วเิคราะห์ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน

เพือ่ศึกษาความคิดเห็นในการใช้

แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 

สมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการ

สอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 คน  

1. แบบ

สมัภาษณ์ 
2. ค่าสถิติที่ใช้

เป็นร้อยละ (%)   

3. การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content  

Analysis) 

 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (D1: Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพ   แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการ
จัดการเ รียน รู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom  เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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 2. วิธีด าเนินการ 
 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ
มาพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) จ านวน 36 คน  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 ชุด 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา  ที่จดักิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    1) ปฐมนิเทศ  จ านวน 1 ชัว่โมง  2) แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8 
แผน แผนละ 2 ชัว่โมง และ  3) สรุปเน้ือหา จ านวน 1 แผน  แผนละ 1 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 18 ชัว่โมง 

 3.แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา  จ  านวน 20 ขอ้  เป็นขอ้สอบปรนัย   20  ขอ้ 

เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) และหลงัเรียน (posttest) โดยเป็นขอ้สอบแบบปรนัยชนิด  4 ตวัเลือก 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน   

                4. แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จดักิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขอบเขตเน้ือหาเร่ือง โจทยปั์ญหา  จ  านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบอตันยั โดยครูก าหนดสถานการณ์ปัญหามาให ้5 ขอ้ ขอ้ละ 12 คะแนน รวม 60 คะแนน 
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 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 

ฉบบัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale) มี 3 ระดบั คือ   มาก   ปานกลาง  น้อย 
จ านวน 10 ขอ้ ค  าถามในประเด็น 3 ประเด็นคือ 1)ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้  2)ดา้นกิจกรรม

การเรียนรู้  3) ดา้นการวดัและประเมินผล 

 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ในการก าหนดรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนในการ สร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  
 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1.1 ศึกษาขอ้มูลที่ไดจ้ากขั้นตอนที่ 1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางพฒันาเคา้โครงแบบฝึกทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1.2 ระบุตวัช้ีวดัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายลกัษณะและวธีิการหาค าตอบของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้ 
 2) ผูเ้รียนสามารถหาค่าเฉล่ียของจ านวนต่าง ๆ ได ้ 
 3) ผูเ้รียนสามารถบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
 4) ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์และแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบั
และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
 
ตารางที่ 14 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 บวก ลบ คูณ หารสราญสุข 

แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

เน้ือหา องค์ประกอบของ

แบบฝึกทักษะ 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

 ปฐมนิเทศ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 

 1 

1 วธีิการแกโ้จทยร์ะคน 1) ช่ือเร่ือง  

2) ค  าน า  
3) สารบญั     

4) ค  าช้ีแจง         

5)วตัถุประสงค ์
(มาตรฐานและ

ผลการเรียนรู้)     
6) แบบฝึกทกัษะ 

 

 

2 

2 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์

ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธี

ท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 

2 

3 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์
ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์การแสดงวธีิ

ท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การลบ) 

2 

4 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์

ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธี
ท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและ

การลบ) 

2 

5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์

ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธี

2 
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แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

เน้ือหา องค์ประกอบของ

แบบฝึกทักษะ 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

ท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและ

การหาร) 

6 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์

ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธี
ท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหา

ค่าเฉล่ีย) 

2 

7 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์
ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธี

ท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ 

คูณและหาร) 

2 

8 ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผน
แกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การ

แสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การ

บวก ลบ คูณและหาร) 

2 

 - ทดสอบความรู้หลงัเรียน (Post-test) 
- ทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 

 1 

รวม 18 

  
 1.3 ก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระที่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 1.4 สร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 8 ชุด แต่ละชุด ประกอบดว้ย 
- ช่ือเร่ือง ประเด็นส าคญัหรือหัวขอ้บทเรียน 

- ค  าน า เพือ่บอกวตัถุประสงคข์องการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 

- ค  าช้ีแจงในการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
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- สารบญั ส่วนที่บอกเน้ือหา ต  าแหน่ง กิจกรรมต่าง  ๆภายในแบบฝึกทกัษะ 

- วตัถุประสงค ์ ของแบบฝึกทกัษะ เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการแกโ้จทย์
ปัญหา  

- แบบทดสอบก่อนเรียน แบบอตันยั  จ  านวน 10 ขอ้ เพือ่วดัความสามารถในการแกปั้ญหา 
- แบบฝึกทกัษะ  

- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 1.5 น าแบบฝึกทกัษะเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งแล้ว
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผล ดา้นเน้ือหา และดา้นการสอน จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

แบบฝึก แลว้น ามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence 

:IOC) ถา้ค่า IOC มีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั .50  (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2557) แสดงว่าแบบฝึกนั้นใชไ้ด ้โดย
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ เท่ากบั 1.00  

+1   หมายถึง  แน่ใจวา่แบบฝึกนั้นมีความสอดคลอ้ง 
 0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบฝึกนั้นมีความสอดคลอ้งหรือไม่ 

-1   หมายถึง   เม่ือแน่ใจวา่แบบฝึกนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 

น าคะแนนที่ไดม้าแทนค่าในสูตรดงัน้ี 

                                                                  IOC  =   R 

                                                                                   N  

IOC    หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบฝึกที่สร้างขึ้น 
R        หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 

R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

N       หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ทั้งน้ีแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีรายการประเมิน  3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ  3 ขอ้  2) 
ดา้นส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 5 ขอ้    3) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 2 ขอ้ รวมจ านวน 10 ขอ้  

 1.8 น าแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ ์ตรวจสอบความถูกตอ้งเพือ่แกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้  
 1.9 น าแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ที่ไดป้รับปรุงแลว้ไปหาประสิทธิภาพทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่  4 ชั้น ป.4/2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  จ  านวน 36 คน  ซ่ึงก าลงั

ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดลอง  ดงัน้ี 
  1.9.1 แบบสนาม (Field Tryout) น าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถ

ในการแกปั้ญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่แตกต่างกนั คละความสามารถ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง  เพือ่น าไปหาประสิทธิภาพเทียบกบัเกณฑ ์80/80 และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

 จากการทดลองภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะ (E1/E2)  เท่ากับ 82.00 
/81.27 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 

 1.10 น าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไปทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข  

 1.11 น าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ

พฒันาแบบฝึกทกัษะ 

ก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

วางแผนการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

สร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ( PBL) 

และเทคนิค  KWDL ตามแนวคิด The Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 

น าแบบฝึกทกัษะเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

น าแบบฝึกทกัษะท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปหาประสิทธิภาพทดลองใชก้บันกัเรียน จ านวน 35 คนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 

น าแบบฝึกทกัษะท่ีไปทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

น าแบบฝึกทกัษะมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้
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 2. แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8  แผนโดยสอน

แผนละ 2 ช่ัวโมง มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

 2.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระการ

เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา ศึกษาเร่ืองแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2.2 สังเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาขอ้มูลขั้นพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 เพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 2.3 ระบุตวัช้ีวดัเพือ่เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย

ใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 
 2.4 ก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระที่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 2.5 วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.6 สร้างแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 18 ชัว่โมง โดยมี
องค์ประกอบดังน้ี สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระส าคญั/ความคิดรวบยอดสาระการ เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้  
 2.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งแล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านวดัผล ด้านเน้ือหา และด้านการสอน จ านวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้าน เวลา เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การวดัและ
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ประเมินผลของแผนการจดัการเรียนรู้ แลว้น ามาวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of 

Item Objective Congruence :IOC) ถา้ค่า IOC มีค่ามากกวา่ หรือเท่ากบั .50 (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2557 : 177) 
แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นใชไ้ด ้โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

 
+1   หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้ง 

 0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งหรือไม่ 

-1   หมายถึง   เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
น าคะแนนที่ไดม้าแทนค่าในสูตรดงัน้ี 

                                                                  IOC  =   R 

                                                                                   N  
IOC    หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

R        หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 

R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N       หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 ทั้งน้ีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) มีรายการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สาระส าคญั  1 ขอ้ 2) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ขอ้ 3) ด้านสาระการเรียนรู้ 2 ขอ้ 4) ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขอ้ 5) การวดัผลประเมินผล  2 ขอ้ 6) ส่ือการเรียนรู้ 1 ขอ้ รวมจ านวน 16 ขอ้ ผลการ

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ ที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 1.00 ทุก
ขอ้ 

 2.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้น

เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ตรวจสอบความถูกตอ้งเพือ่แกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้ 
 2.9 น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปหาประสิทธิภาพทดลองใชร่้วมกับแบบ

ฝึกทกัษะกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) จ  านวน 36 คน ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561   ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดลอง   
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สังเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลขั้นพื้นฐานในขั้นตอนที ่1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ระบุตวัช้ีวดั 

ก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระที่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ทีไ่ดป้รับปรุงแลว้ไปหาประสิทธิภาพทดลองใชก้บันักเรียน จ านวน 36 คนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใชใ้นการทดลอง 

น าแผนการกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างตอ่ไป 

ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งเพ่ือแกไ้ขกอ่นน าไปทดลองใช ้

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไปทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข 
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 3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง โจทย์ปัญหา เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ มีทั้งหมด 20 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ 

ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  

ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการด าเนินการสร้าง

ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก 
  3.1.1 คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  3.1.2 ผงัมโนทศัน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  3.1.3 สาระและมาตรฐาน ตวัช้ีวดั การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ 
  3.1.4 การจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.2 ศึกษาหลกัการทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จากเอกสารหลักสูตร
และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 3.3 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ และน าไปใช้ 
     ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายลกัษณะและวธีิการหาค าตอบของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้ 
2) ผูเ้รียนสามารถหาค่าเฉล่ียของจ านวนต่าง ๆ ได ้ 
3) ผูเ้รียนสามารถบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
4) ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์และแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบั
และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
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ตารางที่ 15 ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อสอบปรนัย 

ความรู้

ความจ า 

ความ

เข้าใจ 

การ

น าไปใช้ 

การ

วิเคราะห์ 

ประเมิน

ค่า 

สร้างสรรค์ รวม 

ค 1.1 ป.4/10 

 

- 7 6 8 - - 20 

  
 3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา  แบบปรนยั  4 ตวัเลือก  จ  านวน  20 

ขอ้  

 3.5 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา และตารางวิเคราะห์แบบทดสอบไป
ให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ค  าแนะน าแล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  คน 

ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการวดัประเมินผล และการจดัการเรียนการสอน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของการวดัและใชดุ้จพินิจเพื่อตรวจสอบความเที่ยวตรงของเน้ือหา และน าตารางวิเคราะห์ค่าดัชนี

ความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

 ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 
1.00 ทุกขอ้ 

 3.6 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช้

เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 35 คน และน าผลการ

ทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้ หาค่าความยาก-ง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
  3.6.1 การตรวจสอบความยาก-ง่าย (Difficulty) ใชส้ัญลกัษณ์ (P) โดยมีเกณฑก์ าหนดค่า

ความยาก-ง่าย คือ 0.20 – 0.80 (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2557 : 188) ซ่ึงมีค่าความยาก-ง่าย อยูใ่นระดบั 0.67-0.86 

  3.6.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก 
0.20 ขึ้นไป  ถือวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัเรียนเก่งและอ่อนไดดี้ (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2557 : 186) ซ่ึงมี

ค่าอ านาจจ าแนก อยูใ่นระดบั 0.22-0.56 

  3.6.3 การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจยัเลือกขอ้สอบที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบค่าความยาก-ง่าย และค่าอ านาจจ าแนก น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใชว้ธีิการของ

Kuder – Richardson  จากสูตร KR20 (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2557 : 182) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.82 
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 ความเช่ือมัน่ที่มีค่าเขา้ใกล ้ 1.0 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง ทั้งน้ีแบบทดสอบที่ดีควรที่มี
ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง  0.6 ถึง 1.0   
 3.7 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ดงัแผนภูมิ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ศึกษาหลกัการทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จากเอกสารหลกัสูตรและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ น าไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบหา

คุณภาพของแบบทดสอบกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยั

และประถมศึกษา) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 36 คน และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้ หาค่า

ความยาก-ง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมัน่ 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา ไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั 

สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบตามมาตรฐานการเรียนรู้แบะตวัช้ีวดั 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา และตาราง
วิเคราะหแ์บบทดสอบไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ และใหค้ าแนะน าแลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
คน น าตารางวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
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 4. การสร้างแบบประเมินความสามารถในการคดิแก้ปัญหาคณติศาสตร์เป็นแบบทดสอบ

ประเมินความสามารถในการคดิแก้ปัญหาคณติศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณติศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom  

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4โดยมีขอบเขต

เน้ือหา เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน เป็นแบบทดสอบอตันยั โดยครูก าหนดสถานการณ์มาให ้5 ขอ้ ขอ้ละ 

12 คะแนน รวม 60 คะแนน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 4.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 4.2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างแบบทดสอบอตันยั 
 4.3 วเิคราะห์ สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง โจทยปั์ญหาระคน 

ที่จะน ามาสร้างเป็นแบบทดสอบ 
 4.4 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบอตันยั 

โดยการก าหนดสถานการณ์ปัญหาต่างๆ จ านวน 10 ขอ้ เพือ่คดัเลือกมาเป็นเคร่ืองมือวจิยั 5 ขอ้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ดงัตาราง 
 

ตารางที่ 16 เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
รายการ เกณฑ์การประเมนิ 

3 2 1 

1. ความเขา้ใจปัญหา เขา้ใจปัญหา อธิบาย

ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ
ทราบอะไรมี

วธีิด าเนินการได้

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

เขา้ใจปัญหา อธิบาย

ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ
ทราบอะไรมี

วธีิด าเนินการบางส่วน

ไม่ถูกตอ้ง 

เขา้ใจปัญหา อธิบาย

ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ
ทราบอะไรมี

วธีิด าเนินการไม่

ชดัเจนหรือไม่เขา้ใจ
ปัญหา 

2. การเลือกยทุธวธีิ

การแกปั้ญหา 

เลือกวธีิแกปั้ญหาได้

เหมาะสมและเขียน

ประโยคสญัลกัษณ์ที่

เลือกวธีิแกปั้ญหาซ่ึง

อาจจะน าไปสู่ค  าตอบ

ที่ถูกตอ้งแต่ยงัมีส่วน

เลือกวธีิแกปั้ญหาและ

เขียนประโยค

สญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง 
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รายการ เกณฑ์การประเมนิ 

3 2 1 

ใชใ้นการค านวณได้
ถูกตอ้ง 

ผดิโดยอาจจะเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ได้

ไม่ถูกตอ้ง 

3. การใชว้ธีิการ

แกปั้ญหา 

น าวธีิแกปั้ญหาไป

ใชไ้ดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 

น าวธีิแกปั้ญหาไป

ใชไ้ดเ้หมาะสมแต่ยงั
ไม่สมบูรณ์ 

น าวธีิแกปั้ญหาไป

ใชไ้ดไ้ม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

4. การสรุปค าตอบ สรุปค าตอบสมบูรณ์

และสามารถ

ตรวจสอบค าตอบได้
ถูกตอ้ง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์

แต่ไม่สามารถ

ตรวจสอบค าตอบได้
ถูกตอ้ง 

สรุปค าตอบไม่

สมบูรณ์และไม่

สามารถตรวจสอบ
ค าตอบไดถู้กตอ้ง 

 

โดยมีเกณฑค์่าเฉล่ีย ร้อยละ ระดบัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ดงัตาราง 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับทักษะในการคดิแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 
 

ตารางที่ 17 เกณฑค์่าเฉล่ีย ร้อยละ ระดบัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย คะแนน ร้อยละ ระดับทักษะในการคดิ

แก้ปัญหาคณติศาสตร์ 

2.50 – 3.00 9 -12 คะแนน 80 ขึ้นไป ดี 

1.50 – 2.49 5 – 8 คะแนน ร้อยละ 51 - 79 พอใช ้

1.00 – 1.49 0 - 6 คะแนน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ปรับปรุง 

 

 4.5 น าแบบประเมินทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา
วทิยานิพนธเ์พือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขค าถามที่ใชใ้นแบบทดสอบ 

 4.6 น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และตารางวเิคราะห์
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดั

ความสามรถในการคิดแกปั้ญหาไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
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ในดา้นเน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใช ้และดา้นวดัและประเมินผล เพือ่น าไปหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งของแบบทดสอบ แลว้เลือกขอ้สอบทีมี่ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index 
of Objective Congruence :IOC) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมิน

ความสามารถ ที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 

  
 มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ และน าไปใช้ 
     ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายลกัษณะและวธีิการหาค าตอบของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้ 
2) ผูเ้รียนสามารถหาค่าเฉล่ียของจ านวนต่าง ๆ ได ้ 
3) ผูเ้รียนสามารถบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
4) ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์และแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบั
และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้ 
 

แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

เน้ือหา เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

 ปฐมนิเทศ 

- ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

1 

1 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน

ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 

(การบวก) 

2 
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แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

เน้ือหา เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 

2 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน

ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
(การลบ) 

2 

3 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 

(การคูณ) 

2 

4 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 

(การหาร) 

2 

5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน

ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
(การบวก ลบ) 

2 

6 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 

(การคูณและการหาร) 

2 

7 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน

ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
(การบวก ลบ คูณและหาร) 

2 

8 ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การ

เขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทย์

ปัญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 

2 

 - ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
- ทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 

1 

รวม 18 

4.7 น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ที่แกไ้ขแลว้ไป

ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
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ประถมศึกษา) จ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัที่ท  าแบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้ 
 4.8 น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ที่นกัเรียนท า น ามาตรวจ

ใหค้ะแนน ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 4.9 น าผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์มาวเิคราะห์รายขอ้ การ

วเิคราะห์แบบประเมินทกัษะเพือ่หาคุณภาพของแบบประเมิน คือ การหาค่าความยากง่ายและค่า

อ านาจจ าแนก โดยค านวณจากสูตรของ วทินียแ์ละซาเบอร์ (D.R.Whitney and D.L. Sabers, 1970 
อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ,2539 :81) เกณฑใ์นการพจิารณาเก่ียวกบัคุณภาพของ

แบบประเมิน  คือ ขอ้สอบที่มีคุณภาพจะมีความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก 

(r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
 4.10 น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ที่ไดจ้  านวน 10 ขอ้ ไป

ตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิแอลฟา (α – Coefficient) ตามวธีิ
ของคอนบราค (Cronbach) (มาเรียม  นิลพนัธุ์,2557 : 183) 

 4.11 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยน าไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ

ประถมศึกษา) จ  านวน 36 คน โดยประเมินทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ระหวา่งการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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สรุปข้ันตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังภาพ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 10 การสร้างแบบประเมินทกัษะในการแกปั้ญหาที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถ 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

น าแบบประเมินความสามารถวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนท า น ามาตรวจให้คะแนน 

ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 35 คน 

น าผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์รายขอ้ 

น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ท่ีไดจ้  านวน 5 ขอ้ ไปตรวจสอบหาค่า

ความเช่ือมัน่ 

น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างข้ึน ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนพิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงในดา้นเน้ือหาเพ่ือน าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 
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การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึก

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  
Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

5. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  1 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ เพ่ือให้เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดย

ก าหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 เห็นดว้ยในระดบัมาก                    เท่ากบั 3  

 เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง           เท่ากบั 2 

 เห็นดว้ยในระดบันอ้ย                    เท่ากบั 1  
 ค าถามแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1)บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 2)การจดักิจกรรมในการ

เรียนรู้ และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 15 ขอ้ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,2546 : 

72-74) 

2.50 - 3.00 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมาก 
1.50 - 2.49 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

1.00 - 1.49 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

 5.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  จากเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 5.2 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็น  จ  านวน 15 ขอ้ แบ่งเป็นดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 5 ขอ้ และดา้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ  านวน  5 

ขอ้ 
                   5.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น

การวดัผล ดา้นเน้ือหา และดา้นการสอน จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของประเด็นใชดุ้ลยพินิจ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความคิดเห็น  ขอ้ความ และวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
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สอดคลอ้ง ตามเทคนิค IOC ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความ

คิดเห็น ที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 
 5.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็น  ไปปรับปรุง แกไ้ขขอ้ความให้กระชบั ชดัเจน และเขา้ใจ

ง่ายยิง่ขึ้น 
 5.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็น  ไปใช้สอบถามความคิดเห็น  กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในการทดลอง  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

แผนภูมิที่ 11 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็น ของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในดา้นเน้ือหา ดา้น

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น   

น าแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชว้ดัความพึงพอใจกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุง แกไ้ขขอ้ความให้กระชบั ชดัเจน และเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวดัผล ดา้นเน้ือหา และดา้นการสอน จ านวน 

5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของประเด็นใชดุ้ลยพินิจเพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของ ขอ้ความ และแบบสอบถามความคิดเห็น 

วิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง ตามเทคนิค IOC 
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การจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล การวิเคราะห์ความคิดเห็น 3 ระดับใช้ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการด าเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ด าเนินการทดลองตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูว้ิจยัได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบที่ผูว้ิจ ัยสร้างขึ้ นและ
ทดสอบความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหากับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  
 2. ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผูว้ิจัย
สร้างขึ้นจ านวน 10 แผน ระยะเวลา 18  ชัว่โมง  ท  าการทดลองสอนในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 

 1.1 ครูให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผ่านส่ือ VDO Facebook หรือ 
Youtube ที่ผา่น และมา 

 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถามทบทวน และให้

นกัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้น  ๆ 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

 2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่1: K (What do we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้ทราบมี 

อะไรบา้ง  

 ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่นักเรียน 
ตอ้งการรู้  

 ขั้นที่ 3: D (what do we do) นักเรียนร่วมกันหาค าตอบตามที่โจทย  ์ต้องการ หรือส่ิงที่ตนเอง

ตอ้งการรู้  
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 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  

 2.2 นกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

 3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะโดยครูมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom)  

ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

 4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนักเรียนและแบบ

ฝึกทกัษะ 
 3. ในขณะจัดการเรียนรู้ผู ้วิจัยด าเนินการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ E1 โดยใช้

แบบทดสอบทา้ยชัว่โมงจ านวน 8 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 
 4. ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยัสร้าง

ขึ้น ซ่ึงเป็นขอ้สอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบที่ท  าการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ขอ้ 

 5. ผูว้จิยัด าเนินการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยแบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหา จ านวน 5 ขอ้ 

                    6. ผูว้จิยัใหน้ักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 7. น าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และผลจากการท าแบบสอบถามความ
คิดเห็น  มาวิเคราะห์ขอ้มูลตามภาพที่ 5 สรุปขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  

Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจยั และใชส้ถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์

การวจิยั โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item 

Objective Congruence)  
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 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index 

of Item Objective Congruence)  
 1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ ดงัน้ี 
   1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ โดยการหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

   1.3.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของขอ้สอบ 
    1.3.2.1  การตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนผูต้อบ

ขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑค์วามยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 (มา

เรียม นิลพนัธุ,์2549 : 188)  
    1.3.2.2  การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ตรวจสอบว่า 

ขอ้สอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนไดดี้เพียงใด โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไป ถือวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกเด็กเก่งและอ่อนไดดี้ (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2557 : 186)  

   1.3.3 การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบผลการวัดที่

สม ่าเสมอและคงที่ หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใชว้ิธีการของKuder-Richardsonจากสูตร KR20 
(มาเรียม  นิลพนัธุ,์2549 : 182) โดยใชเ้กณฑค์่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 

 1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ด าเนินการหา

คุณภาพ  ดงัน้ี 
   1.4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ โดยการหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
   1.4.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบประเมิน

ความสามารถ 

    1.4.2.1  การตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนผูต้อบถูก
ในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 (มาเรียม นิลพนัธุ์

,2549 : 188)  

    1.4.2.2  การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ตรวจสอบว่า 
แบบทดสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนไดดี้เพียงใด โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 

ขึ้นไป ถือวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกเด็กเก่งและอ่อนไดดี้ (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2557 : 186)  
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   1.4.3 การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบผลการวัดที่

สม ่าเสมอและคงที่ หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใชว้ิธีการของ Kuder-Richardson จากสูตร KR20 
(มาเรียม  นิลพนัธุ,์2559 : 182) โดยใชเ้กณฑค์่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 

 1.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น ด าเนินการดงัน้ี 
 ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 

Congruence)  

 2. การตรวจสอบสมมติฐาน  
        2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบฝึกทกัษะ โดยการหาประสิทธิภาพ E1/E2 

  2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหา 

ใชค้่าสถิติ ดงัน้ี 
   2.2.1 ค่าเฉล่ีย (x̄ ) 

   2.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหา ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยการทดสอบค่า (t-test) แบบ dependent (มาเรียม  นิล
พนัธุ,์2549 : 197) 

  2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา ใชค้่าสถิติ ดงัน้ี 

   2.3.1 การวเิคราะห์เน้ือหา 
   2.3.2 ค่าร้อยละ (%) 

  2.4 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  

Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในดา้นการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศในการ

เรียนรู้ และประโยชน์ที่ไดรั้บ การวเิคราะห์ความคิดเห็น  3 ระดบัใชค้่าสถิติ ดงัน้ี 
   2.4.1 ค่าเฉล่ีย (x̄ ) 

   2.4.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 

ตารางที่ 18 สรุปวธีิการด าเนินการวิจยั (D1) 
วัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

1. เพือ่พฒันาแบบ
ฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4ใหมี้

ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 

สร้างแบบฝึก
ทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4 

(ฉบบัร่าง) 

- ครูผูส้อน 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ส่ือและนวตักรรม 
1 คน 

- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การสอนหลกัสูตร
และการสอน 2 คน 

- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัและ

ประเมินผล 2 คน 

แบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทย์

ปัญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4 

วเิคราะห์
ขอ้มูลโดย

การหาค่า 
IOC 

2. เพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพและหา

ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทกัษะการ

แกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ย
การจดัการเรียนรู้

หาคุณภาพและหา
ประสิทธิภาพของ

แบบฝึกทกัษะการ
แกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

4/2โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยั

ศิลปากร (ปฐมวยั

และประถมศึกษา) 
จ านวน 36 คน  

แบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทย์

ปัญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

- ค่าเฉล่ีย 
- ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ค่าที (t-test) 

แบบ 
Dependent 
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วัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง
ความสามารถใน

การแกปั้ญหา  ของ
นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 

KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

4 ทดลอง

ภาคสนามกบั
นกัเรียน 36 คน 

แนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่
เสริมสร้าง

ความสามารถใน

การแกปั้ญหา  
ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4 

(ฉบบัร่าง) 

3. การปรับปรุง

แกไ้ขแบบฝึก

ทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  
Flipped Classroom  

เพือ่เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ของ

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 

- ตวรจสอบความ

เหมาะสมของ

องคป์ระกอบ
ภายในแบบฝึก

ทกัษะ 

- ปรับปรุงแกไ้ข
แบบฝึกทกัษะ 

ฉบบัร่างที่
พฒันาขึ้น 

- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ส่ือและนวตักรรม 

1 คน 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การสอนหลกัสูตร

และการสอน 2 คน 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การวดัและ
ประเมินผล 2 คน 

แบบฝึกทกัษะ

การแกโ้จทย์

ปัญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4 (ฉบบัร่าง) 

วเิคราะห์

ขอ้มูลโดย

การหาค่า 
IOC 
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 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย     (R2: Research)        : การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 2. แบบแผนการวิจัย 

 การออกแบบการวจิยัใชแ้บบ One- Group Pretest Posttest  Design (Tuckmann, 1999: 160)  

ดงัแสดงในตาราง 

แบบแผนการวจิยั 
ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลงัทดลอง 

T1 X T2 
T1 แทน การทดสอบก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะ 
X แทน การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ 
T2 แทน การทดสอบหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  4   ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ที่ก  าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 2 ห้องเรียน ไดแ้ก่ ชั้น ป.4/1 และชั้น ป.4/2 จดัห้องเรียนแบบคละกัน นักเรียนทั้งสองห้องมี

ความสามารถไม่แตกต่างกนั รวมนกัเรียน 73 คน 

 กลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/1  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ านวน 37 คน โดยไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากหอ้งเรียน 
 



  158 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ 
 1. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 

 2. แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  
เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. ผูว้ิจยัไดน้ าชุดแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน   
 3. ท  าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา 
 4. ด าเนินการทดลองโดยใชช้ั้น ป.4/1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) จ านวน 37 คน โดยไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จบัฉลากหอ้งเรียน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 

 1.1 ครูให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผ่านส่ือ VDO Facebook หรือ 

Youtube ที่ผา่น และมา 

 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถามทบทวน และให้
นกัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้น  ๆ 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

 2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 ขั้นที่1: K (What do we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้ทราบมี 

อะไรบา้ง  
 ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่นักเรียน 

ตอ้งการรู้  
 ขั้นที่ 3: D (what do we do) นักเรียนร่วมกันหาค าตอบตามที่โจทย ์ต้องการ หรือส่ิงที่ตนเอง

ตอ้งการรู้  

 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  
            2.2 นกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

 3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะโดยครูมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

 4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนักเรียนและแบบ
ฝึกทกัษะ 

  3. ในขณะจัดการเรียนรู้ผู ้วิจัยด าเนินการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ E1 โดยใช้

แบบทดสอบทา้ยชัว่โมงจ านวน 8 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 
 5. ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยัสร้าง

ขึ้น ซ่ึงเป็นขอ้สอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบที่ท  าการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ขอ้ 
 6. ผูว้จิยัด าเนินการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยแบบประเมินความสามารถใน

การแกปั้ญหา จ านวน 5 ขอ้ 

                    7. ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 8. น าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และผลจากการท าแบบสอบถามความ
คิดเห็น  มาวเิคราะห์ขอ้มูลตามภาพที่ 5 สรุปขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย     (R2: Research)        : การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปขั้นตอน ดงั

ตาราง 

สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 

ตารางที่ 19 สรุปขั้นตอนการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการ
แกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วัตถุประสงค์ 

การวิจัย 

วิธีการด าเนิน 

การวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

เพือ่ทดลองใช้

แบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทย์

ปัญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ย
การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่
เสริมสร้าง

ความสามารถใน

การแกปั้ญหา  
ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4ใหมี้

ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 

- จดัการเรียนรู้

ตามที่แผนการ
จดัการเรียนรู้

ก าหนดไว ้

- ทดลองใชแ้บบ

ฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  

- ทดสอบทกัษะ

ในการแกปั้ญหา 

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

4 ชั้น ป.4/1 

จ  านวน 37 คน 
โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (ปฐมวยั

และ

ประถมศึกษา) 

เอกสาร 

- แผนการจดั
กิจกรรมการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์  
- แบบฝึกทกัษะ 

- แบบทดสอบ 

- แผนการจดั

กิจกรรมการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์  

- แบบฝึกทกัษะ 
- แบบทดสอบ 

 

- หาค่า IOC 

- ร้อยละ 
- ค่าเฉล่ีย 

- ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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     ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (D2: Development)  : การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1. วัตถุประสงค์ 
 เพือ่การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นแบบฝึกทกัษะฉบับสมบูรณ์ ที่มีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

 2. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  4   ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ที่ก  าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 2 ห้องเรียน ไดแ้ก่ ชั้น ป.4/1 และชั้น ป.4/2 จดัห้องเรียนแบบคละกัน นักเรียนทั้งสองห้องมี

ความสามารถไม่แตกต่างกนั รวมนกัเรียน 73 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/1  โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ านวน 37 คน โดยไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากหอ้งเรียน 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
3.2 แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

4. วิธีด าเนินการ 
4.1 การประเมินผลการเรียนรู้  

 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา ของนักเรียนจากการทดสอบก่อน
การเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ (Pre-test) และหลงัด าเนินการสอนเสร็จส้ินแลว้ (Post-test) 
โดยมีขั้นตอนการประเมิน ดงัน้ี 
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  4.1.1 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที่ไดป้รับปรุงจนสมบูรณ์แลว้ ไปทดสอบกบั
นกัเรียนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/1  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) จ านวน 37 คน 
  4.1.2 น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนน โดยใหเ้กณฑค์ะแนน ดงัน้ี ตอบถูกให้ 
1 คะแนน  ตอบผดิหรือไม่ตอบ ให ้0 คะแนน 
  4.1.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการทดสอบก่อนการใชชุ้ดแบบฝึก
ทกัษะ และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ   

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent เพื่อหาค่าความต่างของคะแนนก่อนและหลงัการใช้

แบบฝึกทกัษะ 

 4.2  ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
แบบประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบอตันยั โดยการ

ก าหนดสถานการณ์ปัญหาต่างๆ จ านวน 10 ขอ้ เพือ่คดัเลือกมาเป็นเคร่ืองมือวจิยั 5 ขอ้ เกณฑก์ารให้

คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ดงัตารางที่ 16-17 

รายการ เกณฑ์การประเมนิ 

3 2 1 

1. ความเขา้ใจปัญหา เขา้ใจปัญหา อธิบาย
ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ

ทราบอะไรมี

วธีิด าเนินการได้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

เขา้ใจปัญหา อธิบาย
ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ

ทราบอะไรมี

วธีิด าเนินการบางส่วน
ไม่ถูกตอ้ง 

เขา้ใจปัญหา อธิบาย
ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ

ทราบอะไรมี

วธีิด าเนินการไม่
ชดัเจนหรือไม่เขา้ใจ

ปัญหา 

2. การเลือกยทุธวธีิ

การแกปั้ญหา 

เลือกวธีิแกปั้ญหาได้

เหมาะสมและเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ที่

เลือกวธีิแกปั้ญหาซ่ึง

อาจจะน าไปสู่ค  าตอบ
ที่ถูกตอ้งแต่ยงัมีส่วน

เลือกวธีิแกปั้ญหาและ

เขียนประโยค
สญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง 
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รายการ เกณฑ์การประเมนิ 

3 2 1 

ใชใ้นการค านวณได้
ถูกตอ้ง 

ผดิโดยอาจจะเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ได้

ไม่ถูกตอ้ง 

3. การใชว้ธีิการ

แกปั้ญหา 

น าวธีิแกปั้ญหาไป

ใชไ้ดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 

น าวธีิแกปั้ญหาไป

ใชไ้ดเ้หมาะสมแต่ยงั
ไม่สมบูรณ์ 

น าวธีิแกปั้ญหาไป

ใชไ้ดไ้ม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

4. การสรุปค าตอบ สรุปค าตอบสมบูรณ์

และสามารถ

ตรวจสอบค าตอบได้
ถูกตอ้ง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์

แต่ไม่สามารถ

ตรวจสอบค าตอบได้
ถูกตอ้ง 

สรุปค าตอบไม่

สมบูรณ์และไม่

สามารถตรวจสอบ
ค าตอบไดถู้กตอ้ง 

โดยมีเกณฑค์่าเฉล่ียระดบัความสามารถในการคดิแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ดงัตาราง 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในการคดิแก้ปัญหาคณติศาสตร์เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  

ค่าเฉลี่ย คะแนน ร้อยละ ระดับทักษะในการคดิ

แก้ปัญหาคณติศาสตร์ 

2.50 – 3.00 9 -12 คะแนน 80 ขึ้นไป ดี 

1.50 – 2.49 5 – 8 คะแนน ร้อยละ 51 - 79 พอใช ้

1.00 – 1.49 0 - 6 คะแนน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ปรับปรุง 

  
4.3 สอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom  เ พ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่ มี ต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  1 ฉบับ เป็น

แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ เพ่ือให้เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 4 โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
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เห็นดว้ยในระดบัมาก                    เท่ากบั 3  

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง           เท่ากบั 2 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ย                    เท่ากบั 1  

 ค าถามแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1)บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 2)การจดักิจกรรมในการ
เรียนรู้ และ 3) ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 15 ขอ้ ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดเกณฑ์

ในการแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,2546 : 72-74) 

2.50 - 3.00 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมาก 
1.50 - 2.49 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

1.00 - 1.49 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

 จากขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (D2: Development)  : การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการ

แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   
ตารางที่ 20 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนที่ 4  การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (D2: Development) 
วัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

เพือ่เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อน

และหลงัใชแ้บบ
ฝึกทกัษะ 

ทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนเร่ือง โจทย์

ปัญหา ก่อนและ
หลงัการใชแ้บบ

ฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4 ชั้น ป.4/1 

โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยั

ศิลปากร (ปฐมวยั

และ
ประถมศึกษา) 

จ านวน 35 คน 

แบบทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนเร่ือง โจทย์

ปัญหา 

- ค่าเฉล่ีย 

- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ค่าที (t-test) แบบ 
Dependent 



  165 

วัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่

เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

4โดยใช้

แบบทดสอบ
จ านวน 20 ขอ้ 

เพือ่ศึกษา

ความสามารถใน

การแกปั้ญหา 
ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้  

แบบประเมิน

ความสามารถใน

การแกปั้ญหา  
จ านวน 5 ขอ้ 

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 

4 ชั้น ป.4/1 
โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร (ปฐมวยั
และ

ประถมศึกษา) 
จ านวน 35 คน 

แบบประเมิน

ความสามารถใน

การแกปั้ญหา 
 

- ร้อยละ (%) 

- การวิเคราะห์

เน้ือหา 

เพือ่ศึกษาความ
คิดเห็นของ

นกัเรียน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นหลงั

การใชแ้บบฝึก
ทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ย

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

4 ชั้น ป.4/1 
โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร (ปฐมวยั

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 

- ร้อยละ (%) 
- การวิเคราะห์

เน้ือหา 
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วัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการด าเนินการ

วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

การจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped 

Classroom  เพือ่
เสริมสร้าง

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  

ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 
4จ  านวน 15 ขอ้ 

และ

ประถมศึกษา) 
จ านวน 35 คน 
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บทที่ 4  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัและพฒันาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการ
จัดการเ รียน รู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom  เพื่อ เสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ การแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (R1: 

Research) 

 ตอนที่ 2 ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข วิชาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (D1: Development) 

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  (R2: Research) 

 ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (D2: Development) 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ตอนที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้แบบฝึกทกัษะ ดว้ย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  ตอนที่ 4.2 ผลความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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  ตอนที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะด้วยการ

จัดการเ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์
ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped 
Classroom  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 (R1: 
Research) 

ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน จ าแนกออกเป็น  5 ส่วน 
 1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   
 2. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ต่อการพฒันาแบบฝึกทักษะ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. ผลการวเิคราะห์การเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 4. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบถามเก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ3) 

การวดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 37 คน    
 5. ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 จากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน 5 คน ในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 
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จ านวน 5 คน โดยการสอบถามเก่ียวกบั  1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ3) การวดั

และประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ  

 1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตร์   

 ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และ หลกัสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ พบวา่ การจดัการศึกษา  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มี

ความสมดุล ทั้งดา้น ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ  าเป็นต่อ
การศึกษาต่อการ ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน

ความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  มีความสามารถในการคิด  

เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์  การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และความสามารถในการ

แกปั้ญหาต่างๆที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อีกทั้งยงัพบวา่การจดัการศึกษา โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญัตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัศาสตร์ อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียน เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  เวลา 18  ชัว่โมง ประกอบดว้ยเน้ือหา ชุด

ที่ 1 วิธีการแกโ้จทยร์ะคน ชุดที่ 2 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) ชุดที่ 3 การวิเคราะห์

โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์การแสดงวธีิท าและหาค าตอบ

ของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) ชุดที่ 4 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแก้โจทย์
ปัญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและ

การหาร) ชุดที่ 5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 

การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) ชุดที่ 6 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา 
การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทย์

ปัญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) ชุดที่ 7 ทบทวนการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์
ปัญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ 

คูณและหาร) ชุดที่ 8 การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์

ปัญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การสร้างโจทย์
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ปัญหา)ให้เป็นไปตามหลกัการ จุดมุ่งหมายและสมรรถนะ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยั
และประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา   

 

 2. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ พบวา่ แบบฝึกทกัษะ เป็นส่ือการ

สอนที่ครูสร้างขึ้นเพือ่ให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติั ให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และความช านาญในเร่ือง
นั้น ๆ มากขึ้น นักเรียนมีทกัษะเพิ่มขึ้นสามารถ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยการจดัการเรียนการ

สอนนั้นเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียน เปล่ียนการสอนที่ครูเป็นศูนยก์ลาง ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

ครูมีหน้าที่อ  านวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศ ส่ือการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้รู้จัก
กระบวนการแก้ปัญหา องค์ประกอบของแบบฝึกทกัษะที่ส าคญัมีดังน้ี  ช่ือเร่ือง ค  าน า ค  าช้ีแจง 

สารบญั วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงจะปรากฎอยูใ่นแบบฝึก

ทกัษะชุดที่ 1 คือ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จะปรากฎอยูใ่นแบบ
ฝึกทกัษะชุดสุดทา้ย คือ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อน 

ส าหรับการจดัการเรียนรู้ที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการแกปั้ญหาประกอบการใชแ้บบฝึก
ทกัษะ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ซ่ึงเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน

การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ได้แลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ไดแ้ลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน มีทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์และถา้จดัให้เรียนฝึกท างาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะช่วยพฒันาทกัษะการอยูร่่วมกนัทางสงัคม ซ่ึงงานวจิยัในคร้ังน้ีมีการก าหนดให้
ผูเ้รียนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตามล าดบัขั้นของเทคนิค KWDL ดงัน้ี  

 ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน โดย การใช้ค  าถามทบทวนความรู้เดิม เสนอ

สถานการณ์ของโจทยปั์ญหา 

 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นที่1: K (What we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อก
ใหท้ราบมี อะไรบา้ง  
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  ขั้นที่ 2: W (What we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่

นกัเรียน ตอ้งการรู้  
  ขั้นที่ 3: D (What we do to find out.) นกัเรียนร่วมกนัหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ 

หรือส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้  
  ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ โดยเสนอผลการแก้โจทย์

ปัญหา 

 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล โดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุ่มและ

แบบฝึกทกัษะ 
 นอกจากน้ีการน าจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้นชั้นเรียนมาใชร่้วมกบัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้ทคนิค KWDL นั้นเป็นการกลบัดา้นชั้นเรียนจากที่เคยเรียนเน้ือหาที่โรงเรียน ท าการบา้นที่บา้น 

กลบัดา้นชั้นเรียนโดยการเรียนเน้ือหาที่บา้นผา่นส่ือวดีิทศัน์และมาท าการบา้นที่โรงเรียนโดยมีครูท า
หนา้ที่เป็นโคช้ช่วยเหลือในการท าภาระงาน ช้ินงานซ่ึงเหมาะส าหรับผูเ้รียนยคุปัจจุบนั นกัเรียนใน

ยคุน้ีเติบโตขึ้นมาพร้อมกบัอินเทอร์เน็ต Youtube, Facebook และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

จึงมีความคุน้ชินและมีทกัษะในการใช้ส่ือเหล่าน้ีเป็นอย่างดี ดังนั้นการน าส่ิงเหล่าน้ีมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 

 1.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผา่นส่ือ VDO Facebook หรือ 
Youtube  

 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถามทบทวน และ
ใหน้กัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้นๆ  

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

 2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นที่1: K (What do we know.) นักเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่

โจทยบ์อกใหท้ราบมี อะไรบา้ง  
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   ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นกัเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือ

ส่ิงที่นกัเรียน ตอ้งการรู้  
   ขั้นที่ 3: D (what do we do) นักเรียนร่วมกนัหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ หรือ

ส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้  
 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  

           2.2 นกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

 3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะโดยครูมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

 4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนักเรียนและ

แบบฝึกทกัษะ 

 

3. ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน 
 

ตารางที่ 21 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ตารางวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ คะแนนเต็ม x̄  ค่าเฉลี่ยร้อยละ S.D. แปลความหมาย 
ผลการเรียนรู้ 
(ก่อนเรียน) 

20 11.46 57.30 3.73 
 

ปรับปรุง 

 จากตารางผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน ท า

แบบทดสอบ แบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน พบวา่ ผลการเรียนรู้ (ก่อน

เรียน) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

4. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
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Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 1 ห้องเรียน  37 คน โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 2) เน้ือหา 

และ3) การวัดและประเมินผล ของแบบฝึกทักษะ     

 ผลของการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ3) การวดัและประเมินผล ของแบบฝึก

ทกัษะ  วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัตาราง 

 

ตารางที่ 22 ขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง บวก 
ลบ คูณ หาร สราญสุข ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
 

18 
19 

 
 

49 
51 

รวม 37 100 
2. ช่องทางในการใชเ้ทคโนโลยขีองนกัเรียน 

2.1 ทางบา้นมีคอมพวิเตอร์ และสามารถเขา้ถึง   
       อินเทอร์เน็ตได ้
2.2 สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/แทบ็เลตของตนเองใน 
       การเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา 
2.3 สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/ แทบ็เลตของผูป้กครอง 
       ในการเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
2.4 ใชค้อมพวิเตอร์ของโรงเรียนในการเขา้ถึง 
       อินเตอร์เน็ต 
2.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………… 

 
24 
 

14 
 

37 
 

37 
 
- 

 
64.86 

 
94.60 

 
100 

 
100 
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ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ร้อยละ 

5ตอนที่ 2 ความต้องการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การแก้
โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom 
3) การวดัและประเมินผล  

3.1 นกัเรียนเคยใชแ้บบฝึกทกัษะที่ครูผูส้อนจดัเตรียมให้ 
      ประกอบการเรียนหรือไม่ 
      3.1.1  เคย               
      3.1.2 ไม่เคย 
3.2 นกัเรียนชอบแบบฝึกทกัษะประกอบการเรียนวชิา  
       คณิตศาสตร์หรือไม่ 
       3.2.1  ชอบ              
       3.2.2 ไม่ชอบ                    
       3.2.3  เฉยๆ 
3.3 นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกที่นกัเรียนชอบควรมีลกัษณะ  
       เป็นอยา่งไร (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
       3.3.1  มีภาพสีประกอบ    
       3.3.2  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบพร้อมระบายสี        
       3.3.3  มีกิจกรรมใหต้อบค าถามหลากหลายรูปแบบ   
       3.3.4  เนน้เน้ือหาความรู้มากๆ 
       3.3.5  อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

37 
- 
 
 

36 
1 
 
- 
 
 

25 
25 
20 
1 
- 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

97.30 
2.70 

 
- 
 
 

67.56 
67.56 
54.05 
2.70 

- 
4. ลกัษณะของเน้ือหาในแบบฝึกทกัษะที่สมควรมี 

4.1 เนน้เร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 
4.2 พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา 
4.3 เขา้ใจง่าย ไม่ยากจนเกินไป 
4.4 เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 
4.5 พฒันาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ   
      และหาร 

 
24 
35 
37 
35 
36 
 

 
64.86 
94.59 
100 

94.59 
97.30 

 



  175 

ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ร้อยละ 

4.6 ตรงกบัความสามารถของนกัเรียน 35 94.59 
5. ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ตรงกบัความตอ้งการในการเรียนรู้
เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

5.1  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูมีรูปแบบการสอนที่ไม่เนน้ 
       การบรรยาย   

              5.2  นกัเรียนตอ้งการส่ือการเรียนผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
                    ไดเ้ขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และมีส่วนร่วมในการเรียน 
                     การสอนนั้น  

5.3 นกัเรียนตอ้งการลดการบา้น ภาระงาน ที่จะตอ้งไป 
      ท  าที่บา้น   
5.4  นกัเรียนตอ้งการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดล้ง 
       มือปฏิบตัิ 
5.5  นกัเรียนตอ้งการช่องทางติดต่อส่ือสารกบัครูไดง่้าย 
       ขึ้นนอกจากที่โรงเรียน   

              5.6  อ่ืนๆ 

 
 

37 
 

34 
 
 
3 
 

28 
 

25 
 
- 

 
 

100 
 

91.89 
 
 

8.11 
 

75.68 
 

67.56 
 
 

6. รูปแบบของการประเมินผลที่นกัเรียนตอ้งการ 
              6.1  การตรวจช้ินงาน (การท าแบบฝึกทกัษะ) 

6.2  การท าแบบทดสอบ 
6.3  การสอบถาม 
6.4  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
6.5  อ่ืนๆ  

 
33 
1 
23 
19 
- 

 
89.19 
2.70 

62.16 
51.35 

- 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - - 

 จากตารางที่ 22 ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน  37 คน พบว่า ช่องทางในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยนักเรียนสามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/แท็บเลตของผูป้กครอง
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ในการเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใชค้อมพิวเตอร์ของโรงเรียนในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้ 

จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทางบา้นมีคอมพวิเตอร์และสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้จ  านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/แท็บเลตของตนเองในการเขา้ถึงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา ตามล าดบั 
 ความตอ้งการของนักเรียนในการใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom 

นักเรียนเคยใชแ้บบฝึกทกัษะที่ครูผูส้อนจดัเตรียมให้ประกอบการเรียน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 นกัเรียนชอบแบบฝึกทกัษะประกอบการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

97.30 และไม่ชอบแบบฝึกทกัษะ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 นักเรียนคิดว่าแบบฝึกทกัษะที่

นักเรียนชอบควรมีลกัษณะ มีภาพสีประกอบ ให้นักเรียนวาดภาพประกอบพร้อมละบายสี จ  านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.56 มีกิจกรรมใหต้อบค าถามหลากหลายรูปแบบ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.05 เน้นเน้ือหาความรู้มากๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดบั ลกัษณะของเน้ือหา
ในแบบฝึกทกัษะที่นกัเรียนคิดวา่สมควรมีคือ เขา้ใจง่ายไม่ยากจนเกินไป 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

พฒันาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณและหาร จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30

พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก ตรงกบัความสามารถของนกัเรียน  
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 และเนน้เร่ืองที่เก่ียวขอ้งงกบัชีวติประจ าวนั จ  านวน 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 64.86 ตามล าดบั ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ตรงกบัความตอ้งการในการเรียนรู้เร่ือง

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ขอนกัเรียน นักเรียนตอ้งการรูปแบบการสอนที่ไม่เนน้การบรรยาย 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนตอ้งการส่ือสารการเรียนผา่นทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้ถึงได้

ง่าย สะดวก และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั้น จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89 นักเรียน
ตอ้งการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดล้งมือปฏิบตัิ จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 นักเรียน

ตอ้งการช่องทางติดต่อส่ือสารกบัครูไดง่้ายจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.56 นกัเรียนตอ้งการลด

การบา้น ภาระงาน ที่จะตอ้งไปท าที่บา้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 ตามล าดบั รูปแบบของ
การประเมินผลที่นกัเรียนตอ้งการ ตรวจช้ินงาน (การท าแบบฝึกทกัษะ) จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 89.19 การสอบถาม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35 และการท าแบบทดสอบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 

 5. ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ จ านวน 5 คน ใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) และผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอน

คณติศาสตร์ จ านวน 5 คน 

 ผลการศึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ วชิา คณิตศาสตร์ 

เร่ือง วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 5 คน ในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 

และผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ  านวน 5 คน โดยการสอบถามเก่ียวกับ  1) 
องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ3) การวดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ โดยใช้

แบบสมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured  Interview ) ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

คณิตศาสตร์  

ตารางที่ 23 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวนครูและ

ผู้เช่ียวชาญ (คน) 
ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
4 
6 

 
40 
60 

รวม 10 100 
2. ช่วงอาย ุ

2.1 30-38 ปี 
2.2 39-47 ปี 
2.3 47 ปีขึ้นไป 

 
5 
3 
2 

 
50 
30 
20 

รวม 10 100 

3. ระดบัการศึกษา 
3.1 ปริญญาตรี 

 
1 

 
10 
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สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวนครูและ
ผู้เช่ียวชาญ (คน) 

ร้อยละ 

3.2 ปริญญาโท 
3.3 ปริญญาเอก 

5 
4 

50 
40 

รวม 10 100 

4. สาขาการศึกษา 
4.1 คณิตศาสตร์ 
4.2 วจิยัและสถิติทางการศึกษา 
4.3 การประถมศึกษา 

 
4 
2 
4 

 
40 
20 
40 

รวม 10 100 

5. มหาวทิยาลยัที่ศึกษา 
5.1 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
5.2 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
5.3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
5.4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
5 
2 
1 
1 

 
50 
20 
10 
10 

รวม 10 100 

6. ประสบการณ์การท างาน 
6.1 ต  ่ากวา่ 10 ปี 
6.2 10 – 14 ปี 
6.3 20 ปีขึ้นไป 

 
5 
3 
2 

 
50 
30 
20 

รวม 10 100 
7. สถานที่ท  างาน 
7.1 คณะศึกษาศาสตร์ 
7.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 
7.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 
4 
5 
 
1 

 
40 
50 
 
10 

รวม 10 100 
 

  จากตารางที่ 23 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ของครูและผูเ้ช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ 
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
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40 ช่วงอาย ุ30-38 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 39-47 ปี  จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 47 ปี

ขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระดบัการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
ปริญญาเอกจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ปริญญาตรี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สาขา

การศึกษา คณิคศาสตร์ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 การประถมศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 วจิยัและสถิติทางการศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มหาวทิยาลยัที่ศึกษา มหาวทิยาลยั

ศิลปากร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิฒ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

20 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ  านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 ประสบการณ์การท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50  10-14 

ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 20 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สถานที่ท  างาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 

 ตอนที่ 2  ประเด็นสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิเคราะห์
เน้ือหาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

 ด้านความส าคัญของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

แก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 ผูเ้ช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าวว่า “แบบฝึก
ทกัษะมีความส าคญัต่อความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพราะวิชา

คณิตศาสตร์เป็นวชิาที่มีลกัษณะเป็นทฤษฎี เป็นนามธรรม เน้ือหาต่างๆมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั 
ความรู้ขั้นสูงตอ้งใชห้ลกัการ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ต่อเน่ืองกนั จะเรียนคูณได ้ตอ้งบวก ลบ ได้

ก่อน จะแกโ้จทยปั์ญหาได ้ตอ้งวิเคราะห์โจทยไ์ดก่้อน ดงันั้นถา้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะต่างๆ ที่

เป็นพื้นฐานอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ จนท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในแต่ละทกัษะที่จ  าเป็นของการ
เรียนรู้ในเน้ือหานั้นๆ จะท าใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้งและชดัเจน เกิด

การเรียนรู้จนติดตวัเป็นทกัษะ ซ่ึงสามารถน าไปแกปั้ญหาไดต้ลอดเวลา เม่ือนกัเรียนสามารถปฏิบตัิ

อะไรได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ส่ิงที่โจทยก์  าหนดให้ในโจทย์ปัญหา
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คณิตศาสตร์ สามารถหาส่ิวที่โจทยต์อ้งการให้หาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถสร้างประโยคสัญลกัษณ์

หรือสมการตลอดจนด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหานั้นๆได้ถูกตอ้ง ตามนิยาม 
สจัพจน์ ทฤษฎี กฏเกณฑท์างคณิตศาสตร์ไดทุ้กขั้นตอน การกระท าเช่นน้ี นกัเรียนตอ้งไดรั้บการฝึก

ซ่ึงตอ้งท าซ ้ าๆหลายๆแบบ ท าหลายๆกิจกรรม จนท าใหเ้กิดเป็นทกัษะต่อไป” 

 ด้านองค์ประกอบที่ส าคัญของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เ พ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าววา่ “องคป์ระกอบ
ของแบบฝึกทกัษะควรประกอบดว้ย 1)คู่มือการใชแ้บบฝึกทกัษะส าหรับครูและนกัเรียน 2) ขั้นตอน
อธิบายการใชแ้บบฝึกทกัษะที่ชดัเจน 3) มีส่วนของการน าเสนอเน้ือหา ทฤษฏี ตวัอยา่งที่ชดัเจนและ
ถูกตอ้ง 4)ในส่วนวธีิการฝึกตอ้งมีการฝึกหลายๆแบบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตอ้งมีหลายๆขอ้จนท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งแม่นย  า 5) มีการใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย รูปแบบของแบบฝึกสวยงาม มีสีสนัต ์มี
การ์ตูน มีตวัหนงัสือน่าอ่าน จดัเวลาในการท าแบบฝึกทกัษะที่เหมาะสม”  
 ด้านลักษณะของโจทย์ปัญหาที่ดีที่จะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหามากที่สุด 
 ผูเ้ช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าวว่า “การเลือก
โจทยปั์ญหาที่ดีในแบบฝึกทกัษะควรมีลกัษณะโจทยท์ี่เป็นสถานการณ์ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็น
สถานการณ์เชิงเหตุผลหรือใชใ้นชีวติจริงในสภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบนั อาจมีการ บูรณาการกบัวิชา
อ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
หรือควรมีแนวในลกัษณะของ PISA หรือ O-NET , NT , LASไม่ควรใชต้วัเลขจ านวนมาก แต่ควรมี 
Concept การคิดที่หลากหลาย เน้ือหาของโจทยค์วรมีความสร้างสรรค ์ลกัษณะของค าถาม ควรมี
ความชัดเจน กะทัดรัด มีความทันสมัย เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน กระตุ ้นความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้รียนในการแกปั้ญหาได”้ 
 ด้านแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom  
เพ่ือใช้ในการพัฒนาความสามารถในแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าววา่ “แนวทางการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom ควรมีจุดเนน้ที่การท าความ
เขา้ใจกับนักเรียน ผูป้กครอง ให้ชัดเจนที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกที่ครูสร้างขึ้นอยา่ง
แทจ้ริง ควรพึงระวงัเร่ืองการบริหารจดัการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแบบฝึกอยา่งแทจ้ริง การบริหาร
เวลาของการใช้แบบฝึกตอ้งเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน การมอบหมายภาระงานเน้นความ
รับผดิชอบของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมขณะอยูท่ี่บา้น” 
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 ด้านแนวทางการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าววา่ “แนวทางการ
พฒันาแบบฝึกทกัษะ ตอ้งศึกษา วิเคราะห์เน้ือหาให้ชดัเจนตามตวัช้ีวดัของหลกัสูตร ตอ้งออกแบบ

แบบฝึกทกัษะตามขั้นตอนและศึกษาวิธการสร้างแบบฝึกทกัษะให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ มีการทดลองใช ้(Try Out) ให้ครบถว้นทุกขั้นตอน การน าไปใชค้วรให้นักเรียนได้ฝึก
การท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือมีโจทยห์ลากหลายเพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกท าไดด้ว้ยตนเอง” 

 ด้านการวัดและประเมินผลแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าววา่ “ควรมีการวดั
และประเมินผลในลกัษณะที่เป็นการวดัทกัษะ/กระบวนการ ซ่ึงแบบวดัน่าจะเป็นแบบอตันยัที่จะท า

ให้ผูเ้รรียนแสดงทกัษารแก้โจทยปั์ญหาอย่างสมบูรณ์ และควรมีเกณฑ์การวดัและประเมินผล 
(Rubric) ที่ชดัเจนสมบูรณ์ รวมถึงเกณฑก์ารประเมินผลที่ครบถว้นถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ควร

มีการถามความเห็นของผูเ้รียนวา่แบบฝึกที่สร้างขึ้นที่จะน าไปใชก้บันกัเรียน นกัเรียนพงึพอใจหรือ

ตอ้งการแบบฝึกรูปร่างหนา้ตาอยา่งไร”  
 

 จะเห็นไดว้่าผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ

การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  
Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 ทั้งจากที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งต่อการพฒันาแบบฝึกทกัษะ และการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   การวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ ความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  การศึกษาขอ้มูล พื้นฐานและความตอ้งการในการ
พฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
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ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบถามเก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ3) 
การวดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ  และการศึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

พฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4   เป็นฐานโดยการ สอบถามจากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 5 

ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ จ  านวน 5 ท่าน เก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) 
เน้ือหา และ3) การวดัและประเมินผลของ แบบฝึกทกัษะ  ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็น

ที่จะพฒันาแบบฝึกทกัษะที่ตรงตามความตอ้งการและความสามารถของนกัเรียน ไดอ้งคป์ระกอบที่

ส าคัญของแบบฝึกทักษะ คือ 1) ช่ือเรือง  2) ค  าน า 3 ) ค  าช้ีแจง 4 ) สารบัญ 5 ) วตัถุประสงค์ 
(มาตรฐาน และตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้)  6 ) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) แบบฝึกทกัษะ และ 8) 

แบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระดบัที่สูงขึ้น 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  

KWDL ร่วมกับแนวคิด The Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1   คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความ 
ตอ้งการพฒันาแบบฝึกทกัษะ วิชาโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The 

Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

มาใชใ้น การพฒันาแบบฝึกทกัษะ โดยมีขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นตอน คือ  1) การพฒันาแบบฝึกทกัษะ  2)  การ
ตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 3) การปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทกัษะดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 1) การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

 ตอ้งการพฒันาแบบฝึกทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL 

ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลและความตอ้งการขั้น

พื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ได้แก่ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
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ประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาแนวคิด ทฤ ษฎี งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

แบบฝึกทกัษะ การวเิคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหา (ก่อนเรียน) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 และศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ เก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของ

แบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ 3) การวดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ โดยการสอบถามจากนกัเรียน 
และการศึกษาขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการพฒันาแบบฝึกทกัษะ จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคณิตศาสตร์ โดยการสมัภาษณ์ พบวา่ แบบฝึกทกัษะเป็นนวตักรรม

ที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง แบบฝึกทกัษะจึงเป็น
เคร่ืองมือที่ครูสามารถน ามาใชส้ าหรับจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุผล มีองคป์ระกอบที่ส าคญั 

คือ 1) ช่ือเร่ือง 2) ค  าน า 3) สารบญั 4) ค  าช้ีแจง 5) วตัถุประสงค ์(มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั) 6) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 7) แบบฝึกทกัษะจ านวน 8 ชุด ดงัตาราง 

ตารางที่ 24 โครงสร้างแบบฝึกทกัษะ 
ชุดที่ เร่ือง 

ชุดที่ 1 วธีิการแกโ้จทยร์ะคน 

ชุดที่ 2 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค
สญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 

ชุดที่ 3 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค

สญัลกัษณ์การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการ

ลบ) 

ชุดที่ 4 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค
สญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการ

หาร) 

ชุดที่ 5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค

สญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) 

ชุดที่ 6 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค

สญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณ
และหาร) 
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ชุดที่ เร่ือง 

ชุดที่ 7 ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก 

ลบ คูณและหาร) 

ชุดที่ 8 การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแก้

โจทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหา (การสร้างโจทยปั์ญหา) 

 แบบฝึกทกัษะ ประกอบดว้ยขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ 

หารระคน ซ่ึงนักเรียนจะมีความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึ้น  นักเรียนไดรู้้จกัการคิดหาเหตุผล 

กระบวนการแกปั้ญหา  เกิดความรู้ ความเขา้ใจ  และมีทกัษะการคิดค านวณ ที่สามารถประยกุตใ์ช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัสอดคลอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การ

ส่ือสาร การส่ือความหมายทาง คณิตศาสตร์และการน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 ในการส่งเสริมความสามารถในการปัญหา ประกอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  

KWDL ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom มีขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมให้

ผู้เรียน (Flipped Classroom)1.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผา่นส่ือ VDO 

Facebook หรือ Youtube ที่ผ่าน และมา 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน 

โดยครูใชค้  าถามทบทวน และให้นักเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้นๆ ขั้นตอนที่ 2 ขั้น

ด าเนินการสอน 2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นที่1: K (What do we know.) นักเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้ทราบมี 
อะไรบา้ง ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่

นกัเรียน ตอ้งการรู้ ขั้นที่ 3: D (what do we do) นกัเรียนร่วมกนัหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ หรือ
ส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้ ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นักเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ 2.2 นักเรียนเสนอ

ผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ 3.1 นกัเรียนท าแบบ

ฝึกทกัษะโดยครูมีหน้าที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom)ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล 

4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสงัเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนกัเรียนและแบบฝึกทกัษะ 

และยงัมีการวดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะที่หลากหลาย การตรวจจากแบบฝึกทกัษะ การ
สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การตอบค าถาม มีทั้งครูเป็นผูป้ระเมิน อีกทั้งการตรวจโจทย์
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ปัญหา ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The 

Flipped Classroom   

 2) การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือก่อนไปทดลองใช ้โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 5 คือ  ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหา 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและวิธีการสอน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือและนวตักรรม 1 

ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 2 ท่าน เป็นผูป้ระเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และน า

ขอ้เสนอต่างๆมาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ มีองคป์ระกอบที่ส าคญัไดแ้ก่ 

1) ช่ือเร่ือง 2) ค  าน า  3) สารบัญ 4) ค  าช้ีแจง  5) วตัถุประสงค์ (มาตรฐานและและตัวช้ีว ัด)                     

6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) แบบฝึกทกัษะ จ านวน 8 ชุด คือ ชุดที่ 1 วธีิการแกโ้จทยร์ะคน  ชุดที่ 2
การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธีท  า

และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) ชุดที่ 3 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทย์
ปัญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและ

การลบ) ชุดที่ 4 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 

การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการหาร) ชุดที่ 5 การวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของ

โจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) ชุดที่ 6 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การ

เขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร)  
ชุดที่ 7 ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) ชุดที่ 8 การสร้างโจทย์
ปัญหา ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 

การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การสร้างโจทยปั์ญหา)  8) แบบทดสอบหลงัเรียน 

ให้คะแนนความสอดคล้องของประเด็น การเรียงล าดับองค์ประกอบของ แบบฝึกทกัษะ ความ
เหมาะสมองคป์ระกอบภายในของแบบฝึกทกัษะมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั และองคป์ระกอบมี

ความชดัเจน สามารถแสดงสิงทีมุ่งหวงัให้เกิดกบัตวัผูเ้รียน ผลการประเมินจาก ผูเ้ชียวชาญ ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั 1.00 ดงันั้น องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ  มีความสอดคลอ้ง  

 2. ความสอดคลอ้งส่ือและแหล่งเรียนรู้ของแบบฝึกทกัษะ ให้คะแนนความสอด คลอ้ง

ของประเด็น จุดประสงคก์ารเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน วยัของผูเ้รียน การดึงดูดความ สนใจ 
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และส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา ผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง

(IOC) เท่ากบั 1.00  ดงันั้น ส่ือและแหล่งเรียนรู้ของแบบฝึกทกัษะ มีความสอดคลอ้ง  
 3. ความสอดคลอ้งเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ ให้คะแนน ความ

สอดคลอ้งของประเด็น จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั 1.00 ดงันั้น เคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ มีความสอดคลอ้ง   

 4.   ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ จ  านวน 10 แผน ให้คะแนนความ                           
สอดคล้องของประเด็น องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ สาระส าคญั  สาระการเรียนรู้

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล ผลการ 

ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 1.00  ดังนั้ น องค์ประกอบของ 
แผนการจดัการเรียนรู้ ประเด็นองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ สาระส าคญั  สาระการเรียนรู้  

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง การเรียนรู้ และเครืองมือวดัและประเมินผล มีความ
สอดคลอ้ง 

 

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ แบบภาคสนาม (Filed  Tryout) ขั้นหาประสิทธิภาพ

แบบภาคสนาม (Filed  Tryout)  

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Filed  Tryout) ขั้นหาประสิทธิภาพ
แบบภาคสนาม (Filed  Tryout) ทดลองกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 36 คน ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

ตารางที่ 25 การค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Filed  Tryout) 
การทดสอบ จ านวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 36 96 78.72 82.00 E1/E2 
82.00/81.27 ผลลพัธ ์(E2) 36 40 32.51 81.27 
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 จากตารางที่ 25 การค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะแบบภาคสนาม (Filed  

Tryout) พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.00 และผลการทดสอบ 
หลงัเรียน (E2) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.27 แสดงว่า การพฒันาแบบฝึกทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์ โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกับแนวคิด The Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 82.00 / 81.27 ซ่ึง

สูงกวา่เกณฑ ์มาตรฐาน 80/80  

  

 3) การปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะ 

 จากการตรวจสอบแบบฝึกทกัษะ โดยอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบความ 

สอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะ โดยผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นหลกัสูตรและวิธีการสอน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือและนวตักรรม 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ

ประเมินผล 2 คน โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Filed  Tryout) ซ่ึง
ผูว้ิจยั ไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสังเคราะห์ประเด็นการปรับปรุงแกไ้ข สรุปไดด้งัน้ี 1. ปรับเกณฑ์

การวดัและประเมินผล จากเดิมเกณฑก์ารวดัและประเมินผลไม่ชดัเจน จึงปรับให้เกณฑก์ารวดัและ

ประเมินผลมีความชดัเจน มีความเป็นปรนยัมากขึ้น  2. ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ เพิม่ความชดัเจน
ในกิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด 

The Flipped Classroom 

  

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง บวกลบ คูณ หาร สราญสุข โดยใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกับแนวคดิ The Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 ในขั้นน้ี ผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้แบบฝึกทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง บวกลบ คูณ หาร สราญสุข 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระยะเวลาในการ

ทดลอง จ านวน 18 ชัว่โมง 10 แผนการเรียนรู้ ส าหรับการทดลองนั้น ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการใช้แบบฝึกทักษะ 
ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ผูว้ิจยัไดน้ าชุดแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน   
 2. ท  าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา 
 3. ด าเนินการทดลองโดยใชช้ั้น ป.4/1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) จ านวน 37 คน โดยไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จบัฉลากหอ้งเรียน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 

 1.1 ครูให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผ่านส่ือ VDO Facebook หรือ 

Youtube ที่ผา่น และมา 

 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถามทบทวน และให้
นกัเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้น  ๆ 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  

 2.1 ครูแนะน าเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นที่1: K (What do we know.) นกัเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้ทราบมี 

อะไรบา้ง  
 ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงที่นักเรียน 

ตอ้งการรู้  
 ขั้นที่ 3: D (what do we do) นักเรียนร่วมกันหาค าตอบตามที่โจทย ์ต้องการ หรือส่ิงที่ตนเอง

ตอ้งการรู้  

 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้  
            2.2 นกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  

 3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะโดยครูมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom) 
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ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

 4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนักเรียนและแบบ
ฝึกทกัษะ 

 4. ในขณะจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบเพือ่หาประสิทธิภาพ E1โดยใชแ้บบทดสอบ
ทา้ยชัว่โมงจ านวน 8 ชุด ชุดละ 2 ขอ้ 

 5. ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยัสร้าง

ขึ้น ซ่ึงเป็นขอ้สอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบที่ท  าการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ขอ้ 
 6. ผูว้จิยัด าเนินการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยแบบประเมินความสามารถใน

การแกปั้ญหา จ านวน 5 ขอ้ 

                    7. ผูว้จิยัใหน้ักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 8. น าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และผลจากการท าแบบสอบถามความ

คิดเห็น  มาวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  
เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  

 ตารางที่ 26 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ชั้น ป.4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) จ  านวน 37 คน ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

การทดสอบ จ านวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
กระบวนการ (E1) 37 96 79.16 82.46 E1/ E2  

82.46/80.00 ผลลพัธ ์(E2) 37 20 16 80.00 
 

 จากตารางที่ 26 การค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะแบบฝึกทกัษะ พบวา่ ผล

การทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.46 และผลการทดสอบ หลงัเรียน (E2) มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.00 แสดงว่า การพฒันาแบบฝึกทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจดัการ
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เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 82.46/80.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน 80/80  

 9. นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ  านวน 5 ขอ้ โดย

สอบถามเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
และประโยชน์ที่ไดรั้บ 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบทดสอบ จ านวน 20 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 20 
คะแนน ที่สร้างขึ้นทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 37 

คน แบบแผนการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบแผน One- Group Pretest Posttest  Design (Tuckmann, 1999: 
160) ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 

 ตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom 
เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/1 จ  านวน 
37 คน ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
การทดลอง n คะแนน

เต็ม 
x̄  S.D. ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 
แปลความ t-test p 

ก่อนเรียน 37 20 11.46 3.78 57.30 ปรับปรุง 1.69 .00 
หลงัเรียน 37 20 16.19 2.82 80.95 ดี 
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 จากตารางที่ 27 ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom 
เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ป.4/1 จ  านวน 

37 คน ดว้ยแบบทดสอบแบบปรนัย จ  านวน 20 ขอ้ 20 คะแนนวิเคราะห์ดว้ย t-test แบบ Dependent 

พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียน (x̄  = 16.19 , S.D. = 2.82 ) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̄  = 11.46 , S.D. = 3.78)  

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่ก  าหนดไวค้ือ นกัเรียนมี

ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 4.2 ผลความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบทดสอบ จ านวน 5 ขอ้ ขอ้ละ 12 คะแนน รวม 60 

คะแนน ที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัจดัการเรียนรู้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน แบบแผนการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบแผน One- Group 

Pretest Posttest  Design (Tuckmann, 1999: 160) ได้ผลความสามารถในการแก้ปัญหารายด้าน 

ประกอบดว้ย 1)ความเขา้ใจปัญหา 2) การเลือกยทุธวิธีการแกปั้ญหา 3) การใชว้ิธีการแกปั้ญหา 4) 
การสรุปค าตอบ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 ผลของความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ตามขั้นตอนการแกปั้ญหาโดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียน 

x̄  S.D. ร้อยละ แปลความ 
1. ความเขา้ใจปัญหา 3 0.00 100 ดี 
2. การเลือกยทุธวธีิการแกปั้ญหา 2.81 0.46 93.69 ดี 
3. การใชว้ธีิการแกปั้ญหา 2.51 0.56 83.78 ดี 
4. การสรุปค าตอบ 2.35 0.63 78.38 พอใช ้

รวม 2.67 0.41 88.96 ดี 
 จากตารางที่ 28 ผลของความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  
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เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามขั้นตอนการ

แก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom พบว่า ความสามารถในการ

แกปั้ญหาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี (x̄  = 2.67 , S.D. = 0.41 )  ละเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

นกัเรียนมีความสามารถในการเขา้ใจปัญหาอยูใ่นระดบัดี (x̄  = 3.00 , S.D. = 0.00) ความสามารถใน

การเลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี (x̄  =2.81, S.D. = 0.46) ความสามารถในการใช้วิธี

แกปั้ญหา อยูใ่นระดบัดี (x̄  =2.51, S.D. = 0.56 )  ความสามารถในการสรุปค าตอบ อยูใ่นระดบัปาน

กลาง (x̄  = 2.35 , S.D. = 0.63 )  เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่สรุปขั้นตอนที่ได้มาซ่ึงค  าตอบยงัไม่

ชดัเจน ตามล าดบั   

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ผลของความสามารถในการแก้ปัญหาหลังใช้แบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  

Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 โดยภาพรวมได ้ดงัน้ี 

 ตารางที่ 28 ผลของความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
การทดลอง n คะแนน

เต็ม 
x̄  S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ แปลความ 

หลงัเรียน 37 60 53.40 1.42 89.00 ดี 
 จากตารางที่ 29 ผลของความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom 

เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ชั้น ป.4/1 จ  านวน 37 คน ดว้ยแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 5 ขอ้ 60 คะแนน พบวา่ ผลการเรียนรู้

หลงัเรียน (x̄ = 53.40 , S.D. = 1.42 )  อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่ก  าหนดไว้

คือ นกัเรียนที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดี 

 ตอนที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  
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เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 ตอน 

ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ

การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  
Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 ในดา้นต่างๆ คือ ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการ

วดัประเมินผล จ านวนทั้งส้ิน 15 ขอ้ โดยเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดบั ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี (บุญชม  

ศรีสะอาด,2546 : 72-74) 
2.50 - 3.00 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมาก 

1.50 - 2.49 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

1.00 - 1.49 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 ตารางที่ 29 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

ข้อ รายการแสดงความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 
ล าดับที ่

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้     

1 นกัเรียนมีอิสระในการคิดและแสดง
ความคิดเห็น 

3.00 0.00 มาก 1 

2 นกัเรียนมีโอกาสไดค้น้ความหาความรู้

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

3.00 0.00 มาก 1 

3 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและ

สนุกสนานในการเรียนรู้ 

3.00 0.00 มาก 1 

4 ครูสอนแบบเป็นกนัเองไม่ตึงเครียด 3.00 0.00 มาก 1 
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ข้อ รายการแสดงความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 
ล าดับที ่

5 นกัเรียนอยากตอบปัญหาในกิจกรรม

การเรียนรู้ 

3.00 0.00 มาก 1 

สรุป 3.00 0.00 มาก 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 

ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom   

    

6 นกัเรียนไดฝึ้กคิด วเิคราะห์และหาแนว
ทางการแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน 

2.92 0.28 มาก 2 

7 นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการแกโ้จทย์

ปัญหาไดดี้ขึ้น 

2.73 0.45 มาก 5 

8 กิ จกรรมท า ให้นัก เ รี ยนได้พัฒนา

ความคิดของตนเอง 

2.76 0.44 มาก 4 

9 กิจกรรมท าให้นักเรียนคน้พบความรู้

ดว้ยตนเอง 

2.92 0.28 มาก 2 

10 นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ 

3.00 0.00 มาก 1 

สรุป 2.97 0.29 มาก 2 

ด้านการวัดและประเมนิผล     

11 การทดสอบของครูมีการประเมิน
ความรู้เป็นระยะซ่ึงท าใหน้กัเรียน

สนใจเรียนรู้เพิม่ขึ้น 

3.00 0.00 มาก 1 

12 นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป

ประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนั
ตลอดจนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

2.49 0.51 ปานกลาง 5 
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ข้อ รายการแสดงความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 
ล าดับที ่

13 นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ และมีทกัษะในการ
แกปั้ญหา 

2.81 0.40 มาก 3 

14 นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
ดีขึ้น 

2.92 0.28 มาก 2 

15 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การเรียนรู้ 

2.54 0.51 มาก 4 

สรุป 2.60 0.34 มาก 3 

รวมทั้ง 3 ด้าน 2.87 0.21 มาก 

 

 จากตารางที่ 30  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  

Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x̄ = 2.87, S.D. = 0.21) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ คือ ด้าน

บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ( x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̄ = 2.97 x̄ , 
S.D. = 0.29) ดา้นวดัและประเมินผล (x̄ = 2.60 , S.D. = 0.34) ตามล าดบั 

 ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

( x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00 )  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความ
คิดเห็น นกัเรียนไดมี้โอกาสไดค้น้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและ

สนุกสนานในการเรียนรู้ ครูสอนแบบเป็นกนัเองไม่ตึงเครียด นกัเรียนอยากตอบปัญหาในกิจกรรม

การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00 ) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวม
นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 2.97 , S.D. = 0.29 ) โดยนกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการ

เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00 ) เป็นล าดบัที่ 1 นักเรียนไดฝึ้กคิด 
วิเคราะห์และหาแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน กิจกรรมท าให้นักเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ย

ตนเอง อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 2.92 , S.D. = 0.28 )  กิจกรรมท าให้นักเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
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อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 2.76 , S.D. = 0.44 ) และนกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาไดดี้ขึ้น อยู่

ในระดบัมาก ( x̄ = 2.73 , S.D. = 0.45 )  ตามล าดบั ดา้นการวดัและประเมินผล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( x̄ = 2.60 , S.D. = 0.34 )  โดยการทดสอบของครูมีการประเมินความรู้เป็นระยะซ่ึงท าให้

นักเรียนสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00 ) เป็นล าดับที่ 1 นักเรียน
สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก( x̄ = 2.92 , S.D. = 0.28 )  นักเรียนสามารถ

ศึกษาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆและมีทกัษะในการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 2.81 , S.D. = 

0.40 ) นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 2.54 , S.D. = 0.51 )  
นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัตลอดจนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄ = 2.49 , S.D. = 0.51 ) ตามล าดบั 

 และในตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการใชแ้บบฝึกทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 

Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้
นักเรียนตอบแบบสอบถาม หลังจากส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทกัษะ พบว่า 

ความคิดเห็นของนักเรียน ชอบแบบฝึกทกัษะที่มีเน้ือหาไม่ยากจนเกินไป สามารถวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาไดง่้ายขึ้น ชอบการท าการบา้นที่โรงเรียนเพราะมีครูคอยใหค้  าแนะน า ครูอธิบายขั้นตอนการ
วเิคราะห์ใหเ้ขา้ใจง่ายมากขึ้น ชอบการเรียนรู้จาก Youtube ที่บา้นเพราะผูป้กครองดูกบันกัเรียนดว้ย

ท าใหรู้้เน้ือหาซ่ึงช่วยอธิบายขั้นตอนใหน้กัเรียนฟังเบื้องตน้ได ้
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บทที่ 5   
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจยัและพฒันา เร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นลกัษณะของการวิจยัและ
พฒันา (Researchand Development : R&D) ใชแ้บบ แผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและ
หลัง (The One Group Pretest – Posttest Design) ประชากรคือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  จงัหวดันครปฐม จ านวน  36  คน 
ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จ  านวน 37 คน ชั้น ป.4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  ที่ศึกษา
อยูใ่นภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยัมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนที่ 1 วิจยั    
(R1: Research) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการหาความตอ้งการจ าเป็น ขั้นตอนที่ 2 พฒันา (D1: 
Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึก ขั้นตอนที่ 3 วิจยั     (R2: Research)   : การ
ทดลองใชแ้บบฝึกที่สร้างขึ้น ขั้นตอนที่ 4 พฒันา (D2: Development)  : การประเมินและปรับปรุง
แบบฝึก มีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  
Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2. เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3. เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4. เพื่อศึกษาความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนักเรียน โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom   
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จ  านวน 8 ชุด ประกอบดว้ย ชุดที่ 1 วิธีการแกโ้จทยร์ะคน ชุดที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์
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ปัญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหา (การบวก) ชุดที่ 3 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสัญลกัษณ์การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) ชุดที่ 4 
การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธีท  า
และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการหาร) ชุดที่ 5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผน
แกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การ
หาค่าเฉล่ีย) ชุดที่ 6 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแก้โจทยปั์ญหา การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) ชุดที่ 7
 ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 
การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) ชุดที่ 8 การสร้างโจทย์
ปัญหา ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 
การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การสร้างโจทยปั์ญหา) ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 และ แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ 82.46/80.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก  าหนด 80/80  แผนการ จดัการเรียนรู้จ  านวน 10 แผน ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 
1.00 แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอตันัย จ  านวน 5 ขอ้ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 แบบสอบถามที่ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2) เน้ือหา และ 3) การวดั
และประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม เท่ากบั 1.00   
แบบสมัภาษณ์เป็นการถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของ
แบบสมัภาษณ์ เท่ากบั 1.00 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  
Flipped Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดย การวดัระดบั  ระดบัของลิ
เคิร์ท (Likert) คือ  ดี  ปานกลาง  ต้องปรับปรุง โดย แบ่งเป็นด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
บรรยากาศในการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลและประโยชน์ที่ไดรั้บ จ านวน 15ขอ้ มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น เท่ากบั 1.00 และส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
สถิติที่ใช ้คือ 1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เพือ่พฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  
เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใหมี้ประสิทธิภาพ
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ตามเกณฑ ์ เป็นค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกทกัษะระหว่าง เรียน (E1) และเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละของคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน (E2) 2. การหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S D . ) ของคะแนนแบบทดสอบ โดยการทดสอบค่าที (t - test)  แบบ Dependent  3. การหาค่าเฉล่ีย 
(x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D . ) ของคะแนนแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใช้
แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน 4. ค่าความคิดเห็นของนักเรียน เก่ียวกับการพฒันาแบบฝึกผลของ
ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และท าการวเิคราะห์ระดบัโดยการหาค่าเฉล่ีย (x̄ )  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D . ) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  สรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 
 

สรุปผล 
 การวิจยัและพฒันาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการ
จัดการเ รียน รู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom  เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผล
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่จดัให้ผูเ้รียนได้เรียน เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  เวลา 16  
ชัว่โมง ประกอบดว้ยเน้ือหา ชุดที่ 1 วิธีการแกโ้จทยร์ะคน ชุดที่ 2 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การ
วางแผนแก้โจทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา (การบวก) ชุดที่ 3 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) ชุดที่ 4 การ
วเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและ
หาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการหาร) ชุดที่ 5 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแก้
โจทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหา
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ค่าเฉล่ีย) ชุดที่ 6 การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 
การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) ชุดที่ 7ทบทวนการ
วเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและ
หาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) ชุดที่ 8 การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการ
วเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและ
หาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การสร้างโจทยปั์ญหา)ให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายและ
สมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา  โดยการจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียน
เป็นศูนยก์ลาง ครูมีหน้าที่อ  านวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศ ส่ือการเรียนการสอน ให้
นักเรียนไดรู้้จกักระบวนการแกปั้ญหา องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะที่ส าคญัมีดงัน้ี  ช่ือเร่ือง ค  า
น า ค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงจะปรากฎอยู่
ในแบบฝึกทกัษะชุดที่ 1 คือ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จะปรากฎ
อยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดสุดทา้ย คือ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
ครูผูส้อน ส าหรับการจดัการเรียนรู้ที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped 
Classroom) 1.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผา่นส่ือ VDO Facebook หรือ 
Youtube ที่ผา่น และมา 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยครูใชค้  าถาม
ทบทวน และให้นักเรียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้นๆ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน 
2.1 ครูด าเนินการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWDL ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่1: K 
(What do we know.) นักเรียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบ์อกให้ทราบมี อะไรบา้ง 
ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) นักเรียนหาส่ิงที่โจทยต์้องการทราบหรือส่ิงที่นักเรียน 
ตอ้งการรู้ ขั้นที่ 3: D (what do we do) นักเรียนร่วมกันหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ หรือส่ิงที่
ตนเองตอ้งการรู้ ขั้นที่ 4: L (What we learned.) นกัเรียนสรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ 2.2 นกัเรียนเสนอผลการ
แกโ้จทยปั์ญหา (KWDL , Flipped Classroom) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ 3.1 นกัเรียนท าแบบฝึกหัด
จากแบบเรียนโดยครูมีหน้าที่ เ ป็นผู ้แนะน า (Flipped Classroom) ขั้นตอนที่  4 ขั้นวัดผลและ
ประเมินผล 4.1 ครูวดัและประเมินผลโดยสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของนักเรียนและ
แบบฝึกทกัษะ 
 2. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
KWDL ร่วมกับแนวคิด The Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  การค านวณหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทกัษะ พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.46 และผลการ
ทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.95 แสดงว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา
คณิตศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL ร่วมกบัแนวคิด The Flipped Classroom เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 มีประสิทธิภาพ 82.46/80.95 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์มาตรฐาน 80/80  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 พบวา่ผลการเรียนรู้หลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 4. ผลความสามารถในการแก้ปัญหาหลังใช้แบบฝึกทักษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี  
 5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับดีทุกด้าน เรียง
ตามล าดับ คือ ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวดัและ
ประเมินผล และนกัเรียนไดเ้ขียนขอ้คิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถาม หลงัจากส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทกัษะ พบวา่ ความคิดเห็นของ
นักเรียน ชอบแบบฝึกทกัษะที่มีเน้ือหาไม่ยากจนเกินไป สามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาได้ง่ายขึ้น 
ชอบการท าการบา้นที่โรงเรียนเพราะมีครูคอยใหค้  าแนะน า ครูอธิบายขั้นตอนการวเิคราะห์ใหเ้ขา้ใจ
ง่ายมากขึ้น ชอบการเรียนรู้จาก Youtube ที่บา้นเพราะผูป้กครองดูกบันกัเรียนดว้ยท าให้รู้เน้ือหาซ่ึง
ช่วยอธิบายขั้นตอนใหน้กัเรียนฟังเบื้องตน้ได ้
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผูว้จิยัไดน้ าผลมาอภิปรายไดด้งัน้ี  
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าขอ้มูล
พื้นฐาน มีความส าคญัต่อการสร้างแบบฝึกทกัษะที่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาซ่ึงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน จึงมีผูเ้สนอความส าคญัและ
ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัต่อไปน้ี  (Green, 1971; อจัฉราวรรณ  ศิริรัตน์, 2549; อุบลวรรณ 
ปรุงวนิชพงษ ์2551) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี  แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการ
จดัการเรียนรู้ที่ช่วยลดภาระของครูไดม้าก ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆไดดี้ขึ้น ช่วยในเร่ือง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท าใหป้ระสบผลส าเร็จทางดา้นจิตใจมากขึ้น ช่วยเสริมทกัษะต่างๆ ให้
คงทน โดยมีการฝึกซ ้ าหลายๆ คร้ัง  ช่วยเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนจบแลว้ ช่วยให้
นกัเรียนสามารถทบทวนความรู้และฝึกฝนไดอ้ยา่งเตม็ที่   ยงักล่าวอีกวา่ แบบฝึกทกัษะมีความส าคญั
และจ าเป็นเพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจ าเน้ือหาบทเรียนได้
คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกา้วหน้าของตนเอง สามารถน าแบบฝึก
ทกัษะมาทบทวนเน้ือหาเดิมไดด้ว้ยตนเอง สามารถน าแบบฝึกทกัษะมาวดัผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถทราบขอ้บกพร่องของนักเรียนและน าไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที ซ่ึงจะท าให้
ครูประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายและลดภาระของครูได ้  การสร้างแบบฝึกทกัษะให้มีประสิทธิภาพ
ส าหรับการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้ น ควรค านึงถึงหลักจิตวิทยามาใช้เป็น
องคป์ระกอบ และใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทกัษะให้มีความเหมาะสมกบัวยั ความ
สนใจ และความสามารถของผูเ้รียน การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลที่นักจิตวิทยาไดค้น้พบ
และทดลองเก่ียวกับการสร้างแบบฝึกทักษะในส่วนที่มีความสัมพนัธ์  ดังน้ี  (สุนันทา  สุนทร
ประเสริฐ, 2544) กล่าวว่า การศึกษาในเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้เป็นส่ิงทีผูส้ร้างแบบฝึกทกัษะมิควร
ละเลย เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้ นได้ต้องขึ้ นอยู่กับปรากฏการณ์ของจิต และพฤติกรรมที่จะ
ตอบสนองนานาประการ โดยอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นวิธีที่ดีที่สุด  ธอ ร์นไดค์ 
(ประสาท อิศรปรีดา, 2547: 217 – 219,อา้งอิงมาจาก ,Thorndike, 1874 - 1949: unpaged)  ไดอ้ธิบาย
กฎการเรียนรู้ที่ส าคญัคือ 1) กฎความพอใจ  (Law of Effect) กฎน้ีมีใจความว่า พนัธะหรือตวัเช่ือม
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ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองจะเขม้แข็งหรืออ่อน ก าลงัลง ยอ่มขึ้นอยูก่บัผลต่อเน่ืองหลงัจากที่
ไดต้อบสนองไปแลว้กล่าวคือรางวลั จะมีผลใหพ้นัธะ ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองเขม้แข็งขึ้น 
ส่วนการลงโทษจะไม่มีผลใดๆ ต่อความเขม้แขง็หรือ การอ่อนก าลงัลงของพนัธะระหวา่งส่ิงเร้าและ
การตอบสนองเลย กฎขอ้น้ีเนน้ที่การสร้างแรงจูงใจ การใหร้างวลัหรือการเสริมแรง ธอร์นไดค ์เช่ือ
ว่า การเสริมแรงหรือรางวลัหรือความส าเร็จจะ ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมต่างๆ หรือก่อให้เกิด
การเรียนรู้ขึ้น  2) กฎการฝึกหดั (Law of Exercise) กฎการฝึกหดัไดแ้บ่งออกเป็นกฎยอ่ย ๆ 2 กฎ คือ 
2.1) กฎการไดใ้ช ้(Law of Use) มีใจความว่าพนัธะ หรือตวัเช่ือมระหว่างสิงเร้าและการตอบสนอง
จะเขม้แข็งเม่ือไดท้  าบ่อย ๆ  2.2) กฎการไม่ไดใ้ช ้(Law of  Disuse) มีใจความว่าพนัธะหรือตวัเช่ือม
ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองจะอ่อนก าลงัลง เม่ือไม่ไดท้  าอยา่งต่อเน่ือง มีการขาดตอนหรือไม่
ไดท้  าบ่อยๆ 3) กฎความพร้อม (Law of Readiness) กฎน้ีมีใจความสรุปวา่ “ เม่ือบุคคลพร้อมที่จะท า
แลว้ไดท้  า  เขายอ่มเกิดความพอใจ” “เม่ือบุคคล พร้อมทีจะท าแล้วไม่ได้ท  า เขายอ่มเกิดความไม่
พอใจ”  “เม่ือบุคคลไม่พร้อมที่จะท าแต่ต้องท าเขา ย่อมเกิดความไม่พอใจ” ความพร้อมตาม
ความหมายน้ีรวมถึงวฒิุภาวะทางกายวฒิุภาวะทางปัญญา ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมและ
สภาพแรงจูงใจความพอใจเป็นภาวะที่ตอ้งการไดรั้บและจะไม่พยายามหลีกหนีความไม่พอใจเป็น
ภาวะไม่ตอ้งการไดรั้บและพยายามหลีกหนี และ 3. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ ซ่ึงมีความ
เช่ือว่าสามารถควบคุมบุคคลให้ท  าตามความประสงค์  หรือ แนวทางที่ก  าหนดได้โดยไม่ตอ้ง
ค  านึงถึงความรู้สึกทางจิตใจของบุคคลผูน้ั้นว่าจะรู้สึก นึกคิด อยา่งไร เขาจึงไดท้ดลองและสรุปได้
วา่ บุคคลสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระท า โดยมีการเสริมแรงเป็นตวัการ  เม่ือบุคคลตอบสนองการ
เร้าของส่ิงเร้าควบคู่กนัในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่ิงเร้านั้นจะรักษาระดบัหรือเพิ่มการตอบสนองให้
เขม้ขึ้น การสร้างแบบฝึกทกัษะ จึงควรยดึทฤษฎีการเรียนรู้ ของสกินเนอร์ดว้ย เพราะบุคคลจะเกิด
การเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระท า จากการที่กล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า  แบบฝึกทกัษะมีความส าคญัและมี
ประโยชน์ต่อทั้ง ครูผูส้อนและนักเรียน ในด้านของครูผูส้อนนั้ นท าให้ทราบข้อบกพร่องของ
นกัเรียนลดความ แตกต่างระหวา่งนกัเรียน  ทราบความกา้วหนา้จะช่วยพฒันา การเรียนรู้แก่นกัเรียน  
นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลา  ดา้นนักเรียนแบบฝึกทกัษะช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจบทเรียน มากขึ้น  สามารถฝึกฝนทบทวนบทเรียนดว้ยตนเองก่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่คงทน เกิด
ความสนุกสนานในขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหนา้ของตนเองอีกดว้ย ทั้งจะท าใหผู้เ้รียนมีความ
สนใจ ในการเรียน ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และท าให้ผูเ้รียนมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  โดยมีหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ ที่ใชห้ลกัของจิตวทิยาเป็นพื้นฐาน จึงท าใหแ้บบฝึก
ทกัษะมีความ เหมาะสมและประสิทธิภาพมากต่อการจดัการเรียนการสอน 
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 2. ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะ แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการ
จัดการเ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์/ 
พบว่าแบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ 82.46/80.00  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนด  ดังตวัอย่าง
งานวจิยัของ (อนุรักษ ์ เร่งรัด, 2557) พฒันาแบบฝึกทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยกุต ์1 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ป๎ญหา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า1) นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เห็นความส าคญัต่อ การใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน เพือ่พฒันา
ความสามารถใน การแกป๎้ญหา โดยในแบบฝึกทกัษะมีองค์ประกอบส าคญัดังน้ี ช่ือเร่ืองค าน าค  า
ช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงค์ (มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู้) แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทกัษะ 
จ านวน 4 เล่ม ไดแ้ก่ เรขาคณิต สะกิดใจ จ านวนนับหรรษา ร้อยละในชีวิตประจ าวนัและโจทยป๎์ญ
หาชวนคิด และ แบบทดสอบหลงัเรียน 2) แบบฝึกทกัษะ มีประสิทธิภาพเท่ากบั80.37/82.21 เป็น
ตามเกณฑ ์80/80 3) ทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ จ านวน 4 เล่ม 8 แผนการเรียนรู้ รวม 16 ชัว่โมงและ
จดัการเรียนรู้แบบ ป๎ญหาเป็นฐาน 5 ขั้นตอน 4) ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ 4.1) ผล
การเปรียบเทียบ ความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ พบวา่ ความสามารถ
ในการแกป๎้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4.2) ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี สอดคลอ้งกบัวอลตนัและแมททิวส์ (Walton & Matthews, 1998 : 456-459) กล่าววา่การให้
ปัญหาตั้งแต่ตน้จะเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้และถา้นกัเรียนแกปั้ญหาไดก้็จะมีส่วนช่วย
ให้นักเรียนจ าเน้ือหาความรู้นั้นไดง่้ายและนานขึ้น เพราะมีประสบการณ์ตรงในการแกปั้ญหาดว้ย
ความรู้ดงักล่าว ปัญหาที่ใชเ้ป็นตวักระตุน้มกัเป็นปัญหาที่ตอ้งการค าอธิบายหรือความรู้จากหลาย ๆ 
วชิา ท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงความสมัพนัธค์วามต่อเน่ืองความเก่ียวขอ้งของวิชาต่าง ๆ เป็นเร่ืองราว 
เดียวกัน แตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่สอนวิชาใดก็จะสอนวิชานั้นๆ จนจบและอาจไม่เห็น
ความสมัพนัธข์องแต่ละวชิา ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถเรียนรู้ไดดี้เท่าที่ควรการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  
Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  จึงท าให้นักเรียนมี พฒันาการที่สูงขึ้น แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน จึงท าให้คะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนมีค่าเท่ากบั  35.91 จาก คะแนนเตม็ 0 คะแนน  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อ
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เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลการเรียนรู้
หลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (กาญจนา รัตนวงศ,์ 2556) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เร่ือง 
การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ  KWDL  กบัการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ การวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาการสอนตามคู่มือการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเทคนิค KWDL ที่มีประสิทธิผล 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ 
ความสามารถในการแกปั้ญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ ความสามารถในการแกปั้ญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ปานกลาง และต ่า กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบา้นโนนเรือ-ตอเรือ สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 20 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) คู่มือการเรียนรู้ดว้ย
กิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเทคนิค KWDL 2) แบบสอบถามวดัพฤติกรรมความร่วมมือ 3) แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหา และ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index : E.I.) ค่าสถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
พหุคูณทางเดียว (One-way MANCOVA) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way 
ANCOVA) ผลการวิจยัพบว่า 1) ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
เทคนิค KWDL มีค่าเท่ากบั 0.60 แสดงวา่ ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
60 2) พฤติกรรมความร่วมมือ ความสามารถในการแกปั้ญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดว้ยคู่มือการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) พฤติกรรมความร่วมมือ ความสามารถในการแกปั้ญหา 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั คะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  (อ้อยใจ บุญช่วย 2561) ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL และ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เครือข่ายคีรีรัตน์ อ  าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ปี
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การศึกษา 2560 จ านวน 27 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการวจิยัพบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWDL มีคะแนนสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (X= 4.92) 
 4. ผลความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากนกัเรียนมีการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ความเขา้ใจปัญหา 2) การเลือกยทุธวิธีการแกปั้ญหา 3) การใชว้ิธีการแก้ปัญหา 4) การสรุปค าตอบ 
สอดคลอ้งกบับวอลตนัและแมททิวส์ (Walton & Matthews 1998 : 456-459) กล่าววา่การใหปั้ญหา ตั้งแต่
ตน้จะเป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และถา้นักเรียนแกปั้ญหาไดก้็จะมีส่วนช่วยให้ นักเรียนจ า
เน้ือหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้น เพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาด้วย ความรู้ดังกล่าว 
ปัญหาที่ใชเ้ป็นตวักระตุน้มกัเป็นปัญหาที่ตอ้งการค าอธิบายหรือความรู้จากหลาย  ๆวชิา ท าใหน้กัเรียน
ไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ความต่อเน่ืองความเก่ียวขอ้งของวิชาต่าง ๆ เป็นเร่ืองราว เดียวกนั แตกต่างจาก
การสอนแบบเดิมที่สอนวิชาใดก็จะสอนวิชานั้น  ๆจนจบและอาจไม่เห็นความสมัพนัธ์ของแต่ละวิชา ท า
ใหน้กัเรียนไม่สามารถเรียนรู้ไดดี้เท่าที่ควร การพฒันาแบบฝึกทกัษะ วชิา คณิตศาสตร์ เร่ืองการประยุกต์
1 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน จึงท าให้นักเรียนมีพฒันาการที่สูงขึ้น แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เป็นขั้นตอน จึงท าใหค้ะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั  35.91 จาก คะแนนเตม็ 0 คะแนน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (จนัตรา ธรรมแพทย ,์ 2550)ได้ท  าวิจยัเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทย
ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มี ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่ า 
ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการแกโ้จทยปัญหา คณิตศาสตร์ของนกัเรียน ช่วงชั้นที่ 2 ที่มีผล
สัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า ภายหลังการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติที่ระดบั .01   
 5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับดีทุกด้าน เรียง
ตามล าดับ คือ ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวดัและ
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ประเมินผล และนกัเรียนไดเ้ขียนขอ้คิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถาม หลงัจากส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทกัษะ พบวา่ ความคิดเห็นของ
นักเรียน ชอบแบบฝึกทกัษะที่มีเน้ือหาไม่ยากจนเกินไป สามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาได้ง่ายขึ้น 
ชอบการท าการบา้นที่โรงเรียนเพราะมีครูคอยใหค้  าแนะน า ครูอธิบายขั้นตอนการวเิคราะห์ใหเ้ขา้ใจ
ง่ายมากขึ้น ชอบการเรียนรู้จาก Youtube ที่บา้นเพราะผูป้กครองดูกบันกัเรียนดว้ยท าให้รู้เน้ือหาซ่ึง
ช่วยอธิบายขั้นตอนให้นักเรียนฟังเบื้องตน้ได ้สอดคลอ้งกบั เฟลดแมน (Feldman, 1971) กล่าวว่า
การส ารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อส่ิงหน่ึงแต่ละคนจะแสดง
ความเช่ือและความรู้สึกใดๆออกมา โดยการพูด การเขียน เป็นตน้  การส ารวจความคิดเห็นจะเป็น
ประโยชน์ต่อ การวางนโยบายต่างๆ การเปล่ียนแปลงนโยบายหรือการเปล่ียนแปลงระบบงาน
รวมทั้งในการฝึกหัดการท างานดว้ยเพราะจะท าให้การด าเนินการต่างๆเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
ตามความพอใจของผูร่้วมงาน   
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และ
การศึกษาคร้ังต่อไป ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะเพือ่การน าไปใช ้และขอ้เสนอแนะส าหรับการ
วจิยัคร้ังต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

 1. ระหว่างการด าเนินการทดลองกับนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ พบว่า นักเรียนมีขอ้
สงสยัในบางเน้ือหาจากการดูวดีิโอ ดงันั้นครูควรตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัการดูวิดีโอ
ทุกคร้ัง และควรขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาที่นกัเรียนไม่เขา้ใจเพิม่เติมในชั้นเรียน 
 2. จากผลการวจิยั การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงวา่นกัเรียนมีพฒันาการใน การเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหาไดม้ากขึ้น ดงันนัสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา
ไปใชใ้นการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เพือ่เป็นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
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  3. ปัญหาที่ใชเ้ป็นค าถามในการเรียนรู้ในแต่ละชัว่โมง ครูอาจจะใชปั้ญหาลกัษณะแตกต่าง
กันในด้านเน้ือหา แต่มีแนวทางในการหาค าตอบที่คล้ายคลึงกันและความยากง่ายของปัญหา
ใกลเ้คียงกนั เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การที่จดักิจกรรมการเรียนรู้
ลกัษณะน้ี ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสร้างปัญหาที่ใชใ้นลกัษณะน้ีเป็นอยา่งยิง่ ทุกปัญหาที่
ใช้จะตอ้งกระตุน้ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง
ครบถ้วน ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ตอ้งการ และตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจใน
เน้ือหายิง่ขึ้นเม่ือนกัเรียนไดร่้วมกนัอภิปราย  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจยัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการ
จัดการเ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด   Flipped Classroom เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเร่ืองการแก้โจทยปั์ญหา
เก่ียวกับการหาพื้นที่และความยาวรอบรูป หรือในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  
 2. ควรท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเทคนิควธีิการสอนรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน การเรียนรู้แบบ 5E  ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะ  
 3. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  
ร่วมกบัชุดการเรียน คอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI)    
 

 
  

 



 

รายการอ้างอิง 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร. อิศเรศ  พพิฒัน์มงคลพร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการประถมศึกษา  

                     มหาวทิยาลยัศิลปากร   
      วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. แสงเดือน   เจริญฉิม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
                     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
                     วทิยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์จิยัและพฒันา 
 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกนฤน   บางท่าไม ้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือและนวตักรรม 
                     คณะศึกษาศาสตร์   

สาขาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
                    มหาวทิยาลยัศิลปากร  
      วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
  4. ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร. สรัญญา  จนัทร์ชูสกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
                     คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการประถมศึกษา 
                     มหาวทิยาลยัศิลปากร   
      วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
 5. ผูช่้วยศาสตราจารยส์าธิต   จนัทรวนิิจ   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
                     คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการศึกษา 
                     มหาวทิยาลยัศิลปากร   
      วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการ 
  - แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการของนกัเรียน 
  - แบบสมัภาษณ์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 
     ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                              คณิตศาสตร์ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความต้องการใช้แบบฝึกทักษะ 

วิชา ค 14101 คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพือ่ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี การสร้างการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2 เพือ่วเิคราะห์ความตอ้งการ (Need Assessment) นกัเรียนเก่ียวกบั องคป์ระกอบ เน้ือหา 
และการวดัประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าช้ีแจง  โปรดเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง และท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัสภาพของ
นกัเรียน 
1. เพศ  
   1.1 ชาย     1.2 หญิง 
2. ช่องทางในการใชเ้ทคโนโลย ี (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   2.1 ทางบา้นมีคอมพวิเตอร์ และสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้
   2.2 สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/แทบ็เลตของตนเองในการเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได ้
                    ตลอดเวลา 
   2.3 สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/ แทบ็เลตของผูป้กครองในการเขา้ถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้
   2.4 ใชค้อมพวิเตอร์ของโรงเรียนในการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต 
   2.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 2 ความตอ้งการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom 
 สอบถามขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการเก่ียวกบั 1) องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ 2)
เน้ือหา และ 3) การวดัและประเมินผล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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 โดยครูอธิบายถึงความส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะใหน้กัเรียนเลือกวา่
ภายในแบบฝึกทกัษะ สมควรมี หรือไม่สมควร มีองคป์ระกอบใด 
1. นกัเรียนเคยใชแ้บบฝึกทกัษะที่ครูผูส้อนจดัเตรียมใหป้ระกอบการเรียนหรือไม่ 
                 (      ) 1.1  เคย              (      )  1.2 ไม่เคย 
2. นกัเรียนชอบแบบฝึกทกัษะประกอบการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หรือไม่ 
                 (      ) 2.1  ชอบ             (      )  2.2 ไม่ชอบ                   (      )  2.3 เฉยๆ 
3. นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกที่นกัเรียนชอบควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
                (    ) 1.  มีภาพสีประกอบ    
         (    ) 2.  ใหน้กัเรียนวาดภาพประกอบพร้อมระบายสี    
         (    ) 3.  มีกิจกรรมใหต้อบค าถามหลากหลายรูปแบบ   
        (    ) 4.  เนน้เน้ือหาความรู้มากๆ 
         (    ) 5.  อ่ืนๆ........................................................................................................... 
4. นกัเรียนคิดวา่เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะ สมควรมี หรือไม่สมควรมี ลกัษณะใด พร้อมทั้งให้
ขอ้คิดเห็นเพิม่เติม (สามารถใหค้วามคิดเห็นไดม้ากกวา่ 1) 
ที่ ลักษณะเน้ือหา สมควรม ี ไม่สมควรม ี ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม 

1 
เนน้เร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั 

   

2 
พฒันาความสามารถในการ

แกปั้ญหา 
   

3 เขา้ใจง่าย ไม่ยากจนเกินไป    

4 เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก    

5 

พฒันาความรู้พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ และ
หาร 

   

6 
ตรงกบัความสามารถของ
นกัเรียน 
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 5. นกัเรียนมีความตอ้งการในการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ในลกัษณะใด 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (      ) 1. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูมีรูปแบบการสอนที่ไม่เนน้การบรรยาย  
  (      ) 2. นกัเรียนตอ้งการส่ือการเรียนผา่นทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้ถึงไดง่้าย สะดวก 
               และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั้น    
  (      ) 3. นกัเรียนตอ้งการลดการบา้น ภาระงาน ที่จะตอ้งไปท าที่บา้น   
  (      ) 4. นกัเรียนตอ้งการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดล้งมือปฏิบตั ิ  
  (      ) 5. นกัเรียนตอ้งการช่องทางติดต่อส่ือสารกบัครูไดง่้ายขึ้นนอกจากที่โรงเรียน  
  (      ) 6. อ่ืนๆ.............................................................................................. 
  
6. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูประเมินผลงานนกัเรียนในรูปแบบใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (      ) 1. การตรวจช้ินงาน (การท าแบบฝึกทกัษะ) 
  (      ) 2. การท าแบบทดสอบ 
  (      ) 3. การสอบถาม 
  (      ) 4. การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
  (      ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
 
ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ครูและผู้เช่ียวชาญ (Interview Form) 
การถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ  

ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพือ่รวบรวมขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาการฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ส าหรับประกอบการท า
วทิยานิพนธข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาโท “การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่

เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” 

ค าช้ีแจง 
ขอความร่วมมือให้ท่านแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของท่านที่มีต่อการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ 
งานวิจัย เร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป  ประกอบดว้ย 
ช่ือ...................................................................... สกุล................................................................... 
เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง      (  ) อาย ุต  ่ากวา่ 30 ปี (  ) อาย ุ30 – 38  ปี (  ) อาย ุ39 – 46  ปี 
    (  ) อาย ุตั้งแต่ 47 ปีขึ้นไป 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ........................................................... สาขา................................................ 
จากมหาวทิยาลยั............................................... ประสบการณ์การท างาน/การสอน........................ปี 
สถานที่ท  างาน...............................................................สงักดั........................................................ 

 ตอนที่ 2  ประเด็นสมัภาษณ์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  

เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบดว้ยขอ้
ค  าถามจ านวน   5 ขอ้ ดงัน้ี 
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1. ท่านคิดวา่แบบฝึกทกัษะมีความส าคญัต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนอยา่งไร และ
มีองคป์ระกอบที่ส าคญัของแบบฝึกทกัษะอะไรบา้ง  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดวา่การเลือกปัญหาที่ใส่ในแบบฝึก  ปัญหาที่ดีควรมีลกัษณะอยา่งไรที่จะท าใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหามากที่สุด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านคิดวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพือ่ใชใ้น
การพฒันาความสามารถในแกปั้ญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ท่านคิดวา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควรมี
วธีิการจดัการเรียนรู้อยา่งไร จึงจะเหมาะสม 

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

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

............................................................................................................................................................. 
5. ท่านคิดวา่ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  Flipped Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควรมี
วธีิการวดัและประเมินผลอยา่งไร จึงจะเหมาะสม 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

 - หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)  : 
หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยั
และประถมศึกษา) 
    -  แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง กับการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ย การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา 
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โครงสร้างหลักสูตร 

 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  :  
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค14101 คณิตศาสตร์ 4                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                             เวลา 160 ชัว่โมง 
 
  ศึกษาการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวนคละ แสดงปริมาณส่ิง
ต่างๆตามเศษส่วน จ านวนคละที่ก  าหนด เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัว
ส่วนตวัหน่ึงเป็นพหูคูณของอีกตวัหน่ึง อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งแสดงปริมาณของ
ส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆตามทศนิยมที่ก  าหนด เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง จากสถานการณ์ต่างๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จาก
สถานการณ์ต่างๆ อยา่งสมเหตุสมผล หาค่าของตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวก
และประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบของจ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 หาค่าของตวัไม่ทราบ
ค่าในประโยคสญัลกัษณ์แสดงการคูณของจ านวนหลายหลกั 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลกั และ
ประโยคสญัลกัษณ์แสดงการหารที่ตวัตั้งไม่เกิน 6 หลกั ตวัหารไม่เกิน 2 หลกั หาผลลพัธก์ารบวกลบ
คูณ หารระคนของจ านวนนับและศูนย  ์แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 2 ขั้นตอน ของจ านวน
นบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 สร้างโจทยปั์ญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนบัและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 
หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหูคูณของอีกตวัหน่ึง แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหาการลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตวัส่วนตัว
หน่ึงเป็นพหูคูณของอีกตวัหน่ึง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงวธีิหาค  าตอบ
ของโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง จ าแนกชนิดของมุม บอก
ช่ือมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสญัลกัษณ์แทนมุม 
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  โดยเน้นผูเ้รียนให้เรียนรู้การใชว้ิธีการที่หลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม   
ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้ง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผดิชอบวจิารณญาณ และเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8,  ป.4/9,  ป.4/10,  ป.4/11,  ป.
4/12,    
         ป.4/13,  ป.4/14,  ป.4/15,  ป.4/16 
ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
ค 3.1  ป.4/1 
รวม  22  ตวัช้ีวดั 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

ล าดบัที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 
ยทุธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้ าหนกั 
คะแนน 
(100%) 

1 สนุกกบั
จ านวน
นบัที่
มากกวา่ 
100,000 

ค 1.1  ป.
4/1, ป.
4/2, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การ  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

10 -ช้ินงานที่ 1  
-แบบ 
ทดสอบ 
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

5 
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ล าดบัที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 
ยทุธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้ าหนกั 
คะแนน 
(100%) 

- วธีิสอน
แบบคู่คิดส่ี
สหาย 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 

2 บวก ลบ 
สุดหรรษา 

ค 1.1  ป.
4/7, ป.
4/8, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

20 -ช้ินงานที่ 2  
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

10 

3 การคูณ
เพิม่พูน
สติปัญญา 

ค 1.1  ป.
4/7, ป.
4/8, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 

18 -ช้ินงานที่ 3  
-แบบ 

5 
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ล าดบัที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 
ยทุธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้ าหนกั 
คะแนน 
(100%) 

- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 
 

ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

4 เรียนรู้ 
การหาร
จะสุข
ส าราญใจ 

 ค 1.1  
ป.4/7, 
ป.4/8, 

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 
การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

12 -ช้ินงานที่ 4  
-แบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

5 
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ล าดบัที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 
ยทุธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้ าหนกั 
คะแนน 
(100%) 

5 
 

เรขาคณิต
พชิิต
คะแนน 

ค 2.2 
ป.4/1   

- วธีิสอน
แบบโมเดล
ซิปปา 
- วธีิสอนโดย
เนน้
กระบวนการ 
 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

15 -ช้ินงานที่ 5  
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

5 

6 น่ารู้   
น่าคิด  
พชิิต  
เศษส่วน 

ค 1.1  ป.
4/3,  ป.
4/4, 
ป.4/13,  
ป.4/14 

- วธีิสอนโดย
เนน้
กระบวนการ 
- เกม 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

30 -ช้ินงานที่ 6 
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

10 

7 ทศนิยม
ระดม
สมอง 

ค 1.1  ป.
4/5,  ป.
4/6, 
ป.4/15,  
ป.4/16 

- วธีิสอนโดย
เนน้
กระบวนการ  
- เกม 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 

-สงัเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

32 -ช้ินงานที่ 7 
-แบบ 
ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 
 

10 

8 บวก ลบ 
คูณ  หาร  

ค 1.1  ป.
4/7,  ป.

- วธีิสอนโดย
เนน้กระบวน 

-สงัเกต
พฤติกรรม 

18 -ช้ินงานที่ 8 
-แบบ 

10 
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ล าดบัที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐา
น 
การ

เรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 
ยทุธวิธี 

การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

(ส าหรับการ
ประเมิน) 

น ้ าหนกั 
คะแนน 
(100%) 

สราญสุข 
(การบวก 
ลบ คูณ 
หาร
ระคน) 

4/8,  ป.
4/9,  ป.
4/10,  ป.
4/11,  ป.
4/12    
 

การกลุ่ม  
- วธีิสอน
แบบคน้พบ 
- วธีิสอน
แบบสืบ
เสาะหา
ความรู้ 
- กระบวน 
การ
แกปั้ญหา
ของโพลยา 
- เกม 

-ตรวจช้ินงาน 
-แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 

ทดสอบ
ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 
 

รวม 160 120 
  (คะแนน ) 

60 

 
 
การประเมินการเรียนรู้  
 คะแนนภาคปฏิบตัิ  60 คะแนน 
 คะแนนสอบกลางภาคเรียน 10 คะแนน 
 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน 
 รวม                 100 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล 

0 – 49   คะแนน ระดบัผลการเรียน  0   
50 – 54  คะแนน ระดบัผลการเรียน  1  
55 – 59  คะแนน ระดบัผลการเรียน  1.5  
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60 – 64  คะแนน ระดบัผลการเรียน  2   
65 – 69  คะแนน ระดบัผลการเรียน  2.5  
70 – 74  คะแนน ระดบัผลการเรียน  3  
75 – 79  คะแนน ระดบัผลการเรียน  3.5  
80 – 100 คะแนน ระดบัผลการเรียน  4  

 
เอกสารประกอบการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2553).คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพมิพส์กสค.ลาดพร้าว. 
ภานุมาส  มหาทรัพยส์กุล (2554). คณิตศาสตร์ ป.4 .กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ม็ค จ  ากดั  
เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล. (2560). แม่บทมาตรฐาน  หลกัสูตรแกนกลาง คณิตศาสตร์ ป.4 . กรุงเทพฯ:

บริษทัอกัษร เจริญทศัน์ อจท. จ  ากดั . 
 
อภิธานศัพท์ 

9) การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา หมายถึง การแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหา 
เป็นการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา โดยอาจใช้
การวาดภาพประกอบ เขียนเป็นขอ้ความดว้ยภาษาง่ายๆ หรืออาจเขียนแสดงวธีิท าอยา่งเป็น
ขั้นตอน 

10) การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณและหารระคน หมายถึง การหาค าตอบของโจทยก์าร
บวก ลบ คูณ หาร ที่มีเคร่ืองหมาย +  -  X  ÷ มากกวา่หน่ึงเคร่ืองหมายที่แตกต่างกนั เช่น  

 (4 + 7) –3=  
 (18 ÷ 2) + 9 =  
 (4 × 25) – (3 × 20) =  
 ตวัอยา่งต่อไปน้ี ไม่เป็นโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน 
 (4 + 7) – 3 =  เป็นโจทยก์ารบวก 2 ขั้นตอน 
 (4 × 15) × (5 × 20) =  เป็นโจทยก์ารคูณ 3 ขั้นตอน 
11) ตัวไม่ทราบค่า หมายถึง สญัลกัษณ์ที่ใชแ้ทนจ านวนที่ไทราบค่าในประโยคสญัลกัษณ์ ซ่ึง

ตวัไม่ทราบค่า จะอยูส่่วนใดของประโยคสญัลกัษณ์ก็ได ้ในระดบัประถมศึกษา การหาตวั
ไม่ทราบค่าอาจหาไดโ้ดยใชค้วามสมัพนัธข์องการบวกและการลบ หรือการคูณและการ
หาร 
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12) รูปเรขาคณติ  (geometric figure) หมายถึง รูปที่ประกอบดว้ย  จุด  เสน้ตรง  เสน้โคง้  
ระนาบ  ฯลฯ  อยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง 
 ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติไดแ้ก่  เสน้ตรง  ส่วนของเสน้ตรง  และรังสี 
 ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสองมิติไดแ้ก่  มุม  วงกลม  รูปสามเหล่ียม  และรูปส่ีเหล่ียม 
 ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสามมิติไดแ้ก่  ทรงกลม  ลูกบาศก ์ ปริซึม  และพรีะมิด 

13) มุม (angle) หมายถึง รังสีสองเสน้ที่มีจุดเร่ิมตน้เดียวกนัเรียกรังสีทั้งสองเสน้น้ีวา่ แขนของ
มุม และเรียกจุดเร่ิมตน้วา่จุดยอดมุม 

14) มุมฉาก (right angle) หมายถึง มุมที่มีขนาด 90 องศา 
15) เลขทศนิยม (decimal numeral) หมายถึง ตวัเลขเขียนแทนจ านวนโดยเขียนจ านวนเตม็ 

หรือศูนยอ์ยูท่างดา้นซา้ยของจุดทศนิยม และเศษส่วนในระบบฐานสิบไวท้างขวาจุด
ทศนิยม เช่น 27.425 

16) เศษส่วน (fraction) หมายถึง จ  านวนที่เขียนอยูใ่นรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจ านวนเตม็  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krooon.com/math/vocabulary/voc19.htm#voc19_7


  232 

แบบวิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการ
แกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

ตารางการสังเคราะห์ความหมายของแบบฝึกทักษะ (ตารางที่ 3) 

ช่ือผู้วิจัย ความหมาย 

ดวงฤดี 
เอ่ียมพนากิจ 
(2553: 36) 

แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการจดัการเรียนการสอนประเภทหน่ึง เพือ่ให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความช านาญ หรือทกัษะกระบวนการตามผล
การเรียนรู้ที่ตั้งไว ้รวมไปถึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชว้ดัและประเมินผลอีกดว้ย 

เนาวรัตน์ 
เจตดุ 

(2555: 60) 

ส่ือการเรียนการสอนประเภทเอกสารที่ผูส้อนสร้างขึ้นส าหรับใหน้กัเรียนใช้
ฝึกฝนทกัษะดว้ยตนเอง เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที่ผูส้อนตั้งไว ้และเกิด
ความช านาญ 

อนุรักษ ์
เร่งรัด 

(2557: 36) 

แบบฝึกทกัษะ หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น เพือ่พฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและผลการเรียนรู้ 

สุพรรษา 
ทิพยเ์ที่ยงแท ้(2557: 

28) 

แบบฝึกทกัษะเป็นเอกสาร แบบฝึกหดั กิจกรรม หรือเคร่ืองมือ ที่ใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตนเอง ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัิ  ฝึกทกัษะต่างๆใหเ้กิดความช านาญมากขึ้น 

วลัยา 
อ ่าหนองโพธ์ิ 

(2557: 38) 

แบบฝึก หมายถึง ส่ือการสอน ประเภทหน่ึงที่ผูส้อนสร้างขึ้นอยา่งหลากหลาย   
เพือ่ฝึกทกัษะผูเ้รียนในเร่ืองที่เรียนไปแลว้ให ้เกิดความช านาญในเร่ืองนั้น
ยิง่ขึ้น เพราะหากนกัเรียนท าแบบฝึกหดัขอ้ใดไม่ได ้นกัเรียนก็จะกลบัมา 
ทบทวนในส่ิงที่เรียนไปแลว้ เพือ่น ามาช่วยในการท าแบบฝึกใหส้ าเร็จลุล่วง 
ดงันั้น แบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือที่ใชฝึ้กปฏิบติัดว้ยความสนใจ
สนุกสนาน เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะเพิม่ขึ้น และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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ช่ือผู้วิจัย ความหมาย 

สราญจิต 
อน้พา 
(ผูว้จิยั) 

ส่ือการสอนที่ครูสร้างขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั ให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ และความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ มากขึ้น นกัเรียนมีทกัษะเพิม่ขึ้น
สามารถ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จากตารางสรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการสอนที่ครูสร้างขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียน
ไดฝึ้กปฏิบติั ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ มากขึ้น นกัเรียนมีทกัษะ
เพิม่ขึ้นสามารถ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ (ตารางที่ 4) 

   องค์ประกอบ 
 

ช่ือผู้วิจัย 

ช่ือ 
เร่ือง 

ค าน า ค าช้ีแจง สารบัญ วัตถุ 
ประสงค์
การ
เรียนรู้ 

แบบ 
ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบฝึก
ทักษะ 

แบบ 
ทดสอบ
หลังเรียน 

ดวงฤดี 
เอ่ียมพนากิจ 

(2553) 
√ - √ - √ √ √ √ 

เนาวรัตน์ 
เจตดุ 

(2555) 
√ - √ - √ √ √ √ 

อนุรักษ ์
เร่งรัด 
(2557) 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

สุพรรษา 
ทิพยเ์ที่ยงแท ้

(2557) 
√ - √ - √ √ √ √ 

วลัยา 
อ ่าหนองโพธ์ิ 

(2557) 
√ √ √ - √ √ √ √ 
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   องค์ประกอบ 
 

ช่ือผู้วิจัย 

ช่ือ 
เร่ือง 

ค าน า ค าช้ีแจง สารบัญ วัตถุ 
ประสงค์
การ
เรียนรู้ 

แบบ 
ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบฝึก
ทักษะ 

แบบ 
ทดสอบ
หลังเรียน 

สราญจิต 
อ้นพา 
(ผู้วิจัย) 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 
ดงันั้นจากตารางที่ 4 จึงสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะที่ส าคญัมีดงัน้ี  ช่ือเร่ือง 

ค  าน า ค  าช้ีแจง สารบญั วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงจะปรากฎ
อยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดที่ 1 คือ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จะ

ปรากฎอยูใ่นแบบฝึกทกัษะชุดสุดทา้ย คือ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้
ส าหรับครูผูส้อน 
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ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

- แบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐฐานและความตอ้งการของนกัเรียน 
- แบบสมัภาษณ์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
ส าหรับครูกลุ่ม 
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 
- แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ 
- แบบฝึกทกัษะ จ านวน 8 ชุด 
- แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน (หลงัจดัการเรียนรู้) 
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ตารางที่ 30 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน  
                เร่ือง ความตอ้งการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถใน

การแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ช่องทางในการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
การใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีครูผูส้อนจดัเตรียมให้ประกอบการ
เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้สึกในการใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีตอ้งการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะ ส่ิงสมควรมีหรือไม่สมควรมี 
ลกัษณะใด พร้อมทั้งให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7 

ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตอ้งการในการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั
แนวคิด  Flipped Classroom ลกัษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตอ้งการให้ครูประเมินผลงานนกัเรียนในรูปแบบใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9 
ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั แบบฝึกทกัษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 31 แบบประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 

ความสอดคลอ้งของประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกบั
ความส าคญัของแบบฝึกทกัษะต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาของนกัเรียนอยา่งไร และองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัของแบบฝึกทกัษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 

ความสอดคลอ้งของประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกบัการ
เลือกโจทยปั์ญหาท่ีดีในแบบฝึกทกัษะควรมีลกัษณะ
อยา่งไร ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหามากท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 

ความสอดคลอ้งของประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกบั
วิธีการการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  เพ่ือใชใ้นการ
พฒันาความสามารถในแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 

ความสอดคลอ้งของประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกบั

วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาแบบ

ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL  

ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 

ความสอดคลอ้งของประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกบั

วิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา

แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ย

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบั

แนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 32 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การทบทวนความรู้ก่อนเรียน การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom 
เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่  33  ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
               แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การทบทวนความรู้ก่อนเรียน การพฒันาแบบฝึกทกัษะการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 33 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง วธีิการแกโ้จทยร์ะคน 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่  34 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง วธีิการแกโ้จทยร์ะคน (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 34 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 



  243 

ตารางที่  35 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก)  (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 35 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่  36 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 36 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการหาร) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 37 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการหาร) (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 37 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 38 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 38 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 39 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 39 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การ
เขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 



  253 

ตารางที่ 40 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การ
เขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 
(ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
 



  254 

ตารางที่ 40 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 เร่ือง การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การ
วางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา (การสร้างโจทยปั์ญหา) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 41 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 เร่ือง การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การ
วางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา (การสร้างโจทยปั์ญหา) (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 41 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง ทดสอบความรู้หลงัเรียนและทดสอบความสามารถในการ
แกปั้ญหา                    

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
        1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

       1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 
       2.1ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สาระการเรียนรู้ 
      3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัส่ือ/แหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัการ
วดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ช้ินงาน / ภาระงาน 
      4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของช้ินงาน / ภาระงานกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผล 
      5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 



  257 

ตารางที่ 42 ความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง ทดสอบความรู้หลงัเรียนและทดสอบความสามารถในการ
แกปั้ญหา  (ต่อ) 

ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

      5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผล
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  
      6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กบัจุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.3 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้ นตอนมีความสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด 
Flipped Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.4 การด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เนน้สร้างความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

      6.5  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือการเรียนรู้ 
    7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
    7.3 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

    7.4 ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 42 แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ  

1.1 การเรียงล  าดบัองคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะมีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 องคป์ระกอบภายในของแบบฝึกทกัษะมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้ง
กนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 มีความชดัเจนสามารถแสดงส่ิงที่มุ่งหวงัให้เกิดกบัตวัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 เน้ือหา/สาระ 

2.1 ค าช้ีแจงส าหรับครูมีความละเอียดชดัเจนเขา้ใจง่าย ระบุหน้าที่ของ
ครุผูส้อนไดล้ะเอียดครบถว้นเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 เน้ือหามีความถูกตอ้ง ต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาที่ก  าหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4 ค าช้ีแจงในการใชคู้่มือนักเรียนมีความชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.5 ระบุกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบตัิไดช้ดัเจนและสอดคลอ้งจุดประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.6 ระบุบทบาทของนักเรียนไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.7 ภาษาที่ใชช้ดัเจน เหมาะสมกบัระดบันักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2.8 ขอ้ค าถามในแบบฝึกทกัษะมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   
3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.4 ดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.5 วดัความสามารถในการแกปั้ญหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล   
4.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 วดัและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 43 ความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ  านวน 20 ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

แบบทดสอบขอ้ที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 44 ความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหา จ านวน 10 ขอ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

แบบทดสอบขอ้ที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
แบบทดสอบขอ้ที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 45 การหาค่าความยากง่าย  ( p ) และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ จ  านวน 40 ขอ้  

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

ข้อ จ านวนคนที่
ตอบถูก 

p r ข้อ จ านวนคนที่
ตอบถูก 

p r 

1 33 89.19 0.06 21 34 91.89 0.11 
2 33 89.19 -0.06 22 32 86.49 0.22 
3 35 94.59 0.06 23 34 91.89 0.11 
4 32 86.49 0.11 24 33 89.19 0.06 
5 33 89.19 0.17 25 32 86.49 0.22 
6 35 94.59 0.06 26 34 91.89 0.11 
7 35 94.59 0.06 27 30 81.08 0.33 
8 31 83.78 0.17 28 29 78.38 0.28 
9 28 75.68 0.33 29 32 86.49 0.22 
10 28 75.68 0.22 30 24 64.86 0.56 
11 32 86.49 0.22 31 31 83.78 0.28 
12 22 59.46 -0.11 32 32 86.49 0.22 
13 34 91.89 0.11 33 30 81.08 0.22 
14 25 67.57 0.17 34 25 67.57 0.50 
15 29 78.38 0.06 35 31 83.78 0.28 
16 29 78.38 0.17 36 28 75.68 0.44 
17 29 78.38 0.39 37 28 75.68 0.44 
18 30 81.08 0.22 38 28 75.68 0.44 
19 30 81.08 0.22 39 32 86.49 0.22 
20 33 89.19 0.06 40 28 75.68 0.44 

 
หมายเหตุ การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของขอ้สอบปรนัย ได้ค  านวณหาจากขอ้สอบที่มี
คุณภาพ จ านวน 40 ขอ้ ส่วนขอ้สอบที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,20,21,23,24,26 และ 30  
เป็นขอ้สอบที่ไม่มีคุณภาพจึงไม่น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
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 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง 
การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด  
Flipped  Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสนั (Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  263 

ตารางที่ 46 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา เร่ือง การแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด Flipped 
Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าความเที่ยงแบบสอดคลอ้งภายใน ดว้ย
สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

รายการประเมิน ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
แบบทดสอบขอ้ที่ 1 0.6889 0.4889 
แบบทดสอบขอ้ที่ 2 0.7546 0.4352 
แบบทดสอบขอ้ที่ 3 0.7333 0.4889 
แบบทดสอบขอ้ที่ 4 0.7278 0.4556 
แบบทดสอบขอ้ที่ 5 0.6889 0.4222 
แบบทดสอบขอ้ที่ 6 0.7778 0.3889 
แบบทดสอบขอ้ที่ 7 0.6597 0.5139 
แบบทดสอบขอ้ที่ 8 0.7500 0.4778 
แบบทดสอบขอ้ที่ 9 0.6597 0.6250 
แบบทดสอบขอ้ที่ 10 0.6736 0.5417 

ITEMS   =   10    
N Of Case   =   36  
  
หมายเหตุ  การเลือกและการปรับปรุงขอ้สอบของผูว้จิยั 
 1. ขอ้สอบที่มีค่า p  ระหวา่ง 0.20 – 0.80  จดัเป็นขอ้สอบที่มีระดบัความยากง่ายตามเกณฑ ์ 
 2. ขอ้สอบทีมีค่า r  ตงัแต่ 0.20  ขึ้นไป  จดัเป็นขอ้สอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก ดงันนั ขอ้สอบที่
เลือกใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ขอ้ที่ 1 , 5 , 7 , 9 และ 10  ซ่ึงผ่านเกณฑท์ั้งค่าความ ยากง่าย (p) และ ค่า
อ านาจจ าแนก (r) 
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ภาคผนวก จ 
ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

  - ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
  - ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ทดลองจริงกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
    ชั้น ป.4/1 
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
ตารางที่ 47 ผลการค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Field Tryout) 

 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน (ชุดละ 12 คะแนน) รวมคะแนนแบบฝึกทกัษะ
ระหว่างเรียน  
(96 คะแนน) 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
(40 คะแนน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 10 9 10 10 10 10 9 77 38 
2 12 9 9 9 9 10 10 10 78 33 
3 12 10 10 10 10 10 10 9 81 39 
4 12 9 10 10 10 9 9 10 79 40 
5 12 9 6 9 9 6 6 10 67 31 
6 9 10 10 10 10 10 10 10 79 29 
7 12 9 6 10 10 8 10 9 74 39 
8 12 10 10 10 10 10 9 10 81 32 
9 12 10 10 9 10 9 9 10 81 37 
10 12 10 10 10 10 10 10 9 81 36 
11 9 10 10 9 9 9 9 10 79 33 
12 12 9 9 10 9 10 10 9 78 28 
13 9 10 10 10 10 9 10 10 78 30 
14 9 10 10 10 10 10 9 10 78 33 
15 12 10 10 9 10 9 9 10 79 36 
16 9 10 10 10 10 10 10 10 79 27 
17 12 10 10 10 10 10 10 10 82 35 
18 12 10 10 9 10 10 10 9 80 38 
20 9 9 6 10 10 10 9 11 74 31 
21 12 10 10 10 9 9 10 9 79 38 
22 12 9 9 9 10 9 9 9 76 38 
23 12 10 10 9 10 10 10 11 82 37 
24 12 10 10 10 10 10 10 9 81 36 
25 12 10 9 9 9 10 9 11 79 39 
26 10 10 10 10 10 9 10 9 78 40 
27 12 10 9 10 10 9 10 11 81 35 
28 12 10 10 10 10 10 9 9 80 39 
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ตารางที ่48  ผลการค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ แบบภาคสนาม (Field Tryout) ต่อ 
 

คนที่ 
คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน (ชุดละ 12 คะแนน) รวมคะแนนแบบฝึกทกัษะ

ระหว่างเรียน  
(96 คะแนน) 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
(20 คะแนน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

29 10 10 10 9 9 10 10 8 76 25 
30 12 10 10 10 10 10 10 9 81 37 
31 12 10 10 10 10 10 8 9 79 23 
32 12 9 10 10 10 10 10 9 80 40 
33 9 10 9 9 10 9 9 9 74 27 
34 12 10 10 10 9 10 10 11 82 30 
35 12 9 10 9 10 9 9 11 79 28 
36 12 10 10 9 10 10 10 11 82 40 
37 12 10 10 10 9 9 9 11 80 26 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ 78.72 32.51 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.94 4.98 

E1/ E2  = 82.00/81.27 
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การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ช้ัน ป.4/1 
ตารางที่ 48 ผลการค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ชั้น ป.4/1 

 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน (ชุดละ 12 คะแนน) รวมคะแนนแบบฝึกทกัษะ
ระหว่างเรียน  
(96 คะแนน) 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
(20 คะแนน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 8 10 10 8 10 8 11 73 18 
2 12 9 10 8 10 9 10 11 79 16 
3 12 10 10 10 10 10 10 11 83 19 
4 10 9 9 9 10 10 10 11 78 19 
5 10 10 10 10 8 10 10 8 76 12 
6 12 10 10 10 10 10 10 11 83 19 
7 8 10 9 10 8 10 10 8 73 12 
8 12 9 10 8 10 10 10 11 80 19 
9 12 9 10 9 10 10 10 9 80 12 
10 12 10 10 10 10 9 10 9 80 19 
11 12 10 10 10 10 10 10 9 79 16 
12 12 10 10 10 9 10 9 11 81 17 
13 9 10 9 10 10 10 10 11 79 14 
14 12 10 10 10 10 10 10 11 83 16 
15 8 9 10 7 10 10 9 8 71 11 
16 12 10 10 10 10 8 10 8 78 14 
17 12 10 10 10 10 10 10 11 83 18 
18 12 10 10 8 10 10 10 11 81 13 
19 12 9 10 10 10 8 10 9 78 19 
20 12 9 10 10 10 10 10 11 82 18 
21 12 10 10 9 10 10 10 11 82 19 
22 12 9 10 9 8 10 10 9 77 20 
23 8 10 10 10 10 10 9 8 75 17 
24 12 9 9 10 10 9 10 8 77 13 
25 12 10 10 9 10 10 9 9 79 12 
26 12 10 9 8 10 10 10 11 80 20 
27 8 10 10 10 9 10 10 11 78 18 
28 12 10 10 10 10 10 10 11 83 16 
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ตารางที ่49  ผลการค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้น ป.4/1 (ต่อ) 

 
คน
ที่ 

คะแนนแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน (ชุดละ 12 
คะแนน) 

รวมคะแนนแบบฝึกทักษะ
ระหว่างเรียน 
(96 คะแนน) 

คะแนนสอบหลัง
เรียน 

(20 คะแนน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

29 12 10 10 10 10 10 10 9 81 12 
30 8 10 10 10 10 10 10 11 79 12 
31 12 9 9 9 9 10 9 9 76 18 
32 12 10 9 10 10 10 10 11 82 17 
33 12 10 10 10 10 10 10 9 81 15 
34 12 10 10 9 10 9 10 9 79 19 
35 12 9 10 10 10 9 9 11 80 18 
36 12 10 10 10 10 10 10 11 83 18 
37 12 10 9 10 9 10 9 8 77 14 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.46 80.00 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.02 2.82 

E1/ E2  = 82.46/80.00 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  270 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รหัสวิชา ค 14101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4                                                
หน่วยการเรียนรู้ที ่4             บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข (การบวก ลบ คูณ หารระคน)   จ านวน 18 ช่ัวโมง 
หัวข้อเร่ือง  วธิีการแก้โจทย์ระคน        จ านวน 2 ช่ัวโมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
สาระส าคญั (Concept) 
      การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอ้งใชว้งเล็บเพื่อระบุวา่ตอ้งหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ใด
ก่อน  
สาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มาจาก :   
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ และน าไปใช้ 
     ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
ผู้เรียนต้องเข้าใจว่า 
 การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ ประโยค

สญัลกัษณ์ที่มีเคร่ืองหมายบวก ลบ คูณ 
หาร รวมอยูใ่นประโยคเดียวกนัอยา่ง
นอ้ย 2 เคร่ืองหมายขึ้นไป และการบวก 
ลบ คูณ และหารจ านวน คือถา้โจทยมี์
วงเล็บจะตอ้งหาผลลพัธใ์นวงเล็บก่อน 

 การแกโ้จทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอ้งอ่านโจทยใ์หเ้ขา้ใจ วิเคราะห์วา่โจทย์
ก าหนดอะไรให ้โจทยถ์ามอะไร และหา
ค าตอบดว้ยวธีิใดบา้ง 

ค าถามส าคญัเพ่ือการเรียนรู้ 
1. การบวก ลบ คูณ หารระคนมีลกัษณะและวธีิการหา
ค าตอบอยา่งไร 
2. ผูเ้รียนมีหลกัการแกโ้จทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน
อยา่งไรบา้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เร่ืองบวก ลบ คูณ หารระคน
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
 

ทักษะกระบวนการ 
   บวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนนบัและ
ศูนย ์พร้อมทั้ง  
     ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

การบูรณาการ 
 คณิตศาสตร์ (การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนนบั) 
 ภาษาองักฤษ (ช่ือเรียกส่ิงของ/สินคา้) 
 ศิลปะ (การเขียนภาพระบายสีส่ิงของ/สินคา้) 
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 วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค  าตอบของ
โจทยร์ะคนของจ านวนนบัและศูนย ์
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

 น าความรู้เร่ืองบวก ลบ คูณ หารระคน
เช่ือมโยงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะส าคญั 
 ความสามารถในการคิด(วเิคราะห์) 
 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน 
คุณลักษณะเฉพาะกลุ่มสาระ 
 เห็นคุณค่าของการใชค้ณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
 มีความละเอียดรอบคอบ 
 คิดอยา่งเป็นระบบและกระบวนการ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
1. ความเขา้ใจปัญหา 
2. การเลือกยทุธวธีิการแกปั้ญหา 
3. การใชว้ธีิการแกปั้ญหา 
4. สรุปค าตอบ 

 

 
การวัดผลหน่วยการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ช้ินงานส าหรับการประเมิน 
 แบบฝึกทกัษะเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา ชุดที่ 1 
เกณฑ์การประเมนิ 

ประเด็น วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ความรู้ความเขา้ใจ 
1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมาย
ลกัษณะและวธีิการหาค าตอบของการ
บวก ลบ คูณ หารระคนได ้(K) 

 
- สงัเกตการตอบ
ค าถาม 

 

 
- ประเด็นค าถาม 
 

 
- ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 
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2) ผูเ้รียนสามารถบวก ลบ คูณ หาร
ระคนจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบได ้(P) 

- ตรวจการท าแบบฝึก
ทกัษะ 

- แบบฝึกทกัษะ 
 

- ผูเ้รียนท าแบบฝึกทกัษะ
ไดถู้กตอ้งร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

3) ผูเ้รียนบอกประโยชน์ของการเรียน
เร่ืองบวก ลบ คูณ หารระคนได ้(A) 

- สงัเกตการตอบ
ค าถาม 
 

- ประเด็นค าถาม 
 

-  ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

4)  มีวจิารณญาณในการคิด และมี
ระเบียบในการท างาน (A) 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
ท าแบบฝึกทกัษะ 
 

- แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

- ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
- สงัเกตพฤติกรรม 

 

 
- แบบประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

 
- ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตาม
เกณฑก์ารประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคใ์นระดบัดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคญั 
1. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
2. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
3. ความสามารถในการส่ือสาร 

 
- สงัเกตพฤติกรรม 

 
 

 
- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคญั 
 

 
- ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตาม
เกณฑก์ารประเมิน
สมรรถนะส าคญัในระดบั
ดีขึ้นไป 

ความสามารถในการแกปั้ญหา 
1. ความเขา้ใจปัญหา 
2. การเลือกยทุธวธีิการแกปั้ญหา 
3. การใชว้ธีิการแกปั้ญหา 
4. สรุปค าตอบ 

- ตรวจการท าแบบฝึก
ทกัษะ 

- แบบฝึกทกัษะ 
 

- ผูเ้รียนท าแบบฝึกทกัษะ
ไดถู้กตอ้งร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

 
 

แผนที่ 2 วิธีการแก้โจทย์ระคน  
 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 
 1.1 ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาโจทยร์ะคน ผ่าน Youtube เร่ืองวธีิการแกโ้จทยร์ะคนจากที่บา้น 
ดงัน้ี 
   https://www.youtube.com/watch?v=nxA0C2KiA1M 

https://www.youtube.com/watch?v=nxA0C2KiA1M
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     1.2 ผูส้อนใชค้  าถามเพือ่เป็นการทบทวนเร่ืองวธีิการแกโ้จทยร์ะคน ดงัน้ี 

  - ลกัษณะของโจทยร์ะคนเป็นอยา่งไร 

  - ถา้ในโจทยพ์บวา่มีวงเล็บจะเร่ิมแกโ้จทยร์ะคนไดอ้ยา่งไร 
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ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  
     2.1 ผูส้อนเปิด Youtube เร่ือง การแกโ้จทยร์ะคนอีกคร้ัง เพือ่อธิบายเพิม่เติมเก่ียวกบั

ขั้นตอนและวธีิการแกโ้จทยร์ะคนที่ละขั้นตอน โดยร่วมกนัวเิคราะห์ และถามค าถามจากโจทย์

ปัญหาที่ผูเ้รียนพบ ดงัน้ี 

  - โจทยก์ าหนดอะไรมาใหเ้ราบา้ง 

  - ผูเ้รียนมีวธีิหาค าตอบอยา่งไร 

  - ค  าตอบในวงเล็บเท่ากบัเท่าใด  

  - ท  าอยา่งไรต่อไป 

  - ไดค้  าตอบเท่ากบัเท่าใด  

  - ดงันั้นค  าตอบของโจทยข์อ้น้ีเท่ากบัขอ้ใด  

           2.2 ผูส้อนอธิบายวา่ โจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นโจทยท์ี่มีหลายเคร่ืองหมายในขอ้
เดียวกนั และมีการจดักลุ่มการค านวณโดยใส่เคร่ืองหมายวงเล็บไว ้ใหเ้รียงล าดบัการค านวณโดยหา
ค าตอบในวงเล็บก่อน 
 2.3 ผูส้อนแสดงโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน บนกระดานอีก 2-3 ตวัอยา่ง แลว้ให้

ผูเ้รียนฝึกแสดงวิธีท  าหาค าตอบ เช่น  

  1) (8 + 5) x 3 =………. (39)    

  2) 39 - (84 ÷ 4) =………..(18)    

  3) (25 x 3) ÷ (5 x 5) =…………(3) 

 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 2.4 ผูส้อนด าเนินการอธิบายโจทยร์ะคนโดยใช้เทคนิคการสอน KWDL ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน โดยเช่ือมโยงกบัตาราง KWDL  
 2.5 ผูส้อนใหผู้เ้รียนสังเกตจากโจทยร์ะคนที่ยกตวัอยา่งแลว้วิเคราะห์ร่วมกนั ดงัน้ี 

- ส่ิงที่โจทยบ์อกใหท้ราบมี อะไรบา้ง K (What do we know.) 
- ส่ิงที่ผูเ้รียน ตอ้งการรู้ W (What do we want to know.) 
- วธีิการหาค าตอบเป็นอยา่งไร D (what do we do) 
- ค าตอบที่ไดจ้ากการหาค าตอบคืออะไร L (What we learned.)   

แลว้ท าขอ้มูลมาใส่ลงในตาราง KWDL ดงัน้ี 
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ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทยบ์อกให้
ทราบมี อะไรบา้ง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทยต์อ้งการ
ทราบหรือส่ิงที่ผูเ้รียน 

ตอ้งการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย ์
ตอ้งการ หรือส่ิงที่
ตนเองตอ้งการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ 

(8 + 5) x 3 (8 + 5) x 3 =   แสดงวธีิคิดหาค าตอบ 

(พร้อมกนับน

กระดาน) 

ค าตอบ 

 
         2.5 ผูส้อนยกตวัอยา่งเพิ่มเติม 2 – 3 ตวัอยา่ง ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์และหาค าตอบโจทยร์ะคนลง
ในตาราง KWDL และสุ่มตวันแทนนกัเรียนเสนอผลการแกโ้จทยร์ะคน (KWDL , Flipped Classroom) 
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  
 3.1 ผูเ้รียนท าแบบฝึกทกัษะโดยผูส้อนมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom) 
               3.2 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสัยจากการท าแบบฝึกทกัษะ 
ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  
 4.1 ผูส้อนวดัและประเมินผลโดยสังเกตการร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของผูเ้รียนและแบบ
ฝึกทกัษะ 
     4.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาความรู้เร่ือง การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา 
การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา ระคน (การบวก) จาก  
VDO  Facebook หรือ Youtube ที่ผูส้อนจดัเตรียมไวใ้ห ้ส าหรับการเรียนรู้คร้ังต่อไป จาก Power Point 
เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขยีนประโยคสัญลักษณ์ การแสดง
วิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก) 
 

ส่ือการเรียนรู้ 

 1. แบบฝึกทกัษะการบวก ลบ คูณ หารระคน เร่ือง การแกโ้จทยร์ะคน 
 2. ส่ือ จาก Youtube เร่ือง การแกโ้จทยร์ะคน 
(https://www.youtube.com/watch?v=nxA0C2KiA1M ) 

https://www.youtube.com/watch?v=nxA0C2KiA1M
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 3. โจทยบ์วก ลบ คูณ หารระคน จาก Power point 
 4. หนงัสือรายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ สสวท. 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้  

ห้อง/ประเด็น ร่มไทร ใบโพธ์ิ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

  
  
  
  
  

ปัญหาและอปุสรรค 

  
  
  
  
  

แนวทางแก้ไข /
ข้อเสนอแนะ 

  
  

  

  

  

 
 

ลงช่ือ................................................... 
                 ( นางสาวสราญจิต  อน้พา)                            
                                                            ผู้สอน 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 เร่ือง วิธีการแก้โจทย์ระคน 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยร์ะคนที่ก  าหนดให้ วเิคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวิธีหาค าตอบ และ
ตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1.  (735,096 + 342,185) x 12 =  

ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบ

มี อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. (23,456 + 78,994) x (2,450 ÷ 50) =  
ขั้นที่1 

K  
(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบ

มี อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
………………… 
………………… 
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รายการ เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการแก้ปัญหา 

3 2 1 
1. ความเขา้ใจปัญหา เขา้ใจปัญหา อธิบาย

ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ
ทราบอะไรมี
วธีิด าเนินการได้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

เขา้ใจปัญหา อธิบาย
ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ
ทราบอะไรมี
วธีิด าเนินการบางส่วน
ไม่ถูกตอ้ง 

เขา้ใจปัญหา อธิบาย
ไดว้า่ปัญหาตอ้งการ
ทราบอะไรมี
วธีิด าเนินการไม่
ชดัเจนหรือไม่เขา้ใจ
ปัญหา 

2. การเลือกยทุธวธีิ
การแกปั้ญหา 

เลือกวธีิแกปั้ญหาได้
เหมาะสมและเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ที่
ใชใ้นการค านวณได้
ถูกตอ้ง 

เลือกวธีิแกปั้ญหาซ่ึง
อาจจะน าไปสู่ค  าตอบ
ที่ถูกตอ้งแต่ยงัมีส่วน
ผดิโดยอาจจะเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ได้
ไม่ถูกตอ้ง 

เลือกวธีิแกปั้ญหาและ
เขียนประโยค
สญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง 

3. การใชว้ธีิการ
แกปั้ญหา 

น าวธีิแกปั้ญหาไป
ใชไ้ดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 

น าวธีิแกปั้ญหาไป
ใชไ้ดเ้หมาะสมแต่ยงั
ไม่สมบูรณ์ 

น าวธีิแกปั้ญหาไป
ใชไ้ดไ้ม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

4. การสรุปค าตอบ สรุปค าตอบสมบูรณ์
และสามารถ
ตรวจสอบค าตอบได้
ถูกตอ้ง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์
แต่ไม่สามารถ
ตรวจสอบค าตอบได้
ถูกตอ้ง 

สรุปค าตอบไม่
สมบูรณ์และไม่
สามารถตรวจสอบ
ค าตอบไดถู้กตอ้ง 

 
โดยมีเกณฑร์ะดบัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ดงัตาราง 
 
เกณฑ์ระดับทักษะความสามารถในการคดิแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 

ร้อยละ ระดบัทกัษะในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
80 - 100 ดี 
65 - 79 พอใช ้
50 - 69 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รหัสวิชา ค 14101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4                                                 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    บวก ลบ คูณ หาร สราญสุข (การบวก ลบ คูณ หารระคน)  จ านวน 18 ช่ัวโมง 
หัวข้อเร่ือง  การวเิคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การ
แสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก)        จ านวน 2 ช่ัวโมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
สาระส าคญั (Concept) 
      การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอ้งใชว้งเล็บเพื่อระบุวา่ตอ้งหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ใด
ก่อน และการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
สาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มาจาก :   
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ และน าไปใช้ 
     ป.4/10 หาผลลพัธก์ารบวกลบคูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
ผู้เรียนต้องเข้าใจว่า 
 การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ ประโยค

สญัลกัษณ์ที่มีเคร่ืองหมายบวก ลบ คูณ หาร 
รวมอยูใ่นประโยคเดียวกนัอยา่งนอ้ย 2 
เคร่ืองหมายขึ้นไป และการบวก ลบ คูณ และ
หารจ านวน คือถา้โจทยมี์วงเล็บจะตอ้งหา
ผลลพัธใ์นวงเล็บก่อน 

 การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอ้งอ่านโจทยใ์หเ้ขา้ใจ วิเคราะห์วา่โจทย์
ก าหนดอะไรให ้โจทยถ์ามอะไร และหาค าตอบ
ดว้ยวธีิใดบา้ง 

ค าถามส าคญัเพ่ือการเรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนมีหลกัการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคนอยา่งไรบา้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เร่ืองบวก ลบ คูณ 
หารระคนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
 

ทักษะกระบวนการ การบูรณาการ 
 คณิตศาสตร์ (การบวก ลบ คูณ หาร จ านวน

นบั) 
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   บวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนนบัและศูนย ์
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
 หาค่าเฉล่ียของจ านวนต่าง ๆ  
 วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค  าตอบของโจทย์

ปัญหาระคนของจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 น าความรู้เร่ืองบวก ลบ คูณ หารระคนเช่ือมโยง
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 ภาษาองักฤษ (ช่ือเรียกส่ิงของ/สินคา้) 
 ศิลปะ (การเขียนภาพระบายสีส่ิงของ/สินคา้) 

 

สมรรถนะส าคญั 
 ความสามารถในการคิด(วเิคราะห์) 
 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน 
คุณลักษณะเฉพาะกลุ่มสาระ 
 เห็นคุณค่าของการใชค้ณิตศาสตร์ใน

ชีวติประจ าวนั 
 มีความละเอียดรอบคอบ 
 คิดอยา่งเป็นระบบและกระบวนการ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
1. ความเขา้ใจปัญหา 
2. การเลือกยทุธวธีิการแกปั้ญหา 
3. การใชว้ธีิการแกปั้ญหา 
4. สรุปค าตอบ 

 

 
การวัดผลหน่วยการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ช้ินงานส าหรับการประเมิน 
 แบบฝึกทกัษะเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา ชุดที่ 2 
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เกณฑ์การประเมนิ 

ประเด็น วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ความรู้ความเขา้ใจ 
1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมาย
ลกัษณะและวธีิการหาค าตอบของการ
บวก ลบ คูณ หารระคนได ้(K) 

 
- สงัเกตการตอบ
ค าถาม 

 

 
- ประเด็นค าถาม 
 

 
- ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

2) ผูเ้รียนอธิบายวธีิการหาค่าเฉล่ียได ้
(A) 

- สงัเกตการตอบ
ค าถาม 
 

- ประเด็นค าถาม 
 

-  ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

3) ผูเ้รียนสามารถบวก ลบ คูณ หาร
ระคนจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบได ้(P) 

- ตรวจการท าแบบฝึก
ทกัษะ/แบบฝึกหดั 

- แบบฝึกทกัษะ 
 

- ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัได้
ถูกตอ้งร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4) ผูเ้รียนสามารถหาค่าเฉล่ียของ
จ านวนต่าง ๆ ได ้(P) 

- ตรวจการท าแบบฝึก
ทกัษะ/แบบฝึกหดั 

- แบบฝึกทกัษะ  
 

- ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัได้
ถูกตอ้งร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5) ผูเ้รียนบอกประโยชน์ของค่าเฉล่ีย
ในชีวติประจ าวนัได ้(A) 

- สงัเกตการตอบ
ค าถาม 
 

- ประเด็นค าถาม 
 

-  ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

6) ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์และแสดง
วธีิหาค  าตอบของโจทยปั์ญหาระคน
ของจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบได ้(P) 

- ตรวจการท าแบบฝึก
ทกัษะ/แบบฝึกหดั 

- แบบฝึกทกัษะ  
 

- ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัได้
ถูกตอ้งร้อยละ 80 ขึ้นไป 

7) ผูเ้รียนบอกประโยชน์ของการเรียน
เร่ืองบวก ลบ คูณ หารระคนได ้(A) 

- สงัเกตการตอบ
ค าถาม 
 

- ประเด็นค าถาม 
 

-  ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

8)  มีวจิารณญาณในการคิด และมี
ระเบียบในการท างาน (A) 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
ท าแบบฝึกหดั 
 

- แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

- ผูเ้รียนสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 
80 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
1. มีวนิยั 
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2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

- สงัเกตพฤติกรรม 
 

- แบบประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

- ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตาม
เกณฑก์ารประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคใ์นระดบัดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคญั 
1. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
2. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
3. ความสามารถในการส่ือสาร 

 
- สงัเกตพฤติกรรม 

 
 

 
- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคญั 
 

 
- ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตาม
เกณฑก์ารประเมิน
สมรรถนะส าคญัในระดบั
ดีขึ้นไป 

 
 

แผนที่ 3 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ
แสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก) 

 
ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน (Flipped Classroom) 
 1.1 ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาสถานการณ์ต่างๆของโจทยปั์ญหาผ่านส่ือ VDO Facebook หรือ 
Youtube ที่ศึกษามาจากที่บา้น 

  Power Point เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก) 

 1.2 ทบทวนความรู้ น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่โรงเรียน โดยผูส้อนใช้ค  าถามทบทวน
ขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาและใหผู้เ้รียนเสนอสถานการณ์ของโจทยปั์ญหานั้น  ๆ  
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน  
 2.1 ผูส้อนน าเสนอโจทยปั์ญหาจาก Power Point เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การ
วางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
(การบวก)  อีกคร้ังเพือ่ใหน้กัเรียนร่วมกนัพิจารณา โดยใหผู้เ้รียนอ่านโจทยท์ี่ก  าหนดให ้ 
  โดยผูส้อนยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาระคน (การบวก) และตาราง KWDL บนกระดาน ดงัน้ี 

- รุ่งเรืองมีเงินอยู ่6,200 บาท คุณแม่ใหเ้พิม่อีก 1,700 บาท ขายเส้ือผา้มือสองไดเ้งิน
อีก 1,500 บาท รุ่งเรืองมีเงินสะสมทั้งหมดก่ีบาท 

ผูส้อนใหผู้เ้รียนร่วมกนัวเิคราะห์โจทยต์ามแผนผงั KWDL โดยผูส้อนเขียนขอ้มูลลงใน
แผนผงัที่ติดไวบ้นกระดาน ดงัน้ี 
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 ขั้นที่1: K (What do we know.) ผูส้อนถามผูเ้รียนว่ารู้อะไรบา้งในเร่ืองที่จะเรียนหรือส่ิง
ที่โจทยบ์อกให้ทราบมี อะไรบา้ง ใหผู้เ้รียนช่วยกนัระดมสมอง โดยผูส้อนเขียนขอ้มูลที่ผูเ้รียนบอก
ลงในแผนผงั ช่อง K 
 ขั้นที่ 2: W (What do we want to know.) ให้ผูเ้รียนร่วมกันหาส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ
หรือส่ิงที่ผูเ้รียนตอ้งการรู้จากโจทย ์พร้อมทั้งเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหานั้น 
ผูส้อนเขียนขอ้มูลที่ผูเ้รียนบอกลงในแผนผงั ช่อง W 
 ขั้นที่ 3: D (what do we do) ผูเ้รียนร่วมกันหาค าตอบตามที่โจทย ์ตอ้งการ หรือส่ิงที่
ตนเองตอ้งการรู้ ด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาตามแผนที่วางไว ้ผูส้อนเขียนวิธีการหาค าตอบตามที่
ผูเ้รียนร่วมกนัตอบลงในแผนผงั ช่อง D 
 ขั้นที่ 4: L (What we learned.) ผูเ้รียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ สรุปการแก้ปัญหา อธิบาย
ขั้นตอนการแกปั้ญหาว่ามีขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งไรโดยใหผู้เ้รียนน าเสนอ ผูส้อนเขียนค าตอบ
และวธีิการไดม้าซ่ึงค  าตอบที่ไดต้ามที่ผูเ้รียนร่วมกนัตอบลงในแผนผงั ช่อง D 

ตัวอย่าง 
ขั้นที่1 

K  
(What do we 

know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้
ทราบมี อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want 
to know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการ
ทราบหรือส่ิงที่
ผู้เรียน ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่ตนเอง

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 1. รุ่งเรืองมีเงินอยู ่
6200 บาท  
2. คุณแม่ใหเ้พิม่อีก 
1700 บาท 
3. ขายเส้ือผา้มือ
สองไดเ้งินอีก 1500 
บาท 

1. รุ่งเรืองมีเงิน
สะสมทั้งหมดก่ี
บาท 
2. วธีิบวกและวธีิ
บวก 

ประโยคสญัลกัษณ์ (6,200+1,700)+1,500 =             
วธีิท า 
รุ่งเรืองมีเงินอยู ่                             6,200 บาท 
คุณแม่ใหเ้พิม่อีก                            1,700 บาท 
ขณะน้ีมีเงิน                                    7,900 บาท 
ขายเส้ือผา้มือสองไดเ้งินอีก           1,500 บาท 
รุ่งเรืองมีเงินสะสมทั้งหมด             9,400 บาท 
    ตอบ รุ่งเรืองมีเงินสะสมทั้งหมด ๙,๔๐๐ บาท 

รุ่งเรืองมีเงินสะสมทั้งหมด 
๙,๔๐๐ บาท ซ่ึงไดค้  าตอบ
จากการบวกจ านวนเงินที่
ไดรั้บทั้งหมด 
สรุปข้ันตอน 
(6,200+1,700)+1,500 =             
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          2.2 ผูส้อนและผูเ้รียนเสนอผลการแก้โจทยปั์ญหาพร้อมกนั และยกตวัอย่างอีก 2-3 ตวัอย่าง 
โดยวเิคราะห์โจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL (KWDL , Flipped Classroom) ดงัน้ี 

- ขา้วโพดซ้ือรองเทา้มาขายจากโรงงานจ านวน 1,250 คู่ สัง่ซ้ือรองเทา้จากเวบ็ไซต์
อีก 750 คู่ เดิมมีรองเทา้อยูแ่ลว้ 875 คู่ ร้านคา้ของขา้วโพดมีรองเทา้ทั้งหมดก่ีคู่ 

- โรงงานแห่งหน่ึงผลิตเส้ือยดืโดยวนัจนัทร์ผลิตได ้2,150 ตวั  วนัองัคารผลิตได ้
1,750 ตวั วนัพธุผลิตได ้1875 ตวั รวมทั้งสามวนัผลิตเส้ือไดท้ั้งหมดก่ีตวั 

   2.3 ผูส้อนใหผู้เ้รียนสงัเกตลกัษณะของโจทยปั์ญหาการบวก และอภิปรายร่วมกนั 
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ  
 3.1 ผูเ้รียนท าแบบฝึกทกัษะโดยผูส้อนมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน า (Flipped Classroom) 
               3.2 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสัยจากการท าแบบฝึกทกัษะ 
ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลและประเมินผล  
 4.1 ผูส้อนวดัและประเมินผลโดยสังเกตการร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานของผูเ้รียนและแบบ
ฝึกทกัษะ 
     4.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาความรู้เร่ือง การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา 
การเขียนประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา ระคน (การบวก) จาก  
VDO  Facebook หรือ Youtube ที่ผูส้อนจดัเตรียมไวใ้ห ้ส าหรับการเรียนรู้คร้ังต่อไป จาก Power Point 

เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขยีนประโยคสัญลักษณ์ การแสดง
วิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวกและการลบ) 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

 1. แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 
 2. Power Point  เร่ือง การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค
สญัลกัษณ์ การแสดง  
              วิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 
 3. โจทยปั์ญหาบวก ลบ คูณ หารระคน เร่ืองการบวก จาก Power Point   
 4. หนงัสือรายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ สสวท. 
  
 
 



  286 

 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้  
ห้อง/ประเด็น ร่มไทร ใบโพธ์ิ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

  
  
  
  
  

ปัญหาและอปุสรรค 

  
  
  
  
  

แนวทางแก้ไข /ข้อเสนอแนะ 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา  
การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก) 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1. ในการแข่งขนับาสเกตบอลวนัแรกมีคนเขา้ชม 8,200 คน วนัที่สองมีคนเขา้ชมมากกวา่วนัแรก 
1,950 คน รวมทั้งสองวนัมีผูเ้ขา้ชมก่ีคน 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
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ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. รถยนตส์องคนั คนัแรกขบัไดร้ะยะทาง 780,400 เมตร คนัที่สองขบัไดร้ะยะทางมากกวา่คนัแรก 
3,125 เมตร ทั้งสองคนัขบัไดร้ะยะทางรวมกนัก่ีเมตร 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................ 
 

ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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3. ปีน้ีคุณภูรีไดรั้บเงินเดือนมา  122,400 บาท หวัหนา้ใหเ้งินโบนสัอีก 11,600 บาท ไดรั้บเปอร์เซ็นต์
จากการขายอาหารเสริมอีก 87,000 บาท รวมแลว้ภูรีมีรายรับทั้งหมดก่ีบาท 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
 

ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

เร่ือง  การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

การบวก ลบ คูณ  หาร สราญสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย  
นางสาวสราญจิต  อ้นพา 

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ค าน า
   
  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ  านวนทั้งหมด 8 ชุด ประกอบดว้ย  

ชุดที่ เร่ือง 
ชุดท่ี 1 วิธีการแกโ้จทยร์ะคน 
ชุดท่ี 2 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 
ชุดท่ี 3 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) 
ชุดท่ี 4 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การคูณและการหาร) 
ชุดท่ี 5 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) 
ชุดท่ี 6 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 
ชุดท่ี 7 ทบทวนการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค

สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 
ชุดท่ี 8 การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การสร้าง
โจทยปั์ญหา) 

  แบบฝึกทกัษะเล่มน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ซ่ึงนักเรียนจะมีความสามารถในการแกปั้ญหาเพ่ิมข้ึน  นักเรียนไดรู้้จกัการคิดหาเหตุผล กระบวนการ
แก้ปัญหา  เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และมีทกัษะการคิดค านวณ ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัสอดคลอ้งกบัความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และการน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  ดังนั้ น ผูว้ิจัยเห็นว่าแบบฝึกทกัษะ เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ท่ีจัดท าโดยเน้นความ
ตอ้งการของนักเรียน จะเป็นอีกนวตักรรมหน่ึงท่ีสามารถท าให้นักเรียนมีทกัษะทางคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนและมีเจต
คติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดบัสูงต่อไปและน าขอ้คิดไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 สราญจิต   อ้นพา 
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ค าช้ีแจง 

  
 แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ
แนวคิด  Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
เล่มน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในการฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีจ  านวนทั้งหมด 8 ชุด 
ประกอบดว้ย  
 

ชุดที่ เร่ือง 
ชุดท่ี 1 วิธีการแกโ้จทยร์ะคน 
ชุดท่ี 2 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก) 
ชุดท่ี 3 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวกและการลบ) 
ชุดท่ี 4 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา(การคูณและการหาร) 
ชุดท่ี 5 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การหาค่าเฉล่ีย) 
ชุดท่ี 6 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การ

แสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 
ชุดท่ี 7 ทบทวนการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา การเขียนประโยค

สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท  าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การบวก ลบ คูณและหาร) 
ชุดท่ี 8 การสร้างโจทยปั์ญหา ทบทวนการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา 

การเขียนประโยคสัญลกัษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทยปั์ญหา (การสร้าง
โจทยปั์ญหา) 

 
 แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ชุดน้ี มุ่งพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 แต่ละเร่ืองมีจุดประสงค ์ กิจกรรม นอกจากน้ียงัมีแบบทดสอบ ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงั
เรียน แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา เพ่ือให้นกัเรียนสามารถประเมินผลการพฒันาดา้นการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของตนเอง 
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ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู 

 
 

1. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ น้ีจดัท าขึ้นเพื่อใช่ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped  Classroom  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

2. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped  Classroom  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 8 ชุด  

3. แบบฝึกทกัษะเล่มน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะการการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
4. แบบฝึกทกัษะเล่มน้ีประกอบดว้ย 

 จุดประสงค ์ 
 แบบทดสอบก่อนเรียน  
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
 แบบฝึกทกัษะ  
 เฉลยแบบฝึกทกัษะ  
 แบบทดสอบหลงัเรียน  
 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 แบบประเมินความสามารถการแกปั้ญหา 
 เฉลยแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา  

5. ครูควรศึกษาค าแนะน าในการใชก่้อนทุกคร้ัง 
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ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 
 

 
1. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้ี 

จดัท าขึ้นเพื่อใชร่้วมกับการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom   

2. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้ี 
จดัท าขึ้นเพื่อใชร่้วมกับการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  มีทั้งหมด 8 ชุด  

3. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้ี 
จดัท าขึ้นเพื่อใชร่้วมกับการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped 
Classroom  เล่มน้ีเนน้การฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา 

4. ขั้นตอนการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาเล่มน้ี คือ 
4.1 ศึกษาจุดประสงคข์องแบบฝึกทกัษะ  
4.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
4.3 ท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาในบทเรียนพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาที่สมัพนัธก์ับแบบ
ฝึกทกัษะแต่ละขั้นตอน  
4.4 ท าแบบฝึกทกัษะแต่ละขั้นตอน  
4.5 ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบฝึกทกัษะ  
4.6 ถา้ไดค้ะแนนต่ะกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด ใหก้ลบัไปศึกษาบทเรียนนั้น ๆ อีกคร้ังหน่ึง  
4.7 ท าแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบประเมินความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา  
4.8 ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบ  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 น้ี จดัท าขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียนสามารถ 

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกั
ถึง  ความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้

2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนับ
และศูนย ์  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้างโจทยไ์ด ้

3. ใชว้ธีิการที่หลากหลายแกปั้ญหาได ้
4. ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
6. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ได ้
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 เร่ือง วิธีการแก้โจทย์ระคน 

 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยร์ะคนที่ก  าหนดให้ วเิคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวิธีหาค าตอบ และ
ตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1.  (735,096 + 342,185) x 12 =  

ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน ต้องการ

รู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่ตนเอง

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
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……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. (23,456 + 78,994) x (2,450 ÷ 50) =  
ขั้นที่1 

K  
(What do we know.) 

ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 
อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
………………………………………….... 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
………………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 24 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยค
สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก) 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1. ในการแข่งขนับาสเกตบอลวนัแรกมีคนเขา้ชม 8,200 คน วนัที่สองมีคนเขา้ชมมากกวา่วนัแรก 
1,950 คน รวมทั้งสองวนัมีผูเ้ขา้ชมก่ีคน 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
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ขั้นที่1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. รถยนตส์องคนั คนัแรกขบัไดร้ะยะทาง 780,400 เมตร คนัที่สองขบัไดร้ะยะทางมากกวา่คนัแรก 
3,125 เมตร ทั้งสองคนัขบัไดร้ะยะทางรวมกนัก่ีเมตร 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 36 

 

3. ปีน้ีคุณภูรีไดรั้บเงินเดือนมา  122,400 บาท หวัหนา้ใหเ้งินโบนสัอีก 11,600 บาท ไดรั้บเปอร์เซ็นต์
จากการขายอาหารเสริมอีก 87,000 บาท รวมแลว้ภูรีมีรายรับทั้งหมดก่ีบาท 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยค
สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวกและการลบ) 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1. แม่มีเงิน 1,855,000 บาท ไปซ้ือบา้นชั้นเดียวราคา 1,290,000 บาท ซ้ือรถยนตมื์อสองราคา 
350,500 บาท คุณแม่เหลือเงินก่ีบาท 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
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ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. จัน่เจามีเงินอยู ่398,700 บาท ซ้ือมอเตอร์ไซค ์ราคา 45,980 บาท ซ้ือคอมพวิเตอร์ราคา 19,900 
บาท จัน่เจาจะเหลือเงินก่ีบาท 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 



  307 

คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 36 

 

3. พอ่และแม่ไดรั้บเงินเดือน 65,285 บาท แบ่งให้กระปุกไป 5,980 บาท ซ้ือโทรศพัทร์าคา 27,500 
บาท พอ่และแม่เหลือเงินเท่าไร 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) ใชว้ิธีใดในการหาค าตอบ (เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์) 
............................................................................................................................................................. 
4) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 4 เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยค

สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การคูณและการหาร) 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1. นา้พรมีถัว่เขียว 2,605 กิโลกรัม บรรจุใส่ถุงเท่าๆกนั ถุงละ 5 กิโลกรัม แลว้ขายไปถุงละ 35 บาท 
นา้พรจะไดเ้งินทั้งหมดก่ีบาท 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj8erw_ITdAhVFWH0KHTF7BIAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%94-2505076/&psig=AOvVaw0pkYDBysnftMJJic46Ork2&ust=1535175475267513
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คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 24 

 

2. แม่คา้มีไข่เคม็ 3,432 ฟอง จดัใส่กล่อง กล่องละ 12 ฟอง และขายไปกล่องละ 90 บาท แม่คา้จะได้
เงินก่ีบาท 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยค
สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การหาค่าเฉลีย่)  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
 1. ขายขนม 3 วนั ไดเ้งิน 184 บาท 196 บาท และ 178 บาท เฉล่ียขายขนมไดเ้งินวนัละก่ีบาท 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 24 

 

2. ในหน่ึงสปัดาห์ มีคนมาใชบ้ริการจอดรถมีจ านวน ดงัน้ี วนัจนัทร์ 25 คนั วนัองัคาร 33 คนั วนัพธุ 
48 คนั วนัพฤหสับดี 15 คนั วนัศุกร์ 44 คนั วนัเสาร์ 49 คนั วนัอาทิตย ์31 คนั โดยเฉล่ียแลว้มีที่จอด
รถวนัละก่ีคนั 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 6 เร่ือง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การเขียนประโยค
สัญลกัษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (การบวก ลบ คูณและหาร)  

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
1. ป้ามีเงิน 21,750 บาท ซ้ือตูเ้ยน็ 7,850 บาท น าเงินที่เหลือไปแบ่งใหห้ลาน 4 คน คนละเท่าๆ กนั
หลานจะไดเ้งินคนละก่ีบาท 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) เขียนประโยคสญัลกัษณ์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. โรงงานผลิตล าไยกระป๋องไดว้นัละ 1,560 กระป๋อง ถา้ผลิตเป็นเวลา 7 วนั แลว้น าไปส่งร้านคา้ 
9,650 กระป๋อง โรงงานจะเหลือล าไยอีกก่ีกระป๋อง 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) เขียนประโยคสญัลกัษณ์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 36 

 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 7 เร่ือง ทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา  
การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวธีิท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  

(การบวก ลบ คูณและหาร) 
 
ค าช้ีแจง ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วเิคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวิธีหา
ค าตอบ และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ให้ถูกตอ้ง 
 
1. โคนม 7 ตวั ใหน้ ้ านม 10,654 ลิตร ถา้ปีต่อเล้ียงโคนม 23 ตวั จะไดน้ ้ านมประมาณก่ีลิตร 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) เขียนประโยคสญัลกัษณ์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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2. ลุงแดงมีขา้วสาร 3,850 กิโลกรัม ตอ้งการบรรจุขา้วสารถุงละ 5 กิโลกรัม แลว้น าไปขาย 
ถุงละ 140 บาท ลุงแดงจะขายขา้วสารไดเ้งินทั้งหมดก่ีบาท 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) เขียนประโยคสญัลกัษณ์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 24 

 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 8 เร่ือง การสร้างโจทย์ปัญหา ทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้
โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  

(การสร้างโจทย์ปัญหา) 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนสร้างโจทยปั์ญหาระคนจากประโยคสญัลกัษณ์และสถานการณ์ที่ก  าหนดให ้
วเิคราะห์โจทยปั์ญหาที่ตนเองสร้างขึ้น แสดงวิธีหาค าตอบ และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ให้
ถูกตอ้ง 
 
1. ประโยคสญัลกัษณ์                 
1) สร้างโจทยปั์ญหาระคน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
4) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
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2. สถานการณ์                 โทรศพัทร์าคา  25,600 บาท    คอมพวิเตอร์ราคา 27,900 บาท           
                                   วีรินทร์มีเงิน  100,000 บาท 
1) สร้างโจทยปั์ญหาระคน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
4) เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
5) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
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(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่
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ขั้นที่ 4 
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สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
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แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา)   

ขอ้สอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน  20  ขอ้  20  คะแนน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง  ข้อสอบชุดนี้มี 1 ตอน  
ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด จ านวน 40 ข้อ 
ค าส่ัง : ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท ( × ) ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด 

1. ขอ้ใดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 45  
 ก. 51  42  40  44  45  48 
 ข. 62  58  43  41  36  42 
 ค. 35  82  21  39  28  71 
 ง. 95  22  18  38  55  60 
 
2. ขอ้ใดมีค่าเฉล่ียเท่ากบัค่าเฉล่ียของจ านวนต่อไปน้ี 29  32  36  27  31 
 ก. 23  31  35  33  38 
 ข. 28  33  38  29  27 
 ค. 36  38  32  21  29 
 ง. 39  35  29  32  30   
 
3.  “บิลค่าน ้ า 27 หน่วย  ราคาหน่วยละ 3 บาท  จ่ายเงินไป 100 บาท จะไดรั้บเงินทอนก่ีบาท” 
โจทยข์อ้น้ีใชว้ธีิอะไรหาค าตอบ 

ก.  วธีิคูณและวธีิลบ 
ข.  วธีิบวกและวธีิลบ 
ค.  วธีิหารและวธีิลบ 
ง.  วิธีลบและวธีิลบ 
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4. จากโจทย์ข้อ 3 จะไดรั้บเงินทอนก่ีบาท 
ก.  91 บาท  ข.  76 บาท  ค.  70 บาท  ง.  19 บาท 
 

5. “ซาลาเปาหมูสบั 6 ลูก  ราคา 84 บาท  ถา้ตอ้งกรซ้ือซาลาเปาหมูสบั 8 ลูก จะตอ้งจ่ายเงิน
เท่าไร” โจทยต์อ้งการทราบอะไร 

ก.  จ  านวนซาลาเปาที่ซ้ือ  ข.  จ  านวนเงินที่ซ้ือซาลาเปา 
ค.  ราคาซาลาเปา 6 ลูก  ง.  จ านวนซาลาเปาทั้งหมด 
 

6. แพรวซ้ือเงาะ 54 บาท ซ้ือแตงโม 88 บาท ใหธ้นบตัร 500 บาท แพรวจะไดรั้บเงินทอนก่ี
บาท 
 ก.  385 บาท  ข.  358 บาท  ค.  142 บาท  ง.  124  บาท 
 

       7. โอ๋ตอ้งการซ้ือกางเกง 2 ตวั ราคาตวัละ 2,350 บาท แต่มีเงินเพยีง 3,850 บาท โอ๋ยงัตอ้งหาเงิน
เพิม่อีกก่ีบาทจึงจะพอซ้ือกางเกง 2 ตวั 
   ก.  550 บาท          ข.  650  บาท   ค. 750  บาท  ง. 850  บาท 
 
       8. วนัแรกขายขนมไดเ้งิน 284 บาท วนัที่สอง 252 บาท  วนัที่สาม 262 บาท เฉล่ียขายขนมได้
เงินวนัละเท่าไร 
   ก.  268  บาท     ข.  266  บาท  ค. 264  บาท  ง. 262  บาท 
 

9. คุณแม่มีเงิน 35,500 บาท ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 17,900 บาท บริจาคเขา้กองทุนอาหารกลางวนั
ของโรงเรียน 12,000 บาท คุณแม่เหลือเงินก่ีบาท 

ก. 29,600 บาท  ข. 17,600 บาท   
ค. 14,400 บาท ง.  5,600 บาท 
 

10. เก่งซ้ือโทรศพัทร์าคา  13,500 บาท ซ้ือคอมพวิเตอร์ราคา  27,500 บาท แลว้ยงัเหลือเงินอีก 
2,740 บาท  เดิมเก่งมีเงินก่ีบาท 

ก.  16,740  บาท ข.  38,260  บาท   
ค.  41,000  บาท ง.  43,740  บาท 
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11.  ดาวไดรั้บเงินเดือน  25,350 บาท  มีค่าใชจ่้าย 18,900 บาท  ไดรั้บเงินพเิศษ 7,400 บาท 
ขณะน้ีดาวมีเงินก่ีบาท 

ก.  6,450 บาท ข.  13,850  บาท   
ค.  26,250  บาท ง.  32,750  บาท 
 

12. แม่คา้ขายผลไมส้ามชนิดรวม 280 ผล เป็นแตงโม  68 ผล ทุเรียน 124 ผล ที่เหลือเป็น
มะละกอก่ีผล 

ก.  212 ผล ข.  156 ผล   ค.  104 ผล  ง.  88 ผล 
 

13. ในการอยูค่่ายลูกเสือ 120 คน เก็บเงินคนละ 340 บาท เพือ่เป็นค่าอาหารและค่ารถ ถา้จ่าย
ค่าอาหารไป 21,600 บาท ตอ้งจ่ายค่ารถก่ีบาท 

ก.  9,200 บาท  
ข.  19,200 บาท   
ค.  21,200 บาท   
ง.  40,800 บาท 
 

14. โรงงานผลิตถุงเทา้ได ้ 4,253 คู่ รองเทา้ 3017 คู่ ถุงมือ 26,438 คู่ โรงงานผลิตสินคา้ได้
เท่าไร 

ก.  7,270 คู่ ข.  33,708 คู ่   
ค.  23,608 คู่ ง.  294,550 คู ่
 

15. มุกมีลูกแกว้ 175 ลูก แบ่งใหน้อ้ง 35 ลูก ที่เหลือน ามาแบ่งใหเ้พือ่น 5 คนเท่าๆกนั เพือ่นจะ
ไดลู้กแกว้คน 
     ละก่ีลูก 

ก.  5 ลูก ข.  28 ลูก   ค.  135 ลูก  ง.  140 ลูก 
 

16. คุณป้าท าไข่เคม็ 280 ฟอง  กินไป 16 ฟอง ที่เหลือน าไปขายฟองละ 8 บาท จะไดเ้งิน
ทั้งหมดก่ีบาท 

ก.  2,208 บาท ข.  2,112 บาท  ค.  264 บาท  ง.  33 บาท 
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17. เฟิร์นมีเงิน 21,988 บาท ซ้ือกลอ้งดิจิตอล 21,590 บาท และน าเงินที่เหลือไปซ้ือเส้ือยดืได ้2 
ตวัพอดี เส้ือ 
    ยดืราคาตวัละก่ีบาท 

ก.  99 บาท ข.  199 บาท  ค.  299 บาท  ง.  399 บาท 
 

18.  บริษทัแห่งหน่ึงผลิตคุกก้ีช็อกโกแลตได ้84,000 ช้ิน น าบรรจุในกล่อง กล่องละ 40 ช้ิน จะ
ไดคุ้กก้ีช็อกโกแลตก่ีกล่อง 

ก.  1,200 กล่อง ข.  2,200 กล่อง  
ค.  1,100 กล่อง ง.  2,100 กล่อง 
 

    19. รถจกัรยานยนต ์ราคา  65,900 บาท จ่ายเงินซ้ืองวดแรกไป 6,500 บาท จะเหลือที่ตอ้งจ่ายเงิน
        อีกเท่าไร 

ก.  55,900  บาท ข.  59,300  บาท   
ค.  59,400 บาท ง.  55,500 บาท 
 

20. ฟาร์มไข่ไก่มีไขไ่ก่อยู ่36,300 ฟอง น าบรรจุแพค็ แพค็ละ 30 ฟอง ขายแพค็ละ 80 บาท จะ
ไดเ้งินค่าไขไ่ก่เท่าไร 

ก.  86,900 บาท ข.  88,900 บาท   
ค.  96,800 บาท ง.  98,600 บาท 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  329 
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แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาระคนที่ก  าหนดให ้วิเคราะห์โจทยปั์ญหา แสดงวธีิหาค าตอบ 
และตอบค าถามลงในตาราง KWDL ใหถู้กตอ้ง 
 
 
1) โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) โจทยถ์ามอะไร 
............................................................................................................................................................. 
3) เขียนประโยคสญัลกัษณ์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4) เลือกใชว้ธีิน้ีเพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
5) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

1.  แผ่นโรตีห่อละ 60 แผ่น มอียู ่12 หอ่ น ำมำห่อใหม่เป็นหอ่ละ 90 แผ่น จะได้กี่ห่อ 
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.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
3) เขียนประโยคสญัลกัษณ์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4) เลือกใชว้ธีิน้ีเพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
5) แสดงวธีิหาค  าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6) สรุปค าตอบที่ได ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

2. พ่อค้ำมีไข่เป็ด 3,990 ฟอง จัดใส่กลอ่ง กล่องละ 30 ฟอง และน ำไปขำยกลอ่งละ 
120 บำท พ่อคำ้จะได้เงิน 
 กี่บำท 
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3. แม่มีเงินอยู่ 55,000 บำท บริจำคให้สถำนสังคมสงเครำะห์เด็กพิกำร 6,500 บำท บรจิำคให้
สถำนสังคมสงเครำะห์เด็กอ่อน 7,800 บำท บริจำคให้มูลนิธิคนชรำ 8,300 บำท แม่จะเหลือ
เงินเท่ำไร 
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ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

4. ร้ำนค้ำซ้ือรถจักรยำน 2 คัน รำคำ 3,700 บำท ถ้ำขำยไปคันละ 2,150 บำท 
ร้ำนค้ำจะได้ก ำไรกี่บำท 
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คะแนนที่ได้  
คะแนนเต็ม 12 

 

 
 
 
 

ขั้นที่ 1 
K  

(What do we know.) 
ส่ิงที่โจทย์บอกให้ทราบมี 

อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 
W  

(What do we want to 
know.)  

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
หรือส่ิงที่นักเรียน 

ต้องการรู้ 

ขั้นที่ 3 
D  

(what do we do.) 
หาค าตอบตามที่โจทย์ ต้องการ หรือส่ิงที่

ตนเองต้องการรู้ 

ขั้นที่ 4 
L  

(What we learned.) 
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ์ 
………………………… 
เลือกใช้วิธีนี้
เพราะ…………………….…….. 
…………………………………….…….. 
วิธีท า………………………….……….. 
………………………………….……….. 
……………………………….………….. 
……………………………….………….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 
…………………………………….…….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

5. วินเก็บสตรอเบอรี่ในไร่ 3 วัน วันแรกได้ 320 ผล  วันที่สอง 350 ผล วันที่สำม    
230 ผล วินเก็บสตรอเบอรี่ได้เฉลี่ยวันละกี่ผล 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เรียนทีม่ีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped Classroom เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
วัตถุประสงค์ 

 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัแนวคิด  Flipped Classroom เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

 ค าช้ีแจง    
 1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)  3 ระดบั โดยพจิารณาระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
  ระดบั 3  หรือ  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
  ระดบั 2  หรือ  หมายถึง  เห็นดว้ย 
  ระดบั 1 หรือ  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

2. แบบสอบถามน้ีไม่มีขอ้ถูกหรือผดิ นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและ 
ไม่ตอ้งการทราบวา่ใครเป็นผูต้อบแบบสอบถามน้ี  จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียน   

ค าส่ัง   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง     ใหต้รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนที่สุด 

ข้อที่ 

 
รายการแสดงความคดิเห็น 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
มาก 
 

เห็นด้วย 
 
 

เห็นด้วย
น้อย 
 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้    
1 นกัเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความ

คิดเห็น 
   

2 นกัเรียนมีโอกาสไดค้น้ความหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ 

   

3 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานใน
การเรียนรู้ 

   

4 ครูสอนแบบเป็นกนัเองไม่ตึงเครียด    
5 นกัเรียนอยากตอบปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้    
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ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคดิ  Flipped 
Classroom   

   

6 นกัเรียนไดฝึ้กคิด วเิคราะห์และหาแนวทางการ
แกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน 

   

7 นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาไดดี้
ขึ้น 

   

8 กิจกรรมท าให้นักเรียนได้พฒันาความคิดของ
ตนเอง 

   

9 กิจกรรมท าใหน้กัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง    
10 นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็น

ระบบ 
   

ด้านการวัดและประเมนิผล    
11 การทดสอบของครูมีการประเมินความรู้เป็น

ระยะซ่ึงท าใหน้กัเรียนสนใจเรียนรู้เพิม่ขึ้น 
   

12 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัตลอดจนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

   

13 นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ และมีทกัษะในการแกปั้ญหา 

   

14 นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ขึ้น    
15 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้    

 
ขอ้คิดเห็นเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ช 
การทดสอบสมมติฐาน 
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t-Test: Paired Two Sample for Means   
   

  หลงัเรียน ก่อนเรียน 
Mean 16.19 11.46 
Variance 7.94 13.92 
Observations 37.00 37.00 
Pearson Correlation 0.16  
Hypothesized Mean Difference 0.00  
df 36.00  
t Stat 6.69  
P(T<=t) one-tail 0.00  
t Critical one-tail 1.69  
P(T<=t) two-tail 0.00  
t Critical two-tail 2.03   
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เลขที่ ก่อนเรียน  หลงัเรียน 

1 12  18 
2 10  16 
3 7  19 
4 8  19 
5 7  12 
6 15  19 
7 14  12 
8 19  19 
9 6  12 

10 16  19 
11 13  16 
12 11  17 
13 8  14 
14 4  16 
15 16  11 
16 16  14 
17 13  18 
18 13  13 
19 14  19 
20 16  18 
21 8  19 
22 9  20 
23 5  17 
24 11  13 
25 10  12 
26 15  20 
27 15  18 
28 15  16 
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29 10  12 
30 7  12 
31 7  18 
32 16  17 
33 11  15 
34 11  19 
35 14  18 
36 9  18 
37 13  14 

ค่าเฉล่ีย 11.46  16.19 
    

SD 3.73  2.82 
    

ร้อยละ 57.3  80.95 
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ภาคผนวก ซ 
รูปภาพการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และผลงานนักเรียน 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
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ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสราญจิต  อน้พา 
วนั เดือน ปี เกดิ 25 มิถุนายน 2530 
สถานทีเ่กดิ จงัหวดันครปฐม 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา  

พ.ศ. 2548 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบูรณะ  
พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา 
จากมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต พระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 25/1 หมู่ 3 ต าบลหนองปากโลง   
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   
รหัสไปรษณีย ์73000   
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