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  ยุพิน  ยืนยง  :  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา   
เลาเรียนดี, ผศ. ดร. มาเรียม  นิลพันธุ  และ อ. ดร. ประเสริฐ  มงคล. 228  หนา. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนของครูกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
2) ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  3) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค KWDL และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 4) เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่อง โจทยปญหา  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู   ดวยเทคนิค  KWDL  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก ครูผูสอนคณิตศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 5 คน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  245  คน  โรงเรียนบอสโกพิทักษ  
จังหวัดนครปฐม    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก   แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  แบบทดสอบเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL   และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูและ
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWDL  และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  แบบทดสอบ  เรื่อง  โจทยปญหา   และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%)   คาเฉลี่ย ( x )    
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คา  Wilcoxon Signed Ranks Test คา t – test แบบ Dependent  และ 
การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) ผลการวิจัยพบวา  1)  กอนและหลังจากการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครู
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูมีความรูความเขาใจหลังไดรับการนิเทศอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นทุกคน และมีความสามารถในการเขียนแผน
และจัดการเรียนรู  อยูในระดับดีมาก  2)   ครูมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ชวยพัฒนา
ผลการเรียนรู  เรื่อง  โจทยปญหาของนักเรียนใหสูงขึ้น  และมีความคิดเห็นวาการนิเทศมีความสําคัญมากเพราะ
ชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู  3)  ผลการเรียนรู  
เรื่อง  โจทยปญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และ
โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   
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47253308 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORD : PEER COACHING SUPERVISION / INSTRUCTIONAL COMPETENCY /  
                      KWDL TECHNIQUE 
 YUPIN YUENYONG : PEER COACHING SUPERVISION FOR THE DEVELOPMENT 
OF INSTRUCTIONAL COMPETENCY WITH KWDL TECHNIQUE OF MATHEMATICS 
TEACHERS. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., ASST. 
PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D., AND PRASERT MONGKOL, Ed.D. 228 pp. 
 
 The purposes of this research were : 1) to compare the knowledge and 
comprehension in KWDL technique and peer coaching supervision of the mathematics 
teachers before and after received peer coaching supervision, 2) to study the instructional 
competency in KWDL technique of the mathematics teachers, 3) to investigate the teachers’ 
opinions toward of KWDL technique and peer coaching supervision and 4) to compare the 
learning outcomes on mathematics problem solving of third grade students before and after 
the instruction with KWDL technique and to investigate the students’ opinions toward the 
instruction with KWDL technique. The sample were 5 third grade teachers and 245 third 
grade students of Boscopitak School, Nakhon Pathom province. The instruments were peer 
coaching supervision plans, knowledge tests on KWDL technique and peer coaching 
supervision, evaluation form of the lesson plans of KWDL technique, instructional observation 
forms , the interview forms, students’ learning outcomes tests and questionnaire. The data 
were analyzed by the statistical means of percentage (%), mean (X), standard deviation 
(S.D.), Wilcoxon Signed-rank Test , t- test dependent and content analysis. 
 
 The results of the research were as follow  

1) Before and after peer coaching supervision the mathematics teachers’ 
knowledge and comprehension in KWDL technique were statistically significant different at 
the .05 level but no significant different at the .05 level in peer coaching supervision. The 
teachers’ knowledge and comprehension after peer coaching supervision were increased at a 
good level, whereas the ability to write lesson plans and present the instruction were at a 
good level.  
 2)   The teachers’ opinions toward KWDL technique were positive which indicated 
that the KWDL technique could develop students’ learning outcomes in mathematics problem 
solving that achieved the learning objectives. 
 3)  The students’ learning outcomes in mathematics problem solving before and 
after the instruction with KWDL technique were statistically significant different at the .05 
level. The students’ learning outcomes after the instruction were higher than before the 
instruction. The students’ opinions towards the KWDL technique over all were at a high 
agreement level. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรู  ความคิด  ความสามารถที่จะ
เปนพลังสรางสรรคและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญ  กาวหนา  
เขมแข็ง  มั่นคง  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ดังนั้น  การจัดการศึกษาจึงเปนเรื่องที่มี
ความจําเปนอยางยิ่ง  โดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มที่  ทําใหรูจักคิดวิเคราะห  รูจักแกปญหา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรู
ดวยตนเองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม  รูจัก
พึ่งตนเอง  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ถึงแมวาในระยะเวลาที่ผานมาได
มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  2545 : 1 - 2)   ดังที่  แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 – 2559    
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 12) มีการดําเนินการตอเนื่องในดานแนวคิดที่ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและการพัฒนาอยางมีดุลยภาพทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม   
การเมืองและส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาคนไทยใหสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว  มุงปฏิรูปการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู สงเสริมใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค    สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต   เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหกาวตามโลกอยางรูเทาทัน 
 แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 – 2559  (กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 37 ) ไดกลาวไว
ในวัตถุประสงคขอที่ 2 แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ    ขอ 5  คือ    การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  
เพื่อสรางเสริมความรู  ความคิด  ความประพฤติและคุณธรรมของคน โดยมีเปาหมายไววา  คนไทย
ทุกคนมีทักษะกระบวนการในการคิด  การวิเคราะห  และการแกปญหา  มีความใฝรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูไดอยางถูกตอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
2542  มาตราที่  22  และ 24   ไดกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โดยเฉพาะการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข     มีสวนรวมในการเรียนทุก
ขั้นตอนไดพัฒนาสมองสมดุลทั้งซีกซายและซีกขวา พัฒนาสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและฝกทักษะกระบวนการคิดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  คิดวิเคราะห
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และแกปญหาอยางมีเหตุผล สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได     มีความรับผิดชอบตอตนเอง    สังคม
และประเทศชาติ  สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2544 : 4) ไดกําหนดจุดมุงหมายเกี่ยวกับสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนทักษะ
กระบวนการในการคิด  การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต  ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร  จะตองมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ในเรื่องของการแกปญหาทางคณิตศาสตรไวในสาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ (Number and 
Operations) มาตรฐาน ค 1.2  มีความเขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ   และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได และสาระที่ 6 
ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร (Mathematical  Skills/Processes)   มาตรฐาน  ค 6.1   มี
ความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving) มาตรฐาน ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได  (Connections)     ทั้งนี้
ยังมุงเนนใหนักเรียนฝกฝนการแกโจทยปญหา     เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ในการแกปญหา ส่ังสมประสบการณที่ดีเกี่ยวกับการแกปญหาตามระดับความสามารถของแตละคน 
โจทยปญหาคณิตศาสตร จึงเปรียบเสมือนสื่อหรือเปนเครื่องมือในการฝกใหนักเรียนมีทักษะที่
สามารถคิดแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร          แลวนําความสามารถที่เกิดขึ้นนั้นถายโยงไปสูความ 
สามารถในการคิดแกปญหาอื่น ๆ ที่ไมใชคณิตศาสตรได 
 คณิตศาสตร มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค   คิดอยางมีเหตุผล   เปนระบบ   ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ   และแกปญหา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ตลอดจนเปนวิชาที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน เพราะวิชา
คณิตศาสตรเปนหนึ่งในวิชากลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรูที่ชวยพัฒนาคนใหรูจกัคดิและ
คิดเปน  คือ คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด นอกจากนั้นยังชวยเสริมสรางคุณลักษณะ
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอ่ืน ๆ    เชน  การสังเกตความละเอียดถ่ีถวน    แมนยํา    มีสมาธิและรูจัก
แกปญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูผูสอน ควรคํานึงถึงให
มากและพัฒนาใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายวิชาคณิตศาสตร
ยังเปนวิชาที่มีความสัมพันธกับกิจวัตรประจําวันของคนเราอยางมาก    ทั้งนี้เพราะกิจกรรมหลาย ๆ  
อยางในชีวิตประจําวัน   เชน   การดูเวลา   การซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  การเศรษฐกิจ  การธนาคาร  
และอ่ืน ๆ   ตลอดจนการคํานวณขั้นสูง  (บุรินทร  ทองแมน  2535 : 14)   และคณิตศาสตรเปน
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เครื่องมือนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้ง
ยังเปนพื้นฐานสําหรับการคนควาวิจัยทุกประเภท  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรทุกแขนง
ลวนจําเปนตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรทั้งส้ิน       และเปนที่ยอมรับวาคณิตศาสตรเปนปจจัย
ที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษยใหสามารถคิดไดอยางมีระบบมีเหตุผล แกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือชวยในการเตรียมเด็กใหมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาที่พบไดอยางถูกตอง   พรอมเผชิญเหตุการณที่เปนปญหาของ
สังคมดวยเหตุและผลอยางมีหลักการ  และวิธีปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตามจุดหมาย  (พวงพยอม  
ณ  ลําปาง  2542 : 1)   
 โจทยปญหาคณิตศาสตรเปนเนื้อหาสวนหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงเปนโจทยปญหา
ภาษาหรือโจทยเรื่องราวที่บรรยายสภาพการณดวยถอยคํา   ขอความ   ตัวเลข โดยตองการคําตอบ
เชิงปริมาณหรือตัวเลข   หรือกระบวนการแกปญหา  ซ่ึงผูแกปญหาตองอานโจทยและคนหาวาจะใช
วิธีใดที่เหมาะสม  โดยใชความรู  ประสบการณ    การวางแผน     และการตัดสินใจ  ประกอบการ
พิจารณาแกปญหานั้น ๆ  ซ่ึงแอนเดอรสัน และปงกรี (Anderson and Pingry 1973 : 228,  อางถึงใน  
ศรีทอง  มีทาทอง  2534 : 23)  ที่วาโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการหา
ขอสรุป  หรือเปนคําตอบ ซ่ึงผูแกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมตองใชความรู 
ประสบการณ    การวางแผน    และการตัดสินใจประกอบกัน  ตลอดจนหารูปแบบแนวคิดในการ
แกโจทยปญหา  และการเขียนอธิบายแนวคิดเพื่อส่ือสารโดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ใหผูอ่ืนเขาใจ 

 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National  Test)  สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6    มัธยม 
ศึกษาปที่  3  และมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2546  พบวา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร  41.70 , 34.99 และ 33.99  จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  เขต 1  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  มัธยมศึกษาปที่  3  และมัธยมศึกษาปที่  6  พบวา  นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร  45.74  , 37.73  และ  35.39    (ดุสิต  หังเสวก 2547 : 23)    จากการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากเกณฑที่กําหนดไว คือ  รอยละ  50.00 ช้ีใหเห็นวา
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรคอนขางต่ํา  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการศึกษาไทยที่สมควรไดรับ
การติดตาม และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และจากการประเมินผลคุณภาพนักเรียน  ของฝาย
การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ   ปการศึกษา 2546  และ  2547   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  3   โรงเรียนบอสโกพิทักษ     พบวา     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูใน
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ระดับต่ํา   คือ  รอยละ 56.64  และ 51.97 และจากการประชุมครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียน
บอสโกพิทักษ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548  ไดแสดงความคิดเห็นวาสาเหตุที่นักเรียนมีผลการ
ประเมินอยูในระดับต่ํา  เปนเพราะวานักเรียนมีปญหาเรื่อง  ความรู  ความเขาใจและการแกโจทย
ปญหาในวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงนักเรียนสวนใหญไมเขาใจและไมสามารถวิเคราะหปญหา  แปลโจทย
ปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ   ตลอดจนคิดหาคําตอบไดอยางถูกตอง ทั้งนี้เนื้อหาของหลักสูตร
ที่มีความเปนนามธรรม  และสอนใหนักเรียนเขาใจไดยาก ควรไดรับการแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสามารถในการแกโจทยปญหา  (โรงเรียนบอสโกพิทักษ 2548 : 16)  และจากผลการสํารวจ
สภาพการเรียนการสอน  พบวา ปญหาตาง ๆ นี้อาจจะเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุก็ตาม    แตสาเหตุ
ที่สําคัญมาก ก็คือ  พฤติกรรมการสอนของครู  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับวิธีการสอน   ซ่ึงครูจะตอง
ใชเวลาและความวิริยะในการสรางสื่อเพื่อใชประกอบการสอนและสอนอยางมีกระบวนการ  ทั้งนี้
เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูตามลําดับขั้นของเนื้อหาวิชา     และตรงตามวุฒิภาวะของเด็ก    (วรรณี  
โสมประยูร  2536 : 12-13)  เนื่องจากคณิตศาสตร  เปนวิชาที่มีเนื้อหาวิชาคอนขางยาก  หากครูไม
สามารถทําใหผูเรียนมองเห็นเปนรูปธรรมไดแลว   ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดยากมาก  การสอน
เปนองคประกอบที่สําคัญ  เพราะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการเรียนรูมีความคงทน  และยังชวยใหเด็ก
ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และกายสัมผัส  แตปรากฏวาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในปจจุบัน  ครูสวนมากยังใชวิธีการบรรยายและใหนักเรียนทองจํา     ทําใหนักเรียน
เกิดความเบื่อหนายและมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร    ถาครูผูสอนอาศัยส่ือเปนตัวกลางในการ
ถายทอดความรู ความเขาใจ  แนวความคิด   เจตคติ   และทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนจะทําใหการ
เรียนรูเกิดขึ้นไดงาย  นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน  ไมเบื่อหนาย  เปนการลด
ปญหาเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของผูสอนไปในตัว  (อาจศิริ  
ศรีสรณ  2532 : 17)  สรุปไดวา   เรื่องโจทยปญหาเปนประเด็นเรงดวนที่ครูจะตองใหความสําคัญ
และควรแสวงหาแนวทางแกไข   ดังนั้น   จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะตองหาปจจัยอ่ืนมาชวยในการ
พัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรจะเปน
ประโยชนและมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม  นอกจากนี้
คณิตศาสตรจะชวยใหบุคคลเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนพลเมืองที่ดี  เพราะชวยสรางความมีเหตุผล  
ความเปนคนชางคิด   ชางริเริ่มสรางสรรค  รูจักทํางานเปนระบบระเบียบ มีการวางแผนในการ
ทํางานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย     และมีลักษณะของความเปนผูนําในสังคม  
(สิริพร ทิพยคง 2533 : 1  ) 

 นอกจากนั้นจากสภาพปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่พบวา นักเรียน
สวนใหญไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร  เพราะเปนวิชาที่เขาใจยาก  เนื้อหามาก  ตองใชกระบวนการ
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ที่ซับซอน  โดยเฉพาะเรื่องการแกโจทยปญหาที่ตองอาศัยทักษะความชํานาญทางการคิดคํานวณ  
ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนบอย ๆ  จนทําใหเกิดความเบื่อหนายและที่สําคัญ     ครูผูสอนไมสามารถ
จัดการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนานได  เพราะครูสวนใหญมุงสอนเนื้อหาใหหมด  เพื่อจะไดฝกทํา
โจทยปญหาในเรื่องนั้น ๆ  โดยวิธีการสอนสวนใหญจะใชการ  และจากการสอบถามความตองการ
ของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร   พบวา   นักเรียนตองการใหครูผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย ๆ วิธี  เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน  เชน  การเลนเกม    การใช
วิธีสอนใหม ๆ  เปนตน  จะเห็นไดวาปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่
สําคัญนั้นเกิดจากตัวครูผูสอนนั่นเอง 
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหานั้น  
สามารถทําไดหลายวิธี  อาทิเชน  การพฒันาสื่อการเรียนการสอน  ชุดการเรียนรู  พัฒนาหลกัสูตร  
การใชเทคนิคการสอนที่ใหม ๆ  ไดแก  วิธีการสอนของโพลยา  วิธีสอนแบบ  Missouri  วิธีสอน
แบบแผนผังตนไม  5  ขั้น  และวิธีสอนแบบ  KWDL  ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถนํามาใชใน
การจัดการเรยีนรูเพื่อแกปญหาการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา  เนื่องจากเทคนิค  KWDL เปนเทคนิคที่
ฝกใหนกัเรียนคิดวิเคราะหโจทยปญหาอยางเปนขั้นตอนละเอียดถ่ีถวน  ทําใหนกัเรียนเขาใจกับ
โจทยปญหาไดชัดเจน     และหาวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย     อันจะเปนผลใหนักเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ   ในชีวิตประจําวันของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน   คือ 1) K (What  we  know.)  นักเรียนรู
อะไรบางในเรื่องที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบอกใหทราบมีอะไรบาง  เปนขั้นที่นักเรียนตองอานอยาง
วิเคราะห  โดยอาจตองใชความรูเดิมที่เรียนไปแลว  2) W (What  we  want  to  know.)  นักเรียนหา
ส่ิงที่โจทยตองการทราบหรือส่ิงที่นักเรียนตองการรู   และตองการคนหาจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
เพื่อที่จะหาคําตอบและขอมูลเหลานั้น  3)  D  (What  we  do  to  find  out.)  นักเรียนจะตองทํา
อะไรบาง มีวิธีใดบาง เพื่อหาคําตอบตามที่โจทยตองการ หรือส่ิงที่ตนเองตองการรูโดยดําเนินการ
แกปญหาตามแผนและขั้นตอนที่วางไว  ซ่ึงเปนขั้นที่นักเรียนลงมือแกปญหา  และเรียนรูขั้นตอน
วิธีการแกปญหาอยางกระจางชัด    และ  4)  L (What  we  learned.)    นักเรียนสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู 
โจทยตองการทราบอะไร  เปนขั้นที่นักเรียนตองตอบคําถามไดวาโจทยตองการใหหาอะไร  คําตอบ
ที่ไดคืออะไร   ไดมาอยางไร   ถูกตองหรือไม     โดยเขียนเปนประโยคสัญลักษณใหไดรวมถึงขั้น
การวางแผนการแกปญหาดวยวิธีการตาง  ๆ  จากขอมูลที่ไดในขั้นตอนแรก  จากการแกโจทยปญหา
ตามขั้นตอนดังกลาว จะเห็นไดวานักเรียนไดฝกกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางหลากหลาย รูจัก
การคิดวิเคราะหจะชวยใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง  หลากหลายวิธีมากยิ่งขึ้น 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ    วีระศักดิ์  เลิศโสภา   (2544 : บทคัดยอ)    พบวา  ผลของการใช
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เทคนิคการสอน   เค  ดับเบิ้ลยู  ดี   แอล    ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ทําใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ   ซ่ึงผูวิจัย
เชื่อวาเทคนิค KWDL เปนเทคนิคที่จะชวยสงเสริมพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหและ
สังเคราะหใหกับนักเรียนไดอยางเปนระบบ เนื่องจากในแตละขั้นตอนจะนําไปสูการไดคําตอบและ
แนวทางในการแกปญหาของขั้นอื่นตอไปจนจบครบตามขั้นตอน    เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได 
เปรียบเทียบ แยกแยะกอนหาขอสรุปดวยตนเอง  นอกจากนั้น ผลการวิจัยของนิรันดร แสงกุหลาบ  
(2547 : บทคัดยอ)     พบวา     1)   ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  และตามแนว สสวท.  
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและ
รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  สูงกวา
ผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูตามแนว สสวท.    2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   เห็นดวยใน
ระดับมากตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล  โดยเห็นวา นักเรียนไดทํางาน
อยางเปนระบบและรอบคอบ ฝกใหนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบและกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น  
นักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  นักเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด     และนักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอวิธีการ
จัดการเรียนรูตามแนว สสวท. โดยเห็นวานักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู  นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาและไดแสดงความคิดเห็นรวมอภิปราย      
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา   นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนขั้นตอนและไดรับ
ประสบการณและความรูใหมเชนเดียวกับผลการวิจัยของ น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547 : บทคัดยอ)  พบวา 
1)  ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  
รวมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)  พฤตกิรรม
การทํางานกลุม โดยภาพรวมพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง    เมื่อเปรียบเทียบรายขอ
พบวา  การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกันอยูในลําดับที่ 1      3)  ความคิดเห็นของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL  อยูในระดับปานกลาง   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา นักเรียนเห็นดวยมากตอบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กันรวมกับเทคนิค  KWDL  ผลการวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญ  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาเปน
กิจกรรมที่ทําใหคนในกลุม  ชวยกันทํางานดีและปรึกษาหารือกันในกลุมทํางานไดวองไว   และ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในกลุมเพิ่มขึ้น  นักเรียนรูบทบาทการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี  ทํางาน
อยางเปนระบบ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน  และผลการวิจัยของ  พิมพาภรณ  สุขพวง  
(2548 : บทคัดยอ)  พบวา 1)  ผลการเรียนรู  เรื่อง  โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่  1  โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD  รวมกับเทคนิค  
KWDL  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    โดยนักเรียนมีผลการ
เรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกเศษสวนสูงสุด และโจทยปญหาการหารเศษสวนมีผลการเรียนรู
ต่ําสุด 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD รวมกับเทคนิค  
KWDL   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  การพัฒนาครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นมีหลายวิธี    เชน  การศึกษาเพิ่มเติม   การเขารับการฝกอบรม  สัมมนา  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใชเทคนิคการจัดการเรียนรูตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ตลอดจนการใชส่ือประกอบการสอนตาง ๆ เพื่อจูงใจใหผูเรียนสนใจ ซ่ึงเหลานี้ครูผูสอน
ตองปฏิบัติอยางเปนระบบและซื่อตรงตอบทบาทหนาที่ของความเปนครู       แตบางครั้งครูผูสอน
ไมสามารถรูไดวากระบวนการเรียนรูเทคนิควิธีการตาง ๆ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนนั้น ๆ  
เหมาะสมกับผูเรียนและสงผลใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริงหรือไม     เพื่อเปนการสงเสริม
ใหครูไดทราบผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียน  ดังนั้น  เทคนิคและกระบวนการนิเทศ
การสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับครู เพราะการนิเทศการสอนเปนกระบวนการที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกครูโดยตรง เปนองคประกอบหนาที่สําคัญของการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรูของ
ผูเรียนได เนื่องจากการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้นเปนกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนที่สงเสริม สนับสนุนความสามารถของครูใหจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง  และจุดหมายสําคัญของการนิเทศการสอน  คือ  การ
ใหความชวยเหลือแกครูในดานตาง ๆ  ตลอดจนใหความสนับสนุน เพื่อท่ีจะใหครูสามารถปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   

 สําหรับวิธีการนิเทศที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันเปนการนิเทศภายในโรงเรียนโดย
ครูรวมกันนิเทศกันเองหรือรวมมือกันระหวางครูกับผ ู นิเทศจากภายนอก  เชน  เทคนิคการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peering  Coaching  Supervision)  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
(Collaborative  Professional  Development  Supervision)  การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative 
Monitoring Supervision) และการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)  โดยมีจุดเนนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน เนนความรวมมือกันระหวางบุคคลภายในโรงเรียน ซ่ึงในการเลือกใช
เทคนิควิธีการนิเทศแบบใดนั้นจะตองคํานึงถึงความแตกตางในหลาย ๆ  ดานของครูดวย  โดยเฉพาะ
ครูแตละคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีวิชาชีพที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด  ดังนั้น
การใหความชวยเหลือ    แนะนํา    เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาจึงตองคํานึงถึงศักยภาพ  
ความแตกตาง    ความตองการของผูรับการนิเทศเปนสําคัญ         โดยยึดทฤษฎีตามความเชื่อของ
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กลุมมนุษยนิยมเชื่อวาทุกคนสามารถพัฒนาได  ถาไดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับตนเอง  (วัชรา  
เลาเรียนดี  2548 ก : 234)   

 จากการศึกษาขอบขาย    เปาหมาย    และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน    พบวา
การนิเทศภายในโรงเรียนนั้น  เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโดยรวม  ทั้งดานคุณภาพ
บุคลากร    นักเรียน   การดําเนินการ และการประเมินผล  แตจากการนิเทศติดตามผลการดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่ผานมายัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรกลาวคือ การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน   ยังไมสงผลตอคุณภาพ
ของนักเรียนตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้จากการวิเคราะหมีสาเหตุจากหลายประการ เชน โรงเรียน
จัดกิจกรรมการนิเทศไมสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน  และไมไดเกิดจากความตองการ
ของบุคลากรในโรงเรียนหรือปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  2548 : 7)    และจากสภาพการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบอสโกพิทักษที่ผานมา 
โดยภาพรวม พบวายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร กลาวคือ   การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ยังไมสงผลตอการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
คุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลายประการดังนี้ 1) ผูบริหาร
และคณะกรรมการดําเนินการนิเทศมีภาระงานมาก     มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใหม  เปลี่ยนระบบ
การบริหารงานและบุคลากร  โรงเรียนมีกิจกรรมมาก 2)  การนิเทศภายในมิไดเกิดจากความตองการ
ของบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง  3) ผูนิเทศขาดทักษะในการนิเทศ    และมิไดใหขอมูลยอนกลับ
แกครูเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข    4)  ครูสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการนิเทศ     และจากการ
สัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตร  โรงเรียนบอสโกพิทักษ  ในภาคเรียนที่ผานมาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีตอกระบวนการนิเทศการสอน  พบวา  ครูสวนใหญเห็นวาการนิเทศเปนส่ิงที่ดีเพราะการนิเทศ
การสอนจะเปนกระจกสองใหครูไดทราบเกี่ยวกับเทคนิควิธีและกระบวนการตาง ๆ ของตนนั้นวา
เหมาะสมหรือไม แตบางครั้งการนิเทศภายในรูปแบบตาง ๆ เชน การนิเทศโดยผูบริหาร  หรือการ
นิเทศโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ไดสรางความวิตกกังวลแกครูเปนสวนใหญ  แมวาครู
ผูรับการนิเทศจะไมไดมองวาเปนการจับผิด   แตบางครั้งการถูกนิเทศโดยผูบังคับบัญชาก็สงผลตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเชนกัน จากสภาพปญหาดังกลาว   สามารถแกปญหาไดดวยการนําการ
นิเทศการสอนในรูปแบบหนึ่งมาทดลองใช  ซ่ึงเปนการนิเทศแบบรวมมือกัน มีลักษณะสําคัญ  คือ      
การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันของผูที่ประสบปญหาโดยตรง หรือผูที่มีความประสงคจะ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของตนเอง หรือระหวางผูที่ประสบปญหากับผูที่มีความสามารถ  
เชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ  ชวยเหลือ  ปรับปรุงพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ   ซ่ึงการ
นิเทศดังกลาวเปนที่รูจักคุนเคยในชื่อที่เรียกกันวา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching 
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Supervision)  ซ่ึงจากผลการวิจัยของ อรณรินทร  สุนทรสถิตย  (2542 : บทคัดยอ)  พบวา การนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสามารถชวยพัฒนา และแกปญหาการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ  โดยครูผูสอนสวนใหญมีความพึงพอใจในการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  นอกจากนี้ผลการวิจัยของ  อรวรรณ  เหมือนสุดใจ (2545 : บทคัดยอ)  พบวา  
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสามารถพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครู
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ครูมีความรู ความเขาใจ ความสามารถเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
และมีความคิดเห็นที่ดีตอการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสอดคลองกับ  จรูญพร  ลําไย  
(2547 : บทคัดยอ)  พบวา     การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา   ครูมีความรู   ความเขาใจ  มีความสามารถในการทําวจิยั
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  และครูมีความคิดเห็นที่ดีตอกระบวนการนิเทศการสอนในรูปแบบดังกลาว 

 ดังนั้น   ผูวิจัยจึงไดศึกษาหลักการและเทคนิควิธีการนิเทศการสอนตาง ๆ  และเชื่อวา
การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนหรือการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching or Peer Coaching 
Supervision) ซ่ึงเปนกระบวนการที่มีการรวมกันคิด  รวมกันปฏิบัติของครูหรือเพื่อนครู  เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของครูใหบรรลุวัตถุประสงค      โดยดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ
การสอนของคอพแลนดและโบยัน  (Copeland and Boyan 1976 , อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2544 : 
139 - 140)    ดังนี้   คือ  1) การประชุมกอนการสังเกต (Preobservation Conference)  2) การสังเกต
การสอน (Observation) 3)  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน (Analysis)  และ 4) การ
ประชุมปรึกษาหลังการสังเกต  (Postobservation  Conference)   

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู   ดวยเทคนิค  KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร   
โรงเรียนบอสโกพิทักษ จังหวัดนครปฐม  ที่ประสบปญหาดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
และผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตาง ๆ ใหครูผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กับนักเรียนมากขึ้น โดยการนํากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาใชเพื่อชวยเหลือ  สนับสนุน
การจัดการเรียนรู   เร่ือง   การแกโจทยปญหา  ใหครูในโรงเรียน   โดยครูรวมกันฝกปฏิบัติตาม
สภาพจริง มีการรวมมือกันดําเนินการสอนและการนิเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและผล
การเรียนรูของนักเรียน    สําหรับกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนในครั้งนี้   เปนการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงลักษณะสําคัญ
คือ  การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันของครูผูสอนที่ประสบปญหาการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
เดียวกัน  โดยมีการรวมมือกันโดยตลอดดวยการวางแผนรวมกัน  พูดคุย   ปรึกษาหารือกัน  สังเกต
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การสอนและวิเคราะหการสอน  เสนอแนะแนวทาง   ปรับปรุง แกไขใหกันและกัน  ชวยเหลือกัน
เพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน     
โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  
กระบวนการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนของ   สงัด  อุทรานันท  (2530 : 84-88)  ประกอบดวย 5 
ขั้นตอน  คือ  1)  การวางแผนการนิเทศ    2)  การใหความรูกอนการนิเทศ  3)  การดําเนินการนิเทศ   
4)  การสรางเสริมกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน   และ  5)  การประเมินผลการนิเทศ   สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้เปนการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง ผูวิจัยไดนําแนวคิด
กระบวนการนิเทศการสอนของคอพแลนดและโบยัน  (Copeland and Boyan 1976 : 220,  อางถึงใน 
วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 139 - 140) ซ่ึงกระบวนการนิเทศการสอน  ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ  
1)  การประชุมกอนการสังเกต (Preobservation  Conference)  เปนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น
ที่นาสนใจ  และตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะสังเกต และการเลือกหรือการสรางเครื่องมือสังเกต
การสอน  2)   การสังเกตการสอน   (Observation)       เปนการสังเกตพฤติกรรมการสอนกันและกัน
ของครู    3)  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน  (Analysis)    เปนการวิเคราะหผลที่ไดจาก
การสังเกตและรวมกันพิจารณาพฤติกรรมที่ตองคงไวหรือเปลี่ยนแปลง และ  4)  การประชุมปรึกษา
หลังการสังเกตการสอน   (Postobservation  Conference)   เปนการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอน
เกี่ยวกับผลการสังเกตและการพิจารณายุทธวิธีการแกปญหาของครูในเรื่องตอไป     นอกจากนั้น  
ไดศึกษางานวิจัยของ  อรณรินทร  สุนทรสถิตย  (2542 : 51-52)  อรวรรณ  เหมือนสุดใจ   (2545 : 
62-64)  จรูญพร ลําไย (2547 : 67-68)  ที่เกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซ่ึง
ประกอบดวยแผนการดําเนินการ  4  ขั้นตอนเชนเดียวกัน       คือ  1)  การประชุมกอนการสังเกต   
2)  การสังเกตการสอน  3)  การวิเคราะหขอมูล  และ  4)  การประชุมหลังการสังเกต   
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนรูปแบบการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL ของครูผูสอน
คณิตศาสตร  ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การประชุมกอนการสังเกตการสอน  เปนการให
ความรูเร่ืองการนิเทศและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL     และวางแผนการนิเทศ    วางแผน 
การสอนและการนิเทศ   กําหนดเครื่องมือ  และวิธีการสังเกตการสอน   2)  การสังเกตการสอน  
เปนการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูวิชาคณิตศาสตร 3)  การวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกตเปนการวิเคราะหผลที ่ไดจากการสังเกต และรวมกันพิจารณาพฤติกรรมที่คงไวหรือ
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เปลี่ยนแปลง  และ 4) การประชุมหลังการสังเกตการสอน   เปนการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอน
จากผลการวิเคราะหขอมูลรวมกันประเมินผล และคิดหาวิธีการในการปรับปรุงในประเด็นที่ตอง
ปรับปรุง แกไข ตอไป   นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาเทคนิควิธีสอน KWDL  และสังเคราะหออกเปน  5  
ขั้นตอน  คือ  1)  ขั้นนํา  ไดแก  ทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงค   เราความสนใจ   2)  ขั้นสอน
เนื้อหาใหม  ไดแก  การใหตัวอยางโจทยปญหา     ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา    และ
ถามคําถามนักเรียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามตามขั้นตอน  KWDL  3)   ขั้นฝกทักษะโดยครู
แนะนํา   4)  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ  และ  5)  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผลประเมินผล  และไดเสนอ
เปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่  1 
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 

 

 1.  ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL 
 2.  ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL 
 4.  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
 5.  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
1. การประชุมกอน
การสังเกตการสอน 
   1.1  ใหความรู
เรื่องการนิเทศและ
การจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL 
   1.2  วางแผน
ดําเนินการ  / จัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรู / แผนการ
นิเทศ / กําหนด
เครื่องมือในการ
สังเกตการสอน / 
ปฏิทินการสังเกต
การสอนและการ
ประชุม 

2. การสังเกตการสอน 
    - ดําเนินการสังเกต
การสอนในชั้นเรียน 

3. การวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกต
การสอน 
    - วิเคราะหผลจาก
การสังเกตการสอน 

4. การประชุมหลัง
การสังเกตการสอน 
    - 4.1 ใหขอมูล
ยอนกลับ 
    - 4.2 ปรับปรุง
พฤติกรรมหรือคงไว 
    - 4.3 พิจารณา
วิธีการแกปญหา
เรื่องตอไป 

 

 1.  ผลการเรียนรูของนักเรียน  เรื่อง โจทยปญหาการบวก  การลบ  และโจทยปญหาระคน
บวก  ลบ 
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1 

13

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู   ดวยเทคนิค KWDL  

ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกีย่วกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของ 

ครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค  KWDL      ของครูผูสอน
คณิตศาสตรหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรยีนรูดวยเทคนคิ   
KWDL  หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

5.  เพื่อศกึษาความคิดเหน็ของครูผูสอนคณติศาสตรที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น   
6.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 7.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL   
คําถามการวิจัย 

1.  ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจัดการเรยีนรู ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอน 
คณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกันหรือไม 

2.  ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นของครูผูสอนคณติศาสตร 
กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกันหรือไม 
 3.  ความสามารถของครใูนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL      ของครูผูสอน 
คณิตศาสตรหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนอยางไร  

4.  ความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   
KWDL  หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนอยางไร 

5.  ความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปน 
อยางไร   

6. ผลการเรียนรู  เร่ือง  โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กอนและหลัง 
การจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน
หรือไม 

7.  ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรยีนรูดวยเทคนคิ   
KWDL  อยูในระดับใด 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจัดการเรยีนรู ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอน 

คณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน 
2.  ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นของครูผูสอน 

คณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน 
3.  ผลการเรียนรู     เร่ือง  โจทยปญหา    ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  กอนและ 

หลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  
ซ่ึงเปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3    หอง  3 /1,  3/2,  3/3,  3/4  และ  3/5    จํานวน  5  คน     
ของโรงเรียนบอสโกพิทักษ    จังหวดันครปฐม    
 2.  ตัวแปรที่ทําการศึกษา  ในการวจิัยครั้งนี้  ไดแก 

          2.1  ตัวแปรอิสระ  คือ  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น 
      2.2  ตัวแปรตาม ไดแก 

    2.2.1  ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนคิ KWDL   
2.2.2  ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
2.2.3  ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL   
2.2.4  ความคิดเห็นของครูทีม่ีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL   
2.2.5  ความคิดเห็นของครูทีม่ีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
2.2.6  ผลการเรียนรูของนักเรียน เร่ือง โจทยปญหา  
2.2.7  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL   

 3.  เนื้อหา 
      เนื้อหาสําหรับครูที่จะนําความรูจากการนิเทศ คือ วิธีการจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL  
ไปใชสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก  
การลบ  และโจทยปญหาระคนบวก  ลบ 
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 4.  ระยะเวลา 
      ใชระยะเวลาในการดําเนนิการนิเทศครคูณิตศาสตรระหวางสอน   เรื่องโจทยปญหา   
การบวก  การลบ   และโจทยปญหาระคนบวก  ลบ     นิเทศสัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ  ละ  1  ช่ัวโมง    
รวมระยะเวลา  1  เดือน  คือเดือนกันยายน  ในภาคเรยีนที ่1  ปการศึกษา  2549   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั  ผูวิจยัจึงไดใหนยิามศัพทเฉพาะของคําตาง ๆ ไวดังนี ้
 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   หมายถึง   รูปแบบการนิเทศการสอนที่มีครูตั้งแต 2  คน  

ขึ้นไป รวมกนัมาปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น      ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้         1)  การประชุมกอนการสงัเกต    2)  การสังเกตการสอน  
3)  การวิเคราะหขอมูล  4)  การประชุมหลังการสังเกต 
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  หมายถึง  คะแนนทีไ่ดจาก
การทําแบบทดสอบแบบปรนัย  เกีย่วกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนในดานความหมาย  รูปแบบ   
เครื่องมือที่ใชในการนเิทศ    ขั้นตอนการนิเทศ   ประโยชนของการนเิทศ  โดยวัดจากแบบทดสอบ
ความรูความเขาใจที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
 การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL   หมายถึง   เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
ไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาไดอยางหลากหลายตามขั้นตอนที่กําหนด    4  ขั้นตอน    คือ   ขั้นที ่1.  
K (What  we  know.)    นักเรียนรูอะไรบางในเรื่องที่จะเรยีนหรือส่ิงที่โจทยบอกใหทราบมี
อะไรบาง   ขั้นที่ 2.  W (What  we  want  to  know.)    นักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบหรือส่ิงที่
นักเรียนตองการรู   ขั้นที่ 3.  D (What  we  do  to  find  out.)  นักเรยีนจะตองทําอะไรบางเพื่อหา
คําตอบตามที่โจทยตองการ  หรือส่ิงที่ตนเองตองการรู  ขั้นที่ 4. L (What we  learned.)  นักเรยีน
สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค  KWDL  หมายถึง  คะแนน
ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบแบบปรนัยเกี่ยวกับสาระสําคญัที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรยีนรู  ดวย
เทคนิค  KWDL  ของครูคณิตศาสตรที่เกีย่วกับความหมาย  ความสําคัญ  แนวทางการจัดกจิกรรม
การเรียนรู  การใชส่ือการสอน  และการประเมินผล    
 สมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการ
สอบวัดความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู และประเมินการปฏบิัติการสอนของครูคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนคิ  
KWDL  เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  การลบ  และโจทยปญหาระคนบวก ลบ โดยใชแบบประเมนิ
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แผนและแบบสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรมบงชี้ตามกระบวนการสอนตามขั้นตอนของ
เทคนิค  KWDL  ที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
 ผลการเรียนรู    หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  เร่ือง โจทยปญหาการบวก  การลบ  และโจทยปญหาระคนบวก  ลบ   
เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นักเรียนตองมีการวิเคราะห  จัดลําดับขัน้ตอนการคํานวณ แสดงวิธีทํา  
และหาคําตอบไดถูกตอง 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  
หมายถึง     ความรูสึกนึกคิดของครูผูสอนที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนและการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน  ดานการขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิค KWDL  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  
และดานปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL 

 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด
ของครูผูสอนที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน  ดานการเผยแพร
ความรูความเขาใจ   ดานประโยชนที่ไดรับจากการนเิทศ  และดานปญหาและอปุสรรคที่เกิดจาก
การนิเทศ 

 ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL   เกี่ยวกับดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู   ดานบรรยากาศ
ในการเรยีนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 

 ครูผูสอนคณิตศาสตร   หมายถึง  ครูประจาํชั้นที่ทําหนาที่สอนคณิตศาสตรในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่  3  หอง  3 /1 , 3/2 , 3/3 , 3/4  และ  3/5  โรงเรียนบอสโกพิทักษ    จังหวัดนครปฐม   
จํานวน  5  คน  ที่เปนผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 งานวิจัยเร่ือง        การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู     
ดวยเทคนิค   KWDL    ของครูผูคณิตศาสตร  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

1.1 ความหมายและความเปนมาของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
1.2 รูปแบบของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
1.3  ความสําคัญของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
1.4  ขั้นตอนของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
1.5  ขอเสนอแนะในการเลือกใชรูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
1.6  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับการพัฒนาบุคลากร 
1.7 เครื่อง มือสังเกตการสอน 

2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ 

2.1 สาระการเรียนรู 
2.2 มาตรฐานการเรียนรู 
2.3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ 
2.4 โครงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.5  โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนบอสโกพิทกัษ 
2.6  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
2.7  สภาพการนิเทศของโรงเรียนบอสโกพทิักษ 
2.8  โจทยปญหาคณิตศาสตร 

3.  การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL 
4.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
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การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  

ความหมายและความเปนมาของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตรนั้น     สถานศึกษา

จําเปนตองอาศัยกระบวนการบริหาร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน   และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพทั้งในดาน
หลักสูตร กระบวนการสอน  กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ในโรงเรียนไดเปนอยางดี  โดยรวมมือ
กันระหวางผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรืออาจจะกลาวไดวา การนิเทศ
การศึกษาก็คือการนิเทศการสอนนั่นเอง การนิเทศการสอนเปนการชวยเหลือสนับสนุนครู เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ         อันจะสงผลถึงการเรียนรูที่ได
มาตรฐานของผูเรียน  ซ่ึงในการนิเทศการสอนนั้นมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ  ครูสามารถ
เลือกใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยพิจารณาบริบท  ความพรอม  ปญหาและ
ความตองการของผูที่เกี่ยวของในการนิเทศการสอน  แตส่ิงสําคัญที่จะทําใหการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับความรวมมือของผูที่เกี่ยวของคือ    ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ   ดังนั้น  
รูปแบบการนิเทศการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันแบบหนึ่ง คือ 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพราะเปนการนิเทศการสอนระหวางเพื่อนครูในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือในโรงเรียนเดียวกันที่ทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน  ซ่ึงจากการสังเกตและการวิเคราะหการสอนในชั้นเรียนของกันและกัน   สามารถนําขอมูล
มาปรับปรุงการสอนของตนเองและเพื่อนครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching Supervision)  เปนรูปแบบหรือ
กระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง  โดยผูที่ทําหนาที่
นิเทศก็คือ  ครูในโรงเรียนที่สามารถจับคูกันระหวางครูในระดับชั้นที่สอนหรือในรายวิชาเดียวกัน       
มีการชวยเหลือ  สนับสนุนกันและกันในการดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนของตนเอง  ซ่ึงจะตองรวมมือกันในการปฏิบัติทุกขั้นตอนของการนิเทศในแบบดังกลาว  
ซึ่งมีผูที่ใหความหมายของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer  Coaching Supervision) วาหมายถึง  
การนิเทศโดยเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนรวมอาชีพที่มิใชศึกษานิเทศกหรือผูบริหาร      เพื่อใหการ
ชวยเหลือแนะนําและแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกันและกัน  มีการสงเสริมปฏิสัมพันธ
ที่ดี     ระหวางครูและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน    ซ่ึงในการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนนี้มีวิธีการ
พอสรุปไดคือ ครูและเพื่อนครู หรือครูในสาขาอื่น บุคลากรที่ไมใชบุคลากรในสายผูสอนตั้งแต 2 คน  
ขึ้นไปรวมกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้น    หรือรวมกันพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    โดยท่ีในการปฏิบัติตามโครงการ
และรูปแบบวิธีการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้นจะตองมีการวางแผนปฏิบัติรวมกัน     มีการสังเกต
การเรียนการสอน  วิเคราะหการสอนและการใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)   ตลอดจนรวมมือกัน
คิดหาวิธีแกไข ปรับปรุงจุดที่บกพรองใหพัฒนาและดีขึ้นกวาเดิม (วัชรา เลาเรียนดี 2548 ก : 155-156)  
 
รูปแบบของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   (Peer  Coaching  Supervision) สามารถจําแนกไดเปน 
 3  รูปแบบ         ซ่ึงแตละรูปแบบสามารถนําไปใชไดตามวัตถุประสงคของการพัฒนาในแตละเรือ่ง     
(Robert ,J.Gamston 1987,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี 2548 ก : 156)  ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้

 1.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอน   (Technical  Coaching)   เปนการ 
ชวยเหลือและสงเสริมการถายโยงความรู              มักจะนาํความรูและวธีิการสูการปฏิบัติจริงใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังการใหการฝกอบรมดานเทคนิค  วิธีการใหม ๆ หรือนวัตกรรมใหม ๆ แลว 

2.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการทํางานรวมกนัเปนทีม    (Collegial  Coaching)       
เปนการชวยใหครูไดพัฒนา    ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองในการทดลองใชแนวคดิ
ทฤษฎีและนวตักรรมใหม    เปนการปฏิบัตงิานพรอมกันระหวางผูนิเทศกับครู   หรือครูกับเพื่อนคร ู 
หรือครูกับบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน 
 3.  การนิเทศการสอนเพือ่พัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย (Challenge Coaching) 
เปนการชวยเหลือและใหความรวมมือในการแกปญหาการสอน          ที่เกิดขึ้นเสมอและยังไมไดรับ
การแกไข  ซ่ึงเปนงานที่ทาทายความสามารถในการแกปญหาของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานเทคนิคการสอน   

 การนิเทศการสอนเพื่อการพฒันาดานเทคนิคการสอนเปนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น
รูปแบบหนึ่งที่เนนการชวยเหลือ สนับสนุนใหครูไดถายโยงความรู ทักษะและวิธีการสอนแบบตาง ๆ  
จากที่ไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติมา  ใหนําไปใชไดจริงในหองเรียน  ในขณะเดยีวกันกเ็นน
ความรวมมือกนัระหวางครแูละผูนิเทศเปดโอกาสและจัดเวลาใหไดสนทนากนัมากขึ้น เพื่อแลกเปลีย่น
ความรู ความคิด ความรูสึกตาง ๆ เกี่ยวกบังานในอาชีพของตน   การนิเทศแบบพัฒนาดานเทคนิค
การสอนนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา  การใหขอมูลยอนกลับตามวัตถุประสงคที่กําหนดในเรื่อง
ที่สังเกตซึ่งกันและกันภายใตบรรยากาศของความเปนมิตรที่ดีตอกัน     จะชวยใหมีการปรับปรุง
และพัฒนาการสอนของตนเองได         โดยปกติแลวการนิเทศแบบนีจ้ะนํามาใชกับครูที่ผานการฝก 
อบรมปฏิบัติการในโครงการพัฒนาบุคลากรในดานเทคนคิ   ทักษะการสอนใหม ๆ  หรือนวัตกรรม 
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ใหม ๆ เพื่อติดตามสงเสริมการนําไปใชจรงิในหองเรยีน    โดยวิธีการงาย ๆ พอสรุปได คือ  จับคูครู
กับผูเชี่ยวชาญ หรือผูนิเทศ หรือผูที่ไดผานการอบรมมาแลวใหคูกัน  ผลัดกันสังเกตการสอนและให
ขอมูลปอนกลับหลาย ๆ คร้ัง    ซ่ึงไดผลเปนที่นาพอใจตามที่   (Joyce & Showers 1987 , อางถึงใน 
วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 150)     ซ่ึงไดสรุปผลการใชเทคนิคการนเิทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
รวมกับโครงการฝกอบรมครูไดดังนี้  คือ  
 1.  ครูจะใชวิธีการทักษะ  หรือนวัตกรรมใหม ๆ มากขึ้น 
 2.  ครูสามารถใชทักษะ  วิธีการ  หรือนวัตกรรมใหม ๆ อยางเหมาะสม 

 3.  ครูจะจําทักษะใหม ๆ เหลานั้นไดนาน 
 4.  ครูจะใชทักษะวิธีการ  และนวตักรรมใหม ๆ เหลานัน้ในหองเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 5.  ครูจะมีความเขาใจในทักษะ  วิธีการ  และนวัตกรรมใหม ๆ  ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถ
นําไปใชใหเกดิประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํางานเปนทีม  
 การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํางานเปนทีมเปนการนิเทศแบบเพื่อนชวย
เพื่อนอีกแบบหนึ่ง  ที่เนนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการรวมมือกันระหวางครูกับ
เพื่อนครูซ่ึงควรจะเปนการทดลองแนวคิดหรือความเชื่อของตนหรือเพื่อนครู  โดยเปดโอกาสและ
ใหเวลาในการสนทนากันระหวางครูมากขึ้น การที่มีโอกาสสังเกตการสอนระหวางเพื่อน ทําใหรูจัก
จุดบกพรองของตนเองมากยิ่งขึ้น  เขาใจตัวเองมากขึ้น  การนิเทศแบบนี้มีพื้นฐานความเชื่อวา  ครู
สามารถพัฒนาทักษะและการสอนของตนเอง  สามารถวิเคราะหการสอนของตนเองได ถาเขามี
โอกาสที่จะสังเกตการสอนของครูคนอื่น  และฝกพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่เหมาะสมดังกลาว การนิเทศ
แบบนี้มีเปาหมายในระยะยาว     โดยที่ครูจะสามารถแกไขปญหาการสอนของตัวเองดวยตัวเอง
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  ซ่ึงการนิเทศแบบการพัฒนาการทํางานเปนทีมมีวิธีงาย ๆ คือ การจับคูกัน
ระหวางครูในสายวิชาเดียวกันหรือตางสาขากัน เนนการสังเกตการสอนของกันและกัน โดยเฉพาะ
ในจุดหรือประเด็นที่ตองการเรียนรูมากที่สุดเนนเฉพาะจุดที่   บกพรองที่ตองการแกไขปรับปรุง 
โดยที่ผูสังเกตการสอนจะรวมมือกัน ผูถูกสังเกตคิดและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  ที่มีผลตอการเรียนรู
ของผูเรียน   ซ่ึงแตกตางจากการนิเทศแบบการพัฒนาดานเทคนิคการสอนจะเปนการพิจารณาวา
พฤติกรรมการสอนของครูหรือเพื่อนครูเหมาะสมหรือถูกตองเพียงใดตองแกไข  ปรับปรุงเรื่องใดบาง   
ดังนั้นถาจะมุงพัฒนาสภาพการทํางานในโรงเรียนและการสงเสริม ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและ
บุคลากรตาง ๆ แลว  วิธีการนิเทศแบบพัฒนาดานการทํางานเปนทีมนาจะเหมาะสมที่สุดที่จะนํามา
เร่ิมใชในโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1821
 
 การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ท่ีทาทาย  
 การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทายเปนการนิเทศที่เนน
การแกปญหาสอนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ ๆ       จุดประสงคของการนิเทศแบบนี้ก็เพื่อชวยครูหรือคณะครู
แกปญหาการจัดการเรียนการสอน   ซ่ึงก็คอื     ความพยายามที่จะแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
ที่เกิดขึ้นเปนประจําแตยังไมสามารถแกไขได  การนิเทศรูปแบบดังกลาวมีพื้นฐานความเชื่อวาความ
พยายามในการแกปญหาในการสอนของครู โดยคณะครูเปนผูดําเนินการเองจะชวยใหมีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือแกปญหาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึน้มาได   เพราะ
ผูรวมงานมีความเชื่อใจกนั   เขาใจกนัและพอใจที่จะปฏบิัติงานรวมกนั   รวมกนัคิด   รวมกนัปรกึษา 
หารือ    เพื่อแกปญหาที่เปนอยูได     การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย
จะแตกตางกับนิเทศเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอนและนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํางาน
เปนทีมในดานกระบวนการ และผลผลิต หรือผลลัพธ กลาวคือ กระบวนการนิเทศเพื่อการพัฒนา 
ดานการแกปญหาใหม ๆ ทีท่าทายจะประกอบดวย 

1.  การรวมกันวิเคราะห  พิจารณาปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึน้อยูเสมอหรือ 
รวมกันกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมายที่ตองการพัฒนาและปรับปรุง 

2. การดําเนินการตามรูปแบบการนิเทศดานการแกปญหาใหมๆ ที่ทาทายมกีารดําเนินงาน 
ในกลุมหรือเปนคณะตั้งแต 2 คนขึ้นไป  สวนการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานเทคนิคการสอน
และการนิเทศการสอนเพื่อพฒันาดานการทํางานเปนทีม  ดําเนินงานเปนคูได 

 3.  บุคลากรในสายงานอื่นที่ไมใชสายผูสอนแตมีความชํานาญและเชีย่วชาญเฉพาะดาน 
เขารวมกลุมคณะทํางานได  โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถดานการแกปญหา  หรือความชํานาญ
เฉพาะดานอื่น ๆ เชน  บรรณารักษ  ผูบริหารโรงเรียน  ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ  (วัชรา 
เลาเรียนดี  2548 ก : 155-156)  
 
ความสําคัญของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 ปจจุบันการดําเนินการนเิทศภายในโรงเรียนเปนเรื่องที่จาํเปนอยางยิ่ง เพื่อการเขาสู
ระบบประกันคุณภาพการศกึษาดวยประการหนึ่ง    และที่สําคัญโรงเรียนและครูในโรงเรียนจะเปน
ผูที่รูและเขาใจกับปญหาและเรื่องที่สําคัญตาง ๆ ภายในโรงเรียนที่จําเปนตองปรับปรุง  แกไขและ
พัฒนามากที่สุด  โดยเฉพาะในดานการจัดการเรียนการสอน  ดงัที่  คอพแลนดและโบยนั  
(Copeland and Boyan 1978 : 220, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 139 - 140) ไดนํากระบวนการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จ    ซ่ึงเปนการ
รวมมือกันระหวางผูนิเทศและครู  เพื่อชวยเหลือ  ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของ
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ตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกําหนดขั้นตอนชัดเจนเพื่อมุงเนนการแกปญหา
การจัดการเรยีนการสอนโดยเฉพาะ  ดังนัน้  จึงใชขอมลูจริงที่ไดจากการสังเกตการสอนในชั้นเรยีน   
วิธีการนิเทศ จงึยดึหลักความเชื่อวา การปรบัปรุงการสอนของครูอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนผลมาจากระบบการทํางานรวมกนัระหวางครกูับผูนเิทศ  โดยมีความสัมพนัธที่มุงชวยเหลือกนั 
ผสมผสานกับการมปีฏิสัมพนัธที่ดีตอกัน เชื่อใจไวใจกันโดยคํานึงถึงความเปนมนษุยที่เทาเทยีมกัน  
มีความรักในการเปนมนุษยดวยกัน 
 
ขั้นตอนของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบดวยข้ันตอนดงัตอไปนี ้
 1.  ขั้นตอนที ่  1  การประชุมกอนการสงัเกตการสอน  (Preobservation  Conference)   
เปนการประชมุปรึกษาหารอืระหวางผูนิเทศกับครูผูสอนกอนการสังเกตการสอน  ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอนยอย  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
       1.1  ผูนิเทศพูดปรึกษาหารือกับครูผูสอนเกี่ยวกบัประเด็นที่นาสนใจ    หรือประเดน็
ที่เปนปญหาในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหมองเห็นชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนหรือ
พฤติกรรมการเรียนที่เปนปญหาและที่เกิดขึน้ในหองเรียน   
       1.2  เปนขั้นตอนการตกลงกันในเรื่องพฤติกรรมที่จะสังเกตในหองเรียน       รวมกัน   
กําหนดเกณฑมาตรฐานของพฤติกรรมที่ใชไดหรือตองปรับปรุง  ถาผูนิเทศและครูไมไดพดูคุย  
หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เปนปญหามากอน  ผูนิเทศก็จะกําหนดเกณฑที่เปนพื้นฐานของ
พฤติกรรมที่เกดิขึ้นในหองเรยีน  เพื่อจะบนัทึกไดตรง  แตถาครูและผูนิเทศไดพดูจาตกลงกันกอน
แลวเกีย่วกับประเด็นที่เปนปญหาในขั้นตอนที่สองนี้ ก็จะตองพยายามนิยามพฤติกรรมนั้นใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น  เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขจดุที่เปนปญหานั้น  แตในขัน้ตอนนี้  ทั้งผูนิเทศและครูจะตอง
ชวยกันกําหนดเกณฑมาตรฐานพื้นฐาน  การปฏิบัติที่ครูควรจะปฏิบตัิได   
       1.3  เปนขัน้ตอนการเลือกเครื่องมือ  หรือสรางเครื่องมือในการสังเกตการสอน  โดย
ที่ผูนิเทศอาจจะเสนอเครื่องมือในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน  ใหครูไดรับรูที่จะใชในการเก็บ
บันทึกขอมูลพฤติกรรมตางๆ ที่กําหนดและเกี่ยวของกับประเด็นที่เปนปญหาและเกิดขึ้นในหองเรียน 
 2.  ขั้นตอนที่  2  การสังเกตการสอน  (Observation)   เปนการสังเกตพฤติกรรมการสอน 
ที่ไดตกลงกนัแลว  โดยที่ผูนิเทศจะดําเนนิการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน  ตั้งแต
ตนจนจบหรือในชวงเวลาที่เหมาะสมตามที่ตกลงกันไวระหวางครแูละผูนิเทศ   โดยใชเครื่องมอืที่
ไดเลือกหรือสรางขึ้น  ทําการบันทึกขอมูลจากการสังเกต   
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 3.  ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน (Analysis)  เปนการวิเคราะห
จากการสังเกตการสอน  และระบุที่ตองแกไขปรับปรุงหรือคงไว  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอย  2 
ขั้นตอน  ดังนี ้
       3.1  การวิเคราะหผลจากการสังเกตการสอน   ผูนิเทศรวบรวม   เรียบเรียงขอมูลที่ได 
จากการสังเกตการสอนใหชัดเจน  เขาใจงาย  พรอมที่จะนําเสนอใหครูผูสอนทราบ  โดยที่ผูนิเทศ
จะตองจดัการกับขอมูลนั้นอยางสมบูรณทีสุ่ด แปลผลของขอมูลจากการสังเกตใหครูเขาใจอยาง
ชัดเจน  แตไมควรใหความคิดเห็นสวนตวัเชิงประเมนิผลหรือวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของครู  
เพียงเพื่อเสนอใหครูทราบวา  จากการสังเกตการสอนนัน้  พฤติกรรมที่บันทึกออกมาตามที่เห็น  
และรวมกันคดิพิจารณาจุดที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลง    หรือคงไวหลังจากที่ครูยอมรบัความเปนจรงิ
ที่เกิดขึ้น 
      3.2  การรวมพิจารณาพฤติกรรมที่จะตองคงไว หรือเปล่ียนแปลงจากการวิเคราะหผล 
ของการสังเกต  ซ่ึงผูนิเทศจะพิจารณาพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงดีอยูแลวและควรจะคงไว  และพฤติกรรม 
การสอนที่ควรจะเปลี่ยนแปลง   เพื่อจะไดแกปญหาการสอนของครู  โดยผูนิเทศจะตองวางแผน
ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหาดังกลาว  ซ่ึงอาจจะพจิารณารวมกับครู 

4.  ขั้นตอนที่  4  การประชุมหลังการสังเกตการสอน     (Postobservation  Conference)    
เปนขั้นตอนสดุทายของกระบวนการนิเทศการสอนกอนที่จะมีการดําเนินการกระบวนการซ้ํา  ซ่ึง
ประกอบดวยข้ันตอนยอย  2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
      4.1  การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอน  ในขั้นตอนนี้
ผูนิเทศจะทบทวนขอตกลงตาง ๆ   ที่เกี่ยวกับประเดน็ปญหาในการสอนของครูและวิธีการที่ไดมา
ซ่ึงขอมูลดังกลาว  ซ่ึงขอมูลนี้จะไดมาจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศนั่นเอง  การนําเสนอขอมูล
ยอนกลับแกครู  จะตองเปนไปในลักษณะที่พยายามทําใหครูเขาใจและกระตุน  สงเสริมใหครูไดทํา
การพิจารณาวิเคราะหขอมูลนั้นดวยตวัเอง  แมวาผูนิเทศจะตอทําการวเิคราะหมาแลวกต็าม  แตผล
การวิเคราะหของผูนิเทศจะยงัไมนําเสนอใหครูทราบ            แตจะใชวธีินําและฝกใหครูไดใชขอมูล 
จากการสังเกตมาสรุปผลของประเด็นที่เปนปญหา  หรือทีต่องแกไขดวยตัวเองใหได 
      4.2  การพิจารณายุทธวิธีการแกปญหาของครู   โดยที่ผูนิเทศจะเปนผูชวยแนะนําหรือ
ช้ีนําวิธีการปรบัปรุงและพัฒนา    ทั้งคูจะรวมกันพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้   คือ  1)  พฤติกรรม 
การสอนที่เหมาะสมควรแกการคงไว  2)  พฤติกรรมการสอนที่ไมถูกตอง  ควรตองปรับปรุงแกไข  
3)  ยุทธวิธีตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่เปนปญหา  และ  4)  การดําเนนิการ
ตามกระบวนการนิเทศการสอนอีกครั้ง    (Recycle)  การดําเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอน
อีกครั้ง (Recycle) เปนเรื่องที่ควรปฏิบัติเมื่อปรากฏวาครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหา    
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แตปญหาการสอนยังคงเกิดขึ้นอยู  ดังนั้น การดําเนนิการตามกระบวนการนิเทศจึงควรมีการปฏิบัติ
ซํ้าอีกครั้ง  โดยเนนประเดน็ปญหาเดิม  แตพฤติกรรมการสอน  กิจกรรมการเรียนรูและเกณฑในการ
ปฏิบัติควรกําหนดขึ้นใหม     รวมทั้งเครื่องมือในการสังเกตการสอนก็ควรจะตองปรับเปลี่ยนดวย  
ผูนิเทศและครคูวรรวมกันปฏิบัติตามทุกขั้นตอนของกระบวนการ เพือ่ชวยกนัแกปญหาในการสอน
ของครู  (วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 142 - 144) 
 
ขอเสนอแนะในการเลือกใชรูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
 การนํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer  Coaching Supervision) แบบตาง ๆ 
มาใชในการพฒันาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนมีขอเสนอแนะ  ดงันี้ 

1. การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอน    สามารถนํามาใชหลังจากใหการ 
ฝกอบรม  ทักษะ  วิธีการ นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อชวยใหเกดิการถายโยงความรู  และทักษะตาง ๆ 
ในขณะปฏิบัตกิารสอนในหองเรียน    ใหมีการนําไปใชอยางถูกตอง    และเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทั้งในตัวผูเรียนและผูสอน 

2. การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํางานเปนทีม  สามารถนํามาใชเมื่อตองการ 
สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของครู    สงเสริมการคิดอยางอิสระ    และเพื่อสงเสริมสัมพันธที่ดี
ตอกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน 

3.  การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย สามารถนํามาใช 
เมื่อตองการที่จะสงเสริม  พัฒนาความสามารถในการแกปญหาของครู  ซ่ึงผูทําหนาที่นิเทศจะตองมี
ความรู    มีทักษะในการแกปญหา    และการสรางความสัมพันธที่ดีผูนิเทศหรือผูสังเกตการสอน
อาจจะเปนใครก็ไดที่ไมใชเพื่อนครู   หรือครูผูสอน   แตตองมีความรูและประสบการณในการนิเทศ
ทั้ง  2  แบบขางตน 

 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน        เปนการนิเทศการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะเมื่อผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบดังกลาว และนําไปปรับปรุงใชในการปฏิบัติงานในสภาพจริง 
เพราะเปนการเนนการทํางานรวมกนั  สับเปลี่ยนกนัเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  ทําใหสามารถ
รับทราบปญหารวมกันไดเปนอยางดี      พรอมทั้งมีการเสนอแนะแนวทางแกไขไดอยางมีเหตุผล
และมีความเปนไปไดสูงในการนําไปใชดาํเนินการ  ดังนั้น  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   จึงเปน
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจที่สถานศึกษาตาง ๆ    ควรใหความสนใจนําไปทดลองใชเพื่อพัฒนาการจดั 
การเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น (วัชรา  เลาเรียนดี 2544 : 141-148) 
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การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร  ถือเปนงานหนึ่งที่สําคัญมากในทุกหนวยงาน  และมีผูที่นําการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer  Coaching  Supervision)  มาเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนา
บุคลากรดานการสอน  ปรากฏวาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer  Coaching Supervision)  
สามารถชวยใหการฝกอบรมตาง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  เพราะการนํา
กระบวนการและวิธีการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนนี้ไปใชระหวางในการฝกอบรมและภายหลังการ
ฝกอบรมเปนการชวยสงเสริม  สนับสนุนการนําเทคนิคใหม ๆ ทักษะและความรูใหม ๆ ไปใช
ปฏิบัติจริงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพิ่มความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
ผูรวมงานอีกดวย  จากเหตุผลดังกลาว  จึงมีการสนับสนุนใหมีการนําการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
(Peer Coaching Supervision) ซ่ึงเปนวิธีการที่สําคัญในการนําไปปรับใชรวมกับโครงการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง        เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
และสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูรวมงาน โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน  ไดดังนี้  (Joyce  Showers 1996, อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี 2544:147) 

 1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    (Peer Coaching Supervision)     เปนกระบวนการ 
การทํางานเคียงคูกันระหวางเพื่อนรวมงานที่ตองชวยเหลือซ่ึงกันโดยตลอด ซ่ึงจะชวยใหมีการนํา
เทคนิคทักษะใหม ๆ ไปใชจริงมากขึ้น 

 2.  เปนการสงเสริม   สนบัสนุนใหมีการนาํความรู   นวัตกรรมใหม ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 
และการจดัการเรียนการสอนไปใชในโรงเรียน  โดยมีเพือ่นรวมงานรวมกันปฏิบัต ิ

 3.  เปนการสรางความสนิทสนมคุนเคยกนัระหวางบุคลากรรวมอาชีพ 
 4.  เปนการชวยใหครูมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเองกับเพื่อนอยาง 

ตอเนื่องดวยความเต็มใจ 
 5.  เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับครูผูสอนโดยตรง  และมีประโยชนมากสําหรับผูนิเทศ   

ผูทําหนาที่นิเทศ    หรือผูบริหารที่ตองรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนา        ปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 6.  เปนการสรางบรรยากาศในการนิเทศที่เปนมิตรตอกัน         เชื่อใจไวใจในกันและกนั   
และชวยใหไดความรวมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น    การนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   (Peer  Coaching Supervision)       เมื่อนํามาใช 
ประกอบการพัฒนาบุคลากรจะทําใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางราบรื่น           และมี 
ประสิทธิผลเพราะบุคลากรสามารถนําความรู ทักษะตาง ๆ จากการฝกอบรมไปใชไดจริงอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมีการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหทั้งแนวคิดและเทคนิคตาง ๆ      ในการ
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นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง     ทําใหครูหรือผูเขารวมโครงการรูจักตนเอง
มากขึ้น ยอมรับผูอ่ืนและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อหาแนวทางที่ถูกตองในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
เคร่ืองมือสังเกตการสอน   
 การสังเกตการสอนเปนเทคนิควิธีที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบ  มีจดุมุงหมายในการ
สังเกตที่แนนอน ชัดเจน  เมือ่มีการสังเกตการสอนก็ยอมตองมีการบันทึก  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกต  และแจงใหครูหรือผูรับการนิเทศรับทราบผลของการสังเกตการสอนเปนการ
ใหขอมูลยอนกลับแกผูรับการนิเทศที่เกีย่วกับเรื่องที่สังเกต   ดังนัน้   จึงจําเปนตองมีเครื่องมือชวย
ในการสังเกตการสอนเพื่อบนัทึกผลขอมูลในระหวางการจัดการเรียนรู 
 เครื่องมือสังเกตการสอน  (Observation  Instruments)  หมายถึง  เครื่องมือเครื่องใชที่ใช
ในการสังเกตการสอนและบันทึกการเรียนการสอน    เชน    ดินสอ  ปากกา  กระดาษ   เครื่องใช
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน เทปบันทึกเสียง กลองถายวิดิโอ คอมพิวเตอร โนตบุก  รวมถึงแบบฟอรม
การสังเกตและบันทึกที่มีผูอ่ืนสรางขึ้นและเปนที่ยอมรับและรูจักกันแพรหลาย   เชน  แบบฟอรม
การสังเกต-บันทึกของแฟลนเดอร  (FIAC)  ของสตอลลิ่ง  (Stalling)  เปนตน  ซ่ึงเปนเครื่องมือการ
สังเกตการสอนที่ไดจากการสรางและพัฒนาทดลองใชจนแนใจ สามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 24)  
 กล๊ิกแมน  และคณะ   (Glickman  and  others  2001, 2004,  อางถึงใน   วัชรา  เลาเรียนดี  
2548 ก : 186)  ไดแบงการสังเกตการสอนออกเปน  2  ประเภท  คือ   
 1.  การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ   (Quantitative  Observation)     หมายถึง  วิธีการใน
การวัดเหตุการณตาง ๆ ในชัน้เรียน    พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือปรากฏ     และส่ิงส่ิงตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในชั้นเรยีนที่สามารถสังเกตเห็นได  วัดได    เปนจํานวนครั้งหรือความถี่ของเหตุการณดวยเครื่องมือ 
สังเกตการสอนและวิธีการสังเกตการสอนเชิงปริมาณ  เชน 

1)  เครื่องมือสังเกตการสอนแบบนับจํานวนความถี่ของพฤติกรรม     และเหตกุารณ 
ในชั้นเรยีน  (Categorical  Frequency  Instrument) 
     2)  เครื่องมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤตกิรรมบงชี้ตามกระบวนการการสอนแบบ 
ตาง ๆ (Performance  Indicator  Instrument) 

 3)  เครื่องมือสังเกตการสอนโดยใชแผนผังที่นั่ง   (Seating  Chart  Observation   
Recording : SCORE) 
     4)  เครื่องมือสังเกตการสอนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสวน 
ประมาณคา  (Rating  Scale)   
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 5)  เครื่องมือสังเกตการสอนปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครูกับนักเรียนของแฟลนเดอร 
(Flander ’s  Interaction  Analysis  Instrument) 
 2.  การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) หมายถึง  การสังเกตการณ
และพฤติกรรมตาง ๆ ตลอดจนสภาพทางกายภาพในชัน้เรียน เชน  การจัดหองเรียน  การจัดบอรด  
ส่ือ  อุปกรณตาง ๆ โดยทําการบันทึกแบบพรรณนาความ  โดยไมใสอารมณ   ความคิดของตนเอง
ลงไปดวย ประกอบดวยเครื่องมือหรือวิธีการสังเกตการสอนเชิงคุณภาพดังตอไปนี ้
     1)  การสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความแบบไมมีสวนรวม  (Detached   
Openended  Observation) 
     2)  การสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความแบบมีสวนรวม  (Participant   
Openended  Observation) 
   3)  การสังเกตและจดบนัทึกคําพูด  (Verbatim  Recording) 
     4)  การสังเกตและจดบนัทึกคําพูดเฉพาะอยาง  (Selective Verbatim  Recording) 
     5)  การสังเกตและบันทึกแบบสั้น ๆ (Anecdotal  Record) 
     6)  การสังเกตและบันทึกตามประเด็นคําถาม  (Focused  Questionnaire  
Observation) 
  7)  การสังเกตและบันทึกโดยการวจิารณการศึกษา  (Educational  Criticism) 

8)  การทําบนัทึกแบบ  Journal  Writing  โดยการทําบนัทกึรายละเอยีดการจัดการเรยีน 
การสอนของตนเองทายบทเรียนหรือแตละครั้ง     เชน          อาจจะบันทึกการปรับปรุงแกไขปญหา   
และการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้ง  เปนตน 
 สรุปไดวา การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  แบงเปน 2 ประเภท  คือ  การสังเกตการสอน
เชิงปริมาณ และการสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ  ซ่ึงแตละประเภทประกอบดวยวิธีสังเกตและบันทึก  
หรือเครื่องมือสังเกตและบันทึกตาง ๆ กัน  สวนใหญเปนเครื่องมือสังเกตการสอนที่สรางขึ้นเปน
แนวทางเพื่อการสรางเครื่องมือขึ้นมาใหม    เพื่อการปรับใชใหเหมาะสม  ดังนั้นผูสังเกตการสอน
หรือผูนิเทศจะตองรูและเขาใจลักษณะของเครื่องมือ  วิธีการใช  วิธีการวิเคราะหขอมูลจากการใช
เครื่องมือเหลานี้เปนอยางดี  และสามารถสรางเครื่องมือสังเกตการสอนไดอยางเหมาะสม  จึงจะ
สามารถชวยเหลือครูในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได   (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 ก : 
186-188, 197)   
 สําหรับการวิจยัในครั้งนี้        ผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรม 
บงชี้  (Performance  Indicator  Instrument)  ตามกระบวนการการสอนดวยเทคนิค  KWDL เปนการ
บันทึกการปรากฏของพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่ไดระบุไวในเครื่องมือ  โดยอาจจะ
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มีทางเลือกอื่นใหเลือก นอกเหนือจากการปรากฏหรือไมปรากฏของเหตุการณหรือพฤติกรรมเหลานี้  
และเวนที่วางใหผูสังเกตไดเขียนใหขอมูลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น      หรือมีการปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการสอนอยางไร ซ่ึงผูสังเกตจะตองสังเกตการสอนของครูวามีการปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ 
ของเทคนิควิธีสอนหรือไมในกระบวนการเรียนการสอนในเวลา 1  คาบเรียน  หรือในเวลาที่กําหนด 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ 

  
 จากการศึกษาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ของกรมวิชาการ 

พบวา  วิชาคณิตศาสตร   เปนศาสตรแหงการคิดคํานวณที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดของนักเรียน  ทําใหมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ  ระเบียบ  และมี
แบบแผน    สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบทําใหเกิดการวางแผน   
การตัดสินใจ    การแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม     คณิตศาสตรจึงเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอ
การดํารงชีวิต  และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและชวยพัฒนาใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย    
จิตใจ  สติปญญา และอารมณ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร  
ดังนี้ 

 
สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักที่จําเปนสําหรบัผูเรียนทุกคน  ประกอบดวย
เนื้อหาวิชาคณติศาสตร  และทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  ในการจัดการเรยีนรู  ผูสอนควร
บูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกัน  ซ่ึงสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ประกอบดวย 
 สาระที่  1  จํานวนและการดาํเนินการ  (Number  and  Operations) 
 สาระที่  2  การวัด  (Measurement) 
 สาระที่  3  เรขาคณิต  (Geometry) 
 สาระที่  4  พืชคณิต   (Algebra) 
 สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  (Data  Analysis  and  Probability) 
 สาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  (Mathematical  Skills/Processes) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 6) 
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มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรูมีสาระทีเ่กี่ยวของกับโจทยปญหา  ไดแก 
 สาระที่  1   :  จํานวนและการดําเนินการ  (Number  and  Operations) 
  มาตรฐาน  ค 1.2  :  มีความเขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ  และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 สาระที่  6  :  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  (Mathematical  Skills/Processes) 
  มาตรฐาน  ค  6.1  : มีความสามารถในการแกปญหา  (Problem  Solving) 
  มาตรฐาน  ค  6.4  : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ      ทางคณิตศาสตร  
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ  ได  (Connections) 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  1    (ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3) 

 1.  มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน  เกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย 
 2.  อานเขียนตวัหนังสือและตัวเลขแสดงจาํนวนนับศูนยได 
 3.  เปรียบเทียบจํานวนนับและศูนยได 
 4.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จํานวนนับและศนูย 
 5.  บวก  ลบ  คูณ    และหารจํานวนนับ    และศูนย     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหต ุ

สมผลของคําตอบที่ได 
 6.  แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  การหารจํานวนนับและศูนย  พรอมทั้ง 

ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสามารถสรางโจทยได 
 7.  เขาใจเกีย่วกับการนับทีละ 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 10 , 25 , 50  และ  100   และสามารถนําไป 

ประยุกตได 
 8.  เขียนจํานวนนับที่ไมเกิน  100,000  ในรูปกระจายได 
 9.  จําแนกจํานวนคูและจํานวนคี่ได 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ  
 โรงเรียนบอสโกพิทักษ    จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กรกฎาคม   พ.ศ. 2489    โดยคุณพอ
เลออองริชารด  บาทหลวงแหงมิสซัง  กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส    ตั้งอยูเลขที่  27  หมู  13  ตําบล
โพรงมะเดื่อ  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   มีเนื้อที่ประมาณ  120  ไร    เปนโรงเรียน
คาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  
ปจจุบันบริหารงานโดย  บาทหลวงวรวุฒิ  กิจสกุล  เปนผูทําการแทนผูรับใบอนุญาต นางสาว
ประกายมาตร  ทองอินทร  เปนผูอํานวยการ   เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 6   มีนักเรียน   จํานวน 2,340  คน   ครู  จํานวน  116  คน    ปรัชญาของโรงเรียน  
“มีคุณธรรม  มีประสิทธิภาพ”  คติพจนของโรงเรียน  “ศึกษาดี  มีจรรยา  รูหนาท่ี”  โดยมีวิสัยทัศน
ของโรงเรียนดังนี้  “ โรงเรียนบอสโกพิทักษมีบรรยากาศแหงการเรียนรู  ผูบริหารและครูจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  มุงใหนักเรียนมีความพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู  
ความสามารถทางวิชาการ   พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามศักยภาพของตน   มีความสมดุล
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สังคมและสติปญญา  มุงใหผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อยูในยุคขาวสารขอมูล  ดํารงความเปนไทย  รักษส่ิงแวดลอม  ดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย
เปนที่ยอมรับของผูปกครอง  ชุมชน  และอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข ” และมีการกําหนดพันธกิจ
และเปาหมาย  ดังนี้  “ การจัดการศึกษาที่มุงอบรมปลูกฝงคุณธรรมตามหลักศาสนา ควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ ลูกฝงคานิยมที่ดีงามของการอยูรวมกันในสังคม  มีสัมพันธภาพที่ดีตอ
ชุมชน  และสงเสริมใหผูเรียนซาบซึ้งในคุณคาศิลปวัฒนธรรมไทย     สามารถบําเพ็ญประโยชน
และอุทิศตนเพื่อสังคมสวนรวม ”    เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดังกลาวขางตน   โรงเรียนจึงได
กําหนดโครงสรางหลักสูตรเพื่อจัดประสบการณใหแกผูเรียน  ดังนี้ 
  
โครงสรางหลักสูตรสถานศกึษา   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
ที่มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาคณุภาพของนักเรียนใหเปนคนดี    มีปญญา    มีคุณภาพชวีิตที่ดี  โรงเรียน 
บอสโกพิทักษจึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรขึ้น  เพื่อนําไป
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  โดยมีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 -  ระดับชั้น  แบงเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  ชวงชัน้ที่ 1 ช้ันประถม 
ศึกษาปที่  1 – 3    ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6      ชวงชั้นที ่ 3  ช้ันมัธยมศกึษาปที่  1 – 3   
และชวงชัน้ที่  4  ช้ันมัธยมศกึษาปที่  4 - 6  
 -  เวลาเรียน  ตลอดหลักสูตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12   ป แตละปการศึกษา มีเวลา
เรียน  40  สัปดาห  หรือ  200  วัน  แบงเปน  2  ภาคเรียน  คือ  ภาคเรียนที่  1  และภาคเรยีนที่  2   
(ภาคเรียนละ  100  วัน)  มเีวลาเรียนเฉลี่ยสัปดาหละ  35  คาบ  ดังรายละเอียดในตารางที่  1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1831
 
โครงสรางเวลาเรียนของหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ 
 
ตารางที่  1  โครงสรางเวลาเรียนของหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ  ชวงชั้นที่  1   
                   (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3) 
 

ประถมศึกษาปท่ี 1 ประถมศึกษาปท่ี 2 ประถมศึกษาปท่ี 3 
สาระการเรียนรู ชั่วโมง /

สัปดาห คาน้ําหนัก ชั่วโมง /
สัปดาห คาน้ําหนัก ชั่วโมง /

สัปดาห คาน้ําหนัก 

สาระการเรียนรู  
1.  ภาษาไทย 5 5 5 5 5 5 
2.  คณิตศาสตร 4 4 4 4 4 4 
3.  วิทยาศาสตร 2 2 2 2 2 2 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 3 3 3 3 3 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 1 1 1 1 
6.  ศิลปะ 1 1 1 1 1 1 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 2 2 2 2 2 
8.  ภาษาตางประเทศ 4 4 4 4 4 4 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
1.  ลูกเสือ 1 1 1 1 1 1 
2.  แนะแนว 1 1 1 1 1 1 
3.  จริยศึกษา 1 1 1 1 1 1 

รวม  25 25 25 25 25 25 
รวมจํานวนชั่วโมง 1,000 1,000 1,000 

 
ที่มา  :  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ,  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ  (นครปฐม :   
ฝายวิชาการ, 2548), 28. 
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สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนบอสโกพิทักษ 
 โรงเรียนบอสโกพิทักษ          ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ชวงชั้นที่  1  (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3)    สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  3    ไดกําหนดเวลาเรียนไว
200  ช่ัวโมง / ป  โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระและคําอธิบายรายวิชา  ดังตอไปนี้ 
 จํานวนนับไมเกิน  100,000 การบอกจํานวน  การอานและการเขียนตัวหนังสือ  เลขฮินดู
อารบิก   เลขไทยแทนจํานวนคาของตัวเลขในแตละหลัก    การเขียนในรูปการกระจายตามคา
ประจําหลัก การเปรียบเทียบคาของจํานวน การใชเครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ
คาของจํานวน  การนับเพิ่ม  และการนับลด 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จํานวน  และโจทยปญหา  การบวก  การลบ  
จํานวนไมเกิน  100,000  การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสี่หลัก  การคูณจํานวนที่มี
สองหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก  การหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก  การบวก  ลบ  
คูณ  หาร  ระคน  โจทยปญหา 
 การวัดความยาว ความสูง (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร) การเลือกเครื่องมือและหนวยการวัด  
ความยาวที่เปนมาตรฐาน  ความสัมพันธระหวางหนวยการวัดความยาวโจทยปญหาและสถานการณ 
 การชั่ง   (กิโลกรัม  กรัม  และขีด)   การเลือกเครื่องชั่งและหนวยการชั่ง  การคาดคะเน
น้ําหนกั  ความสัมพันธระหวางหนวยการชั่งและเปรียบเทียบน้ําหนัก  โจทยปญหาและสถานการณ 
 การตวง  (ลิตร  มิลลิลิตร  ชอนตวง)  การเลือกหนวยการตวง  การคะเนปริมาตรหรือ
ความจุ  ความสัมพันธระหวางหนวยการตวงโจทยปญหาและสถานการณ 
 เงิน   การอาน  การเขยีนจํานวนเงินโดยใชจดุ  และการอานบันทกึรายรับ  รายจาย  
โจทยปญหาสถานการณ 
 เวลา  การบอกเวลา  การอานและการเขยีนโดยใชจุด  การบอกชวงเวลา  ตําแหนงของ
เข็มส้ัน  เข็มยาว  การอานและการบันทึกกิจกรรม  หรือเหตุการณตาง ๆ ที่ระบุเวลา  ความสัมพนัธ
ระหวางเวลา  นาที  ช่ัวโมง  วัน  สัปดาห  เดือน  ป  โจทยปญหา  และสถานการณ 
 รูปเรขาคณิต  สมบัติพื้นฐาน  สองมิติ  สามมิติ  จุดสวนของเสนตรง  เสนตรง  รังสี  มุม  
และเขียนสัญลักษณแทนสวนประกอบของรูปวงกลม    รูปวงรี    รูปสามเหลี่ยม       รูปส่ีเหล่ียม  
รูปหาเหลี่ยม  รูปที่มีแกนสมมาตร 
 แบบรูปและความสัมพันธ ขนาดและสีรูปแบบของรูปเรขาคณิต  การเพิ่มและลดครัง้ละ  
3 , 4 , 5 , 25 , 50  
 แผนภูมิ  การอานและการเรยีนแผนภมูิรูปภาพ  แผนภูมแิทง 
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 การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา  โดย
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ  กระบวนการในการคิด  คํานวณ  การแกปญหา  
การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  
ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ    และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  
รวมทั้งเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง   การวัดผลและประเมินผล  ใชวิธีการ
หลากหลาย  สภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 
 
ตารางที่  2  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง    สาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
 สาระที่  1   :  จํานวนและการดําเนินการ  (Number  and  Operations) 
 สาระที่  6  :  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  (Mathematical  Skills/Processes) 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สาระที่  1   :  จํานวน
และการดําเนินการ   
ค 1.2 เขาใจถึงผลที่
เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของจํานวน
และความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการ
ตาง ๆ และสามารถใช
การดําเนินการในการ
แกปญหาได 
 

 
 
ค 1.2.1 มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับการบวก   
การลบ  การคูณและ  
การหาร  จํานวนนับ 
และศูนย 
ค 1.2.2 บวก ลบ คูณ และ
หารจํานวนนับและศูนย 
พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของ 
คําตอบที่ได 
ค 1.2.3 แกปญหาเกี่ยวกับ
การบวก  การลบ  การคูณ
และการหาร  จํานวนนับ 

 
 
การบวก  การลบ   
การคูณและ การหาร  
จํานวนนับและศูนย 
1. การบวกจํานวนที่มี
ผลบวกไมเกิน 
100,000 
2. การลบจํานวนที่มี 
ตัวต้ังไมเกิน 100,000 
3. การคูณจําวนที่มี
หนึ่งหลักกับจํานวน
ไมเกินสี่หลัก 
4. การคูณจํานวนที่มี
สองหลักกับจํานวนที่
มีสองหลัก 

 
 
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การบวกที่มีผลบวกไมเกิน 
100,000 ให สามารถ
วิเคราะหโจทย หาคําตอบ
และแสดงวิธีทํา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบที่ได 
2. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การลบที่มีตัวต้ังไมเกิน  
100,000 ให สามารถ
วิเคราะหโจทย หาคําตอบ
และแสดงวิธีทํา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบที่ได 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 และศูนยพรอมทั้ง 
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ไดและสามารถสราง
โจทยได 

5. การหารที่มีตัวต้ังไม
เกินสี่หลักและตัวหารมี
หนึ่งหลัก 
6. การบวก ลบ คูณ หาร 
ระคน 

3. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลัก
กับจํานวนไมเกินสี่หลักให 
สามารถวิเคราะหโจทย   
หาคําตอบ และแสดงวิธีทํา 
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 
ที่ได 
4. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การคูณที่มีสองหลักกับ
จํานวนที่มีสองหลักให 
สามารถวิเคราะหโจทย  
หาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 
ที่ได 
5. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การหารที่ตัวต้ังไมเกินสี่
หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
ให สามารถวิเคราะหโจทย 
หาคําตอบ และแสดงวิธีทํา
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 
ที่ได 
6. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การบวก การลบ การคูณ 
และการหารระคนให 
สามารถวิเคราะหและหา 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 
 
 
สาระที่  6  :  ทักษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร   
ค 6.1 มีความสามารถใน
การแกปญหา 
 
 
 
 
 
ค 6.4 มีความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตร
อื่น ๆ ได 
 

 
 
 
 
 
 
ค 6.1.1 ใชวิธีการที่
หลากหลายแกปญหาได 
ค 6.1.2 ใชความรูทาง
คณิตศาสตร 
แกปญหาใน 
สถานการณจริงได 
 
ค 6.4.1 นําความรูทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยง
ในการเรียนรูเนื้อหา 
ตาง ๆ ในวิชาคริตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับวิชาอื่นได 

 
 
 
 
 
 
การแกโจทยปญหา / 
สถานการณ  การบวก  
ลบ  คูณและหาร 
 
 
 
 
การเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับวิชาอื่น
ในชีวิตประจําวัน 

คําตอบ พรอมทั้งตระหนัก 
ถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 
 
 
 
1. ใชวิธีการที่หลากหลาย 
แกปญหาได 
2. ใชความรูทาง
คณิตศาสตร 
แกปญหาในสถานการณ
จริงได 
 
1. สามารถนําความรูทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงใน
การเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ ใน
วิชาคณิตศาสตรและ 
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ
วิชาอื่นได 

 
ที่มา : โรงเรียนบอสโกพิทักษ,  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ : สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร (นครปฐม : ฝายวิชาการ, 2548), 11-12, 24. 
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สภาพการนิเทศของโรงเรียนบอสโกพิทักษ 
 การดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนบอสโกพิทักษ       ดําเนินการโดยคณะกรรมการ 
การนิเทศ  ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดตระหนัก
ในความสําคัญของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เพราะถือวาการที่โรงเรียนไดรับการนิเทศ  
ไมทั่วถึงนั้นเปนปญหาหนึ่งของการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ    การที่จะพัฒนา  สงเสริมให
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น  ตองมีการนิเทศใหกับบุคลากรใน
โรงเรียน เพราะถือวาครูเปนผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนยอมทราบและเขาใจสภาพปญหาของโรงเรียน
ตลอดจนวิเคราะหสาเหตุของปญหาไดดีกวาบุคคลภายนอก  ซ่ึงจะสงผลใหการนิเทศตอบสนอง
ความตองการของบุคลากรในโรงเรียนไดมากกวา  โรงเรียนบอสโกพิทักษจึงไดกําหนดนโยบาย
การนิเทศใหโรงเรียนปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ      โดยใหความสําคัญ
ตอการนิเทศภายในเปนพิเศษ  มีการติดตาม   กํากับ  ดูแล   และประเมินผล   อยางเปนระบบตาม
แผนการนิเทศที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการนิเทศตองทําการนิเทศการสอน  1  คร้ังตอภาคเรียน  
เพื่อสรุปผลและรายงานผลการนิเทศใหแกผูบริหารและครูผูสอนทราบทุกครั้ง รูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนบอสโกพิทักษ  ตามยุทธศาสตรการสอน  4   แบบ   ไดแก 1)  แบบรวมมือ  2)  แบบ 
สหวิทยาการ 3)  แบบโครงงาน 4)  แบบวจิัย   กิจกรรมที่นิเทศ  ไดแก  การเยีย่มชั้นเรียน  การสังเกต
การสอนเพื่อใหขอมูลยอนกลับ    การตรวจใบงาน     ใหครูศึกษาเอกสารทางวิชาการและจากการ
ฝกอบรม   นอกจากนี้โรงเรียนบอสโกพทิักษไดดําเนนิการตามโครงการนิเทศการสอน  ซ่ึงเปน
โครงการประจําของฝายวิชาการ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอนจึงตอง
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ   มาประยุกตใชเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมเปนผูที่เกง    ดี    มีความสุข      ซ่ึงการนิเทศการสอนเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหครูผูสอน
ไดแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนซึ่งกันและกัน           และการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    
 วัตถุประสงค  
 1.  เพื่อพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคนใหมปีระสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.  เพื่อรวมกนัหาแนวทางแกไขและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคณุภาพมากยิ่ง 
  4.  เพื่อใหบุคลากรครูมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศการสอน 
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 เปาหมาย 
  1.  เชิงคุณภาพ         

         1.  ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกนัและกนัแลวนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนของตนเอง 
                        2.  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

          3.  ครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศการสอน 
  2.  เชิงปริมาณ 
      2.1  ครูผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดคะแนนรอยละ  80  อยูในระดับดมีาก  
และคะแนนรอยละ  70  อยูในระดับดีมาก 
  2.2  ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศการสอนอยางนอย  ภาคเรียนละ  2  คร้ัง 
  2.3  ครูผูสอนรอยละ 80   มีเจตคติที่ดีตอการนิเทศและเห็นความสําคญัของการนิเทศ 
การสอน 
 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน      
 1.  ขั้นเตรียมการ 
  1.1  ชวงเดือนพฤษภาคม  2549 
          -  จัดประชุมหวัหนากลุมสาระการเรียนรู    กําหนดขอบขายในการนิเทศ   
กําหนดผูรับผิดชอบและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 2.  ขั้นดําเนนิการ 
  2.1  ชวงเดือนพฤษภาคม  2549 
         -  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการนิเทศ   
  2.2  ชวงเดือนมิถุนายน  2549  
         -  ประชุมผูที่เกี่ยวของ  ดําเนินการกําหนดตารางนิเทศการสอน  ภาคเรียนที่  1 

  2.3  ชวงเดือนกรกฎาคม  -  เดือนกันยายน  2549 
  -  ดําเนนิการนเิทศการสอนภาคเรียนที่ 1  ตามตารางกําหนดนิเทศการสอนทั้ง 

ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 
          2.4  ชวงเดือนกันยายน  2549  
               -  สรุปผลการนิเทศ  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549 
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  2.5  ชวงเดือนพฤศจิกายน  2549  
          -  ประชมุผูที่เกี่ยวของ  ดําเนินการกําหนดตารางนเิทศการสอน  ภาคเรียนที่  2 

  2.6  ชวงเดือนธันวาคม  2549 – เดือนกุมภาพันธ  2550 
 -  ดําเนนิการนิเทศการสอน  ภาคเรียนที่  2       ตามตารางกําหนดนิเทศการสอน 

ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศกึษา 
  2.7  ชวงเดือนกุมภาพนัธ  2550  

          -  สรุปผลการนิเทศ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549 
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล                                                                              
 3.1 ชวงเดือนมีนาคม  2550 
        -  การออกแบบสอบถามเรื่องการนิเทศภายในโรงเรยีน 

       -  การแจกและเก็บแบบสอบถาม 
         -  การวิเคราะหแบบสอบถาม 
         -  การสรุปและการเผยแพร 
      4.  ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  เดือนพฤษภาคม  2549  -  เดอืนมีนาคม  2550 

 จากสภาพการดําเนินการตามโครงการนิเทศการสอนภายในของโรงเรียนบอสโกพิทักษ
ที่ผานมานั้น พบวา  โดยภาพรวม  โครงการนิเทศดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  กลาวคือ    
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนยังไมสงผลตอการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ที่มุงเนนใหยึดผูเรียนเปนสําคัญและคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานที่กําหนดไว  ทั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุหลายประการดังนี้ 

1.  ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินการนิเทศมีภาระงานมาก          มีการเปลี่ยนแปลง 
ผูบริหารใหม  เปลี่ยนระบบการบริหารงานและบุคลากร  โรงเรียนมีกิจกรรมมาก   

2.  การนิเทศภายในมไิดเกิดจากความตองการของบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง 
3.  ผูนิเทศขาดทักษะในการนิเทศ และมไิดใหขอมูลยอนกลับแกครูเพื่อนําไปปรับปรุง 

แกไข 
 4.  ครูสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการนิเทศ 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายใน  
พบวา    การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถพัฒนา    ปรับปรุง   การจัดการเรียนรูของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการนําการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดยใช 
รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาทดลองใชเพื่อพฒันาครูที่สอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน
เพื่อใหไดแนวทางและสามารถขยายผลใหกับครูในระดบัชั้นอื่น ๆ  ตอไป 
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โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 
 ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 คําวา   “โจทยปญหาทางคณิตศาสตร ”   นั้นไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของ
โจทยปญหาคณิตศาสตร  ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกัน  เชน  แอนเดอรสันและพิงกรี  (Anderson  and  
Pingri 1973 : 228) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการวิธีการ 
แกปญหา     หรือหาคําตอบ  ซ่ึงผูตอบจะทําไดดีตองมีวิธีการที่เหมาะสม  ใหความรู   ประสบการณ   
และการตัดสินใจ    อดัมส   เอลลีส    และบีสัน    (Adams  1977 : 173)    กลาววา  โจทยปญหา
คณิตศาสตร คือ โจทยภาษา (Word Problem) หรือ โจทยเชิงเรื่องราว  (Story  Problem)  หรือโจทย
สนทนา  (Verbal  Problem)  นั่นคือ โจทยปญหาคณิตศาสตรที่บรรยายดวยถอยคํา   หรือขอความ
และตัวเลข   โดยตองการคําตอบในเชิงปริมาณหรือตัวเลข  ผูแกปญหาตองคนควาวาจะตองใช
วิธีการใดแกปญหา  นอกจากนี้  พูนศรี  อาภรณรัตน  (2548 : 36)  กลาววา  โจทยปญหาคณิตศาสตร   
หมายถึง   สถานการณทางคณิตศาสตรที่บรรยายสภาพการณดวยถอยคํา  ขอความ    ตัวเลข    และ
อ่ืน ๆ ไมสามารถหาคําตอบไดทันที  จะตองใชกระบวนการที่เหมาะสม  ซ่ึงประกอบดวยทักษะ  
ความรู   ประสบการณ   การวางแผน    และการตัดสินใจเลือกวิธีการทางคณิตศาสตรมาใชในการ
แกปญหาหรือหาคําตอบ 
 จากความหมายที่กลาวมานั้น   พอสรุปไดวา  โจทยปญหาคณิตศาสตร  คือ  สถานการณ
เร่ืองราวที่บรรยายสภาพการณดวยถอยคํา     ขอความ     ตัวเลข     และอ่ืน ๆ  โดยตองการคําตอบ
เชิงปริมาณหรือตัวเลขหรือกระบวนการแกปญหา       ซ่ึงผูแกปญหาตองคนหาวาจะใชวิธีใดที่
เหมาะสม  โดยใชทักษะ ความรู ประสบการณ การวางแผน  และการตัดสินใจประกอบการพจิารณา
แกปญหานั้น ๆ   
 
 รูปแบบของโจทยปญหาคณติศาสตร 
 การแบงโจทยปญหาคณิตศาสตร   ออกเปนรูปแบบตาง ๆ  ไดมีนักการศึกษาเสนอ
แนวคิดไว  ดังตอไปนี้ 
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 1.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคดิของรัสเซล   (Russell 1961 : 255, อางถึงใน   จุมพต  
ขําวีระ  2538 : 9)  ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน  2  ชนิดคือ 

      1.1  ปญหาที่มีรูปแบบ  ไดแก  ปญหาทีป่รากฏอยูในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป 
      1.2  ปญหาที่ไมมีรูปแบบ  ไดแก  ปญหาทีพ่บทั่วไปในชวีิตประจําวัน 
 2.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคดิของลีบานี   (Leblane 1977 : 17,    อางถึงใน  จุมพต   

ขําวีระ  2538 : 9)  ไดแบงรูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท  คอื 
      2.1  โจทยปญหาที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน   (Typical  Textbook  problem)  เปน 

ปญหาที่มุงพฒันาความเขาใจเกีย่วกับการดําเนินการ  (operation)  เบื้องตนทางคณิตศาสตร  เชน  
การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถประยุกตหรือนําความรูเกี่ยวกบั
การดําเนินการเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวนัได 

  2.2 โจทยปญหาที่แสดงกระบวนการ  (process  problem)  เปนปญหาทีพ่บในหนังสือ 
ทั่วไป  ปญหาชนิดนี้จะเนนเทคนิคหรือกลวิธีในการแกปญหา  เนนกระบวนการแกปญหามากกวา
ผลลัพธหรือคําตอบ 
 3.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคดิของคารล     (Katz 1991 : 90-93, อางถึงใน    จุมพต  
ขําวีระ  2538 : 9)  แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน  2  แบบ  คือ 

  3.1  โจทยปญหาปกติ   (routine  problem)     หรือโจทยปญหาที่เปนภาษา     (word 
problems)  ซ่ึงสวนใหญปญหาที่นักเรยีนพบในหนังสือเรียน 

  3.2  โจทยปญหาที่ไมปกติ  (nonroutine  problems)  ซ่ึงอาจแบงเปนโจทยปญหาที่
แสดงกระบวนการและปญหาที่เปนปริศนา (puzzle  problems) 

 4.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคดิของ  แอชล็อค     (Ashlock and Raudall 1982 : 18, 
อางถึงใน วยัวฒุ  อินทวงศ  2539 :29)  แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ 

  4.1  โจทยปญหาประเภทอิงตําราหรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปนประโยค
คณิตศาสตร    เปนโจทยปญหาที่สามารถแกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัว  
ไมคอยยุงยากมากนัก 

  4.2  โจทยปญหาประเภทกระบวนการ   เปนโจทยปญหาที่ตองแกดวยวิธีการตาง ๆ 
ที่ยุงยากกวาประเภทที ่ 1  โจทยปญหาประเภทนี้จําเปนตองแกดวยกระบวนการ  3  ขั้นตอน คอื  
ความเขาใจปญหา  การพัฒนา  และหากลวิธีในการแกปญหาและการประเมินการแกปญหา 

 5.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคดิของ  บารูดี้     (Baroody 1987 : 260-261 , อางถึงใน
วัยวุฒ  อินทวงศ  2539 : 29)  แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน  2  แบบคือ 
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  5.1  โจทยปญหาปกติ (routine problem) หมายถึง โจทยปญหาในบทเรียนโดยทั่วไป  
ที่มุงเนนฝกทกัษะใดทกัษะหนึ่งมีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว 

  5.2  โจทยปญหาที่ไมปกติ (nonroutine  problem)  หมายถึง  โจทยปญหาที่มีลักษณะ
สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตมากกวาโจทยปกติ   คือ    มีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปน 
หรือขอมูลไมเพียงพอ  อาจมคีําตอบมากกวา 1 คําตอบ เนนการคิดวเิคราะหอยางเปนเหตุผล 

 จากรูปแบบของโจทยปญหาที่กลาวมานั้น  สามารถสรุปไดวา  รูปแบบของโจทยปญหา
โดยสวนใหญนั้นสามารถแบงออกเปน 2  ประเภทดวยกัน  คือ  รูปแบบของโจทยปญหาที่มีหนังสือ
เรียนเปนสวนใหญกับรูปแบบของโจทยปญหาที่มีกระบวนการคิดที่มีความซับซอน ซ่ึงโจทยปญหา
ลักษณะนี้จะเปนโจทยปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตประจําวัน    บางครั้งในการหา
คําตอบจําเปนตองใชกระบวนการในการคิดซับซอนมากขึ้น 
 
 วิธีสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 การแกโจทยปญหา        นับวาเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งตอการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร  ดังนั้นจึงมนีักการศึกษาจํานวนมากไดคิดคนวิธีสอนเพือ่แกโจทยปญหาขึ้นดังตอไปนี้ 

 ดไวท    (Dwight 1966 : 47,  อางถึงใน   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ในเขต
การศึกษา 5  2533 : 19)  เสนอแนะกระบวนการในการสอนแกโจทยปญหาไว  7  ขั้นตอน  คือ 

1.  ใหนกัเรียนอานโจทยทั้งหมดเพื่อทําความเขาใจอยางคราว ๆ 
2.  อานบททวนอีกครั้งหนึ่งและระบุใหไดวา 

 2.1 โจทยตองการใหหาอะไร 
2.2 มีขอมูลอะไรบางที่เกี่ยวของกับปญหาที่โจทยตองการใหหาคําตอบ 

 3.  ระบุใหเหน็อยางชัดเจนถึงความเกี่ยวของของสิ่งที่โจทยกําหนดใหกับสิ่งที่โจทยไม 
กําหนดใหทีจ่ะนําไปสูการหาคําตอบโดยแสดงออกเปนคาํพูดหรือประโยคที่ชัดเจน 

4.  เขียนประโยคสัญลักษณ 
5.  คํานวณหรอืหาตัวเลขที่จะทําใหประโยคสัญลักษณเปนจริง 
6.  ตรวจสอบคําตอบ 
7.  ใชคําหรือประโยคแสดงวิธีทํา 

 ขั้นตอนทั้ง  7  ขอนี้    ดไวท    ระบุวา  ขั้นตอนที่  3 , 4    และ 5  เปนขั้นตอนสําคัญที่ทํา
ใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดดี      กลาวคือจะตองฝกใหนักเรียนแยกแยะ   และวิเคราะห
ความสัมพันธของขอความ  ฝกใหเขียนประโยคสัญลักษณ  และสามารถคิดคํานวณไดอยางถูกตอง 
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 ครูลิค    (Krulik 1977 : 650-651, อางถึงใน  ชีวิน  สุวดินทรกูร  2535 : 1)   อางขอสรุป
จากการสัมมนาวิธีสอนโจทยปญหาวาการสอนโจทยปญหาที่ไดผลดีนั้นจะตองเปนไปตามลําดับขั้น 
ดังนี้ 

 1.  อานโจทยและทําความเขาใจวาโจทยคําถามอะไร  มีขอมูลอะไรบางที่โจทยบอก 
แลวเขียนแผนภาพ 

 2.  หาความสมัพันธระหวางขอมูลที่โจทยบอกกับขอมลูที่โจทยตองการทราบ  ดวยการ
คิดยอนกลับวาเราเคยพบปญหาเชนนี้มากกอนหรือไม  และเริ่มตนตั้งสมมติฐานหลาย ๆ ขอ 

 3.  หาวิธีการทีถู่กตองเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 4.  ตรวจสอบคําตอบเพื่อใหทราบวาส่ิงที่คนพบนั้นถูกตองแนนอนเพียงไร 
 ครูลิค  และรัดนิค (Krulik and Rudnick 1988 : 19)  ไดเสนอแนะกระบวนการในการ

สอนการแกโจทยปญหา  โดยสรุปมี  5  ขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  การอานทําความเขาใจโจทย 
 2.  การสํารวจเงื่อนไขและขอมูลในโจทยทีจ่ําเปนตอการแกปญหา 
 3.  การเลือกวธีิการมาใชในการแกปญหา 
 4.  การดําเนินการแกโจทยปญหา 
 5.  การตรวจสอบและนําวิธีการแกโจทยปญหาเพื่อนําไปใชตอไป 
 จรูญ  จีรโชค  (2531 : 10-20)    เสนอกระบวนการแกโจทยปญหาไว  4  ขั้นตอน     ซ่ึงมี

ลักษณะคลายคลึงกับขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา          และไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนและ 
การตั้งคําถามของครูไวดังนี้ 

1. ขั้นการอานเพือ่วิเคราะหโจทยปญหา          นักเรียนตองอานโจทยและคําถามของครู 
ใหได   เชน   

    1.1  โจทยตองการทราบอะไร 
 1.2  โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
 1.3  ส่ิงที่ตองการหาคืออะไร 
 1.4  สวนใดในโจทยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 
 1.5  ส่ิงในโจทยที่ไมเกีย่วของกับการหาคําตอบ 

 2.  ขั้นกําหนดทางเลือกที่ดีทีสุ่ดในการโจทยปญหา  นกัเรยีนตองระบใุหไดวา  
 2.1  โจทยขอนี้ตองทํากี่ขั้นตอน 
 2.2  จะตองทําขั้นตอนใดกอน  ขั้นตอนใดหลัง 
 2.3  วิธีทําโจทยนี้คลายกับทีเ่คยพบ  เคยทํามาแลวบางหรอืไม 
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 2.4  โจทยนี้หาคําตอบไดกีว่ธีิ 
 2.5  วิธีใดเปนวิธีที่งายและคิดหาคําตอบไดเร็วที่สุด 
 2.6  ใหนกัเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ 

 3.  ขั้นการคํานวณ  นักเรียนตองใชความสามารถในการคิดในขั้นตอนนี้คือ 
3.1  การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง 

 3.2  การใชภาษาที่กะทดัรัดประกอบการแกโจทยปญหา 
 3.3  ทักษะการคิดคํานวณ 

 4.  ขั้นการตรวจสอบคําตอบ  พฤติกรรมของนักเรียนที่ตองแสดงในขั้นนี้คือ 
4.1  ตรวจสอบความเปนไปไดของคาํตอบ 

 4.2  การปรับปรุงคําตอบไดสมบูรณ 
 ไตรรงค  เจนการ  (2531 : 18-19, อางถึงใน  ยุรวัฒน  คลายมงคล  2534 : 28-29)  

อธิบายกระบวนการแกปญหาของเด็กวา 
 1.  เมื่อนักเรียนไดปญหาจะเกิดกระบวนการรับรู  โจทยปญหานั้นจะผานระบบประสาทตา

ไปยังสมอง   
 2.  สมองจะตีความสิ่งที่รับเขามาวา  อานวาอยางไร  หมายความวาอยางไร โดยใชขอมูล

เดิมที่เคยบนัทกึไวประกอบการตีความ  ถาไมเคยถูกบันทึกไวในหนวยความจํา  ก็จะอานโจทยขอนี้
ไมออกและคดิไมได 

 3.  สมองจะวิเคราะห     สังเคราะหโจทยปญหาจนไดรูปแบบการกระทํา      และคําตอบ 
ในการหาคําตอบตองใชสวนความจําในสมอง  บางคนใชสวนความจาํในสมองไมพอ  ตองคิดใน
กระดาษซึ่งจัดเปนหนวยความจําชั่วคราว  แตบางคนอาจไมตองใชหนวยความจําชัว่คราว  สามารถ
คิดในใจจนไดคําตอบเลขแตคนที่มีลักษณะดังกลาวนี้มีจาํนวนนอย 

 4.  เมื่อไดรูปแบบ  วิธีการทําหรือคําตอบ  สมองจะสั่งกลามเนื้อเขียนตอบ  
 อุทัย  เพชรชวย  (2532 : 50-54)  ไดปรับกระบวนการแกโจทยปญหาจากขอเสนอแนะ

ของนักการศึกษาหลายคนเพือ่สะดวกตอนกัเรียนทีจ่ะนําไปใช  โดยเขียนในรูปคําถาม 4 คําถาม  คือ 
 1.  โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง     เปนคําถามที่เนนใหนักเรียนอานโจทยอยางตั้งใจเสีย

ตั้งแตตนไมใชอานเพียงคราว ๆ และยอนกลับมาอานใหมทําใหเสียเวลา    เมื่อพบแลวตองบันทึกไว 
2.  โจทยตองการใหหาอะไร      คําถามนี้ตองการใหนกัเรียนสนใจวาส่ิงที่โจทยตองการ 

ใหมานัน้มีกี่อยาง  อะไรบาง  เมื่อพบแลวกต็องบันทึกไวเชนกัน 
 3.  แสดงบทบาทสมมติ  การแสดงบทบาทสมมติจะชวยใหสภาพการณของโจทยปญหา

แลดูเปนจริงเปนจังมากขึ้น   จะชวยใหเดก็มองเห็นเงื่อนไข    แนวคดิ    และความสัมพันธตาง ๆ ใน 
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โจทยปญหาไดดียิ่งขึ้น 

 4.  เขียนภาพ  เปนการวิเคราะหสภาพการณของโจทยปญหา  ชวยลดความเปนนามธรรม
ใหนอยลง  และชวยใหมองเห็นลูทางในการแกโจทยปญหา 

 5.  ฝกสรางโจทยปญหา    เปนการฝกสรางโจทยปญหาจากเงื่อนไขที่กาํหนดให      เชน
สรางโจทยปญหาเพียงบางสวน    สรางโจทยปญหาจากประโยคสัญลักษณ    และสรางโจทยปญหา
โดยอิสระ 

 6.  ใชโจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข     เปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหสภาพการณ
ของโจทยปญหา  และการเลือกวิธีการในการแกโจทยปญหา  โดยไมตองพะวงถึงตวัเลข 

 7.  ใชโจทยปญหาที่มีตัวเลขแตไมตองการคําตอบ    เพียงแตตองการหาวิธีการในการหา
คําตอบ  เปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา 

 8.  ใชโจทยปญหาที่มีขอมูลไมครบ  หรือเกิดความจําเปน  โจทยปญหาเหลานี้จะชวยให 
เด็กรูจักการศกึษาขอมูลอยางพินิจพจิารณามากขึ้นกอนลงมือแกปญหา   ส่ิงที่ควรเนนคือ  การทําให
เด็กสนใจในรายละเอียดของขอมูลใหมาก 

 9.  ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบเปนการฝกความสามารถในการพิจารณาคําตอบ 
วานาจะเปนไปไดเพยีงใด โดยใชทกัษะตาง ๆ เชน  ทักษะการกะประมาณ  เพราะจะชวยใหสามารถ
ประมาณคําตอบไดวานาจะถูกตองหรือไม  หากคลาดเคลื่อนไปมาก  จะไดตรวจสอบวิธีทําใหม 

 10. อานโจทยใหฟงสําหรับเด็กที่มีปญหาในการอาน      ซ่ึงจะทําใหเปนอุปสรรคในการ
แกโจทยปญหา   ทั้งที่มีความสามารถที่จะแกโจทยปญหาได    ครูอาจใชเทคนิคการอานโจทยใหฟง  
หรือใหฟงเทป 

 11.  พัฒนาทักษะในการอานโจทยปญหา  เนื่องจากภาษาทางคณิตศาสตรมีความแตกตาง 
ไปจากภาษาเขียนอื่น ๆ   หากเด็กมีปญหาในการทําความเขาใจโจทยปญหาคณิตศาสตร  ครูควรฝก
ทักษะการอานโจทยปญหา   เชน  อานรวดเดียวใหจบเพื่อใหเขาใจคําถาม  อานขอมูลทีละสวนชา ๆ  
อานทบทวนในสวนที่ยังไมเขาใจ      ขณะอานถามตัวเองไปดวยวาโจทยขอนี้ถามเกี่ยวกับอะไร 
นอกจากนี้ครูอาจฝกใหเด็กทําพจนานุกรมคณิตศาสตรของตนเอง โดยรวบคําศัพทคณิตศาสตร
ตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ ไวพรอมกับเขียนคําอธิบายโดยใชสํานวนภาษาของตนเองสําหรับใชเปน
คูมือชวยจํา 

 สิริพร  ทิพยคง   (2536 : 157-159)  เสนอแนะกิจกรรมเสริมสรางทักษะการแกปญหาไว
ดังนี ้

 1.  เลือกปญหาที่ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน  เปนโจทยที่นกัเรยีนมีประสบการณ 
ในเรื่องนั้น 
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 2.  ทดสอบความรูพื้นฐานและทบทวนทกัษะที่ขาดไปกอนลงมือสอนการแกปญหา 
 3.  ใหอิสระในการคิดแกนกัเรียนและกระตุนใหนกัเรียนคิดวาจะสามารถใชความคิดวา

จะสามารถใชความคิดรวบยอด  ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้น ๆ 
 4.  สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยใหมีแบบฝกหัดหลายระดับทั้งยาก   

ปานกลาง      และงาย    เพื่อใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาเปนการเสริมกําลังใจให 
กับนักเรยีน 

 5.  ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานัน้ ๆ  โดยการถามถึงส่ิงที่โจทยกําหนดใหและ
ส่ิงที่โจทยตองการ 

 6.  ฝกใหนกัเรยีนรูจักหาคําตอบโดยการประมาณกอนการคิดคํานวณ 
 7.  แนะใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของโจทยปญหา  โดยการวาดรปูหรือแผนภาพ 
 8.  ชวยนกัเรียนในการหาขอมูลจากการวิเคราะหโจทยปญหา   และเทยีบเคียงกับโจทย

ที่นักเรียนเคยพบมากอน 
 9.  สนับสนุนใหนกัเรียนคิดวิธีการแกปญหาโดยวิธีของนักเรียนเอง     และอภิปราย 

หาวธีิการที่ถูกตองเหมาะสม 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (2535 : 11-13)    ไดเสนอ

กระบวนการแกปญหาได  4  ขั้นตอนใหญ ๆ  ดังนี้ 
 1.  ทําความเขาใจปญหาไดถองแท 
 2.  หาวิธีการทีจ่ะใชในการแกปญหา  เชน  ใชอุปกรณของจริงใชการเขยีนภาพ    ใชการ

เขียนตารางเขยีนรายการที่สําคัญของปญหา คิดหาเหตุผล 
 3.  ลงมือแกปญหาตามวิธีการที่คิดวาไดผล    ถายังไมไดผลก็หาวิธีอ่ืนมาลองใหมจนได

คําตอบ 
4.  ตรวจสอบคําตอบ 

 จากกระบวนการแกโจทยปญหาที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปกระบวนการแกโจทย
ปญหาได 4 ขั้นตอน  ดังนี้   1)  อานโจทยและทําความเขาใจโจทย  2)  วิเคราะหโจทย  3)  หาวิธีการ
และดําเนินการแกโจทยปญหา  และ  4)  ตรวจสอบคําตอบ 

 จะเห็นไดวา  วิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญทั้งในดานการพัฒนาผูเรียนใหรูจักอาน  ใช
ความคิด  เหตุผล    เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการเสาะแสวงหาความรูใหม    และพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคา
ของความงามในระเบียบการใชความคิด    โครงสรางของวิชาที่จัดไวอยางกลมกลืน  อันจะสงผลถึง
การสรางจิตใจของมนุษยใหมีความละเอียด  รอบคอบ และสุขุมเยือกเย็น เมื่อผูเรียนไดผานการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร  ดังนั้น   ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรนั้น   ครูผูสอนจําเปนตองหาวิธีการ
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เชื่อมโยงเพื่อถายทอดสิ่งที่เปนรูปธรรมใหได    และเปนวิธีที่เหมาะกับผูเรียนและสอดคลองกับ
ธรรมชาติวิชาที่ครูจะนํามาจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน    ซ่ึงเทคนิควิธีสอนที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการ
วิจัยคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้  

 
การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนคิ  KWDL 

 
 วัชรา  เลาเรียนดี  (2547 : 96-97)  ไดกลาววา  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู   
ดี  แอล  (KWDL)  ไดพัฒนาขึ้นโดย  Ogle  ในป  ค.ศ. 1986  จากเทคนิค  KWL   เพื่อใชสอนและ
ฝกทักษะทางการอาน  และตอมาไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้น  โดย  Carr  และ  Ogle  ในปถัดมา  
(1987)  โดยยังคงสาระเดิมไว  แตเพิ่มการเขียนผังสัมพันธทางความหมาย (Semantic  Mapping) 
สรุปเรื่องที่อาน  ใชช่ือวา  เทคนิค  KWL Plus  โดยมีการเขียนเรื่องจากผังความสัมพันธเพื่อเปนการ
พัฒนาทักษะการเขียนและการพูด  นอกเหนือไปจากทักษะการฟง  และการอาน  โดยวัตถุประสงค
หลักในการใชเทคนิคดังกลาวคือการสอนทักษะทางภาษา  แตสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียน
วิชาอื่น ๆ   ที่มีการอานเพื่อทําความเขาใจได   เชน  วิชาสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
เปนตน    เพราะวาผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการการทําความเขาใจตนเอง    
การวางแผนการตั้งจุดมุงหมายในการอาน  ตรวจสอบความเขาใจในตนเอง  การจัดระบบขอมูล  
เพื่อดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงมีประโยชนในการฝกทักษะการอาน  คิดวิเคราะห  
เขียนสรุป  และนําเสนอ    โดยเทคนิค  KWDL  มีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู  4  ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1.  K (What  we  know.)  นักเรยีนรูอะไรบางในเรื่องที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบอก
ใหทราบมีอะไรบาง 
 ขั้นที่ 2.  W (What  we  want  to  know.)   นักเรียนหาสิง่ที่โจทยตองการทราบหรือส่ิงที่
นักเรียนตองการรู 
 ขั้นที่ 3.  D (What  we  do  to  find  out.)  นักเรียนจะตองทําอะไรบางเพื่อหาคําตอบ
ตามที่โจทยตองการ  หรือส่ิงที่ตนเองตองการรู 
 ขั้นที่ 4.  L (What  we  learned.)  นักเรยีนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
 ตอมา  ซอและคณะ  (Shaw  and  others 1977)   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดนําเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (KWDL)  มาใชสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย         ส่ิงที่โจทยกําหนดให   
และส่ิงที่โจทยตองการทราบ  โดยใชบัตรกจิกรรมเทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ด ี แอล  (KWDL)   
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 ขั้นตอนที่ 2  นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย         เพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติมเกีย่วกับ 
โจทยหาความสัมพันธของโจทยและกําหนดวิธีการในการแกปญหา 
 ขั้นตอนที่ 3  นักเรียนชวยกนัดําเนนิการเพื่อแกโจทยปญหา  โดยเขยีนโจทยปญหาใหอยู 
ในรูปของประโยคสัญลักษณ  หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 
 ขั้นตอนที่ 4  ใหนักเรยีนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหา 
โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา   และสรุปเปนความรูที่ไดจาก
การเรียน 
 วีระศักดิ์  เลิศโสภา    (2544 : 6)  ไดนําเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล (KWDL)  มาใช 
ในการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยบูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ  ดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
กระบวนการแกโจทยปญหา  ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ทบทวนความรูเดิมโดยการนําเสนอสถานการณของ
โจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร 
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นดําเนินการสอน  โดยใชเทคนิคการสอน  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  
(KWDL)  ในการสอนแกโจทยปญหา  ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ 
 1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย  แบงกลุมนักเรียนชวยกนัหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย  ส่ิงที่โจทย
กําหนดให และสิ่งที่โจทยตองการทราบ  โดยใชบัตรกจิกรรมเทคนิคการสอน  เค  ดบัเบิ้ลยู  ดี  แอล  
(KWDL)   
 2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกบัโจทย  นกัเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย  เพื่อหาสิ่งที่
ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทยหาความสัมพันธของโจทยและกําหนดวิธีการในการแกปญหา 
 3) ดําเนินการแกโจทยปญหา  นักเรยีนชวยกันดําเนนิการเพื่อแกโจทยปญหา  โดยเขียน
โจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ  หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 
 4)  สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน     ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการ
แกโจทยปญหา  โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา   และสรุปเปน
ความรูที่ไดจากการเรียน   
 ขั้นตอนที่ 3  ขั้นฝกทักษะ  นกัเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร 
 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นวัดและประเมินผล   โดยครูสังเกตการรวมกิจกรรม    ตรวจผลงานกลุม
และแบบฝกหดั 
 นิรันดร  แสงกุหลาบ  (2547 : 11)  ไดนําเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล (KWDL)  มาใช 
ในการเปรยีบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาทศนยิมและรอยละ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
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ปที่  5  ประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ขนตอนที่  2  ขั้นสอนเนื้อหาใหม  มีกจิกรรมดังนี้ 
   2.1  ครูนําเสนอปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวครูและนกัเรียนรวมกัน 
แกปญหาโจทยตามแผนผัง  KWDL 

  2.2  นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย  โดยครูคอยแนะนํา 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระเปนกลุมจากแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น 
 ขั้นตอนที่  4  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมนิผล 
 น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547 : 10)  ไดจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  รวมกับ
เทคนิค  KWDL  ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  แจงจุดประสงค 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นนําเสนอบทเรียนทั้งชั้นเรียน  ใชเทคนคิ  KWDL 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นกิจกรรมกลุมยอยใชเทคนิค  KWDL  (แผนผัง  KWDL) 

           3.1  K   -  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
  3.2  W  -  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ / ปญหา 
  3.3  D   -  นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา 
  3.4  L   -   นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา 

 ขั้นตอนที่  4  ขั้นสรุปการวดัและประเมินผล  การทดสอบยอย 
 ขั้นตอนที่  5  ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม 
 ขั้นตอนที่  6  ขั้นยกยองใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 
 พิมพาภรณ  สุขพวง  (2548 : 13)  ไดสังเคราะหขัน้ตอนการสอนของวิธีสอนแบบ
รวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  รวมกับเทคนิค  KWDL  ดังนี้  คือ 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  แจงจุดประสงค 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นนําเสนอบทเรียนตอทั้งชัน้ 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นกิจกรมกลุมยอยเทคนิค  KWDL 

  3.1  K   -  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
  3.2  W  -  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ  
  3.3  D   -  นักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา 
  3.4  L   -   นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา 

 ขั้นตอนที่  4  ขั้นทดสอบยอย 
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 ขั้นตอนที่  5  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมนิการทํางานกลุมและคิดคะแนนพัฒนา 
รายบุคคลและกลุม 
 ขั้นตอนที่  6  ขั้นยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ 
 สรุปไดวา     เทคนิค KWDL    สําหรับการสอนคณิตศาสตรเปนเทคนิคการสอนที่เนน
ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาไดอยางหลากหลายตามขั้นตอนที่กําหนด และสามารถหา
วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดพรอมใหเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน      รวมทั้งผูเรียนสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ รูจักหนาที่  ความรับผิดชอบเพื่อใหกลุมของตนเองประสบ
ความสําเร็จ 
 จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัย
ไดสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค  KWDL  ออกเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี้  คือ   
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นนํา  ไดแก  ทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงค   เราความสนใจ    
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นสอนเนื้อหาใหม  ไดแก  การใหตวัอยางโจทยปญหา     ครูและนักเรียน 
รวมกันแกโจทยปญหา และถามคําถามนักเรียนเพื่อกระตุนใหนกัเรียนตอบคําถามตามขั้นตอน  
KWDL  ตามลําดับ    

                           2.1  โจทยบอกอะไรบาง (K) 
              2.2  โจทยตองการใหหาอะไร เขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไรบาง (W) 
                           2.3  ครูและนักเรียนรวมกนัแกปญหา  (D) 

                                        2.4  ตรวจคําตอบรวมกันสรุปและแกปญหา  (L)    
      ขั้นตอนที่  3   ขัน้ฝกทกัษะโดยครูแนะนาํ    
 ขั้นตอนที่  4  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ   
 ขั้นตอนที่  5  ขั้นสรุปบทเรียนและวดัผลประเมินผล 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน        การสอนโจทยปญหาในระดับ
ประถมศึกษา     และงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล   (K W D L)      ผูวิจัยไดรวบรวม
และนําเสนอดังนี้ 
 
 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 งานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 อรณรินทร  สุนทรสถิตย  (2542 :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง   การนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร     ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวดันครปฐม   โดยมีขั้นตอนการนิเทศดังนี ้  1)  การประชุม
กอนการสังเกต  2)  การสังเกตการสอน  3)  การวิเคราะหขอมูล  และ 4)  การประชมุหลังการสังเกต 
ผลการวิจัยพบวา  1. พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่  5    มีคะแนนรอยละและคาเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น  ในการวัดผลและประเมินผลแตละครั้ง และ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนประกอบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนของครู พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็น   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    นอกจากนั้นจากการ
ประมวลความคิดเห็นของนักเรียน  โดยการใหเขียนบรรยาย 

 อรวรรณ  เหมือนสุดใจ (2545 :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โดยมีขั้นตอนการนิเทศดังนี้       1)  การประชุมปรึกษากอนการสังเกต      2)  การสังเกตการสอน  
3)  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน  และ  4)  การประชุมปรึกษาหลังการสังเกตการสอน  
ผลการวิจัยพบวา  1)   หลังจากครูผูสอนไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน   ครูมีความรู
ความเขาใจ  ความสามารถเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น        สวนความคิดเห็นของครูผูสอนเรื่อง
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน    มีความเห็นวาการนิเทศการสอนเทคนิคนี้ชวยใหครู
สามารถทําการวิจัยในช้ันเรียนไดประสบผลสําเร็จและการวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทุกระดับชั้นกอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของครู
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วาครูสอนตามลําดับขั้นตอนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น จรูญพร  
ลําไย (2547 :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง    การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการ
นิเทศโดยผูบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูประถมศึกษา  โดยมีขั้นตอน
การนิเทศดังนี้ 1)  การประชุมกอนการสังเกต  1.1  ใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  1.2  วางแผนดําเนินการนิเทศการสอน  2)  การสังเกตการสอน 3)  การ
วิเคราะหขอมูล และ 4)  การประชุมปรึกษาหลังการสังเกต ผลการวิจัยพบวา  1)  หลังจากครูผูสอน
ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศโดยผูบริหาร  ครูมีความรู  ความเขาใจ  
มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  โดยครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อนมีความรู ความเขาใจและความสามารถสูงกวาครูที่ไดรับการนิเทศโดยผูบริหาร    2) ครูผูสอน
ที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศโดยผูบริหารมีความเห็นวาการนิเทศ
การสอนชวยใหครูสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนไดประสบผลสําเร็จ      และการวิจัยในชั้นเรียนชวย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน   3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนหลังการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวากอนการวิจัยในชั้นเรียน  โดยนักเรียนที่ครู
ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมนักเรียนที่ไดรับ
การนิเทศโดยผูบริหาร  4) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไดรับการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  โดยเห็นวาบรรยากาศในหองเรียนสนุก   ไมนาเบื่อ   และครูมี
การชมเชยใหกําลังใจแกนักเรียนตลอดเวลา  สวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไดรับการนิเทศ
โดยผูบริหารนั้น  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเห็นวา ครูสอน
ตามลําดับขั้นตอนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 
 
 งานวิจัยเก่ียวกับเทคนิค  KWDL 
 วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเร่ือง ผลของการใชเทคนิคการสอน  
เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล (K W D L)  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  2  กลุม  กลุมละ  50 คน  
ไดจากการสุมอยางงาย    กลุมทดลองไดรับการสอนโดยเทคนิคการสอน   เค  ดับเบิ้ลยู   ดี   แอล  
(K W D L)  มีขั้นตอนการสอนดังนี้  ขั้นตอนที่  1   ขั้นนําเขาสูบทเรียน  บททวนความรูเดิมโดยการ
นําเสนอสถานการณของโจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน ใชเทคนิค
การสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)  ในการสอนแกโจทยปญหา  ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน  
คือ   1)  หาส่ิงที่รูเกี่ยวกับโจทย  2)  หาส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย 3)  ดําเนินการแกโจทยปญหา  
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4)  สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน   ขั้นตอนที่ 3  ขั้นฝกทักษะ  นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร   ขั้นตอนที่ 4  ขั้นวัดและประเมินผล   สังเกตการรวมกิจกรรม  ตรวจผลงานกลุมและ
แบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา  1) คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียน
ดวยเทคนิค  KWDL  กับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่เรียนตามปกติ    แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอการสอน โดยใชเทคนิคการสอน  KWDL อยูในระดับมาก 
 นิรันดร  แสงกุหลาบ  (2547 : บทคัดยอ)     ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู  เร่ือง  โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  และตามแนวสสวท. โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้  ขั้นตอนที่  1  ขั้น
นําเขาสูบทเรียน      ขั้นตอนที่  2  ขั้นสอนเนื้อหาใหม   มีกิจกรรมดังนี้   2.1  ครูนําเสนอปญหา
ใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวครูและนักเรียนรวมกันแกปญหาโจทยตามแผนผัง  KWDL  2.2 นักเรียน
ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย  โดยครูคอยแนะนํา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระเปนกลุมจาก
แบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น และขั้นตอนที่  4  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  1) 
ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  และตามแนวสสวท.  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05  โดยผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค    เค   ดับเบิ้ลยู   ดี   แอล      สูงกวาผลการเรียนรูที่
จัดการเรียนรูตามแนวสสวท.  2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   เห็นดวยในระดับมากตอวิธีการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  โดยเห็นวา  นักเรียนไดทํางานอยางเปนระบบและ
รอบคอบ  ฝกใหนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบและกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น  นักเรียนไดรับ
ความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  และ
ไดวีการแกปญหาที่ดีที่สุด  และนักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอวิธีการจัดการเรียนรูตามแนว 
สสวท.โดยเห็นวานักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู      นักเรียน
ชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหา และไดแสดงความคิดเห็นรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหานักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนขั้นตอนและไดรับประสบการณและความรูใหม 
 น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ือง
โจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  
STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL   โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้      ขั้นตอนที่  1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
แจงจุดประสงค  ขั้นตอนที่  2  ขั้นนําเสนอบทเรียนทั้งชั้นเรียน  ใชเทคนิค  KWDL   ขั้นตอนที่  3  
ขั้นกิจกรรมกลุมยอยใชเทคนิค  KWDL  (แผนผัง  KWDL)  3.1  K   -  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่
โจทยกําหนด  3.2  W  -  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ / ปญหา  3.3  D  -  นักเรียน
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รวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา    3.4   L -  นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา     ขั้นตอนที่4  
ขั้นสรุปการวัดและประเมินผล    การทดสอบยอย    ขั้นตอนที่ 5  ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคล
และกลุม      และขั้นตอนที่  6   ขั้นยกยองใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ     ผลการวิจัยพบวา   
1)  ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  
รวมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)  พฤติกรรม 
การทํางานกลุมโดยภาพรวมพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทยีบรายขอพบวา
การยอมรับฟงความคิดเหน็กนัและกนัอยูในลําดับที่  1  3)  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเทคนคิ STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวยมากตอบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันรวมกับ
เทคนิค KWDL ผลการวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่ทําให
คนในกลุมชวยกันทํางาน มกีารปรึกษาหารือกันในกลุม มีปฏิสัมพันธกันในกลุมเพิม่ขึ้น นักเรยีนรู
บทบาทการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี ทํางานอยางเปนระบบ และยอมรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อน 
 พิมพาภรณ  สุขพวง  (2548 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL     โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้    ขั้นตอนที่  1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน   แจงจุดประสงค   ขั้นตอนที่  2  ขั้นนําเสนอ
บทเรียนตอทั้งชั้น ขั้นตอนที่  3  ขั้นกิจกรมกลุมยอยเทคนิค KWDL  3.1  K  - นักเรียนรวมกันคนหา
ส่ิงที่โจทยกําหนด  3.2 W - นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ  3.3  D - นักเรยีนรวมกนั
แกโจทยปญหา    3.4  L   -   นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา  ขั้นตอนที่  4  ขั้นทดสอบยอย  
ขั้นตอนที่  5  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานกลุมและคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม  
และขั้นตอนที่  6  ขั้นยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ    ผลการวิจัยพบวา  1)  ผลการเรียนรู  เร่ือง  
โจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์  STAD   รวมกับเทคนิค  KWDL    หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกเศษสวนสูงสุดและโจทยปญหา
การหารเศษสวนมีผลการเรียนรูต่ําสุด   2)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์  STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
      เชมัวร  (Seymour 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับคูมือการนิเทศการสอนในชั้นเรียน
ของครูใหญ พบวา ครูใหญหรือผูบริหารควรสนับสนุนการนิเทศการสอนในการเรียนการสอน  
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และควรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใชหลักสูตรใหกับครูผูสอนรวมทั้งใชกลยุทธรวมมือกันในการนิเทศ
การสอน 
 แชมป  (Schempp , P.G. 1995 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง  “ การเรียนรูในงานที่ทํา : 
วิเคราะหการเสาะแสวงหาความรูของครู ” จุดมุงหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะหเกณฑที่ครูใชในการ
เสาะแสวงหาความรูเพื่อใชในการสอนไดประสบผลสําเร็จ โดยใชกรณีศึกษากับครู  2  คนที่มี
ประสบการณการสอนในโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา  
เก็บรวบรวมขอมูลโดย  การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและใชวีดีทัศนบันทึกภาพวิเคราะหเอกสาร  
สัมภาษณอยางไมเปนทางการใชเทคนิค Ethnographic เพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล  ผลการศึกษา
พบวาเกณฑที่วัดความรูที่ชัดเจนของครูมี  5  องคประกอบ  คือ  การปฏิบัติการและการดําเนินการ
ในชั้นเรียน (ครูไดสังเกตดูประสบการณตางๆ ที่เกิดจากการทํางานนํามาดําเนินการในชั้นเรียน) 
พฤติกรรมของครู  (ครูไดจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานสอนของครูคนอื่น)  ความรูดาน
เนื้อหาวิชา  (ครูไดฐานความรูมาจากความรูเดิม  ศึกษาตามความสนใจของตน  หาจากแหลงความรู
อ่ืน ๆ ที่สะดวกตอการคนควาและจากความสนใจของนักเรียน)   ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู  (ไดมา
จากทั้ง 3 ขอ  ขางตนที่ผานการปฏิบัติฝกฝน  สาธิตและทํากิจกรรม)  และเงื่อนไขภายนอก  (เปน
อิทธิพลจากนอกชั้นเรียน  เชน  กฎหมาย  นโยบายของโรงเรียน  เปนตน) 
 โรเจอร  ( Roger  2002 : บทคัดยอ)     ไดทําการวิจัยเร่ือง    ผลจากการยอมรับตนเอง
ของครู และการถายทอดความคาดหวังของครูในการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการรวมกันฝกหัด  พบวา  การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมี
ผลกระทบตอการยอมรับของครู  เพื่อตอบสนองความกาวหนาในวิชาชีพ  และทําใหครูมีโอกาส
แบงปนชวยเหลือกันในเรื่องวิธีการเรียนการสอน นอกจากนี้การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
ยังเกิดประโยชนอยางมากในหองเรียน 
 เยสส     (Yeatts 2002  : บทคัดยอ)     ไดกลาวถึงผลการวิจัยเร่ือง        การใชการวจิัยเชิง 
ปฏิบัติการของครูและนักเรียนในชั้นเรียน    พบวา    ครูและนักเรียนไดรับประโยชนอยางมากใน
การใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทําใหครูมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น สามารถปรับปรุงและ
ประสบความสําเร็จในการรวมกันจัดการเรียนการสอน 
 กิลเบิลท (Gilbert 1984 : บทคัดยอ, อางถึงใน  นิรันดร  แสงกุหลาบ  2547 : 67)  ไดทํา
การวิจัยเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดวยวิธีสอนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูและการสอน
ทั้งชั้นเรียน   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5    ผลการวิจัย   พบวา  1)  นักเรียนทั้งสองกลุมมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนทั้งสองวิธีไมแตกตางกัน  2) นักเรียนจากการเรียนทั้งชั้นเรียนมีความชอบ
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ในการแกปญหามากกวานักเรียนที่เรียนเปนกลุม  3)  นักเรียนทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการแกโจทย
ปญหาที่ดีขึ้น 
 เวด  (Wade  1995 : บทคัดยอ, อางถึงใน  นิรันดร  แสงกุหลาบ  2547 : 67 )  ไดทําการ
วิจัยเร่ือง  การศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจากพื้นฐานการสราง
องคความรูดวยตนเองในดานเจตคติ การประเมินตนเอง    และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เกรด 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 จํานวน 17 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอน 
ดวยโปรแกรมการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจากพื้นฐานการสรางองคความรูดวยตนเอง  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่าํมีผลตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรยีนมีระดับความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน 
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สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเร่ือง  การนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อนเพื่อ 
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตรนั้น   ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัยดังนี้    คือ    1)  การนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน  มี  3  แบบ  คือ  1.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอน   (Technical  
Coaching)   เปนการชวยและสงเสริมการถายโยงความรูสูการปฏิบัติจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายหลังการใหการฝกอบรม      2.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการทํางานรวมกันเปนทีม     
(Collegial  Coaching)    เปนการชวยใหครูไดพัฒนา     ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเอง 
โดยใชแนวคิดทฤษฎีและนวตักรรมใหม     3.  การนิเทศการสอนเพือ่พัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ  
ที่ทาทาย   (Challenge Coaching)    เปนการชวยเหลือและใหความรวมมือในการแกปญหาการสอน   
ที่เกิดขึ้นเสมอเปนงานที่ทาทายความสามารถในการแกปญหาของบุคลากรที่เกี่ยวของ  ซ่ึงการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน  ประกอบดวย  4  ขัน้ตอน   1.  การประชุมกอนการสังเกตการสอน  2.  การ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน  3.  การวิเคราะหขอมูลหลังการสังเกตการสอน  4.  การประชุมหลังการ
สังเกตการสอน 2)  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  1  
สาระที่ 1  จํานวนและการดาํเนินการ (Number and Operations)  มาตรฐาน ค 1.2  มีความเขาใจถงึ
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการและความสมัพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการ
ดําเนินการในการแกปญหาได และสาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร (Mathematical  
Skills/Processes)  มาตรฐาน  ค 6.1   มีความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving)  มาตรฐาน 
ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร     และเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ ได  3) การจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL สรุปไดวา เทคนิค KWDL เปนเทคนิค
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาไดอยางหลากหลายตามขั้นตอนที่กําหนดและ
สามารถหาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดพรอมใหเหตุผลประกอบไดอยางชดัเจน ขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ออกเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี้  คือ ขั้นตอนที่  1  ขั้นนํา ไดแก ทบทวน
ความรูเดิม แจงจุดประสงค   เราความสนใจ    ขั้นตอนที่  2    ขั้นสอนเนื้อหาใหม    ไดแก  การให
ตัวอยางโจทยปญหา     ครูและนักเรยีนรวมกันแกโจทยปญหา    และถามคําถามนักเรียนเพื่อกระตุน
ใหนกัเรียนตอบคําถามตามขั้นตอน KWDL  ตามลําดับ  2.1 โจทยบอกอะไรบาง (K)  2.2  โจทย
ตองการใหหาอะไร       เขยีนประโยคสัญลักษณไดอยางไรบาง (W)    2.3  ครูและนักเรียนรวมกนั
แกปญหา  (D)  2.4  ตรวจคําตอบรวมกันสรุปและแกปญหา  (L)    ขั้นตอนที่  3   ขั้นฝกทักษะโดยครู
แนะนํา   ขัน้ตอนที่  4  ขั้นฝกทักษะโดยอสิระ  ขั้นตอนที่  5  ขั้นสรุปบทเรียนและวดัผลประเมินผล  
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4)  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ประกอบดวย  งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยสรุป  
พบวา  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถพัฒนาความรูความเขาใจและความสามารถของครูใน
การจัดการเรยีนรูไดถูกตองตามลําดับขั้นตอน  บรรลุวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู  สามารถพัฒนา
ผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น  ทําใหครูและนกัเรยีนมีความคดิเห็นที่ดีตอการนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน  และงานวจิัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL โดยสรุป  พบวา  เทคนิค 
KWDL  สามารถพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหา ใหสูงขึ้นไดเปนอยางดี   เนื่องจากเทคนิค 
KWDL มีขั้นตอนที่ชัดเจน  ไมซับซอน    ฝกใหนักเรยีนไดคิดอยางเปนระบบตามขั้นตอน  นักเรยีน
สามารถวิเคราะหโจทยปญหาไดดวยตนเอง มีความสนุกสนานและมีความกระตอืรือรนในการ
เรียนรู  ทําใหนักเรยีนมีความคิดเห็นทีด่ีตอการจัดการเรยีนรู ดวยเทคนิค KWDL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง      การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร  เปนการวิจัยเชิงทดลอง   (Experimental Research) 
แบบแผนการวิจัยเปนแบบขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental  Designs)  แบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุม
สอบกอนสอบหลัง  (The One - Group  Pretest – Posttest  Design)    (Tuckman   1999 : 160-161) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาความรู    ความเขาใจ และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL  ศึกษาความคิดเห็นของครู  ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ศึกษา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน   ศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร     และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  โดยกําหนดใหครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  
และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เปนประชากรที่ศึกษา  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนใน
การดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ดังนี้ 

วิธีดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   มีขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  ขั้นการประชมุกอนการสังเกต  
 เปนขั้นตอนการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางครูผูสอนและผูวิจัย          ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. การใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  และการจัดการ
เรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   ผูวิจัยและครูผูสอนรวมจัดทําแผนการนิเทศ   
  2. วางแผนดําเนินการนเิทศการสอน           โดยรวมกันพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู   เชน   แผนจัดการเรียนรู   แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู 
กอนนําไปใชในการปฏิบัติการนิเทศการสอน       
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                  ขั้นตอนที่  2  ขั้นสังเกตการสอน 

 ครูผูสอนรวมกันกับผูนิเทศปฏิบัติการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันตามตารางกําหนดการ
นิเทศการสอน และบันทึกขอมูลลงในแบบสังเกตการสอน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในขั้นตอน
ตอไป                                                                                                                                           
 ขั้นตอนที่  3   การวิเคราะหขอมูล 
 ภายหลังการสังเกตการสอนในแตละครั้ง    ผูทําหนาที่นิเทศและครูผูสอน นําขอมูลที่
บันทึกไวมาวิเคราะหรวมกันเพื่อใหครูผูสอนทราบวา   พฤติกรรมการสอนใด  ควรแกไข  ปรับปรุง  
หรือพฤติกรรมใดที่เหมาะสมแลว   สมควรคงไว                                                                        

 ขั้นตอนที่  4  ขั้นประชุมหลังการสังเกตการสอน 
 เปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอน  เปนการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางครูผูสอนและครูผูทําหนาที่นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
 1.  การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับการสังเกตการสอนในลักษณะที่พยายาม 
ทําใหครูเขาใจหลักการนิเทศการสอน     และสงเสริมใหครูไดปญหาในการจัดการเรียนการสอน
โดยทําการวิเคราะหขอมูลและมองเห็นปญหาการสอนของตนเอง 
 2.  ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนที่ไมเหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมแลวสมควร 
คงไว 
 3.  ในกรณีที่พฤติกรรมของครูผูสอนเหมาะสมแลว             มีแนวทางและวิธีการพัฒนา 
พฤติกรรมที่เกีย่วของใหดีขึ้นไดอยางไร เมือ่แกปญหาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนไดแลว  จึงนํา
วิธีการไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
      เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง  ๆ      เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  
ประชากร  ตัวแปรที่ศึกษา   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยเปน

แบบขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental  Designs)  แบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง  
(The One - Group  Pretest – Posttest  Design)  (Tuckman   1999 : 160-161)   โดยนํากระบวนการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  เร่ือง  โจทยปญหา  ดวยเทคนิค  
KWDL   ของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่  3    โรงเรียนบอสโกพิทักษ การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการ
ภายในโรงเรียนและเปนการนิเทศภายในชั้นเรียน  เพื่อใหไดผลการวิจัยที่แนนอน  จึงไดศึกษากับ
ประชากรทั้งหมด     ประกอบดวย   ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3/1 , 3/2 , 
3/3 , 3/4 และ 3/5 จํานวน 5 คน   และนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3    จาก  5  หอง    จํานวน 
245  คน   ซ่ึงเขียนเปนแบบแผนการวจิัยไดดังนี้  

 
 แบบแผนการวิจัยสําหรับครู 
 

 
T1                   X             T2 

 
 
 

             T1   แทน  การทดสอบครูดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรยีนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน กอนไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 X   แทน  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 T2  แทน  การทดสอบครูดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรยีนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL  และการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน หลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

 เนื่องจากการวจิัย    เรื่อง      การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัด 
การเรียนรู   เรือ่ง   โจทยปญหา   ดวยเทคนคิ KWDL  ของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
บอสโกพิทักษ      ผูวิจัยไดนํากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาใชในการพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตร   เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรู         ตลอดจนสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL ได  สวนในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนนั้น  
ใชแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง        ( The  One - Group  Pretest – Posttest  Design)  
มีการทดสอบกอน – หลัง   ซ่ึงเขียนเปนแผนผังไดดังนี้ 
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 แบบแผนการวิจัยสําหรับนกัเรียน 
 

 
T1                   X             T2 

 
                     
   T1   แทน  การทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน   
                   X   แทน  กระบวนการจัดการเรียนรู 
                   T2   แทน  การทดสอบวัดผลการเรียนรูของนกัเรียนหลังเรียน 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3 /1 , 3/2 , 3/3 , 3/4      และ  3/5    ของ
โรงเรียนบอสโกพิทักษ    จังหวัดนครปฐม   จํานวน  5  คน  โดยใหครูจับคูกันในการนิเทศตาม
ความสมัครใจ  โดยไมมีการสับเปลี่ยนคูกัน     ซ่ึงครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/4  จะเปนผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศ  2  ครั้ง  (ภาคผนวก  ค  หนา  181) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
2. ตัวแปรตาม  ไดแก 

  2.1  ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL   
  2.2  ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  2.3  ความสามารถของครูในการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนคิ KWDL   
  2.4  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL   
  2.5  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  2.6  ผลการเรียนรูของนักเรียน  เร่ือง  โจทยปญหา     
  2.7  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจยั  ดังนี ้
  1.  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับครู  จํานวน  6  ฉบับ  ไดแก 
  1.1  แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
      1.2  แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกีย่วกบัการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  
  1.3  แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  1.4  แบบประเมินความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL   
  1.5  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL   
  1.6  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 2.  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน  จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก 
    2.1  แบบทดสอบ  เร่ือง โจทยปญหาการบวก การลบ  และโจทยปญหาระคนบวก ลบ 
     2.2  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิคKWDL 
 
การสรางและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 
 เครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น    มีวิธีการและขั้นตอนใน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใชกับครู  จํานวน  5  ฉบับ  ไดแก 
 ฉบับท่ี  1   แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดใน
การนิเทศของผูนิเทศที่ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   ตามกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน  ไดแก   
1)  การประชุมกอนการสังเกตการสอน  2)  การสังเกตการสอน  3)  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต
การสอน   4)  การประชุมหลังการสังเกตการสอน       ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแผนการ
นิเทศดังนี้ 
 1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
 2.  ศึกษากรอบแนวคดิของการวิจยั  โดยวิเคราะหรายละเอียดของขั้นตอนการนิเทศ 
แบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทั้ง  4  ขั้นตอน  เพื่อนํามาจัดทําแผนการนิเทศ 
 3.  สรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทั้ง  4  ขั้นตอน   โดยประยุกตมาจาก
แผนการสอน มีองคประกอบดังนี้   1)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน    2)  ขั้นสอนเนื้อหาใหม  3)  ขั้นฝก
ทักษะโดยครแูนะนํา   4)  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ  5)  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
 4.  นําแผนการนิเทศที่สรางขึ้นไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไขดานการใชสํานวนภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
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Ν
R  IOC ∑=

 5.  นําแผนการนิเทศที่ปรับปรุง  แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content  Validity)  ของแผนการนิเทศ  แลววิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง   (Index of Item Objective Congruence  : IOC)  โดยพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไป   โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้  
  +1   หมายถึง  แนใจวารายละเอียดขององคประกอบของแผนการนิเทศสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
  0   หมายถึง   ไมแนใจวารายละเอียดขององคประกอบของแผนการนเิทศ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
                       -1   หมายถึง   แนใจวารายละเอียดขององคประกอบของแผนการนิเทศ 
ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  เมื่อนําผลการพิจารณามาวิเคราะหคาดัชนคีวามสอดคลอง  โดยใชเทคนิคของ 
Rovineli  and  Hambleton  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2536 : 117)  โดยใชสูตร 

 
 

                                      
                        
  เมื่อ  IOC    หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ 
          ∑R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                 N     หมายถึง  จํานวนของผูเชี่ยวชาญ 
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  (ภาคผนวก  ง  หนา  195) 

6. นําแผนการนเิทศไปปรับปรุง  แกไขสํานวนภาษาและจดุประสงคใหมคีวามชัดเจน 
ยิ่งขึ้น  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  2 
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แผนภูมิที่  2  ขั้นตอนการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 
 ฉบับท่ี  2  แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   
KWDL    กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน             เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  
จํานวน  15  ขอ      โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย    ความสําคัญ   หลักการจัดการเรียนการสอน   
แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน   การใชส่ือการสอน  ตลอดจนการวัดและประเมินผล    โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ  0 คะแนน  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเทคนิค  KWDL จากเอกสาร  หนังสือ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ   ประเด็นที่ตองการวัดและนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ศึกษากรอบแนวคิดของการวิจัย  โดยวิเคราะหรายละเอียดของขั้นตอน 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อนํามาจดัทําแผนการนิเทศ 

เสนอแผนการนิเทศเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

เสนอแผนการนิเทศตอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
และความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  โดยหาคาดชันีความสอดคลอง  (IOC) 

สรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

นําแผนการนเิทศมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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 2.  สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา  ความรู เร่ืองเทคนิค  KWDL 
 3.  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไขสํานวนภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุง  แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแผนการนิเทศ   แลววิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง   (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.96  (ภาคผนวก  ง  หนา  
196-197)   
 5.  นําแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไข   สํานวนภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น   เพื่อใหมี  
ประสิทธิภาพตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังรายละเอียดในแผนภมูิที่  3 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  3  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการ 
                      จัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 

สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับ  KWDL 

ศึกษาขอมูลเกีย่วกับเทคนิค  KWDL  จากเอกสาร  หนังสือ  และวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวของ  เพือ่นํามากําหนดแบบทดสอบ  ประเด็นที่ตองการวัด 

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และนําไปปรบัปรุง  แกไข 

นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
และความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  โดยหาคาดชันีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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 ฉบับท่ี  3  แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเก่ียวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  จํานวน 10 ขอ    
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ   ประโยชน
ของการนิเทศ   โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้    ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน    ถาตอบผิด
หรือไมตอบใหขอละ 0  คะแนน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับเทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจากเอกสาร   หนังสือ    
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ  ประเด็นที่ตองการวัดและนําไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 2.  สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา      ความรูเกี่ยวกับการนิเทศ 
แบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  นําแบบทดสอบไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจความถูกตอง
และนําไปปรบัปรุง  แกไขประเด็นคําถามใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4.  เสนอแบบทดสอบไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3  คน     ตรวจสอบความถูกตองและความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา    (Content  Validity)   ของแบบทดสอบ   แลววิเคราะหคาดัชนคีวามสอดคลอง     
(Index of Item Objective Congruence  : IOC)   โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  
0.50  ขึ้นไป  โดยไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  (ภาคผนวก  ง   หนา  198-199)   
 5.  นําแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไข  สํานวนภาษาใหส่ือความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  ตามคาํแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน  ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  4 
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แผนภูมิที่  4  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการ 
                      นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  
 ฉบับท่ี  4  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของ
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร    ช้ันประถมศึกษาปที่  3    ประเมินจากความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูและประเมินจากพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  โดยในการประเมินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู    เปนการประเมินความสามารถของครูในการวางแผนการสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูในดานความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรู ลําดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู   และการวัดผลประเมินผล  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ
ดังนี้  
 1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
 2.  กําหนดประเด็นความสามารถในการสรางแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู 
ใหครอบคลุมความสามารถของครู ในการวางแผนการสอนและการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู   

สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ศึกษาขอมูลเกีย่วกับเทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจากเอกสาร   หนังสือ    
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ  ประเด็นที่ตองการ

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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ประเมินแผนการจัดการเรียนรูตามประเด็นคําถามวาสอดคลองหรือไมสอดคลอง    โดย  สอดคลอง  
หมายถึง         ประเด็นความสามารถมีความสอดคลองกับรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู   
ไมสอดคลอง  หมายถึง  ประเด็นความสามารถไมมีความสอดคลองกับรายละเอียดของแผนการ
จัดการเรียนรู   
  3.  ดําเนินการสรางแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู 
                   4.  นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 
เพื่อตรวจความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไขภาษาใหเปนคําเดียวกัน  คือ คําวา  “สัมพันธ  
เปลี่ยนเปน  สอดคลอง”  ปรับประเด็นของคําถาม   และจดัเรียงคําถามตามประเด็นใหเหมาะสม 
 5.  นําแบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3  คน    
ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบสังเกตพฤติกรรม  
แลวนําความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง  IOC  (Index of Item-
Objective Congruence) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50  ขึ้นไป โดยไดคา 
ดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.97  (ภาคผนวก  ง  หนา  200)    
 6.  นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูไปปรับปรุง       แกไขประเดน็คําถามขอที่  3    
ความสอดคลองของเทคนิค  KWDL  กับจดุประสงค  เปลี่ยนเปนความสอดคลองของเทคนคิเนือ้หา
กับจดุประสงค  ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ  ดังรายละเอียดในแผนภมูิที่  5 
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แผนภูมิที่  5  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 
 สําหรับการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูนั้น  ใชแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึก
ตามตัวบงชี้  (Performance  Indicator  Instruments)  ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  
KWDL  โดยใหครูจับคูกันในการนิเทศตามความสมัครใจ  โดยไมมีการสับเปลี่ยนคูกัน  มีขั้นตอน
การสรางและพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการ    แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือการนิเทศการสอน  
การสังเกตการสอน  แลวนําขอมูลมาประมวลจัดทําเครือ่งมือ 
 2.  สรางเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด 
 3.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรูไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 

สรางแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู 

นําแบบประเมนิแผนการจดัการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบประเมนิแผนการจดัการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบประเมนิแผนการจดัการเรียนรูมาปรับปรุง  แกไข   
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  

กําหนดประเดน็การสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุม
ความสามารถของครูในการวางแผนการสอนและการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู 
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เพื่อตรวจความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไขเครื่องมือสังเกตการสอน  โดยตัดชองปฏิบัติบาง
แตไมเหมาะสมออกไป  ปรับขอคําถามใหชัดเจนขึ้น  และตัดประเด็นคําถาม  คือ  ใชคําถามเพื่อให
นักเรียนคิดอยางทั่วถึง 
 4.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3  คน  ตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสังเกตพฤติกรรม  แลวนํา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  ตามเทคนิค  IOC  (Index of Item-
Objective Congruence)  โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50  ขึ้นไป โดยไดคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  (ภาคผนวก  ง  หนา  201-202)   
 5.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไปปรับปรุง  การจัดเรียงขอคําถามเพื่อ
สะดวกในการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังรายละเอียดใน
แผนภูมิที่  6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  6  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
 

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู  ตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด 

ศึกษาหลักการ  แนวคดิ  ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสังเกต 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู  แลวนําขอมูลมาประมวลจัดทําเครื่องมือ 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเสนออาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง  แกไข   
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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 ฉบับท่ี   5  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนวชิาคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 3  ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู   ดวยเทคนคิ  KWDL     เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู   
ดานบรรยากาศในการจดัการเรียนรู  และดานการวัดผลประเมินผล   
  1.  ศึกษาทฤษฎี  แนวคดิ  หลักการเกี่ยวกบัการสัมภาษณเทคนิค  KWDL  เพื่อนํามา
กําหนดเปนแนวทางและประเด็นในการสรางแบบสัมภาษณ 
  2.  สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา    โดยขอคําแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.  นําแบบสัมภาษณไปเสนอตออาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ      เพื่อตรวจความถูกตอง
และนําไปปรบัปรุง  แกไขสํานวนภาษาใหส่ือความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ 
 4.  นําแบบสัมภาษณไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3  คน      ตรวจสอบความถูกตองและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา     (Content  Validity)        ของแบบสังเกตพฤติกรรม    แลวนําความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดชันีความสอดคลอง     ตามเทคนิค  IOC  (Index of Item-Objective 
Congruence)  โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป    โดยไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ  0.97  (ภาคผนวก  ง  หนา  203)   
 5.  นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุง  แกไข  สํานวนภาษาใหส่ือความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ใหมีประสิทธภิาพ  ตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญทั้ง  3  คน  ดังรายละเอียดในแผนภมูิที่  7 
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แผนภูมิที่  7  ขั้นตอนการสรางและการพฒันาแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ 
                      การจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนคิ  KWDL   
 
 ฉบับท่ี  6  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนวชิาคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี  3  ท่ีมีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศ   ประโยชนและปญหาของ
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกบัการสัมภาษณการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางและประเดน็ในการสรางแบบสัมภาษณ 
 2.  สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.  เสนอแบบสัมภาษณตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และนําไปปรบัปรุง  แกไข 
 
 4.  เสนอแบบสัมภาษณตอผูเช่ียวชาญ  3  คน   ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรง 

สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา   

ศึกษาหลักการ  แนวคดิ  ทฤษฎีเกีย่วกับการสัมภาษณเทคนิค  KWDL 
เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางและประเดน็ในการสรางแบบสัมภาษณ 

นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชีย่วชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบสัมภาษณมาปรับปรงุ  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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เชิงเนื้อหา  (Content  Validity)   ของแบบทดสอบ   แลวนําความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมา
หาคาดัชนีความสอดคลอง   ตามเทคนิค   IOC  (Index of Item-Objective Congruence)   โดยเลือก
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50  ขึ้นไป  โดยไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  
(ภาคผนวก  ง  หนา  204)   
 5.  นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุง  แกไข  ขอความใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน   ดังรายละเอยีดในแผนภูมิที่  8 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  8  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณความคิดเหน็ของครูผูสอนที่มีตอ 
                      การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  
   เครื่องมือที่ใชกับนักเรยีน  จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก 
 ฉบับท่ี  1  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ือง  โจทยปญหา  ของนักเรยีนกอนและหลัง 
การใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเปนขอสอบที่ครูผูสอนคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษา 
ปที่  3      และผูวิจัยรวมกันสราง    มีลักษณะขอสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ  มี 
คําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางและ
พัฒนาดังนี ้

สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา   

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี หลักการเกีย่วกบัการสมัภาษณการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางและประเดน็ในการสรางแบบสัมภาษณ 

นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชีย่วชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบสัมภาษณมาปรับปรงุ  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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  1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกบัการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 
  2.  วิเคราะหเนือ้หา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   จุดประสงคการเรียนรู    โดยพิจารณาจาก
ความสําคัญของจุดประสงคใหครอบคลุมเนื้อหา  เรื่อง  โจทยปญหา   ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
ดังรายละเอยีดในตารางที่  10 
 
ตารางที่  3  การวิเคราะหเนื้อหา  เร่ือง โจทยปญหา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
 

ระดับพฤติกรรม 
ท่ีประเมิน 

เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
เขา

ใจ 
การ

นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห รวม 

(ขอ) 

ประเภท
ของ 

ขอสอบ 

โจทย
ปญหา
การบวก 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกที่มี
ผลบวกไมเกนิ 100,000 ให สามารถ
วิเคราะหโจทย หาคําตอบ  พรอมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
คําตอบที่ได 

2 13 - 15 ปรนัย 

โจทย
ปญหา
การลบ 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้ง
ไมเกิน  100,000 ให สามารถวิเคราะหโจทย 
หาคําตอบ   พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

- 14 1 15 ปรนัย 

โจทย
ปญหา
ระคน
บวก 
ลบ 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  การลบ 
และโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ให 
สามารถวิเคราะหโจทย หาคาํตอบพรอมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ได 

2 3 5 10 ปรนัย 

รวม 4 30 6 40  
 3.  สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนือ้หา 
 4.  เสนอแบบทดสอบตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 5.  เสนอแบบทดสอบตอผูเชี่ยวชาญ  3  คน            ตรวจสอบความถูกตองและความ
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เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา    (Content  Validity)    ของแบบทดสอบ    แลวนาํความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง   ตามเทคนิค   IOC     (Index of Item-Objective Congruence)   
โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  โดยไดคาดัชนคีวามสอดคลอง
เทากับ  1.00  (ภาคผนวก  ง  หนา  205-208)   
 6.  นําแบบทดสอบไปปรับปรุง  แกไข  โดยการเพิ่มโจทยยอยในกรณทีี่กําหนด
สถานการณใหนักเรยีนอาน ในคําถามขอที่   1-2  , 34–35  เพื่อใหนักเรยีนมีความชดัเจนในการตอบ
คําถาม  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน 
 7.  นําแบบทดสอบไปทดลองใช (try  out)  กับนักเรยีนโรงเรียนบอสโกพิทักษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่  4/3  จํานวน  45  คน     
 8.  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ  หาคาความยาก-งาย  (p)  และคาอํานาจจาํแนก  
(r)  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก-งาย  ระหวาง  .20 – .80  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .20  ขึ้นไป  
(พวงรัตน  ทวรัีตน  2543 :130)  ไดแบบทดสอบที่สมบูรณ จํานวน 40  ขอ   จากนั้นนาํแบบทดสอบ 

 
 

 
 

 
ไปหาคาความเชื่อมั่น   โดยใชวิธีการของ คูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder  Richardson)  หาคา  KR. 20  
โดยมีสูตรดังนี้ 
   ttR    หมายถึง     ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   n        หมายถงึ จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
       2

tS      หมายถึง     คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
     ∑pq   หมายถึง     ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
    และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ 
ไดความเชื่อมัน่เทากับ  0.97  ดังรายละเอยีดในแผนภูมิที ่ 9   
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แผนภูมิที่  9  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ  เร่ือง  โจทยปญหา  ของนักเรียน 
 
 
 
 

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

นําผลที่ไดมาวเิคราะหหาคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจาํแนก  (r)   
และหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ใชสูตร  KR.20 

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  หลักการเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย   

สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและที่ยงตรงตามเนื้อหา 

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 
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 ฉบับท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนคิ  
KWDL ของครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนรู  บรรยากาศ
ในการเรยีนรู และประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม เปนแบบจดัอันดับคุณภาพ  (Rating  Scale)  
จํานวน  3  ระดับ  จํานวน  15  ขอ  โดยผูวจิัยไดกําหนดคาของชวงคะแนน  3  ระดับ  ดังนี ้
    น้ําหนกัคะแนน  1  หมายถงึ  มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยนอย 
    น้ําหนกัคะแนน  2  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
    น้ําหนกัคะแนน  3  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยมาก 
ผูวิจัยไดกําหนดระดับการประเมินโดยปรับจากเกณฑตามแนวความคิดของเบสท  เพื่อใหเหมาะสม
กับระดับชั้นของนักเรียนดังนี้ 
    คาเฉลี่ย  2.51 – 3.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยมาก 
    คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวย 
                          ปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยนอย  
มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังนี ้
 1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการจากหนงัสือ  ตํารา  เอกสารและงานวิจัย  เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธ 
 3.  เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนําไปปรบัปรุง  แกไข 
ประเด็นคําถามใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4.  เสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ  3  คน ตรวจสอบความถูกตองและความเทีย่งตรง 
เชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบทดสอบ แลวนําความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหา
คาดัชนีความสอดคลอง     ตามเทคนิค  IOC  (Index of Item-Objective Congruence)  โดยเลือกขอ
คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  โดยไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  
(ภาคผนวก  ง  หนา  211-212)   
 5.  นําแบบสอบถามไปปรับปรุง แกไขขอความใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน   ดังรายละเอยีดในแผนภูมิที่  10 
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แผนภูมิที่  10  ขั้นตอนการสรางและการพฒันาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร     ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนประชากร  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2.  การดําเนินการนิเทศ ผูวจิยัและคณะครผููสอนไดรวมกันปฏิบัติตามขั้นตอนการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน  ไดแก   
        2.1 การประชุมกอนการสังเกตโดยผูวจิัยประชุมครูผูสอน เพื่อช้ีแจงขั้นตอน วิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เปนการทบทวนความรู
ความเขาใจหลังจากการอบรม  แลวใหครูผูสอนรวมกันเขียนแผนการจัดการเรยีนรู  เครื่องมือ
สังเกตการสอน  และตารางการนิเทศการสอน  กําหนดเวลาในการปฏิบัติการสอนวิชาคณติศาสตร  
ดวยเทคนิค  KWDL  โดยมีจับคูกันในการสังเกตอยางถาวรตามความสมัครใจ  ซ่ึงครูแตละคนจะ
ไดรับการนิเทศ คนละ 3 คร้ัง โดยมีครูที่เปนผูนิเทศและรบัการนิเทศซ้ํา 1 คน  ระยะเวลา  3  สัปดาห      

นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุง  แกไข 

นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสารและงานวจิัย 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา 
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         2.2 การสังเกตการสอน เปนการสังเกตการสอนของครูภายในชัน้เรียนและบันทึก
ขอมูลตาง ๆ    โดยผลัดกันเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศตามตารางสังเกตการสอนที่กําหนดไว  
แลวนําขอมูลที่ไดมาประชมุรวมกันระหวางครูผูสอนทั้ง  5  คน  และผูวิจัย  ทุกวันศุกร  เวลา  08.15 
– 09.00  น.  เพื่อนําผลที่ไดจากการสังเกตมาวิเคราะหปญหา   และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
         2.3   การวิเคราะหขอมูล      ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการ 
สังเกตการสอนจากเครื่องมอืที่รวมกันสรางขึ้น  มกีารบันทึกการนิเทศหลังจากการสอนทุกครั้ง  
โดยปราศจากความคิดเหน็ใด ๆ ทั้งส้ิน  และรวมกันอภปิรายเกีย่วกับสิ่งที่พบเห็นจากการสังเกตและ
บันทึก  สรุปขอที่พบเห็นเปนประเดน็สําคัญ  หรือพฤติกรรมที่เปนปญหาเพื่อหาแนวทางพัฒนาและ
แกไข   
        2.4 การประชุมหลังการสังเกต  ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกนัวิเคราะหขอมูลที่ได
หลังจากการสงัเกตการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมใดควรคงไว   
พฤติกรรมใดควรแกไข  ปรับปรุง  และในขั้นตอนนี้ผูนิเทศกับครูผูสอนจะตองรวมกันวางแผนการ
จัดการเรียนรู  ปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป โดยผูวิจยักําหนดใหมีการประชมุ
ทุกวันศกุร  เวลา  08.15 – 09.00  น.  
 3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียน  เร่ือง  โจทยปญหา  ผูวิจัยและครูผูสอน
ไดรวมกนัดําเนินการวัดผลนักเรียนโดยใหนักเรยีนทําแบบทดสอบ 
 4.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร      ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ 
รวบรวมขอมลูดวยตนเองจากคณะครูผูสอน  โดยผูวิจยัเปนผูสัมภาษณครูผูสอนตามแบบสัมภาษณ
ที่สรางขึ้น 
 5.  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน      ผูวิจัยและครูรวมกันดําเนินการ โดยให 
นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจิยั       กําหนดใหครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร     และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  3    เปนหนวยวิเคราะห   (Unit of  Analysis)     และวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป   
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 สถิติที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1.  สมรรถภาพการจัดการเรียนรูของครู 
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 1.1  การวิเคราะหความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค   
KWDL  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย  จํานวน  15   ขอ  โดยการเปรยีบเทียบคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบเกี่ยวกบัการจัดการเรยีนรู   ดวยเทคนิค KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจาก
ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  การแปลความหมายของคะแนนมีดังนี ้
   คะแนนระหวาง 12 – 15  คะแนน  หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับด ี
   คะแนนระหวาง    8 - 11  คะแนน  หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
           พอใช 
   คะแนนระหวาง    1 - 7    คะแนน  หมายถึง  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
                          ปรับปรุง 
และใชเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยระหวาง 12.00 – 15.00  หมายถึง   มีความรูความเขาใจอยูในระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ยระหวาง   8.00 – 11.99 หมายถึง   มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
               พอใช 
     คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 7.99  หมายถึง    มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
                       ปรับปรุง  
    การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนของครูกอนและหลังการจัดการ
เรียนรู     ดวยเทคนิค  KWDL  ของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพือ่นชวยเพื่อน  สถิติที่ใช  คือ  
คาเฉลี่ย( x )  และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบ  Wilcoxon Signed Ranks Test 
                   1.2  การวิเคราะหแบบทดสอบดานความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย   จํานวน 10  ขอ  โดยการเปรียบเทยีบคะแนนที่ได
จากการทดสอบเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน  การแปลความหมายของคะแนนมีดังนี ้
   คะแนนระหวาง  8 – 10 คะแนน  หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับด ี
    คะแนนระหวาง  5 – 7   คะแนน  หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
         พอใช 
 
   คะแนนระหวาง  1 - 5    คะแนน  หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
                     ปรับปรุง 
และใชเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยระหวาง  8.00 – 10.00 หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับด ี
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   คะแนนเฉลี่ยระหวาง  5.00 – 7.99   หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
                              พอใช 
     คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 4.99   หมายถงึ  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 
                       ปรับปรุง  
                         การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนของครูกอนและหลังการไดรับ
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  สถิติที่ใช  คือ  คาเฉลี่ย   ( x )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และการทดสอบ  Wilcoxon Signed Ranks Test      
  1.3  การวิเคราะหแบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยนําคะแนนของ
ครูมาหาคารอยละ  (%)  และการวเิคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)  และนําเสนอในรูปแบบของ
การเขียนพรรณนาความ   การแปลความหมายของคะแนนมีดังนี ้
         คะแนนรอยละ  80 ขึ้นไป  หมายถึง  มีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู 
                 อยูในระดบัดีมาก 
          คะแนนรอยละ  60 - 79      หมายถึง  มคีวามสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู 
                 อยูในระดบัดี 
     คะแนนต่ํากวารอยละ  60  หมายถึง  มีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู 
                อยูในระดบัพอใช 
    สําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรู      โดยนําคะแนนของครูมาหา
คารอยละ   (%)    แลวนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ       โดยมีการแปลความหมายของคะแนน
ดังนี ้
   คะแนนรอยละ  80 ขึ้นไป หมายถึง  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
                                   อยูในระดบัดีมาก 
   คะแนนรอยละ  60 – 79    หมายถึง  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
               อยูในระดับด ี
    คะแนนต่ํากวารอยละ  60  หมายถึง  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
               อยูในระดับพอใช     
      1.4  การวิเคราะหความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่  3  
ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL  ใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) 

    1.5  การวิเคราะหความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  3   
ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   ใชการวิเคราะหเนือ้หา  (Content  Analysis) 
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 2.  ผลการเรียนรูของนักเรียน  เร่ือง  โจทยปญหา 
  2.1  การวิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียน  เร่ือง  โจทยปญหา  ประเภทเลือกตอบ  
จํานวน  40   ขอ  โดยการเปรยีบเทียบคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนภายหลังที่
ครูไดรับการนเิทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน   
                               การวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางคะแนนของนักเรียนกอนและหลังการ
จัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครทูี่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  โดยใชสถิติ
ทดสอบคาที  (t – test)  แบบ  Dependent  โดยใชสูตรดังนี ้
 
 
 
 
 

t         หมายถงึ  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลังเรยีน 
          หมายถงึ    ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลังเรยีนของแตละคน       
           หมายถึง    ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลังเรยีนของแตละคน 

ยกกําลังสอง 
            หมายถึง  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีนของแตละคน 
       ทั้งหมดยกกําลังสอง  
      n        หมายถึง จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง   

   2.2  การวิเคราะหความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค    
KWDL  ของครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    สถิติที่ใช  คือ  คาเฉลี่ย   ( x )    และคาสวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     โดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ย    ดังนี้     
    คาเฉลี่ย   2.50–3.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค    
KWDL อยูในระดับเหน็ดวยมาก 
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    คาเฉลี่ย   1.50–2.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค    
KWDL อยูในระดับเหน็ดวยปานกลาง 
    คาเฉลี่ย   1.00–1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค    
KWDL อยูในระดับเหน็ดวยนอย         
 
 

สรุป 
 
 การวิจยัเร่ือง  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร  คณิตศาสตร  เปนการวิจัยเชิงทดลอง   
(Experimental Research) แบบแผนการวจิัยเปนแบบขัน้พื้นฐาน  (Pre – Experimental  Designs)  
แบบการวจิัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง   (The One - Group  Pretest – Posttest  Design)  
โดยมีครูผูสอนวิชาคณติศาสตร  จํานวน  5  คน  และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 245 คน 
เปนผูใหขอมลู เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ประกอบดวย 1)  แบบทดสอบความรูความเขาใจของครู
เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL  2)  แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับ
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  3)  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู ไดแก 
แบบประเมินความสามารถในการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู   และแบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู  4)  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู     ดวยเทคนิค  KWDL   
5)  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   6)  แบบทดสอบ  เร่ือง
โจทยปญหา 7) แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  ดังสรุปในตารางที่  4 
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ตารางที่ 4   วัตถุประสงค   วิธีการ  กลุมตัวอยาง  เครื่องมือและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการ กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ / การวิเคราะห 
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู        
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู  ดวยเทคนิค  
KWDL  ของครูกอนและ
หลังจากไดรับการนิเทศ   
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
 
 
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพ่ือนของครู 
ผูสอนคณิตศาสตรกอนและ
หลังจากไดรับการนิเทศ 
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
 
3.  เพื่อศึกษาความสามารถ
ของครูในการจัดการเรียนรู   
ดวยเทคนิค KWDL  
หลังจากไดรับการนิเทศ 
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
 
 
 
 
 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของครูที่มีตอการจัดการ
เรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
หลังจากไดรับการนิเทศ 
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

- ทดสอบความรู     
ความเขาใจ  เรื่อง        
การจัดการเรียนรู        
ดวยเทคนิค  KWDL 
กอนและหลังจากไดรับ
การนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน 
 
- ทดสอบความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ   
การนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนกอนและ
หลังจากไดรับการนิเทศ   
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
 
- ประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู 
- สังเกตพฤติกรรม 
การจัดการเรียนรู 
เรื่อง  โจทยปญหา    
การบวก  ลบ  และ
โจทยปญหาระคน  
บวก  ลบ 
 
- สัมภาษณความคิดเห็น
ของครูที่มีตอการ
จัดการเรียนรู                 
ดวยเทคนิค  KWDL  

- ครูผูสอนคณิตศาสตร  
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่  3  จํานวน  5  คน 
 
 
 

- แบบทดสอบความรู  
ความเขาใจ  เรื่อง 
การจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค KWDL 
วิเคราะห โดยใช x , S.D  
และ  Wilcoxon Signed 
Ranks Test      
 
-  แบบทดสอบความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับ 
การนิเทศแบบเพื่อน  
ชวยเพื่อน  วิเคราะห  
โดยใช  x , S.D  และ 
Wilcoxon Signed Ranks 
Test      
 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู  วิเคราะห          
โดยใชคารอยละ   (%) 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู 
วิเคราะหโดยใช 
คารอยละ   (%) 
 
- แบบสัมภาษณ 
วิเคราะหโดยใช  
Content Analysis 
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ตารางที่ 4   (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการ กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ / การวิเคราะห 
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็น      
ของครูที่มีตอการนิเทศ     
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน   
 

- สัมภาษณความ
คิดเห็นของครูที่มีตอ
การนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน   
 

- ครูผูสอนคณิตศาสตร  
ระดับช้ันประถมศึกษาป
ที่  3  จํานวน  5  คน 
 

- แบบสัมภาษณ 
วิเคราะหโดยใช  
Content Analysis 

6. เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู   เรื่อง    โจทยปญหา  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่  3  กอนและหลังการ
จัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  
KWDL  โดยครูที่ไดรับ      
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 
 
 
7.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL  ของครู
หลังจากไดรับการนิเทศ 
แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

- ทดสอบผลการ 
เรียนรู     เรื่อง    
โจทยปญหา   
กอนและหลัง        
การจัดการเรียนรู   
ดวยเทคนิค  KWDL  
โดยครูที่ไดรับการ
นิเทศแบบเพื่อน    
ชวยเพื่อน 
 
-  สอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL   

- นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่  3  
จํานวน  245  คน 

- แบบทดสอบ 
วิเคราะห  โดยใช x , 
S.D.  และ  t-test       
แบบ dependent  
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม       
ความคิดเห็น  วิเคราะห  
โดยใช  x , S.D. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร     ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 
3  สวน  คือ 
 สวนที่  1  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปที่  3 จํานวน 5 คน ที่ทําหนาที่เปนผูนเิทศและผูรับการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน    
 สวนที่  2  ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
ประกอบดวย 4  ขั้นตอน   ดงันี้    1)  การประชุมกอนการสังเกตการสอน    2) การสังเกตการสอน 
3) การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน  4)  การประชุมหลังการสังเกตการสอน 
 สวนที่  3  ผลการวิเคราะหคะแนนจากการปฏิบัติการนิเทศ  แบงเปน  7  ตอน  ดังนี ้

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวย 
เพื่อนของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
   ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   
KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตรหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
  ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการ 
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  หลังจากไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
   ตอนที่  5  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

 ตอนที่  6  ผลการวิเคราะหผลการเรียนรู    เร่ือง    โจทยปญหา    ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3    กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  ตอนที่  7  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มี 
ตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   

 
 รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลทั้ง  3  สวน  ผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้ 
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สวนที่  1    ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของครูผูสอนคณิตศาสตร  ชัน้ประถมศึกษา 
 ปท่ี  3 จํานวน 5 คน ท่ีทําหนาท่ีเปนผูนิเทศและผูรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    
 ดังรายละเอยีดในตารางที่  5 
 
ตารางที่  5  การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษา 
 ปที่  3 จํานวน 5 คน ที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศและผูรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    
 
ขอ สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 
1. เพศ 

-    ชาย 
-    หญิง 

 
0 
5 

 
0 

100 
 รวม 5 100 

2. อายุ 
-    30 – 35  ป 
-    36 – 40  ป 
-    40  ปขึ้นไป 

 
1 
3 
1 

 
20 
60 
20 

 รวม 5 100 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

-    ระดับปริญญาตรี 
 

5 
 

100 
 รวม 5 100 

4. ประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตร 
-      8  ป 
-    10  ป 

 
3 
2 

 
60 
40 

 รวม 5 100 
5. ประสบการณอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกับการนิเทศการสอน 

-    เคยไดรับการอบรม 
-    ไมเคยไดรับการอบรม 

 
1 
4 

 
20 
80 

 รวม 5 100 
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ตารางที่  5  (ตอ)  
 
ขอ สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 
6. ประสบการณอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกับการจัดการเรยีนรู

แบบตาง ๆ  
-    เคยไดรับการอบรม 
-     ไมเคยไดรับการอบรม 

 
 

4 
1 

 
 

80 
20 

 รวม 5 100 
7. ประสบการณอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกับการจัดการเรยีนรู 

ดวยเทคนิค  KWDL 
-    เคยไดรับการอบรม 
-     ไมเคยไดรับการอบรม 

 
 

1 
4 

 
 

20 
80 

 รวม 5 100 
 
 จากตารางที่  5   ครูผูสอนคณิตศาสตรและเปนผูทําหนาที่นิเทศเปนเพศหญิงทั้งหมด  
คิดเปนรอยละ 100  ดานอาย ุ  พบวา  สวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 40  ป  จํานวน  3  คน  คิดเปน
รอยละ  60  อายุระหวาง  30 – 35  ป  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  20  และอาย ุ  40  ปขึ้นไป  
จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  20  ดานวุฒิการศกึษา  พบวา  ครูทุกคนจบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  100  ดานประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตร  พบวา  สวนใหญมี
ประสบการณ  8  ป  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  60  และมีประสบการณ  10  ป  จํานวน  2  คน  
คิดเปนรอยละ  40  ดานประสบการณอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศการสอน  พบวา  สวนใหญ
ไมเคยไดรับการอบรม  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  80   และเคยไดรับการอบรม   จํานวน  1  คน    
คิดเปนรอยละ  20  ดานประสบการณอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ   พบวา  
สวนใหญเคยไดรับการอบรม   จํานวน  4  คน  คดิเปนรอยละ  80  และไมเคยไดรับการอบรม   จํานวน  
1  คน   คดิเปนรอยละ  20  ดานประสบการณอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู  ดวยเทคนิค  
KWDL   พบวา  สวนใหญไมเคยไดรับการอบรม  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  80  และเคยไดรับการ 
อบรม  จํานวน  1  คน  คดิเปนรอยละ  20  ตามลําดบั 
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สวนที่  2    ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
 เนื่องจากการวจิัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร  ของครูผูสอนในการพัฒนาผลการ
เรียนรูวิชาคณติศาสตรของนักเรียน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงจัดอบรมใหความรูแกครูเกีย่วกับการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน การสังเกตการสอน  การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  และรวมกันเขียน
แผนการจัดการเรียนรู  โดยผูวิจยัไดสังเกตพฤติกรรมของครูผูสอนหลังจากที่นิเทศติดตามแผนการ
นิเทศในแตละขั้นตอน โดยนําผลการนิเทศมาวิเคราะหและนําเสนอเปนพรรณาความดังนี้ 

 ผลการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 ขั้นตอนที่  1  การประชุมกอนการสังเกตการสอน   
 ผูวิจัยประชุมรวมกับครูผูสอนคณิตศาสตร เพื่อช้ีแจง ทบทวนขั้นตอนวธีิการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เปนการทบทวนความรูความเขาใจ
หลังจากการอบรม  แลวใหครูผูสอนรวมกนัตรวจสอบเพิ่มเติมการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู  
เครื่องมือสังเกตการสอน  และตารางการนิเทศการสอน  ซ่ึงปรากฏผล  ดังนี้  คือ  ครูผูสอน  จํานวน  
5  คน  เขาใจขั้นตอนการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  สังเกตไดจากการ
ซักถาม  ปรับความเขาใจตามแผนการจัดการเรียนรู  วิธีการใชเครื่องมือนิเทศ  การบันทึกการนเิทศ  
และการปฏิบตัิตามตารางการนิเทศ  ดังปรากฏในรูปภาพที่  1  ถึง  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  บาทหลวงวรวุฒิ  กจิสกุล  ผูทําการแทนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนบอสโกพิทกัษ   

   กลาวเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ    เรื่อง    การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและ 
   การจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
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ภาพที่  2  วิทยากรโดย  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. วัชรา  เลาเรียนด ี อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตร 
                และการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศลิปากร  อบรมเชิงปฏิบัติการ   
                เร่ือง  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3  บาทหลวงวรวุฒิ  กจิสกุล  ผูทําการแทนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนบอสโกพิทกัษ   
                ถายภาพรวมกับคณะวิทยากรและผูวิจยั 
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ภาพที่  4  คณะวิทยากรถายภาพรวมกับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  โรงเรียนบอสโกพิทักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  5  ผูวจิยัและครูผูสอนรวมกนัเขียนแผนการจัดการเรียนรู  กําหนดตารางการนิเทศการสอน   

   สรางแบบทดสอบของนักเรียน 
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 ขั้นตอนที่  2  การสังเกตการสอน   
 ครูผูสอนที่เขารวมโครงการทั้ง  5  คน  ทีจ่ับคูกันนเิทศตามความสมัครใจ   ดําเนินการ
สังเกตการสอนภายในชัน้เรยีน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูและเครื่องมือสังเกตการสอนที่จัดทํา
รวมกัน  มีการบันทึกผลการสังเกตเพิ่มเติม      โดยผลัดกันเปนผูนเิทศและผูรับการนเิทศตามตาราง
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  (ภาคผนวก  ค  หนา  184)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6  ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3/4  สังเกตการสอนของครูช้ันประถมศึกษา 
                ปที่  3/1 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  7  ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3/4  สังเกตการสอนของครูช้ันประถมศึกษา 
                ปที่  3/2 
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ภาพที่  8  ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3/5  สังเกตการสอนของครูช้ันประถมศึกษา 
                ปที่  3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  9  ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3/1  สังเกตการสอนของครูช้ันประถมศึกษา 
                ปที่  3/4 
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ภาพที่  10  ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3/3  สังเกตการสอนของครูช้ันประถมศึกษา 
                  ปที่  3/5 
 
 ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน 
 ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนจากเครื่องมือ
สังเกตการสอน  ผลการสังเกตการสอนของครู  พบวา 
 สัปดาหท่ี  1  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอน  คือ  มีการทบทวน
ความรูเดิม  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  แลวเราความสนใจดวยเพลงโจทยปญหา  
แลวจึงสอนเนื้อหาใหม  ใหนักเรียนทําตามขั้นตอนของเทคนิค  KWDL  มีการถามคําถามเพื่อ
กระตุนใหนักเรียนตอบ  ใหนักเรียนฝกทักษะเปนรายบุคคล  เปนกลุม  โดยครูแนะนํา  และใหฝก
โดยอิสระ  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวก  ในการจัดกิจกรรมใน
สัปดาหแรก  นักเรียนบางคนไมสนใจเรียนแตจะสนใจครูที่เขามาสังเกตการสอน  ทําใหไมสามารถ
จําขั้นตอนของเทคนิค  KWDL  ได    เมื่อครูถามคําถามจึงไมกลาตอบ   ไมกลาแสดงความคิดเห็น  
ครูตองคอยเรียกตอบ     การใหขอมูลยอนกลับในสัปดาหที่  1  พบวา  ครูผูสอนยังไมสามารถให
รายละเอียดในการปรับปรุงการสอนมากนัก 
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ภาพที่  11  ผูวจิัยและครูผูสอนรวมกนัวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนจากเครื่องมือ 
                  สังเกตการสอน  สัปดาหที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  12  ครูจัดการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค  KWDL  และใหนกัเรียนทําตามขั้นตอน 
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สัปดาหท่ี  2  ครูผูสอนทุกทานไดพัฒนาการมากยิ่งขึ้น  มีความมั่นใจในการดําเนนิการจัด 
กิจกรรการเรียนรูและตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ใชส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
คลองแคลว  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูมากยิ่งขึ้น  กลาตอบคําถามและมั่นใจในการทําใบงาน 
 การใหขอมูลยอนกลับในสัปดาหที่  2  พบวา  ครูผูสอนที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศสามารถ
ใหขอมูลยอนกลับตอเพื่อนครูในรายละเอียด    และครูที่ไดรับการนิเทศไดทราบขอบกพรองของ
ตนเอง  เชน    ครูควรพยายามถามนักเรียนใหทั่วถึง    ในการตรวจสอบความเขาใจ     และการให
แรงเสริมดวยการชมเชยหรือ  ปรบมือ    เปนตน    ไดรูขอดีของเพื่อนครูและนําขอดีเหลานั้นมา
ปรับปรุง  พัฒนา การสอนของตนเองใหดียิ่งขึ้น  รวมทั้งมีความเขาใจในการสอนและกระบวนการ
สังเกตการสอนมากยิ่งขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  13  ผูวจิัยและครูผูสอนรวมกนัวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนจากเครื่องมือ 
                  สังเกตการสอนในสัปดาหที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  14  ครูตรวจสอบความเขาใจของนกัเรียนดวยการถามคําถามเพื่อใหนกัเรียนตอบ 
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สัปดาหท่ี  3  ครูผูสอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว     มีการ 
ใชส่ือการสอนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  มกีารแขงขัน  โดยแบงกลุมทํากจิกรรม  และใหนักเรยีนที่เปน
ตัวแทนนําเสนองานหนาชัน้เรียน  แตในการฝกทักษะก็ยังคงเนนนกัเรียนเปนรายบุคคลทั้งในเวลา
และนอกเวลาเรียน    นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับกจิกรรมมาก  ในสัปดาหที่  3  พบวา    ครูผูสอน
ทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศมากขึ้นกวาเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  15  ผูวจิัยและครูผูสอนรวมกนัวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนจากเครื่องมือ 
                  สังเกตการสอนในสัปดาหที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  16  ครูใหนกัเรียนฝกทักษะเปนรายบุคคล 
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ภาพที่  17  ครูใหนกัเรียนฝกทักษะเปนกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  18  ครูใหนกัเรียนสงตัวแทนกลุมมานําเสนอหนาชั้นเรียน  

 
ขั้นตอนที่  4  การประชุมหลังการสังเกตการสอน  

 ผูวิจยัรวมกับครูผูสอนวเิคราะหขอมูลที่ไดหลังจากการสังเกตการสอนเกีย่วกบัพฤตกิรรม 
การเรียนการสอน    พฤติกรรมใดควรคงไว    คือ   ครูมีการทบทวนการสอน  มีการใชส่ือการสอน  
มีการแขงขันโดยการทํากิจกรรมและใหนักเรียนนําเสนองานหนาชั้นเรียน  เปนตน   พฤติกรรมที่
ควรแกไข  ปรับปรุง  คือ  การควบคุมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลใหเสร็จภายในเวลาที่
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กําหนด    การถามคําถามนักเรียนอยางทั่วถึง  และการใหแรงเสริมดวยการชมหรือปรบมือ   ผลการ
ประชุม  พบวา  ครูผูสอนทั้ง  5  คน  ใหความรวมมือและใหความสนใจเปนอยางมาก  สังเกตได
จากการซักถามคําถามที่ตนเองไมเขาใจ  หรือส่ิงที่ไมทราบ    ซ่ึงครูทั้ง  5  คน  และผูวิจัยรวมกัน
ตอบคําถามและปญหาตาง ๆ จนเปนที่เขาใจ     
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  19  ผูบริหาร  ผูวิจัยและครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรรวมกันประชุมหลังการสังเกตการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  20  ซิสเตอรประกายมาตร  ทองอินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ   
                  ถายภาพรวมกับผูวิจัยและครูผูสอนคณิตศาสตร   
 
สวนที่  3   ผลการวิเคราะหคะแนนจากการปฏิบตัิการนิเทศ   
                   แบงเปน  7  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรยีนรู ดวยเทคนิค KWDL  
ของครผููสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    
 ดังรายละเอยีดในตารางที่  6  ถึงตารางที่  7  
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ตารางที่  6  เปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค KWDL  
 ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. Z Sig. 

กอนเรียน  (Pretest) 5 15 11.60 1.52 
หลังเรียน  (Posttest) 5 15 14.00 0.71 

-2.03 0.04 

 
จากตารางที่  6    พบวา       ครูผูสอนคณิตศาสตรมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจดัการ 

เรียนรู   ดวยเทคนิค KWDL  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 1  ที่กาํหนดไว  โดย
หลังการนเิทศมีคะแนนเฉลีย่  ( x = 14.00 , S.D. = 0.71)  สูงกวากอนการนิเทศ  ( x  = 11.60 , S.D. = 
1.52)  และอยูในระดับด ี
 
ตารางที่  7  คะแนนการทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค KWDL  
 ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
 

 
กอนการนิเทศ 

 

 
หลังการนิเทศ 

 

 
ครูผูสอน 

วิชาคณติศาสตร คะแนนเต็ม 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

 
คะแนน
พัฒนา 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 15 13 ดี 15 ดี 2 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 15 10 พอใช 13 ดี 3 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 15 13 ดี 14 ดี 1 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/4 15 12 ดี 14 ดี 2 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/5 15 10 พอใช 14 ดี 4 

รวม 75 58  70  12 
เฉล่ีย  ( x ) 11.60 14.00 2.40 

S.D. 1.52 0.71 1.14 
ระดับ พอใช ดี  
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 จากตารางที่  7    ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู    
ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น  
โดยภาพรวม  พบวา  กอนการนิเทศครูมีความรูความเขาใจอยูในระดับพอใช  ( x  = 11.60 , S.D. = 
1.52)    และหลังการนเิทศครูมีความรูความเขาใจอยูในระดบัด ี  ( x = 14.00 , S.D. = 0.71)  และมี
คะแนนที่พัฒนา  ( x = 2.40 , S.D. = 1.14)     เมื่อจําแนกเปนรายบุคคล  พบวา  หลังการนิเทศครูมี
ความร ูความเขาใจอยูในระดบัดีทุกคน  โดยครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่  3/1  มีคะแนนหลังการ
นิเทศสูงสุด  และครูช้ันประถมศึกษาปที่  3/2  มีคะแนนหลังการนิเทศต่ําสุด   
 

 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
ของครผููสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
 ดังรายละเอยีดในตารางที่  8  ถึงตารางที่  9 
 
ตารางที่  8  เปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น  
                      ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. Z Sig. 
กอนเรียน  (Pretest) 5 10 8.80 0.84 
หลังเรียน  (Posttest) 5 10 9.80 0.45 

-1.89 0.06 

 
 จากตารางที่  8    พบวา    ครูผูสอนคณิตศาสตรมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัเกีย่วกับการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน     แตกตางกนั
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 2  ที่กําหนดไว  
โดยหลังการนเิทศมีคะแนนเฉลี่ย    ( x  = 9.80 , S.D. = 0.45)   สูงกวากอนการนเิทศ  ( x  = 8.80 , 
S.D. = 0.84)       
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ตารางที่  9  คะแนนการทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นของครู 
 ผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

 
 

กอนการนิเทศ 
 

 
หลังการนิเทศ 

 

คะแนน
พัฒนา 

 
ครูผูสอน 

วิชาคณติศาสตร คะแนนเต็ม 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 10 8 ดี 10 ดี 2 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 10 9 ดี 10 ดี 1 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 10 9 ดี 10 ดี 1 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/4 10 10 ดี 10 ดี 0 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/5 10 8 ดี 9 ดี 1 

รวม 50 44  49  5 
เฉล่ีย  ( x ) 8.80 9.80 1.00 

S.D. 0.84 0.45 0.71 
ระดับ ดี ดี  

 
 จากตารางที่  9   ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกีย่วกับการนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดย
ภาพรวม  พบวา  กอนการนเิทศ  ครูมีความรูความเขาใจอยูในระดับด ี   ( x  = 8.80 , S.D. = 0.84)    
และหลงัการนเิทศ    ครูมีความรูความเขาใจอยูในระดับดี  ( x  = 9.80 , S.D. = 0.45)  แตคะแนน
พัฒนาขึ้น  ( x  = 1.00 , S.D. = 0.71)        เมือ่จําแนกเปนรายบุคคล  พบวา หลังการนเิทศครูมีความร ู
ความเขาใจอยูในระดับดีทุกคน โดยครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่  3/1 , 3/2 , 3/3 ,3/4  มีคะแนน
หลังการนิเทศสูงสุด  และครูช้ันประถมศึกษาปที่  3/4  มคีะแนนหลังการนิเทศต่ําสุด   
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ตอนที่  3  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL       
ของครผููสอนคณิตศาสตรหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

 3.1  ผลการประเมินความสามารถในการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  จํานวน 5 คน  ทีไ่ดรวมกนั
เขียนแผนการจัดการเรียนรู   จํานวน  3  แผน   โดยผูวิจยัไดประเมินหลังส้ินสุดโครงการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน  ดังรายละเอยีดในตารางที่  10 
 
ตารางที่  10  ผลการประเมินความสามารถในการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  
   ของครูผูสอนคณิตศาสตร  จําแนกตามประเด็นคําถาม 
 

ความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 รอยละ 

1.  ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรู 
กับมาตรฐานการเรียนรู    100.00 

2.  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ 
วัตถุประสงค    100.00 

3.  ความสอดคลองของเนื้อหากับจดุประสงค    100.00 
4.  ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู    100.00 
5.  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู 
กับสาระสําคัญ    100.00 

6.  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู 
กับความสามารถของนักเรียน    100.00 

7.  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค    100.00 
8.  วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ 
พฤติกรรมการเรียน 

-  ดานความรู  
-  ทักษะ  

     -  เจตคต ิ

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

100.00 
100.00 
00.00 
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ตารางที่  10  (ตอ) 
 

ความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 รอยละ 

9.  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู    100.00 

10.  โดยภาพรวมความสอดคลองขององคประกอบ
ในการเขยีนแผนการสอน    100.00 

รวม 96.66 96.66 96.66  
ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

  
   จากตารางที่  10  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู     ดวยเทคนิค  KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร   โดยภาพรวม   พบวา  ครูมีความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมากทุกแผน  เมื่อพิจารณาเปนประเด็น  พบวา  มี
ประเด็นที่มีความสอดคลองกันทุกแผนการเรียนรู  จํานวน  9  ประเด็น    ไดแก ความสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู      ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
วัตถุประสงค  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค     ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรม
การเรียนรู  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระสําคัญ  ความสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนรูกับความสามารถของนักเรียน การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค  การวัด
และประเมินผลไมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  และโดยภาพรวมความสอดคลองของ
องคประกอบในการเขียนแผนการสอน  และมีประเด็นที่ไมมีความสอดคลองทุกแผนการเรียนรู    
จํานวน  1  ประเด็น    ไดแก  วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนดานความรู
และทักษะ    แตไมสอดคลองดานเจตคติ 
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   3.2  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL       
ของครูผูสอนคณิตศาสตร  ดังรายละเอยีดในตารางที่  11 
 
ตารางที่  11  ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอน 
   คณิตศาสตร  จําแนกตามประเด็นของความสามารถ 
 

แผนที่  1 แผนที่  2 แผนที่  3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL ปฏิบตั ิ รอยละ ปฏิบตั ิ รอยละ ปฏิบตั ิ รอยละ 

1.  ขั้นนํา       
     1.1  ทบทวนความรูเดิม 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
     1.2  แจงจดุประสงคการเรียนรู 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
     1.3  เราความสนใจ 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
2.  ขั้นสอนเนือ้หาใหม       
      2.1  การใหตัวอยางโจทยปญหา 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
      2.2  ครูและนักเรยีนรวมกัน 
แกโจทยปญหา    

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

      2.3  ถามคําถามนักเรียน
ตามลําดับขั้น  K 

5 100.00 5 100.00 5  

      2.4  ถามคําถามนักเรียน
ตามลําดับขั้น  W 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

      2.5  ถามคําถามนักเรียน
ตามลําดับขั้น  D 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

      2.6  ถามคําถามนักเรียน
ตามลําดับขั้น  L 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

      2.7  ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูก 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
      2.8  ใชส่ือประกอบการอธิบาย 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
      2.9  ตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียนเปนระยะ 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 
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ตารางที่  11  (ตอ) 
 

แผนที่  1 แผนที่  2 แผนที่  3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL ปฏิบตั ิ รอยละ ปฏิบตั ิ รอยละ ปฏิบตั ิ รอยละ 

3.  ขัน้ฝกทกัษะโดยครูแนะนาํ       
3.1  ฝกปฏิบัติเปนรายบคุคล/  

เปนคูหรือกลุมยอย โดยครแูนะนาํ
ตามบัตรกจิกรรม KWDL 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

     3.2  ตดิตามดูแลการฝกปฏบิัติของ
นักเรียนอยางทั่วถึง 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

     3.3  ซักถาม-อธิบายเพิ่มเตมิและ
ใหขอมูลยอนกลับการฝกปฏิบัติของ
นักเรียน 

3 60.00 3 60.00 3 60.00 

4.  ขัน้ฝกทกัษะโดยอิสระ       
     4.1   ฝกทกัษะเปนรายบุคคล 3 60.00 3 60.00 3 60.00 
     4.2   ฝกทกัษะเปนคูหรือเปนกลุม   5 100.00 5 100.00 5 100.00 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและวดัผล       
     5.1  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุป
เนื้อหา 

5 100.00 5 100.00 5 100.00 

     5.2  ทบทวนและใหการบาน 5 100.00 5 100.00 5 100.00 
รวม - 95.79 - 95.79 - 95.79 
ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
   จากตารางที่  11  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวย
เทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร  โดยภาพรวม  พบวา  มีความสามารถในการจัดการเรียน
รูอยูในระดับดีมากทุกแผนการเรียนรู  เมื่อพิจารณาเปนประเด็น  พบวา  ครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ทุกแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  17  ประเด็น  คิดเปนรอยละ  100  ไดแก ทบทวนความรูเดิม   แจง
จุดประสงคการเรียนรู  เราความสนใจ  การใหตัวอยางโจทยปญหา  ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทย
ปญหา   ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  K     ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น   W  ถามคําถาม
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นักเรียนตามลําดับขั้น D ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น L  ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูก    ใชส่ือ
ประกอบการอธิบาย   ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ  ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล / เปนคู
หรือกลุมยอย   โดยครูแนะนําตามบัตรกิจกรรม KWDL ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยาง
ทั่วถึง ฝกทักษะเปนคูหรือเปนกลุม ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาและทบทวนใหการบาน   
และมีครู จํานวน  2  คน   ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติไมครบถวน  จํานวน  2  ประเด็น    คิดเปนรอย
ละ 60.00   ไดแก  ฝกทักษะเปนรายบุคคล และซักถาม-อธิบายเพิ่มเติมและใหขอมูลยอนกลับการฝก
ปฏิบัติของนักเรียน   

พฤติกรรมที่พบในการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  จากเครื่องมอืสังเกตการสอน   
โดยภาพรวม  ดังนี ้
 1.  ขั้นนํา         ครูสวนใหญทบทวนความรูเดิมดวยการสนทนากับนกัเรียนเกีย่วกับเรื่อง 
โจทยปญหาและแจงจดุประสงคการเรียนรูโดยเขียนบนกระดานดํา       สวนใหญเราความสนใจ
ดวยเพลงโจทยปญหา  ยกตวัอยางสถานการณ  การตั้งคาํถาม  และเลานิทาน 
 2.  ขั้นสอน   ครูทุกคนใชแถบโจทยปญหาติดบนกระดานดํา      และรวมกับนกัเรียน 
แกโจทยปญหาตามลําดับขั้นตอนของ KWDL โดยครูจะซักถามนักเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม  
และรวมกันวเิคราะหโจทยปญหารายบุคคลและเปนกลุม  มีการชมเชยนักเรยีนเมือ่ทําถูกดวยการ
ปรบมือ  พูดใหกําลังใจ  ใชส่ือประกอบการอธิบาย  มีแถบโจทยปญหาและตาราง  KWDL  ทุกครั้ง  
ในขั้นตอนการวิเคราะหโจทยปญหาไดอยางเหมาะสมตรงตามจุดประสงค  มีการตรวจสอบความ
เขาใจของนักเรียนเปนระยะ โดยครูสวนใหญจะซักถามนักเรียน  เพื่อกระตุนใหนกัเรียนตอบคําถาม  
และใหนักเรียนมานําเสนองานหนาชัน้เรียน 
 3.  ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนาํ    ครูทุกคนจะดูแล    แนะนํา   การปฏิบัติกิจกรรมของ 
นักเรียนอยางใกลชิด  โดยเดนิดูการปฏิบัตงิานอยางทั่วถึง  ทุกกลุม  พรอมทั้งสนทนาซักถามปญหา
อยางสม่ําเสมอ  แตมีครูบางคนอธิบายเพิ่มเติมและใหขอมูลการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
 4.  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ        ครูทุกคนใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดในใบงานเปนกลุม       
และมีครูบางคนที่ใหนักเรยีนทําแบบฝกหดัเปนรายบุคคล 
 5.  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผล ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาหนาชั้นเรียน  ทบทวน 
และใหการบานโดยครูกําหนดโจทยปญหา 
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ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนคณติศาสตรท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL  หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   
             4.1  ครูผูสอนมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิค  KWDL  มีความเหมาะสมกับการสอนวิชาคณิตศาสตรเปนอยางด ี    เพราะเปนเทคนิคที่มี
ขั้นตอนชัดเจน  เขาใจไดงาย  โดยเริม่จากการฝกใหนักเรยีนวิเคราะหโจทยปญหาแตละขั้นตอน
ตามลําดับ  แลวนําคําตอบที่ไดใสในตาราง  KWDL  ทําใหนักเรียนเกดิการเรยีนรูจากการจดั
กิจกรรม  ไดรับประสบการณตรง    มีความมั่นใจ   กลาคิด   กลาพูด   สามารถเขียนแสดงผลที่ได  มี
ความสนุกสนานในการเรียน  ทําใหมีผลการเรียนรูสูงขึ้น 
            4.2  ครูผูสอนสามารถขยายผลและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ใหกับเพื่อนครูที่สอนในระดับชั้นอื่นไดในระดับดี  เพราะหลังจากที่
ไดรับการอบรมการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ไดฝกการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู  มี
ความเขาใจในขั้นตอนการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL ตลอดจนและไดลงมือปฏิบัติจริงจน
เกิดความชํานาญนั้น   ทําใหเกดิความมัน่ใจและพรอมที่จะเผยแพรความรูที่ไดรับใหกับเพื่อนครูที่
อยูในโรงเรียนเดียวกันหรือเพื่อนครูที่อยูตางโรงเรียนได โดยการอธิบายขั้นตอนของเทคนิค  
KWDL  ใหคําแนะนําในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  และสาธิตตัวอยางวิธีการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL  
       4.3   ครูผูสอนพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
ดวยเทคนิค  KWDL  ไดแก  นักเรียนบางคนอานหนังสือไมคลอง  ทําใหวิเคราะหโจทยไมทันเพื่อน  
ครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติม  และใหฝกปฏิบตัินอกหองเรยีน  และนักเรียนบางคนเรยีงลําดับขั้นตอน
ของ  KWDL  ไมได   ทําใหขาดความมัน่ใจในตนเองในการตอบคําถาม  ครูผูสอนแกปญหาโดย
การฝกเปนกลุมใหนกัเรียนวเิคราะหโจทยหลาย ๆ คร้ัง  หลังจากนัน้ฝกเปนรายบคุคล  ครูคอย
สังเกต  และใหคําแนะนํา  และตรวจสอบความเขาใจโดยเรียกตอบคําถามหรือใหนกัเรียนมา
นําเสนอหนาชัน้เรียน  ใชการเสริมแรง  เพื่อจูงใจใหนกัเรียนมีความพยายามและตั้งใจในการทํางาน  
ใหคะแนนกลุม  ใหรางวัล  เปนตน   
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 ตอนที่  5  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตร  จากการสัมภาษณที่มี
ตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  สรุปไดดังนี้   
                    5.1  ครูมีความเหน็วาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีความเหมาะสมสําหรับ 
สภาพการจัดการเรียนรูในโรงเรียนบอสโกพิทักษ เนื่องจากการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนั้น  
ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินการนิเทศมีภาระงานมาก  มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใหม  
เปลี่ยนระบบการบริหารงานและบุคลากร  ตลอดจนโรงเรียนมีกิจกรรมมาก  ทําใหการดําเนินการ
นิเทศไมเปนไปตามตารางการนิเทศที่กําหนดไว ดังนั้นการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจึงมีความ
เหมาะสมสําหรับการนํามาใชในโรงเรียนไดเปนอยางดี  เพราะครูและผูนิเทศเปนเพื่อนครูดวยกัน  
รวมกันทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ มีความรับผิดชอบรวมกัน  แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่น
เรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพราะผูนิเทศเปรียบเสมือน
กระจกเงาที่สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตองแกไขหรือ
พฤติกรรมที่ควรคงไว  เพื่อใหครูนําสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือส่ิงที่ควรคงไวไปพัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    อันสงผลตอนักเรียนโดยตรงในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียนรูไดเปนอยางดี   เนื่องจากการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้นเปนการนิเทศที่เปน
ระบบ  ตอเนื่อง  ชวยใหครูไดปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูอยูเสมอ  สงผลใหนักเรียนมี
ขั้นตอนการเรียนรูที่ถูกตอง  เขาใจในเนื้อหาสาระการเรียนรูไดเปนอยางดี   มีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  ตั้งใจปฏิบัติงานสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นหรือตอบ
คําถาม  มั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น   มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู   
ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู  ดังที่  ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3   ไดกลาววา  “การ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีบรรยากาศของความเปนมิตร  มีความไววางใจซึ่งกันและกัน”  และครู
ช้ันประถมศึกษาปที่  3    ไดกลาววา    “การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการเปดโอกาสใหครู
แสดงศักยภาพของตนเองออกมาและถายทอดใหเพื่อนครูไดเขาใจเทคนิค  เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน  ดวยความเปนมิตร” 
              5.2  ครูผูสอนสามารถขยายผลและเผยแพรความรูความเขาใจวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับ 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดีทุกคน เพราะหลังจากที่
ไดรับการอบรมการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการไดลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ มี
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนของการนิเทศ ทําใหเกิดความมั่นใจและพรอมที่จะเผยแพร
ความรูที่ไดรับใหกับเพื่อนครูที่อยูในโรงเรียนเดียวกันหรือเพื่อนครูที่อยูตางโรงเรียนได เนื่องจาก
ครูผูสอนมีความเขาใจชัดเจน    ตรงกันวาการนิเทศเปนการปรับปรุง    สงเสริมและพัฒนาการ
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จัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพ  ทําใหครูตระหนักและเห็นความสําคัญของการนิเทศมากขึน้  
โดยเฉพาะการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
                  5.3  ครูผูสอนมีความคิดเห็นตรงกันเกีย่วกับขั้นตอนของวิธีการนิเทศแบบ 
เพื่อนชวยเพื่อนมีความเหมาะสม  เพราะแตละขั้นตอนมีรายละเอียดที่ชัดเจน  ไมซับซอน  สามารถ
ปฏิบัติไดอยางเปนระบบ  ตอเนื่อง  ทําใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
สงผลใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน  ดังคําพูดที่วา  “การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทําใหทราบ
ปญหาการจัดการเรียนรูของตนเอง  ทําใหเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสมกับ
ส่ิงที่ตองการพัฒนาในครั้งตอไป  และนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน” 
              5.4  ครูผูสอนพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพือ่น  
ไดแก  ครูบางคนมีความเกรงใจกันในการเสนอแนะในขั้นการใหขอมูลยอนกลับ  ในระยะแรก ๆ 
เพราะครูคิดวาการนิเทศ  คือ  การประเมินผลการสอนเกรงวาเพื่อนครูจะไดคะแนนไมดี  จึงทําให
ไมกลาใหขอมูลยอนกลับ   เมื่อมีการประชุมไดมีความทําความเขาใจรวมกันอีกครั้งระหวางครูและ
ผูวิจัย  จึงมีความมั่นใจในการใหขอมูลยอนกลับ  และที่สําคัญผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีเวลาวาง
ไมตรงกัน  ในการรวมกันวางแผนการนิเทศ  การสรางเครื่องมือการนิเทศ  การกําหนดปฏิทินการ
นิเทศการสังเกตการสอน   การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การเตรียมสื่อการเรียนการสอน  การ
ออกขอสอบวัดผลการเรียนรู  เนื่องจากมีภาระหนาที่การงานมาก  ประกอบกับเวลาวางไมตรงกัน  
โรงเรียนมีกิจกรรมแทรก สงผลกระทบในการปฏิบัติการนิเทศ  จึงตองมีการปรับตารางการนิเทศ  
และไมมีเวลาในการพูดคุย  ปรึกษาหารือกันนอกเวลาที่ไดกําหนดไวในตารางการสังเกตการสอน
เทานั้น 
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ตอนที่  6  ผลการวิเคราะหผลการเรียนรู  เร่ือง  โจทยปญหา  ของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  3    กอนและหลังการจดัการเรียนรู   ดวยเทคนิค  KWDL    โดยครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน   ดังรายละเอยีดในตารางที่  12  และ  13 
 
ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3   
                   กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนิเทศ 
                   แบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t-test Sig. 
กอนเรียน  (Pretest) 200 40 26.38 7.01 
หลังเรียน  (Posttest) 200 40 33.23 5.87 

24.44 .00 

 
จากตารางที่  12    พบวา    คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู   เร่ือง   โจทยปญหา  ของนักเรยีน 

ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05        ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยขอ  3  ที่กําหนดไว  โดยคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูหลังเรียน  ( x  = 33.23 , S.D. 
= 5.87)  สูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูกอนเรียน  ( x  = 26.38 , S.D. = 7.01)     
 
ตารางที่ 13  เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง   โจทยปญหา  ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  3        
  กอนและหลังการจัดการเรยีนรู   ดวยเทคนิค  KWDL   โดยครูที่ไดรับการนิเทศ 
  แบบเพื่อนชวยเพื่อน  จําแนกเปนรายหอง 
 

กอนเรียน หลังเรียน ชั้น 
คะแนน
เต็ม X S.D. X S.D. 

ลําดับ
ท่ี t-test Sig. 

ประถมศึกษาปที่  3/1 40 30.05 3.74 37.41 2.88 1 16.24 .00 
ประถมศึกษาปที่  3/2 40 25.07 5.51 31.44 5.60 5 12.44 .00 
ประถมศึกษาปที่  3/3 40 25.41 6.54 32.03 5.57 4 13.11 .00 
ประถมศึกษาปที่  3/4 40 25.83 8.31 33.00 6.25 2 8.99 .00 
ประถมศึกษาปที่  3/5 40 25.42 8.86 32.13 6.54 3 8.34 .00 
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จากตารางที่  13  พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู  เร่ือง   โจทยปญหา    ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน จําแนกเปนรายหอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ทุกหอง    โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/1  มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงสุด  ( x  = 
37.41 , S.D. = 2.88)  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู
ต่ําสุด  ( x  = 31.44 , S.D. = 5.60)     

 
ตอนที่  7  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัด 

การเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   
 ดังรายละเอยีดในตารางที่  14  ถึงตารางที่  15 
 
ตารางที่ 14  ระดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ทีม่ีตอการจัดการเรียนรู   

      ดวยเทคนคิ  KWDL 
 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู X S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับท่ี 
1.  ดานการจดักิจกรรมการเรยีนรู 2.53 0.37 เห็นดวยมาก 3 
2.  ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.60 0.38 เห็นดวยมาก 1 
3.  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรม 

2.56 0.41 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.56 0.35 เห็นดวยมาก  
 
 จากตารางที่  14  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยภาพรวม    พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  ( x  = 2.56 , 
S.D. = 0.35)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทั้ง  3  ดาน  โดยเรยีงลําดบัคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้    คือ    ลําดับที่  1  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  ( x  = 2.60 , S.D. = 0.38)      
ลําดับที่  2  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม  ( x  = 2.56 , S.D. = 0.41)  และลําดับที่  3  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( x  = 2.53 , S.D. = 0.37)  ตามลําดับ   
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ตารางที่  15 ระดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3      ที่มีตอการจัดการเรียนรู   
                    ดวยเทคนิค  KWDL  จําแนกเปนรายดาน 
 

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับท่ี 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
1.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู          
เปนลําดับตอเนื่อง  ไมสับสน 

2.51 
 

0.58 เห็นดวยมาก 4 

2.  นักเรียนสามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติ
ตามลําดับขั้นตอน 

2.57 0.55 เห็นดวยมาก 1 

3.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับ
ขั้นตอนได 

2.55 
 

0.55 
 

เห็นดวยมาก 
 

2 

4.  นักเรียนสามารถวเิคราะหโจทยคณติศาสตร 
ไดอยางเปนระบบ 

2.53 
 

0.57 
 

เห็นดวยมาก 
 

3 

5.  นักเรียนเขาใจและใชกระบวนการ 
แกโจทยปญหาไดดวยตนเองมากขึ้น 

2.50 0.57 เห็นดวยมาก 5 

รวม 2.53 0.37 มาก 3 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู     
6.  การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ดวยเทคนคิ 
KWDL ชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจ 
อยากเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

2.59 
 

0.52 เห็นดวยมาก 3 

7.  นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการ 
มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

2.54 0.57 เห็นดวยมาก 4 

8.  นักเรียนกลาแสดงความคดิเห็นและมั่นใจ 
ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรมากขึ้น 

2.50 0.62 เห็นดวยมาก 5 

9.  นักเรียนสนุก  และมีความสุขในการเรยีน 
วิชาคณิตศาสตร 

2.70 0.52 เห็นดวยมาก 1 
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ตารางที่  15  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับท่ี 
10.  ครูคอยใหความชวยเหลือ แนะนํา  
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง   
ทําใหมีบรรยากาศเปนกนัเอง 

2.68 0.56 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.60 0.38 เห็นดวยมาก 1 
ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม     
11.  นักเรียนมคีวามรูความเขาใจ                
เร่ืองโจทยปญหาเพิ่มมากขึน้ 

2.60 0.54 เห็นดวยมาก 2 

12.  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยและ       
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง 

2.52 0.58 เห็นดวยมาก 4 

13.  นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบและ       
มีขั้นตอน 

2.54 0.56 เห็นดวยมาก 3 

14.  เทคนิค KWDL ชวยใหการเรียน               
วิชาคณิตศาสตรนาสนใจ  ไมนาเบื่อ 

2.65 0.56 เห็นดวยมาก 1 

15.  นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค  
KWDL  ไปใชในการเรยีนรูวชิาอ่ืน ๆ ได 

2.51 0.58 เห็นดวยมาก 5 

รวม 2.56 0.41 เห็นดวยมาก 2 
  
 จากตารางที่  15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  จําแนกเปนรายดาน  พบวา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  ( x  = 2.53 , S.D. = 0.37)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  
นักเรียนเห็นดวยมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ลําดับที่ 1 นักเรียน
สามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน  ( x  = 2.57 , S.D. = 0.55)  ลําดับที่  2  นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนได  ( x  = 2.55 , S.D. = 0.55)  ลําดับที่  3  นักเรียน
สามารถวิเคราะหโจทยคณิตศาสตรไดอยางเปนระบบ ( x  = 2.53 , S.D. = 0.57)  ลําดับที่  4  ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่อง  ไมสับสน  ( x  = 2.51 , S.D. = 0.58)     และลําดับที่  5  
นักเรียนเขาใจและใชกระบวนการแกโจทยปญหาไดดวยตนเองมากขึ้น  ( x  = 2.50 , S.D. = 0.57)  
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ตามลําดับ    ดานบรรยากาศในการเรียนรู   โดยภาพรวม    พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  ( x  = 2.60 , 
S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอยดังนี้   คือ   ลําดับที่  1   นักเรียนสนุก และมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
( x  = 2.70 , S.D. = 0.52)     ลําดับที่  2  ครูคอยใหความชวยเหลือ    แนะนํา   นักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางทั่วถึง  ทําใหมีบรรยากาศเปนกันเอง ( x  = 2.68 , S.D. = 0.56)  ลําดับที่  3  การเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL ชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ( x  
= 2.59 , S.D. = 0.52)  ลําดับที่  4  นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม  ( x  = 2.54 , S.D. = 0.57)     และลําดับที่  5  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและมั่นใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น  ( x  = 2.50 , S.D. = 0.62)  ตามลําดับ  และดานประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  ( x  = 2.56 , S.D. = 0.41)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยดังนี้   คือ   ลําดับที่  1   เทคนิค KWDL ชวยใหการเรียนวิชาคณิตศาสตรนาสนใจ  ไมนาเบื่อ  
( x  = 2.65 , S.D. = 0.56)  ลําดับที่  2  นักเรียนมีความรูความเขาใจ  เร่ืองโจทยปญหาเพิ่มมากขึ้น  
( x  = 2.60 , S.D. = 0.54)  ลําดับที่  3  นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบและมีขั้นตอน ( x  = 2.54 , 
S.D. = 0.56)     ลําดับที่  4  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยและแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดวย
ตนเอง ( x  = 2.52 , S.D. = 0.58)    และลําดับที่  5  นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค  KWDL  
ไปใชในการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ ได  ( x  = 2.51 , S.D. = 0.58)  ตามลําดับ   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง      การนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร   เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู     ดวยเทคนิค   KWDL   ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ศึกษาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน  ศึกษาความสามารถในการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของครูผูสอน
คณิตศาสตร ศึกษาความคดิเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคKWDL 
หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ศึกษาความคิดเหน็ของครูผูสอนคณติศาสตรที่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น    เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง   โจทยปญหา   ของนักเรยีนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน  และศกึษาความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค  KWDL   
 ซ่ึงดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2549  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  
แบงออกเปน  2  สวน  คือ  สวนที่  1  เครือ่งมือที่ใชกับครู  จํานวน  6  ฉบับ  ไดแก     แบบทดสอบ
ความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  แบบทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค 
KWDL แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL แบบ
สัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   สวนที่  2  เครื่องมือที่ใชกับ
นักเรียน จํานวน 2 ฉบับ ไดแก  แบบทดสอบ เร่ือง  โจทยปญหา  และแบบสอบถามความคิดเหน็
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย  ( x )  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)  ทดสอบความแตกตาง
ของคะแนนความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู     ดวยเทคนคิ  KWDL    และการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูโดยใชคาสถิติทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test  และทดสอบความ
แตกตางของคะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  โดยใชคาสถิติทดสอบคาที  (t-test)  แบบ  Dependent 
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สรุปผลการวิจัย 
  
 การวิจยัเร่ือง      การนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร  สรุปผลการวิจยัดังนี ้
 1.  ความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค KWDL   ของครูผูสอน
คณิตศาสตร  โดยภาพรวม  พบวา  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ครูทุกคนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค KWDL  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 1  ทีก่ําหนดไว  โดยหลังการนิเทศครูมี
ความรูความเขาใจอยูในระดบัดี  และมีคะแนนเฉลีย่สูงกวากอนการนเิทศซึ่งอยูในระดบัพอใช 
 2.  ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นของครูผูสอนคณิตศาสตร   
โดยภาพรวม  พบวา    กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   ครูทุกคนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05   
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 2  ที่กําหนดไว  อยางไรก็ดคีรูมีความรูความเขาใจเกีย่วกบั
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนทั้งกอนการนเิทศและหลังการนิเทศอยูในระดบัดี   
 3.  ความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร   
      3.1  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค  KWDL  ของ 
ครูผูสอนคณิตศาสตร   จากแบบประเมนิ   พบวา ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูอยูในระดับดีมาก   
       3.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค KWDL  
โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู พบวา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยูใน
ระดับดีมาก   
 4.  ความคดิเหน็ของครูผูสอนคณติศาสตรที่มีตอการจดัการเรยีนรู        ดวยเทคนิค KWDL   
หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  เทคนิค  KWDL  สามารถพัฒนาผลการเรียนรู
เร่ืองโจทยปญหาใหสูงขึ้นได    เพราะเปนเทคนิคที่มขีั้นตอนชัดเจน  เขาใจงาย  ฝกใหนักเรียน
วิเคราะหโจทยปญหาแตละขั้นตอนตามลําดับ    ทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  ไดรับประสบการณตรง  มีความมัน่ใจ  กลาคิด  กลาพูด  สามารถเขียนแสดงผลที่ได  และมี
ความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณติศาสตร   
 5.  ความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน     พบวา     
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีความสําคัญเปนอยางมาก        เพราะผูนิเทศเปรียบเสมือนกระจกเงา
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ที่สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการจัดการเรยีนรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตองแกไขหรือพฤติกรรมที่
ควรคงไว   เพือ่ใหครูปรับปรุง    และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทําใหครู
ตระหนกัและเห็นความสําคญัของการนิเทศ 

6. คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู    เรื่อง   โจทยปญหา     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
พบวา  กอนและหลังการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค KWDL   ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 3  
ที่กําหนดไว  โดยคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลีย่ผลการเรียนรูกอนเรียน 
 7.  ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรยีนรู ดวยเทคนิค  
KWDL โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเหน็ดวยมาก  เรียงตามลําดับดังนี ้   ลําดับที่  1  ดานบรรยากาศ
ในการเรยีนรู  นกัเรยีนมีความสนกุ  และมีความสุขในการเรยีนวิชาคณติศาสตร  ลําดับที่  2  ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจดักิจกรรม   นกัเรียนมีความคิดเห็นวาเทคนิค  KWDL   ชวยใหการเรยีน
วิชาคณิตศาสตรนาสนใจ   ไมนาเบื่อ   และลําดับที่  3  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู   นักเรียน
สามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน 
 

การอภิปรายผล 
  
       การวิจยัเร่ือง      การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร  มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
 1.  ความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค KWDL   ของครูผูสอน
คณิตศาสตร  โดยภาพรวม  พบวา  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ครูทุกคนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค KWDL  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิยัขอ 1  ที่กําหนดไว  โดยหลังการนเิทศมี
คะแนนเฉลีย่สูงกวากอนการนิเทศและอยูในระดับดี      ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากครูไดรับการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ  เรื่องการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL     มีการฝกทักษะปฏิบัติในการเขยีน
แผนการจัดการเรียนรู  มีการสาธิตวิธีการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  โดยมีวิทยากรคอยให
คําปรึกษา ชวยเหลือครูในการปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค      มีการสังเกตการสอน
กันและกันในการนิเทศในชัน้เรียน  ทําใหเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
เปนอยางด ี  จึงทําใหคะแนนหลังการนิเทศสูงกวากอนการนิเทศ      นอกจากนั้นอาจเปนเพราะวา
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีสวนชวยใหการฝกอบรมตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เปนการนํา
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ความรูไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดวยการนํากระบวนการและวิธีการนี้ไปฝกใชในระหวางการ
ใหการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรมเปนการชวยสงเสริม   สนบัสนุนการนําเทคนิคใหม ๆ 
ทักษะใหม ๆ และความรูใหม ๆ  ไปใชปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
ชวยพัฒนาความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูรวมงาน  สอดคลองกับขอเสนอแนะของ  จอยซ  และ  
ชาวเวอร    (Joyce and Showers 1996,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนด ี  2541 : 147)  ที่กลาววาการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เปนกระบวนการการทํางานระหวางเพื่อนรวมงานที่ตองชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน รวมกนัปฏิบัติ โดยสรางความสนิทสนมคุนเคยกัน  สรางบรรยากาศในการนิเทศที่เปนมิตร
ตอกัน     เชื่อใจไวใจในกันและกัน เพื่อชวยใหครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง
กับเพื่อนอยางตอเนื่องดวยความเต็มใจ ตลอดจนรวมมือกันในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  อรณรินทร  สุนทรสถิตย  (2542 : 76)  พบวา  หลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวย
เพื่อนครูผูสอนวิชาคณติศาสตร (โจทยปญหา)  มีความรูความเขาใจ อยูในระดับดีมากในดานเทคนิค
วิธีสอนในรูปแบบและการวัดและประเมินผลหลากหลาย      และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อรวรรณ  เหมอืนสุดใจ  (2545 : 127)  และ  จรูญพร  ลําไย  (2547 : 123)    พบวา หลังจากครูไดรับ
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน    ครูมีความรู   ความเขาใจ    และความสามารถเรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเร่ืองการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนและการวจิัยในชัน้เรียน 
 2.  ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นของครูผูสอนคณิตศาสตร   
โดยภาพรวม  พบวา  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน     ครูทุกคนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั  .05   
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 2  ที่กําหนดไว  โดยครมูีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นอยูในระดับดีทัง้กอนการนเิทศและหลังการนเิทศเสรจ็สิ้น   ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวามกีารจัดฝกอบรม  เพื่อใหความรูความเขาใจเกีย่วกับการนิเทศ  เทคนิควิธีสอน  มกีารสาธิต
การสอนใหด ู  มีการสอบถามความเขาใจ  ตลอดจนฝกสังเกตการสอน  จึงทําใหรูและเขาใจใน
เทคนิควิธีการนิเทศเปนอยางดี     นอกจากนั้นการไดนเิทศกันและกนัของเพื่อนคร ู   มีการสังเกต
การสอน  เพราะการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมกีารชวยเหลือ สนับสนุน  ใหครูไดถายโยงความรู  
ทักษะ  และวิธีการสอนแบบตาง ๆ จากที่ไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติใหนาํไปใชไดจริงใน
หองเรียน  ในขณะเดียวกันกม็ุงเนนความรวมมือกันระหวางครูกับผูนิเทศ    เปดโอกาสและจัดเวลา
ใหไดสนทนากันมากขึ้นเพือ่แลกเปลี่ยนความรู   ความคดิ  ความรูสึกตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรยีน
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การสอนของตนเอง   จึงทําใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการและวิธีการ   เปาหมายของ
การนิเทศชัดเจนยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ  วัชรา  เลาเรียนดี   (2544 : 152)  ไดกลาววา  การนเิทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการชวยเหลือ    แนะนํา   แลกเปลี่ยนความรู   ความคิด  ทักษะวิธีสอนซ่ึง
กันและกัน  สรางบรรยากาศที่ดีรวมกนัปฏิบัติงาน สรางความตระหนกั ความสําคญัและเปาหมาย
ในการพัฒนาผูเรียน  ลดชองวางครูดวยกัน  ชวยสลายกฎความเปนสวนบุคคลของครูแตละคน 
(Privacy  Rule)  ชวยใหครูไดปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเองไดอยางตอเนื่องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  จรูญพร  ลําไย  (2547 :  บทคัดยอ)  ไดทําการ
วิจัยเร่ือง    การนิเทศการสอนแบบเพือ่นนิเทศเพือ่นและการนเิทศโดยผูบริหารเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
การทาํวจิัยในชั้นเรยีน  ของครูประถมศึกษา  พบวา    หลังจากครูผูสอนไดรับการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศโดยผูบริหาร  ครูมีความรูความเขาใจ  มีความสามารถในการทํา
วิจัยในชัน้เรียนเพิ่มขึ้น  โดยครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีความรูความเขาใจ
และความสามารถสูงกวาครูที่ไดรับการนิเทศโดยผูบริหาร   สอดคลองกับผลการวิจยัของ  อรวรรณ  
เหมือนสุดใจ (2545 :  บทคัดยอ)    ไดทําการวิจยัเร่ือง    การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน สําหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา   พบวา หลังจาก
ครูผูสอนไดรับการนิเทศการสอนแบบเพือ่นนิเทศเพื่อน     ครูมีความรูความเขาใจ  ความสามารถ
เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น    และสอดคลองกับผลการวิจยัของ    กัลยา  พานิชวงษ    (2547 : 
บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษาโดยใชการนิเทศแบบรวมมอืกัน  พบวา  ครูประถมศึกษามีสมรรถภาพดานความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการวจิัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังรับการนิเทศสูงกวากอนการนิทศ 
 3.  ความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร   
      3.1  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู        ดวยเทคนิค  KWDL    ของ 
ครูผูสอนคณิตศาสตร   จากแบบประเมิน  พบวา  ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับดีมาก  มีประเด็นที่มีความสอดคลองกัน ไดแก ความสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู      ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับวัตถุประสงค  
ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู  
ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระสําคัญ  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ความสามารถของนักเรียน การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค  การวัดและประเมินผล
ไมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู          และโดยภาพรวมความสอดคลองขององคประกอบใน
การเขียนแผนการสอน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   เปนการนิเทศที่เนนการ
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ชวยเหลือสนับสนุนใหครูและเพื่อนครูไดถายโยงความรู  ทักษะ  และวิธีการจัดการเรียนรูจากที่
ไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติมาใหสามารถนําไปใชไดจริงในหองเรียน  ในขณะเดียวกันก็เนน
ความรวมมือกันระหวางครู เปดโอกาสและจัดเวลาใหไดสนทนากันมากขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู  
ความคิด  ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตน  การใหขอมูลยอนกลับตามจุดมุงหมายที่
กําหนดในเรื่องที่สังเกตการสอนของกันและกัน    ภายใตบรรยากาศของความเปนมิตรที่ดีตอกัน  
ทําใหครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูได  สอดคลองกับแนวคิดของ  จอยซ  และ  ชาวเวอร  
(Joyce and Showers 1996,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2541 : 165)  กลาววา  การนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนเปนกระบวนการทํางานที่เคียงคูกันระหวางเพื่อนรวมงานโดยผูรวมงานจะคอยชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน     นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวความคิดของ      สุมน  อมรวิวัฒน   (2547 : 6-7) 
ที่กลาววา  “การนิเทศ ก็คือ การเผยแพรองคความร ู ขาวสาร และกระบวนการแกปญหา โดยถือหลัก
รวมคิด  รวมทํา   และรวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว”      และมีประเด็นที่
ไมความสอดคลองกัน ไดแก วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนดานความรู 
ทักษะ เจตคติ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย      มุงเนนการวัดผลดานความรูและดานทักษะ   มากกวาดานเจตคติ     สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ    แสงเดือน  เจริญฉิม  (2548 : 154)   ที่พบวา  ครูขาดความรูความสามารถในการ
สรางแบบประเมิน   โดยครูจะเนนการวัดผลดานความรูมากกวาดานทักษะกระบวนการและดาน
เจตคติ   โดยเฉพาะดานเจตคติครูวัดผลนอยมาก  และสอดคลองกับแนวคิดของ ชูศรี  ตันพงศ  
(2546 :7)  ที่กลาววา ในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ตองพัฒนาการเรียนรูควบคูไปกับการประเมินผล  
โดยเนนความสามารถในการเรียนรูและพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลิกภาพ  เจตคติและ
คานิยมที่ดีงาม 
  3.2  ความสามารถในการจดัการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตร     ดวยเทคนิค 
KWDL  โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  พบวา    ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
อยูในระดับดมีากทุกคน โดยครูมีการทบทวนความรูเดิม  แจงจดุประสงคการเรียนรู  เราความสนใจ  
การใหตวัอยางโจทยปญหา   ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา   โดยครูถามคําถามนักเรียน
อยางตอเนื่องตามลําดับขั้นตอนของเทคนิค KWDL  คือ ขั้น  K นักเรียนรูอะไรจากโจทยที่กําหนดให  
ขั้น  W  โจทยตองการใหนักเรียนหาอะไรและจะแกปญหาอยางไร  ขั้น D นักเรียนรวมกันดําเนินการ
แกโจทยปญหา    และ ขั้น L  ใหนักเรียนนําเสนอผลการแกปญหาและคําตอบที่ได   มีการชมเชย
เมื่อนักเรียนทาํถูก ใชส่ือประกอบการอธบิาย ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ ฝกปฏิบัติ
เปนรายบุคคล / เปนคูหรือกลุมยอย   โดยครูแนะนําตามบัตรกิจกรรม   KWDL    ติดตามดูแลการ
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ฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง   ฝกทักษะเปนคูหรือเปนกลุม  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเนื้อหา
และทบทวนใหการบาน        นอกจากนั้นอาจเปนเพราะการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งเปนการ
ชวยเหลือ  แนะนําซึ่งกันและกนัสงเสริมใหครูสามารถพัฒนา  ปรับปรุงการจดัการเรียนรูของตนเอง
ใหดียิ่งขึน้จากการไดสังเกตการสอนกนั  และพดูคยุกนัอยางสม่ําเสมอ   ทาํใหเกดิความคุนเคยไวใจกนั
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงมีการยอมรับกนัและกนั นําไปสูการปรับปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนและกนัและกนัได
เปนอยางดี    โดยสามารถใชแนวคดิ  ทฤษฎีและนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหาที่เกิดจากการเรียน
การสอน     สอดคลองกับ      Robert  J. Gamston  (1987,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2548 ข : 156)   
ที่กลาววา       การนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการชวยและสงเสริมการถายโยงความรู
ภายหลังการฝกอบรมใหครูและเพื่อนครูนาํความรูและวธีิการไปสูการปฏิบัติจริง  เพื่อพัฒนาการ
ทํางานของครูกับเพื่อนครูในการแกปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น  นอกจากนั้นยังสอดคลองกบั 
จุฑารัตน  ทิมนาค (2544 : 101)  สุพิชฌาย  แสงลี  (2545: 147) อรณรินทร  สุนทรสถติย   (2542 : 80)    
และอรวรรณ  เหมือนสุดใจ  (2545 : 108)  ที่กลาววา  ตามหลักการของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
สามารถนําผลที่ไดจากการสังเกตมาพัฒนา   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดวยตนเองและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    สวนการฝกทักษะเปนรายบุคคล  และซักถาม-
อธิบายเพิ่มเตมิและใหขอมูลยอนกลับการฝกปฏิบัติของนักเรียนนั้น  มีครูปฏิบัติเปนบางคน  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวานักเรียนมีพืน้ฐานความรูแตละหองแตกตางกัน  ซ่ึงในการฝกทักษะเปนรายบุคคล
ตองใชเวลามาก     ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด       ครูจึงละเลยการ
ปฏิบัติกิจกรรมดังกลาว  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ     อรณรินทร  สุนทรสถิตย    (2542 : 81)  
พบวา  ปญหาในการจัดการเรียนการสอน  คือ  เรื่องเวลา เนื่องจากระยะเวลาในการสอนคอนขางนอย    
และในบางครั้งมีกิจกรรมมาก   จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่กําหนดไว    
 4.  ความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค KWDL   
หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  เทคนิค  KWDL  สามารถพัฒนาผลการเรียนรู
เร่ืองโจทยปญหาใหสูงขึ้นได    เพราะเปนเทคนิคที่มขีั้นตอนชัดเจน  เขาใจงาย  ฝกใหนักเรียน
วิเคราะหโจทยปญหาแตละขั้นตอนตามลําดับ    ทําใหนักเรียนเกดิการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรู    
ไดรับประสบการณตรง    มคีวามมั่นใจ  กลาคิด  กลาพูด   สามารถเขียนแสดงผลที่ได  และมีความ
สนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สอดคลองกับ  วัชรา  เลาเรียนดี  (2548 ข : 149)  ที่กลาววา  
การนํากระบวนการหรือเทคนิค  KWDL  ไปใชในการสอนคณิตศาสตร   เปนวิธีสอนที่เหมาะสม
วิธีหนึ่ง  โดยเฉพาะเรื่องโจทยปญหาเปนปญหาของนักเรียนมากที่สุด  ซ่ึงอาจเกดิจากการอานโจทย
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ไมเขาใจ  ไมชัดเจน  วิเคราะหโจทยไมเปน   เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่นอกเหนือจากการคิดคํานวณ
ไมเปน  ดังนัน้  ทุกขั้นตอน  ครูจึงตองคอยแนะนํา  ช้ีแนะแนวทางใหนักเรยีนไดคดิพิจารณา  และ
วิเคราะหใหหลากหลายมากที่สุด  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค  KWDL  
รวมกับการรวมมือกันเรียนรู  นักเรียนที่เกงกวากจ็ะสามารถชวยนักเรียนที่ออนกวาได 
 5.  ความคิดเหน็ของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน     พบวา   
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีความสําคัญเปนอยางมาก    เพราะผูนิเทศเปรียบเสมือนกระจกเงาที่
สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตองแกไข  หรือพฤตกิรรม
ที่ควรคงไว  เพื่อใหครูปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทําใหครู
ตระหนกัและเห็นความสําคญัของการนิเทศ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อนมี
กระบวนการดาํเนินงานขั้นตอนที่เปนระบบ  โดยเฉพาะเมื่อครูผูสอนผลัดกันสังเกตการสอนซึ่งกัน
และกัน โดยมกีารวางแผนรวมกันตั้งแตตน และมกีารสอบถามความสมัครใจของผูเขารวมโครงการ 
มีการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมารวมกนัพิจารณาในที่ประชุม   รวมกันปรกึษาหารือ    รวมทั้ง
ตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรมทีเ่หมาะสมกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนรูโดยตลอด  
ทําใหเกดิปฏิสัมพันธที่ดี  คุนเคย และไววางใจซึ่งกนัและกันมากขึน้ ทําใหสามารถจัดการเรียนรูที่
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น    ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของ   สุทธิศักดิ์  
ศรีสมบูรณ  (2548 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ือง   การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูของครูประถมศึกษา  พบวา  การ
นิเทศการสอนมีความสําคัญมากเพราะชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตองตามขั้นตอนของ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรยีนรู และวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดเพิ่มขึ้น ชวยพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเรยีงความของนักเรียนไดเปนอยางดี    และสอดคลองกับ   จุฑารตัน   ทิมนาค    (2544 : 109) 
ที่กลาววา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนชวยใหผูนเิทศมัน่ใจในการปฏบิัติการนิเทศและยัง
กอใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันของคร ู   เกิดความรวมมือรวมใจกนัระหวางครูในโรงเรียนดวย 
นอกจากนั้นการนิเทศการสอนยังสงผลถึงคุณภาพผูเรียนโดยตรงดวย   คือ  ชวยใหผูเรียนพัฒนาการ
ทางการเรียนดขีึ้น   เนื่องจากครูผูสอนไดดําเนนิการแกปญหาไดตรงตามสภาพปญหาของผูเรียน  
ดังนั้น       การนิเทศการสอนจึงมีบทบาทและมีความสําคัญตองานวิชาการของทกุโรงเรียนเพราะ
ทุกโรงเรยีนจะตองดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียน        เพื่อรองรบัการประกันคุณภาพการศกึษา
ทั้งภายในและภายนอก  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47  
ที่วาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศกึษา     เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
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 ผลการเรยีนรู     เร่ือง     โจทยปญหา    ของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  3    พบวา    คะแนนเฉลี่ย
ผลการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร   เรื่อง    โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 3 ที่กําหนดไว  
โดยคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูหลังเรียน   สูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูกอนเรยีน  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ในขณะ
ดําเนินการสอน  โดยเฉพาะมีเพื่อนครูรวมสังเกตการสอน   รวมมือกันปฏิบัติ     และพัฒนากิจกรรม 
การเรียนการสอนของกันและกันอยางตอเนื่อง  นักเรยีนมีการเรยีนรู  โดยการฝกคิดแกปญหา
ตามลําดับขั้นตอน ทําใหเขาใจแตละขั้นตอนการการแกปญหาเปนอยางด ี สอดคลองกับ
แนวความคิดของ  โอเกิล  (Ogle 1986,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2549 : 149) ที่กลาววา  เทคนิค  
KWDL  เปนเทคนิคการจดัการเรียนรูทีช่วยชี้นาํการคดิ   และหาคําตอบอยางเปนลําดับขั้นตอน  
และเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการสอนเรื่องการแกโจทยปญหาคณติศาสตร และ
สอดคลองกับงานวิจยัของ  วีระศักดิ์  เลิศโสภา    (2544 : บทคัดยอ)   ไดทํางานวิจัยเร่ือง  ผลของ
การใชเทคนิคการสอน   เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (K W D L)  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4     กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4      
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   กรุงเทพมหานคร   พบวา  
1)   คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยเทคนิค KWDL  กับการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่เรียนตามปกติ    แตกตางอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05     สอดคลอง
กับงานวจิัยของ   นิรันดร   แสงกุหลาบ  (2547 : บทคัดยอ)    ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู  เร่ือง  โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  และตามแนว สสวท.  พบวา 1)  ผลการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  
ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล    และตามแนว  สสวท.   แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     
โดยผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่จัดการ
เรียนรู  ดวยเทคนิค  เค  ดบัเบิ้ลยู  ดี  แอล   สูงกวาผลการเรียนรูทีจ่ัดการเรียนรูตามแนว สสวท.  
สอดคลองกับงานวิจยัของ    น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547 : บทคัดยอ)    ไดทําการวิจยัเร่ือง   การพัฒนา
ผลการเรียนรู    เร่ืองโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โดยจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค  KWDL พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD   รวมกับเทคนิค  KWDL   หลังเรียนสูงกวา
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กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพาภรณ  สุขพวง   
(2548 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบ
แบงกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD  รวมกับเทคนคิ  KWDL   ผลการวิจัยพบวา     1)  ผลการเรียนรู    เร่ือง  
โจทยปญหาเศษสวน    ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1     โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบ
แบงกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD   รวมกับเทคนิค KWDL   หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  นอกจากนั้นการที่ครูไดรับการนิเทศการสอนที่เปนระบบ   โดยมีการสังเกต
การสอนซึ่งกันและกนั  มกีารปรึกษาหารือ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และคนหาแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนชวยใหครูสามารถปรับปรุง และพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของตนเอง
ใหนาสนใจมากขึ้น    สงผลตอพัฒนาการเรียนรูและผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น   สอดคลอง
กับงานวจิัยของ   สุพิชฌาย  แสงลี    (2545 : 145)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การนิเทศการสอนแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 – 6    พบวา  นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 – 6  หลังจากเรยีนกับครูซ่ึงไดรับการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร   ดานการแกโจทย
ปญหาของสูงขึ้น  และยังสอดคลองกับ  บัณฑิต  พลวิบูลย  (2540 : บทคัดยอ)    ที่พบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิม่ขึ้น    เนื่องมาจากการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนนั่นเอง  ดังนัน้  
การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพือ่นและการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค  KWDL        ชวยใหนกัเรียนมี
ผลการเรียนรูสูงขึ้น   
 7.  ดานความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ที่มีตอการจัดการเรียนรู    ดวย 
เทคนิค  KWDL โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยมาก  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะเทคนิค   KWDL   เปนการเรยีนรูและฝกปฏิบัตติามขัน้ตอน   นกัเรยีนไดรวมกันฝกวเิคราะห
โจทยปญหา  เรียนรูอยางมคีวามสุขสนกุสนาน  ทาํใหเกดิความกระตือรือรนในการเรยีนรูมากขึ้น  
รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนรูทาํใหนักเรียนไดรับประสบการณ  มกีารถายโยงความรู  แลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกนั  นกัเรียนไดมปีฏิสัมพันธกบัครแูละเพื่อน ๆ มากขึน้  อีกทัง้ยังเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดหาคําตอบดวยตนเองดวยวิธีการทีห่ลากหลาย    โดยครูคอยดแูล   ใหคาํแนะนํา  และ
กระตุนใหนกัเรียนปฏิบัติกจิกรรมตามทีไ่ดกําหนดไว เพื่อใหการเรียนรูบรรลุวตัถุประสงคทีต่ั้งไว  
และเทคนิค  KWDL  มีขั้นตอนการแกปญหาที่ชัดเจน  ทําใหนกัเรยีนรูจักคิดวเิคราะห  สังเคราะหอยาง
เปนขัน้ตอน  และเปนระบบ  สอดคลองกบัผลการวจิัยของ     วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) 
ไดทํางานวิจัยเร่ือง ผลของการใชเทคนิคการสอน  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (K W D L)     ที่พบวา 
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นักเรียนพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิคการสอน  KWDL   อยูในระดับมาก   และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ    นิรันดร  แสงกุหลาบ  (2547 : บทคัดยอ)   ไดทําการวิจัยเร่ือง    การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู  เร่ือง  โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิล้ยู  ดี  แอล  และตามแนว สสวท.     พบวา    นักเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปที่  5   เห็นดวยในระดับมากตอวิธีการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล    โดยเห็นวา   
นักเรียนไดทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ        ฝกใหนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบและ
กลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น นักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตอืรือรนในการเรียนรู  
นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง    และไดวิธีการแกปญหาที่ดีทีสุ่ด   และนักเรียนเหน็ดวยใน
ระดับปานกลางตอวิธีการจดัการเรียนรูตามแนว สสวท.   โดยเหน็วานักเรียนไดรับความสนุกสนาน
และมีความกระตือรือรนในการเรียนรู     นักเรยีนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาและไดแสดง
ความคิดเหน็รวมอภิปราย เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา  นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหา
เปนขั้นตอนและไดรับประสบการณและความรูใหมและผลการวิจยัของ  พิมพาภรณ  สุขพวง (2548 
: บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัย  เร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  เร่ือง 
โจทยปญหาเศษสวน ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธ์ิ  STAD รวมกับเทคนิค   KWDL   พบวา   ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอวิธีสอนแบบ
แบงกลุมผลสัมฤทธิ์  STAD  รวมกับเทคนคิ  KWDL   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน  พบวา  นกัเรยีนเหน็ดวยมากทัง้ 3 ดาน โดยนกัเรียนเหน็ดวยมาก
เปนลําดับที่  1  ไดแก  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  พบวา  นักเรยีนมีความสนกุ  และมีความสุขใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร     ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL    เปนกจิกรรม
ที่ฝกใหนกัเรยีนไดรวมกนัวเิคราะหโจทยปญหา    แลกเปลี่ยนความคดิซึ่งกันและกัน      สงเสริมใหมี
ปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อน ๆ สรางบรรยากาศทีเ่ปนกนัเอง มีความกลาแสดงออก  มัน่ใจในการเรียนรู      
ทําใหนกัเรยีนเกิดความสนกุสนานและกระตือรือรนในการเรียน   โดยครูเปนผูใหคาํแนะนํา  ดูแล  
ชวยเหลือนกัเรยีนอยางใกลชิด  สอดคลองกับแนวคดิของ  ยุพนิ  พพิธิกุล  (2539 : 49)  ที่กลาววา  
หลักการสอนคณิตศาสตรทีด่ีนั้นควรสอนใหผูเรยีนคิดเองและคนพบดวยตนเอง  ผูสอนเปนผูช้ีแนะ
ไมใชผูบอก   อีกทัง้การไดทบทวนทักษะการคํานวณ    และการทีค่รูทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแก
นักเรียนอยางใกลชิด  ยังทาํใหนกัเรยีนและครูเกดิความสนิทสนมกนั  อันเปนการสรางบรรยากาศทีด่ี
ในการเรยีนรู     ทําใหนกัเรยีนมีความสนใจและตั้งใจเรยีนมากขึน้    ดังที ่   สุรพล  พยอมแยม  (2544 : 
78 - 79)  กลาววา  บรรยากาศในชัน้เรียนทีเ่หมาะสมยอมทําใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี  
สรางความสนใจ  ความตั้งใจแกผูเรยีน และทําใหการเรยีนรูบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว และนกัเรยีน
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เหน็ดวยมากเปนลําดับสุดทาย  ไดแก  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู พบวา  นักเรียนสามารถเรียนรู
และลงมือปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน ทั้งนีอ้าจเปนเพราะการจัดการเรยีนรู    ดวยเทคนิค  KWDL     
เปนเทคนิคการเรียนรูใหม มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่ใหนกัเรยีนตองวิเคราะห
โจทยปญหาตามลําดับขัน้ตอน  อยางเปนระบบ  เพื่อแกปญหาไดดวยตนเอง การใหเวลาในการถายโยง
ความรู  แลกเปลี่ยนความคดิซึ่งกันและกนั  การมปีฏิสัมพนัธกับครแูละเพื่อน ๆ  และการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  นกัเรยีนไดคดิเอง  ลงมือปฏิบัติเอง  
และแกปญหาดวยตนเองตองใชเวลา   ซ่ึงอาจไมเพยีงพอที่จะทําใหนกัเรียนเกดิความมั่นใจในตนเอง
สูงขึ้นในระยะเวลาจํากดั  สอดคลองกับ   วารินทร  รัศมีพรหม (2533 : 35)    ทีว่า  ถานกัเรียนไดเรียนรู
ส่ิงที่มีความหมายเปนประโยชนดวยความเขาใจ  และไดฝกฝนดวยตนเองมาก  การกระทําซ้ํา ๆ จะเกดิ
ทักษะและความคงทนในการเรียนรูจนสามารถถายโยงไปใชไดอยางอตัโนมัติ    นอกจากนัน้    การจดั
บทเรยีนที่นาสนใจและมีความหมายเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติมาก ๆ  อยางพอเพยีง  ยอมทาํใหเกดิ
ความคงทนในการเรียนรู    ซ่ึงสอดคลองกบั   เกษมศรี    ภทัรภูริสกุล  (2544 : 42)    ที่กลาววา  การจดั
กิจกรรมการเรยีนรูที่เอื้อตอการเกดิความคงทนนัน้ควรจัดบทเรยีนใหมีความหมาย  มกีารฝกฝน  ใชส่ือ
การเรียนรูที่สอดคลองกับเนือ้หาวิชา    จดักจิกรรมใหลงมือปฏิบัติ    แนะนําประสบการณใหมไป
เชื่อมโยงกับประสบการณเดมิ    โดยมีครูทําหนาที่เพยีงคอยดแูล  แนะนํา  และกระตุนใหนกัเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามทีไ่ดกําหนดไว  เพื่อใหการเรยีนรูบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  และเทคนิค  เค  
ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  มีขั้นตอนที่ชัดเจน  ทําใหนกัเรยีนรูจักคิดวเิคราะห    สังเคราะหอยางเปนขั้นตอน   
และเปนระบบทําใหเขาใจปญหาไดอยางชดัเจน     สงผลถึงการวางแผนแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
ที่สุด    นักเรยีนสามารถอธิบายขัน้ตอนการแกปญหาไดอยางถกูตองชดัเจน  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ตองให
เวลานกัเรยีนอยางพอเพยีง 
 

ขอเสนอแนะ 
   
   จากผลการวิจยั   เรื่อง    การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพือ่พัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร   ผูวิจัยไดทําการสรุป  และเสนอในรูปของ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจิัยไปใชและขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
   1.  จากการวจิัย  พบวา  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถพัฒนาสมรรถภาพการ 
จัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   ของครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  ใหครู
สามารถจัดการเรียนรูและเขยีนแผนการจัดการเรียนรู    ดวยเทคนิค  KWDL  ได   รวมทั้งครูผูสอน
ที่เขารวมโครงการมีความคิดเห็นที่ดีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรยีนรู  ดวย
เทคนิค KWDL ที่สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนกัเรียนใหสูงขึน้   ดังนั้นทางโรงเรียนควร
จัดการอบรม  สงเสริมและขยายผลใหมกีารนําโครงการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาเปนแนวทาง
ในการกํากับ  ติดตาม  และพัฒนาการจดัการเรียนรูของครูใหสามารถปรับปรุง  แกไข และพฒันา
ผลการเรียนรูของนักเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทกุชั้นเรียน และควรดําเนินการนิเทศการสอน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง     เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และควรเผยแพรการนํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปทดลองใชกับโรงเรียนในเครอือัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ 
   2.  จากผลการวิจัย    พบวา        ครูมีความรูความเขาใจในเรื่องวิธีการวัดและประเมนิผล 
นักเรียนต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้น โรงเรียนควรสงเสริม สนับสนุนจัดโครงการนิเทศและจัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับครูเกี่ยวกับการวดัและประเมินผลแนวใหม และจัดทําคูมือการวัดและ
ประเมินผลใหแกครู 
   3.  จากผลการวิจัย    พบวา    ในขั้นการฝกทักษะโดยครแูนะนํา  มีการปฏิบัตินอย   เร่ือง  
การซักถาม  อธิบายเพิ่มเติมโดยใหขอมูลยอนกลับการฝกปฏิบัติของนักเรียน  ซ่ึงการเรียน
คณิตศาสตรใหไดผลดีตองมาจากความเขาใจและการฝกปฏิบัติใหมาก  ดังนั้น  ครูควรปรับกิจกรรม 
การเรียนการสอน  เปดโอกาสและกระตุนใหนักเรยีนไดซักถาม   ใหเวลาในการฝกปฏิบัติอยาง
เพียงพอ  และอธิบายเพิ่มเตมิในประเด็นทีน่ักเรียนไมสามารถใหคําตอบที่ถูกตองในทันที 
   4.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีผลการเรียน  เร่ือง  โจทยปญหา  สูงขึ้น  ดังนั้น  ครู
ควรนํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นรวมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
ไปพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นอื่นๆ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และเนื้อหาอื่นๆ 
       5.  จากผลการวิจยั  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดักิจกรรมการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL   ดานกิจกรรมการเรียนรู    นักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับสดุทาย  ในเรื่อง  
นักเรียนเขาใจและใชกระบวนการแกโจทยปญหาไดดวยตนเองมากขึ้น  ดังนั้น  ครูควรใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ    โดยมีครูคอยดแูล   แนะนํา  ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด    และควรเลือก
ตัวอยางโจทยปญหาที่ใกลตวันักเรียนไปสูเร่ืองที่ไกลตัว  โดยเริ่มจากโจทยปญหางาย ๆ ไปหายาก   
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป   
1.  ควรมีการวจิัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางคณิตศาสตรเร่ืองอื่น ๆ  เชน  โจทยปญหา 

เศษสวน  ทศนิยม   เปนตน        โดยใชรูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL   
   2.  ควรมีการวจิัยเชิงทดลอง          โดยนําการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชเพื่อพฒันา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูรวมกับเทคนิคแบบอื่น ๆ  เชน  Missouri , TGT , TAI , STAD เปนตน 
   3.  ควรมีการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่เกิดจากการนําเทคนิค
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   การนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพ    และการนิเทศ
โดยผูบริหารหรือการนิเทศแบบคลินิก   
   4.  ควรมีการศกึษาสมรรถภาพของผูทําหนาที่นิเทศควบคูกับสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรูของครู 
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วีระศักดิ์  เลิศโสภา.  “ผลของการใชเทคนิคการสอน  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการ 
 แกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4.”  วิทยานิพนธปริญญา 
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 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศกึษา  บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัย 
 ครีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2534. 
สงัด  อุทรานนท. การนิเทศการศึกษา : หลักการ  ทฤษฎี  และปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม).   
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 2535. 
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 มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2548. 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

ขอมูลของครูผูสอนคณิตศาสตร
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
1.  ชื่อ - สกุล  อาจารยจตุรงค    อินทรรุง 
     วุฒิการศึกษา  กศ.ม. วิชาการวัดผลการศึกษา 
   ป.บัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   
     ตําแหนง  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานปากหวา   
     สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานปากหวา  จังหวัดนครปฐม 
 
2.  ชื่อ - สกุล  อาจารยสามารถ    ทมินาค 
     วุฒิการศึกษา  กศ.บ. วิชาการประถมศึกษา 
   ศษ. วิชาหลักสูตรและการนเิทศ 
      ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  (คศ. 3) 
     สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  จังหวัดนครปฐม 
 
3.  ชื่อ - สกุล  อาจารยศรีสกลุ    สุขสวาง 
     วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
     ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ  (คศ. 3) 
     สถานที่ทํางาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  จังหวดันครปฐม 
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ขอมูลครูผูสอนคณิตศาสตร 
 

1.  ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  3/1 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกการประถมศึกษา 
   สถาบันราชภัฏนครปฐม 
     ประสบการณการสอน 14  ป 
     ปจจุบัน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/1   

สอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ป 2544 
   สงนักเรียนแขงขันคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  1  ไดรับรางวลัชนะเลิศ 
 
2.  ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  3/2 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกการประถมศึกษา 
   สถาบันราชภัฏนครปฐม 
    ประสบการณการสอน 16  ป 
     ปจจุบัน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/2   

สอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ป 2544 
 
3.  ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  3/3 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกการประถมศึกษา 
   สถาบันราชภัฏนครปฐม 
     ประสบการณการสอน 11  ป 
     ปจจุบัน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/3 

สอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ป 2544 
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4.  ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  3/4 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกสุขศึกษา  วิชาโทพลศึกษา 
   สถาบันราชภัฏนครปฐม 
     ประสบการณการสอน 12  ป 
     ปจจุบัน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/4   

สอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ป 2544 
   สงนักเรียนแขงขันคณิตศาสตรและไดรับรางวัลชนะเลิศ 
 
5.  ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  3/5 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกการประถมศึกษา 
   สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
     ประสบการณการสอน 12  ป 
     ปจจุบัน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่  3/5  

สอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ป 2544 

สงนักเรียนแขงขันคณิตคิดเรว็  ระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  2   
ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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(สําเนา) 
 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 4191              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

17 กรกฎาคม  2549 
 
เร่ือง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครือ่งมือวิจัย 
 
เรียน  นายจตุรงค  อินทรรุง 
  
  ดวย  นางสาวยุพิน  ยืนยง  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    มหาวทิยาลัยศิลปากร      กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง  
“การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตร” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมอื
วิจัย  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 (รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร) 
                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน 

                               คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร.0-3424-3435ม 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 
 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 4192              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

         17  กรกฎาคม  2549 
 
เร่ือง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครือ่งมือวิจัย 
 
เรียน  นายสามารถ  ทิมนาค 
  
  ดวย  นางสาวยุพิน  ยืนยง  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    มหาวทิยาลัยศิลปากร      กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง  
“การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตร” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมอื
วิจัย  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 (รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร) 
                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน 

                               คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร.0-3424-3435ม 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 
 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 4193              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

          17  กรกฎาคม  2549 
 
เร่ือง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครือ่งมือวิจัย 
 
เรียน  นางศรสีกุล  สุขสวาง 
  
  ดวย  นางสาวยุพิน  ยืนยง  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    มหาวทิยาลยัศิลปากร      กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง  
“การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตร” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมอื
วิจัย  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 (รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร) 
                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน 

                               คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร.0-3424-3435ม 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 
 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 4169              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
              17  กรกฎาคม  2549 
 
เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ 
  
  ดวย  นางสาวยุพิน  ยืนยง  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    มหาวทิยาลัยศิลปากร      กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง  
“การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตร” มีความประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4  
ในโรงเรียนของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จงึขอความอนเุคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนกัศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวจิยัดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 (รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร) 
                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน 

                               คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร.0-3424-3435ม 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 
 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) / 4174              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
              17  กรกฎาคม  2549 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ 
  
  ดวย  นางสาวยุพิน  ยืนยง  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    มหาวทิยาลัยศิลปากร      กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง  
“การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตร” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3
ในโรงเรียนของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงใหนกัเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเกบ็
รวบรวมขอมลูใหแกนักศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 (รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร) 
                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน 

                               คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร.0-3424-3435ม 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบรกิาร  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 147

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

1.  แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
2.  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
3.  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  
KWDL 
4.  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
     - แผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาการบวก การลบ  โจทยปญหา
การบวกการลบระคน 
     -     แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
     - แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
5.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  
KWDL 
6.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
7.  แบบทดสอบ  เร่ือง  โจทยปญหา 
8.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค 
KWDL 
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แผนการนิเทศ  ระยะท่ี  1 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   
KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร 
แผนที่ 1    การประชุมกอนการสังเกต 
 (การใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรยีนรู  ดวยเทคนคิ  
KWDL) 
ระยะเวลา   9  พฤษภาคม  2549 

 

 

1.  สาระสําคัญ   

 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการนิเทศการสอนที่เปนระบบ    โดยอาศัยความ
รวมมือระหวางเพื่อนครูตั้งแต  2  คนขึ้นไป  เพื่อชวยเหลือ  ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

2.  จุดประสงคนําทาง 
 1.  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกีย่วกับความหมาย  จดุประสงค  และกระบวนการ 

นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 2.  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทกัษะที่จําเปนในการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
 

3.  จุดประสงคปลายทาง 
 ครูผูสอนเห็นความสําคัญของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจดัการเรียนรู  
ดวยเทคนิค  KWDL   
 

4.  ขอบขาย        
 1.  ความหมาย  จุดประสงค  และกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 2.  ทักษะทีจ่ําเปนในการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
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5.  กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  ทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  กอนไดรับการอบรม 
 2.  ใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน     ทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อน  วิธีการสังเกตการสอน  และกระบวนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  
โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 3.  ใหครูฝกทักษะโดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  และฝก
ปฏิบัติโดยการสังเกตการสอน 
 4.  อภิปรายรวมกัน  โดยการซักถามวิทยากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
และสรุปผล 
หมายเหต ุ วิทยากร  คือ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วัชรา  เลาเรียนดี       มาใหความรูเกี่ยวกับ 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  และการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  วันที่ 9 พฤษภาคม  2549  
เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ หองประชุม  60  ปเถลิงราชย  โรงเรียนบอสโกพิทักษ  จังหวัดนครปฐม   
 

6.  สื่อ / เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ 
 1.  ใบความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 2.  ใบความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
 3.  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

 4.  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับเทคนิค  KWDL   
 5.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหา  ดวยเทคนิค  KWDL 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 1.  วัดและประเมินผลครู  (แบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับเทคนคิ  KWDL  และแบบทดสอบ การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น) 
 2.  สอบถามความคิดเห็นของครู 
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แผนการนิเทศ  ระยะท่ี  2 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   
KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร 
แผนที่ 1    การสังเกตการสอน 
ระยะเวลา   11  กันยายน  – 30  ตุลาคม  2549 
 

 

1.  สาระสําคัญ   
 ผูนิเทศจะตองชวยเหลือแนะนําใหครูหรือเพื่อนครูสามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร           
โดยใชเทคนิค  KWDL ไดทกุขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุเปาหมาย 
 

2.  จุดประสงคนําทาง 
 1.  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู     ดวยเทคนิค  KWDL     ในการแกปญหาได 

อยางเหมาะสม 
 2.  ครูผูสอนสามารถดําเนินการสังเกตการสอนตามขั้นตอนการนิเทศการสอนแบบ 

เพื่อนนิเทศเพือ่นไดอยางเหมาะสม 
 3.  ครูผูสอนสามารถประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามโครงการพัฒนาตนเอง 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
 

3.  จุดประสงคปลายทาง 
 ครูผูสอนสามารถแกปญหาหรือพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน   
ดวยเทคนิค  KWDL  ได 
 

4.  ขอบขาย        
 1.  การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
 2.  ขั้นตอนการสังเกตการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  ประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 

5.  กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  ครูผูเขารวมโครงการรวมกันวางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนตลอดระยะเวลา 

การปฏิบัติในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  (ตารางสังเกตการสอน) 
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 2.  ครูผูเขารวมโครงการดําเนินการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
ตามแนวทางโครงการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล  โดย 
  2.1  กอนดําเนนิการสอนใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐาน   
(Pretest)   

2.2  ขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการแกโจทยปญหา  จะฝกใหนักเรยีนเกิดการ 
เรียนรู  โดยเริ่มฝกจากกจิกรรมงายไปหายาก  และใชระยะเวลาใหเหมาะสมกับระดบัความสามารถ
ของนักเรียน 
  2.3  เมื่อส้ินสุดการดําเนนิการสอน  ใหนกัเรียนทํากิจกรรมวัดผลประเมินความรู
ความเขาใจหลังการสอน  (Posttest)  โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนการพัฒนา  (Pretest) 
 3.  ในขณะดําเนินการสอน  ครูผูสอนที่จับคูกันจะรวมกนัทํากิจกรรมสังเกตการสอน 
ตามตารางที่กําหนดรวมกันโดยกระบวนการสังเกตจะดําเนินการ  ดงันี้ 

      3.1  ครูผูสอนที่จับคูกันจะตกลงรวมกันวาครั้งตอไปจะสงัเกตการสอนเรื่องอะไร   
จุดเนนอยูตรงไหน 

         3.2  ดําเนนิการสังเกตการสอนตามขอ  3.1  โดยผูนิเทศจะใชระยะเวลาในการสังเกต
คร้ังละ  60  นาที  จํานวน  3  คร้ัง 

         3.3  ผูสังเกตบันทึกขอมลูลงในแบบสังเกตการสอนที่สรางไว  เพื่อรวมดําเนินการ 
วิเคราะหเปนขอเสนอแนะและขอสังเกตที่เปนประโยชนตอการสอน         และหาแนวทางพัฒนา 
การสอนใหดยีิง่ขึ้นในโอกาสตอไป 
 

6.  สื่อ / เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ 
 1.  โครงการในการพัฒนาตนเอง 
 2.  แบบทดสอบ 
 3.  ตารางสังเกตการสอน 
 4.  เครื่องมือสังเกตการสอน 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 1.  สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2.  การสอบถามครูผูสอนถึงกระบวนการและขั้นตอนการสังเกตการสอนของครู 
 3.  ทดสอบนักเรียนกอนและหลังการดําเนนิการวจิัย 
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แผนการนิเทศ  ระยะท่ี  2 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   
KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร 
แผนที่ 2    การวิเคราะหขอมูล 

ระยะเวลา   11  กันยายน  – 30  ตุลาคม  2549 
 

 

1.  สาระสําคัญ   
 การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศจะชวยใหผูรับการนิเทศทราบ

พฤติกรรมที่ควรแกไขและพฤติกรรมที่ควรคงไว 
 

2.  จุดประสงคนําทาง 
 1.  ครูผูสอนที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศสามารถนําบันทึกขอมูลจากการสังเกตการสอนมา 

วิเคราะหไดอยางถูกตอง 
 2.  ครูผูสอนที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศเสนอแนะประเด็นที่เปนประโยชนตอการจัดการ 
เรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

3.  จุดประสงคปลายทาง 
 ครูผูสอนที่ทําหนาที่เปนผูนเิทศสามารถวิเคราะหขอมูลและเสนอแนะประเด็นที่เปน
ประโยชนตอการจัดการเรยีนรูได 
 

4.  ขอบขาย        
 การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต 
 

5.  กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  จากการดําเนินการสังเกตการสอนตามแผนการจัดการจัดการเรียนรูที่  1 – 3  ผูนิเทศ 

นําขอมูลจากการสังเกตมาวิเคราะหรวมกัน  พรอมทั้งเสนอแนะวาพฤติกรรมใดควรแกไข  และ
พฤติกรรมใดควรคงไว 

 2.  ผูนิเทศสรุปผลการสังเกตการสอนแตละครั้ง  เพื่อรายงานตอที่ประชุมกลุมผูเขารวม 
โครงการ 
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6.  สื่อ / เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ 
 1.  แบบสังเกตการสอน 

2.  แบบรายงานผลการสังเกตการสอน 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการรวมวิเคราะหขอมูล  สนทนา  ซักถามของครูผูเขารวมโครงการ 
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แผนการนิเทศ  ระยะท่ี  2 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   

KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร 
แผนที่ 3    การประชุมหลังการสังเกต 

ระยะเวลา   11  กันยายน  – 30  ตุลาคม  2549 
 

 
1.  สาระสําคัญ   

 ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมประชุมหลังการสังเกตเพื่อใหขอมูลยอนกลับซึ่งกัน 
และกัน  แลวนําผลไปพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.  จุดประสงคนําทาง 
 1.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันไดอยางถูกตอง 
 2.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกันหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนในประเดน็ 

ตอไปอยางเหมาะสม 
 

3.  จุดประสงคปลายทาง 
 ผูนิเทศและผูรับการนิเทศใหขอมูล  ระบุขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน   
 

4.  ขอบขาย        
 การใหขอมูลยอนกลับ 
 

5.  กิจกรรมการนิเทศ 
 จากการดําเนินการนิเทศในแผนที่  2  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะดําเนนิการดังนี ้
 1.  รวมประชมุหลังการสังเกต  รวมประเมินใหขอมูลยอนกลับเพื่อรวมกันหาแนวทาง 

พัฒนากิจกรรมการสอนในครั้งตอไปใหดยีิ่งขึ้น 
 2.  หลังจากดําเนินการสังเกตการสอนครบ 3 คร้ังแลวครูผูเขารวมโครงการจะรายงานผล 

การสังเกตการสอนในภาพรวมใหที่ประชุมกลุมเปาหมายทั้งหมดทราบ  โดยกําหนดการประชุม  1  
สัปดาห  ตอ  1  คร้ัง  เพื่อใหผูวิจยัและเพือ่นครูไดทราบขอมูลและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหดยีิ่งขึ้น 
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 3.  ผูวิจัยจะสรปุขอมูลจากการสังเกต  3  ครั้ง  และรายงานผลในภาพรวม  นําเสนอ 
ผูบริหารโรงเรียน 
 

6.  สื่อ / เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ 
 1.  แบบรายงานผลการสังเกตการสอน 

2.  บันทึกการประชุมการสังเกตการสอน 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 สังเกตจากการสนทนา  ซักถามของครูขณะใหขอมูลยอนกลับ 
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แผนการนิเทศ  ระยะท่ี  3 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค   

KWDL  ของครูผูสอนคณิตศาสตร 
แผนที่ 4    การประชุมหลังการสังเกต  (การสรุปผลและรายงานผล) 

ระยะเวลา   1  – 30  พฤศจิกายน  2549 
 

 
1.  สาระสําคัญ   

 การเขียนสรุปและรายงานผลการแกไขปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนหรือการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยกลาวถึงปญหา / ส่ิงที่ตองการพัฒนา  สาเหตุ  วิธีการดําเนินงานที่
นาเชื่อถือได  รวมทั้งผลที่ไดจากการดําเนินงานอยางเปนลายลักษณอักษร  ทําใหไดรับความรู
สําหรับนําไปใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ 

 

2.  จุดประสงคนําทาง 
 ครูสามารถสรุปผล  รายงานผล  และใหขอเสนอแนะในการพัฒนานาการจัดการเรียนรู 

ในครั้งตอไป 
 

3.  จุดประสงคปลายทาง 
 ครูสามารถสรุปผลและรายงานผลการจัดการเรียนรูได 
 

4.  ขอบขาย        
1.  การวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางงาย  ไดแก  คาเฉลี่ย (X)  รอยละ (%)   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 

5.  กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  ครูผูเขารวมโครงการรวมกันพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนและการจดั 

กิจกรรมการเรยีนการสอน  ดังนี ้
1.1 ครูผูนิเทศสรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนและใหขอมูลยอนกลับแกครู 

เปนรายบุคคล 
      1.2   ครูผูนิเทศสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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      1.3   ครูวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  โดยเลือกใชสถิติ 
ที่เหมาะสม  แลวสรุปผลการพัฒนานักเรียน 
 2.   ครูผูนิเทศใหคําแนะนําในการจัดการเรียนรู 
 3.   ครูไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.   ครูผูนิเทศเขียนรายงานการนิเทศเสนอผูอํานวยการโรงเรียน 
 

6.  สื่อ / เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ 
 1.  ตัวอยางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 2.  เอกสารความรูเกี่ยวกับสถิติที่ใชในการวิจัย 
 3.  แบบประเมินผลรายงาน 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผลจากการประชุมรายงานการจดักิจกรรมการเรยีนรู 
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คําชี้แจง  ใหทานทําเครื่องหมาย      หรือ      หนาขอความที่ถูกตองตรงตามหลักการวิธีการจดั 
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL 
 

……………  1. เทคนิค  KWDL  มาจากคําวา  What  you  know ? , What  you  want  to  know ?   
What  you  do  to  find out ? ,  และ  What  you  learned ?  
……………  2. เทคนิค  KWDL  ตองใชคําถามหรือการถามคําถามของครูเปนสําคัญเพื่อใหได 
คําตอบจากนักเรียน 
……………  3. เทคนิค  KWDL  จะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิผลตองอาศัยระดับความสามารถ 
และสติปญญาของนักเรียนเปนหลัก 
……………  4. เทคนิค  KWDL  เปนเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมสําหรับมาใชในการจัด 
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเพยีงอยางเดียวเทานั้น 
……………  5. เทคนิค  KWDL  สามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนกัเรียนใหม ี
คุณภาพมากยิง่ขึ้น 
……………  6. เทคนิค  KWDL  กําหนดใหนักเรยีนไดฝกคิดหาคําตอบตามกรอบและตามลําดับ 
ขั้นตอน 
……………  7.  กอนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  ครูตองแนะนํา  อธิบายใหนกัเรียนรูจกั
เทคนิคดังกลาวพรอมกับการฝกคิดในแตละขั้นตอน 
……………  8.  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  ควรใชตาราง  KWDL   
……………  9.  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  สามารถสลับขั้นตอนกิจกรรมไดตามความ
สะดวก 
……………  10. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  เนนใหนักเรียนหาคําตอบทีถู่กตองและ 
หลากหลาย 
……………  11.  เทคนิค   KWDL  เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา
เทานั้น 
……………  12.  ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL  ขั้น  K  คือ   
ขั้นตอนที่กําหนดใหนักเรียนบอกวาเรารูอะไรหรือโจทยบอกอะไรใหเราบาง 
 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL   
กอน – หลัง  การดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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……………  13.  ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL  ขั้น  W  คือ   
ขั้นตอนที่ใหนกัเรียนบอกวาเราตองการรูอะไรหรือโจทยใหหาอะไร 
……………  14.  ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL  ขั้น  D  คือ   
ขั้นตอนที่ใหนกัเรียนแสดงวธีิทําเพื่อหาคําตอบ 
……………  15.  ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL  ขั้น  L  คือ   
ขั้นตอนที่ใหนกัเรียนตรวจสอบคาํตอบวาถูกหรือผิดเทานัน้ 
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คําชี้แจง  ใหทานทําเครื่องหมาย   หรือ    หนาขอความที่ถูกตองตรงตามหลักการวิธีดําเนินการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

……………  1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองมาจากความตองการ  ความสมัครใจใน 
การปรับปรุงการจัดการเรียนรูของตนเองและของเพื่อนครูเปนสําคัญ 
……………  2.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองประกอบดวยการสังเกตการณสอนและ 
การวิเคราะหที่เปนระบบตอเนื่อง 
……………  3.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองมีการประชุมกอนและหลังการสังเกต 
……………  4.  การประชุมภายหลังการสังเกตการสอนทุกครั้ง  เพื่อวิเคราะหผลการสังเกตการ
สอนรวมกันคดิหาแผนการแกปญหาและเพื่อวางแผนการสอนครั้งตอไป 
……………  5.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ  และ
ดําเนินการนิเทศอยางตอเนือ่ง 
……………  6.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการนิเทศการสอนในชั้นเรยีนเพือ่ปรับปรุงและ
พัฒนาการจดัการเรียนรูของครูที่สงผลถึงนักเรียนโดยตรง 
……………  7.  บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนตองเปนเพื่อนครูทีส่อนใน 
รายวิชาเดียวกนัดวยวิธีเดียวกันเทานัน้ 
……………  8.  การสรางและเลือกใชเครือ่งมือสังเกตการสอนจะตองมีความสอดคลองและ 
เหมาะสมกับวตัถุประสงคของการเรียนการสอน  และเทคนิควิธีสอน 
……………  9.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับการแกไขและปรับปรุงการเรียน 
การสอนของครูเทานั้น 
…………….  10.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถนํามาใชควบคูกับการวิจยัในชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
กอน – หลัง  การดําเนินการนิเทศการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนคิ  KWDL 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวก  คือ  สถานการณที่ประกอบดวยขอความ  ตัวเลข  และขอความ  
คําถามในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู       ในการ
แกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจ
และวิเคราะหโจทยตามลําดบัดังนี ้

K : โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
W : โจทยตองการทราบอะไร 
D : ดําเนินการแกโจทยปญหาอยางไร 
L : คําตอบที่ไดคืออะไร 
 

มาตรฐานการเรียนรู  
ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการ

ดําเนินการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 
ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา  
ค 6.3  มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่
โจทยตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได 

2.  เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวก  นกัเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบได 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 162

สาระการเรียนรู 
โจทยปญหาการบวก 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1.  ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อนักเรียนเรียนเร่ืองโจทยปญหา
การบวกแลวนกัเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา   โดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให     ส่ิงที่
โจทยตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได และเมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการบวก นกัเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา              เขียนประโยคสัญลักษณและ
หาคําตอบได 
 2.  ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบวก  โดยครูเขียนประโยคสัญลักษณการบวกแลวให
นักเรียนชวยกนัหาคําตอบ เชน  
   
  
 
            3.  ครูใหนกัเรียนเลนเกมจับคู      โดยครูใหนักเรียนจับคูกนั แลวแจก บัตรที่มีโจทยปญหา
การบวกใหคูละ 1 ใบ       แตละคูตองคิดหาคําตอบแลวคนหาบัตรคําตอบที่ตรงกับคําตอบที่คิดไว 
ซ่ึงบัตรคําตอบนั้น ครูจะซอนไวตามที่ตาง ๆในหอง  คูใดที่หาบัตรคําตอบไดเร็ว และถูกตองจะเปน
ผูชนะ 
 
ตัวอยาง           บัตรโจทยปญหาการบวก        บัตรคําตอบ  
   
  
   

 
 
 
 
 

1,500 + 485 =    ,  2,550 + 4,500 =  

   วันแรกเดนิรอบองคพระปฐมเจดยีไดระยะทาง  
2,750  กาว  วนัที่สองเดินได  4,570  กาว  รวมสองวัน
เดินไดระยะทางเทาไร 

4,910 

7,320 

     ศรรามขายขาวหลามไดเงนิ  3,657  บาท  สมชาย
ขายขาวหลามไดเงิน  1,253  บาท  รวมขายขาวหลาม
ไดเงินกี่บาท 
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 4.  ครูแนะนําและอธิบายเรือ่งโจทยปญหาการบวก และการหาคําตอบโดยใชเทคนิค 
KWDL วามีขั้นตอนอยางไร และนักเรียนจะตองทําอยางไรบางในแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL 
 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
 1.  ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกใหนกัเรียนชวยกันอาน ดังนี ้
 
  

 
 
2.  ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL   ที่ติดไวบนกระดาน     จากนั้น

ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกอีก  1  ขอ        ใหนกัเรียนชวยกันวเิคราะหโจทย แลวให
อาสาสมัครออกมาเขียนแสดงวิธีทํา   และหาคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

4. ครู และนกัเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวกโดยใชเทคนิค KWDL 
ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนาํ 
1.  นักเรียนรวมกลุมเพื่อทํากจิกรรม 
2.  ครูแจกใบงานที่ 1 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน  

โดยครูคอยใหคําแนะนํา  ดูแล  อยางใกลชิด 
3.  ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่

กลุมหาได  
4.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ      และขั้นตอนการ

แกโจทยปญหาที่ถูกตอง 
ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ 
1.  ครูแจกใบงานที่  2  แลวใหนักเรยีนฝกวเิคราะหโจทย และหาคําตอบเปนรายบุคคล 
2.  ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรยีนแลกกันตรวจกับเพือ่น

เพื่อรวมคะแนนของแตละคน 

“ แมคารอยมาลัยได  1,550  พวง  ซ้ือมาเพิม่อีก  2,550  พวง   
แมคามีมาลัยทัง้หมดกีพ่วง” 
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ขั้นสรุปบทเรยีนและวัดผลประเมินผล 
1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.  บัตรโจทยปญหาการบวก และบัตรคําตอบ 
 2.  ตาราง  KWDL 
 3.  ใบงานที่ 1  (โจทยปญหาการบวก) 
 4.  ใบงานที่  2  (โจทยปญหาการบวก) 
  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานของนักเรียนเปนกลุม 
2. ตรวจใบงานของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.  ใบงานที่ 1 
 2.  ใบงานที่  2 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในตาราง  KWDL 
 
 
 
 
 
 

K 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

W 
โจทยตองการทราบ

อะไร 

D 
ดําเนินการ 

แกโจทยปญหาอยางไร 

L 
คําตอบที่ได 
คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
กลุม..........................................................................  ช้ัน.................................................................... 

 

ใบงานที่  1 

 

1.  มานีมีดินสอ  12  แทง  แมซ้ือใหอีก  15  แทง  มานีมีดนิสอทั้งหมดกีแ่ทง 
2.  วันแรกขายเสื้อไดเงิน  452  บาท  วันทีส่องขายได  259  บาท  รวมสองวัน 
ขายเสื้อไดกี่บาท 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในตาราง  KWDL 
 
 
 
 
 
 

K 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

W 
โจทยตองการทราบ

อะไร 

D 
ดําเนินการ 

แกโจทยปญหาอยางไร 

L 
คําตอบที่ได 
คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
ช่ือ..........................................................................  ช้ัน......................................  เลขที่...................... 

 

ใบงานที่  2 

 

1.  พี่มีปลาหมอสี  1,259  ตัว  นองมีมากกวาพี่  355  ตัว  นองมีปลาทั้งหมดกี่ตวั 
2.  แมซ้ือดอกบัว  295  ดอก  ซ้ือดอกกุหลาบมากกวาดอกบัว  99  ดอก  แมมีดอกกุหลาบ
ทั้งหมดกีด่อก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนคิ  KWDL 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการลบ      เวลา       1    ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 

โจทยปญหาการลบ  คือ    สถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะ
ของการนําจํานวนหนึ่งออกจากจํานวนหนึ่งที่กําหนดให หรือการเปรยีบเทียบจํานวนสองจํานวนวา
แตกตางกนัอยางไร  ผลที่เหลือ หรือที่ตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถ
วิเคราะหโจทยโดยใชเทคนคิ KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

K : โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
W : โจทยตองการทราบอะไร 
D : ดําเนินการแกโจทยปญหาอยางไร 
L : คําตอบที่ไดคืออะไร 

 
มาตรฐานการเรียนรู  

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 

 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
 และหาคําตอบได 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา           เขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทําและ
หาคําตอบจากโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 

 
สาระการเรียนรู 

โจทยปญหาการลบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 168

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1.  ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  คือ  เมื่อกําหนดสถานการณโจทย
ปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได  จากนั้นนักเรยีนจะสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทํา  และหาคําตอบจากโจทยปญหาการลบที่
กําหนดใหได 
 2.  ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการลบ  โดยครูเขียนประโยคสัญลักษณการลบ    แลวให
นักเรียนชวยกนัหาคําตอบ เชน  
   
  
 
  

ขั้นนําเสนอเนือ้หาใหม 
 1.  ครูติดแถบโจทยปญหาการลบใหนักเรยีนอาน ดังนี ้
 
 
 
 2.  ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คาํตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู

เสนอสถานการณโจทยปญหาการลบอีก 1 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวใหอาสาสมัคร
ออกมาเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

4. ครู และนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการลบโดยใชเทคนิค KWDL 
 
 
 

“ แมมีเงิน  5,470 บาท  ซ้ือโทรทัศนราคา  3,990  บาท  แมเหลือเงินกี่บาท ”   

1,235 - 550 =    ,  957 - 477 =  
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ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนาํ 
1.  นักเรียนรวมกลุมเพื่อทํากจิกรรม 
2.  ครูแจกใบงานที่ 1 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน  

โดยครูคอยใหคําแนะนํา  ดูแล  อยางใกลชิด 
3.  ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่

กลุมหาได  
4.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ      และขั้นตอนการ

แกโจทยปญหาที่ถูกตอง 
ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ 
1.  ครูแจกใบงานที่  2  แลวใหนักเรยีนฝกวเิคราะหโจทย และหาคําตอบเปนรายบุคคล 
2.  ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรยีนแลกกันตรวจกับเพือ่น

เพื่อรวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและวัดผลประเมินผล 
1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แถบโจทยปญหาการลบ 
 2.  ตาราง  KWDL 
 3.  ใบงานที่ 1  (โจทยปญหาการลบ) 
 4.  ใบงานที่  2  (โจทยปญหาการลบ) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานของนักเรียนเปนกลุม 
2. ตรวจใบงานของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.  ใบงานที่ 1 
 2.  ใบงานที่  2 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในตาราง  KWDL 
 
 
 
 
 
 

K 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

W 
โจทยตองการทราบ

อะไร 

D 
ดําเนินการ 

แกโจทยปญหาอยางไร 

L 
คําตอบที่ได 
คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
กลุม..........................................................................  ช้ัน.................................................................... 

 

ใบงานที่  1 

 

  1.  ฟลมมีเงิน  2,755  บาท  ใหนองไอซไป  1,978  บาท   ฟลมเหลือเงินกี่บาท 
  2.  บีมมีเงิน  19,599  บาท  แบงใหแดน  98,555  บาท  บีมเหลือเงินกี่บาท 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในตาราง  KWDL 
 
 
 
 
 
 

K 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

W 
โจทยตองการทราบ

อะไร 

D 
ดําเนินการ 

แกโจทยปญหาอยางไร 

L 
คําตอบที่ได 
คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
ช่ือ..........................................................................  ช้ัน......................................  เลขที่...................... 

 

ใบงานที่  2 

1.  พี่เบิรดรองเพลงไดเงิน  7,835 บาท ซ้ือของขวัญราคา 3,466 บาท พี่เบิรดเหลือเงิน 
กี่บาท  
2.  วันแรกขายขาวหลามได  4,278  กระบอก  วันที่สองขายได  3,644  กระบอก  วนัแรก 
ขายขาวหลามไดมากกวาวันที่สองกี่กระบอก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
การจัดการเรียนรู  ดวยเทคนคิ  KWDL 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   เวลา       1    ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 

ในการหาคําตอบของโจทยการบวกและการลบระคนที่มีเครื่องหมาย (  )  นั้น ใหหาคาของ
จํานวนคูที่อยูในเครื่องหมาย (  ) กอน แลวจงึไปบวก หรือไปลบกับจํานวนที่เหลือ 

โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณทีโ่จทยปญหาทีแ่ตละขอจะมกีารคิด
คํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน  
 
มาตรฐานการเรียนรู  

 ค 1.4   เขาใจในระบบจํานวน และสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
 ค 6.1   มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.3   มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 

 
  จุดประสงคการเรียนรู 

1.  สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงทีโ่จทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ  และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 

2.  เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคน นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา  เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบได 
 
สาระการเรียนรู 

โจทยการบวกและการลบระคน 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1.  ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อนักเรียนเรียน เร่ือง โจทยปญหา 
การบวก และการลบ (ระคน) แลว นกัเรียนจะสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่
โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่
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กําหนดใหได    และนักเรียนยังจะตองสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขยีนประโยคสัญลักษณ 
แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 
 2.  ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบวกและการลบระคน  โดยครูนําแถบประโยค
สัญลักษณการบวก และการลบ  มาใหนักเรียนฝกชวยกนัคิดหาคําตอบการบวกลบระคน เชน 
 
   
 
 3.  ครูแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ 2 แบบ คือ  
 

แบบที่ 1 (คิดเรียงตัว) แบบที่ 2  (คิดในวงเล็บกอน) 
วิธีทํา                   1,550 - 

        399 
       1,151 + 

        48 
    1,199 

 
ตอบ   ๑,๑๙๙ 

วิธีทํา                399 + 

    48 
     447 

   1,550 - 

   477 
1,073 

ตอบ   ๑,๐๗๓ 

 
 4.  ครูใหนักเรียนสังเกตการคิดหาคําตอบทั้ง 2 แบบ และคําตอบที่ได 
 
ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
 1.  จากโจทยการบวกลบระคน ครูใหนกัเรยีนแสดงความคิดเห็นวาคําตอบของแบบที่ 1 
หรือแบบที่ 2 ที่เปนคําตอบที่ถูก และพยายามหาขอสรุปที่ถูกตอง 
 2.  ครูแนะนําวาการหาคําตอบที่ถูกตองของการบวกลบระคนนั้นตองหาคําตอบของจํานวน
คูที่อยูในเครื่องหมาย (  )  กอน แลวจึงนําไปบวก หรือลบกับจํานวนที่เหลือ 
 3.  ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนมาใหนักเรียนชวยกนัอาน 
ดังนี ้

1,550  -  (399 + 48  )   =   

“ พี่มีเงิน 2,590 บาท   แมใหอีก  2,500 บาท  พี่ทําเงินหาย  1,500 บาท  พี่เหลือเงินกี่บาท” 
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 2.  ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ตดิไวบน

กระดาน   จากนั้นครู แนะนําการวิเคราะหในขั้น   D  แสดงวิธีคิดแลวแปลเปนประโยคสัญลักษณวา  
ในการแกโจทยปญหาการบวก และการลบระคนในแตละขอจะมีการคิดคํานวณมากกวา 1 ขัน้ตอน 
ดังนั้น  เราจะตองวิเคราะหใหไดกอนวา โจทยถามหาอะไร แลวเราจะตองคิดทําส่ิงใดกอนเปน
ขั้นตอนแรกใหใสวงเล็บ เชน จากตัวอยางโจทยปญหาการบวกลบระคนขางตน  โจทยถามวา พี่
เหลือเงินเทาไร ส่ิงที่ตองคิดกอนคือ พี่มีเงนิเทาไร ก็จะไดจาก  
 

(พี่มีเงิน  +  แมใหอีก) =  (2,590  +  500)   
โจทยถามวาพีเ่หลือเงินเทาไร ดังนั้น จะตองลบออกดวยการทําเงินหาย 1,500 บาท 
ดังนั้นประโยคสัญลักษณที่ไดจึงเปน 
(พี่มีเงิน  +  แมใหอีก)- ทําเงินหาย  = พีเ่หลือเงิน 
  (2,590  +  500)   -  1,500 =  
 
 
4.  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนอีก 1 ขอ ใหนกัเรียนชวยกัน

วิเคราะหโจทย และหาคําตอบ 
5.  ครู และนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนรวมกันเกีย่วกับการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก

และการลบระคน 
ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนาํ 

1.  นักเรียนรวมกลุมเพื่อทํากจิกรรม 
2.  ครูแจกใบงานที่ 1 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน  

โดยครูคอยใหคําแนะนํา  ดูแล  อยางใกลชิด 
3.  ครูสุมตัวแทนนักเรยีนออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม

หาได  
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4.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ      และขั้นตอนการ
แกโจทยปญหาที่ถูกตอง 
 
ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ 

1.  ครูแจกใบงานที่  2  แลวใหนักเรยีนฝกวเิคราะหโจทย และหาคําตอบเปนรายบุคคล 
2.  ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรยีนแลกกันตรวจกับเพือ่น

เพื่อรวมคะแนนของแตละคน 
 

ขั้นสรุปบทเรยีนและวัดผลประเมินผล 
1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แถบประโยคสัญลักษณการบวกลบระคน 
 2.  ใบงานที่ 1  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 3.  ใบงานที่  2  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานของนักเรียนเปนกลุม 
2. ตรวจใบงานของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.  ใบงานที่ 1 
 2.  ใบงานที่  2 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในตาราง  KWDL 
 
 
 
 
 
 

K 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

W 
โจทยตองการทราบ

อะไร 

D 
ดําเนินการ 

แกโจทยปญหาอยางไร 

L 
คําตอบที่ได 
คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
กลุม..........................................................................  ช้ัน.................................................................... 

 

ใบงานที่  1 

1.  พอทํางานไดเงิน  8,700  บาท  แมทํางานไดเงนิ  7,720  บาท  พี่ทํางานไดเงนิ  
6,820  บาท   พอกับแมทํางานรวมกนัไดเงนิมากกวาพี่เทาไร 
2.  ฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงเปดไว  2,567  ตัว  เล้ียงไกมากกวาเปน  598  ตัว  เล้ียงสุกร
นอยกวาไก  1,199  ตัว  เล้ียงสุกรไวกี่ตวั 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในตาราง  KWDL 
 
 
 
 
 
 

K 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

W 
โจทยตองการทราบ

อะไร 

D 
ดําเนินการ 

แกโจทยปญหาอยางไร 

L 
คําตอบที่ได 
คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
ช่ือ..........................................................................  ช้ัน......................................  เลขที่...................... 

 

ใบงานที่  2 

1.  ครูหนอยไดเงินเดือน ๆ ละ  10,200  บาท  สอนพิเศษไดเงินอกี  2,700  บาท  เสีย
คาใชจายในบานเดือนละ  67,500  บาท  ครูหนอยเหลือเงินเทาไร 
2.  สวนสัตวแหงหนึ่งมีสัตวทั้งหมด  32,570  ชนิด  เปนสัตวบก  12,500  ชนิด  สัตวน้ํา  
9,877  ชนิด   ที่เหลือเปนสัตวคร่ึงบกครึ่งน้าํกี่ชนิด 
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แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง...............................................................  ช้ันประถมศึกษาปที่.................. 
ครูผูสอน..............................................................  โรงเรียน................................................................ 
 

ประเด็นคําถาม สอดคลอง ไมสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
1.  ความสอดคลองของจุดประสงค 
การเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู................. 
2.  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู 
กับวัตถุประสงค............................................ 
3.  ความสอดคลองของเนื้อหากับ
จุดประสงค………………………………… 
4.  ความสอดคลองของเนื้อหากับกจิกรรม
การเรียนรู..................................................... 
5.  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู
กับสาระสําคัญ.............................................. 
6.  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู
กับความสามารถของนักเรียน....................... 
7.  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
จุดประสงค.................................................... 
8.  วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ  
พฤติกรรมการเรียนดานความรู ทักษะ เจตคติ 
9.  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับ     
กจิกรรมการเรยีนรู...................................... 
10.  โดยภาพรวมความสอดคลองของ
องคประกอบในการเขียนแผนการสอน........ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
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ช่ือผูสังเกต........................................................................................................................................... 
ผูรับการสังเกต..................................................................................................................................... 
เร่ือง...........................................................................................  ช้ันประถมศึกษาปที่......................... 
วัน..................  เดือน....................................  พ.ศ.................  เวลา..................  น.  ถึง.................  น. 
 
 
คําชี้แจง  ใหผูสังเกตการสอนบันทึกพฤตกิรรมการสอนของครูตามความเปนจริง  โดยพิจารณาจาก
ประเด็นทีก่ําหนดไวในแตละขอ 

ปฏิบัติ / ปรากฏ            หมายถึง    มีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ในแบบประเมิน 
            ไมปฏิบัติ / ไมปรากฏ    หมายถึง    ไมมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ในแบบประเมนิ 
 

กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWDL 
ปฏิบตั/ิ 
ปรากฏ 

ไมปฏิบตั/ิ 
ไมปรากฏ 

บันทึก 
พฤติกรรมเพิ่มเติม 

1. ขั้นนํา 
    1.1  ทบทวนความรูเดิม 
    1.2  แจงจดุประสงค 
การเรียนรู / วธีิการเรียนรู 
    1.3  เราความสนใจ 
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
    นําเสนอเนือ้หาหรือทักษะใหม  
    2.1  การใหตัวอยางโจทยปญหา 
    2.2  ครูและนักเรียนรวมกนัแกโจทยปญหา          

 
………… 
………… 

 
………… 
 

 
………… 
………… 

 
………… 
………… 

 
………… 

 
 

………… 
………… 

 
………………… 
………………… 

 
………………… 

 
 

………………… 
………………… 

 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ดวยวิธีสอนแบบ  KWDL 
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กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWDL ปฏิบตั/ิ 
ปรากฏ 

ไมปฏิบตั/ิ 
ไมปรากฏ 

บันทึก 
พฤติกรรมเพิ่มเติม 

         2.3  ถามคําถามนักเรียนเพื่อกระตุนให
นักเรียนตอบคาํถามตามขั้นตอน  KWDL  
ตามลําดับ 
           -   โจทยบอกอะไรบาง (K) 
           -  โจทยตองการใหหาอะไร  เขียนประโยค
สัญลักษณไดอยางไรบาง (W) 
          -  ครูและนักเรยีนรวมกันแกปญหา  (D) 
          -  ตรวจคําตอบรวมกนัสรุปและ 
แกปญหา  (L)      
    2.4  ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูก 
    2.5  ใชส่ือประกอบการอธบิาย 
    2.6  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปน
ระยะ 
3.  ขั้นฝกทักษะโดยครแูนะนาํ 
    3.1  ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล/ เปนคูหรือ 
กลุมยอยโดยครูแนะนาํตามบตัรกิจกรรม KWDL 
    3.2  ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
อยางทั่วถึง 
    3.3  ซักถาม-อธิบายเพิ่มเตมิและ ใหขอมูล
ยอนกลับการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
4. ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ 
    4.1  ฝกเปนคู หรือเปนกลุม  
    4.2  ฝกทักษะเปนรายบุคคล 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผลประเมินผล 
    5.1 ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปเนื้อหา 
    5.2  ทบทวนและใหการบาน 

 
 
 

………… 
………… 

 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 

 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
………… 

 
………… 
………… 

 
 
 

………… 
………… 

 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 

 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
………… 

 
………… 
………… 

 
 
 

………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 
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วัน  เดือน  ป เวลา คาบ
ท่ี ครูผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ นักเรียน

ชั้น 
11 กันยายน 49 

 
10.20–11.20 น. 
12.20-13.10 น. 
12.20-13.10 น. 

3 
4 
4 

ครูสมจิตร  พานแกว 
ครูฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 
ครูพนอ  คํานุชนารถ 

ครูฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 
ครูสมจิตร  พานแกว 
ครูกิตติวรรณ  คชเสนี 

ป.3/1 
ป.3/4 
ป.3/3 

12 กันยายน 49 12.20-13.14 น. 4 ครูสมจิตร  พานแกว ครูมณฑิรา  พุทธผล ป.3/2 
13 กันยายน 49 10.20-11.20 น. 2 ครูมณฑิรา  พุทธผล ครูสมจิตร  พานแกว ป.3/4 
19 กันยายน 49 13.10-14.10 น. 

14.10-15.10 น. 
5 
6 

ครูสมจิตร  พานแกว 
ครูฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 

ครูฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 
ครูสมจิตร  พานแกว 

ป.3/1 
ป.3/4 

20 กันยายน 49 12.20-13.10 น. 4 ครูสมจิตร  พานแกว ครูมณฑิรา  พุทธผล ป.3/2 
21 กันยายน 49 09.00-10.00 น. 

10.20-11.20 น. 
13.10-14.10 น. 

2 
3 
5 

ครูกิตติวรรณ  คชเสนี 
ครูพนอ  คํานุชนารถ 
ครูมณฑิรา  พุทธผล 

ครูพนอ  คํานุชนารถ 
ครูกิตติวรรณ  คชเสนี 
ครูสมจิตร  พานแกว 

ป.3/5 
ป.3/3 
ป.3/4 

25 กันยายน 49 10.20-11.20 น. 
10.20-11.20 น. 
14.10-15.10 น. 
15.10-16.00 น. 

2 
2 
6 
7 

ครูกิตติวรรณ  คชเสนี 
ครูสมจิตร  พานแกว 
ครูฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 
ครูสมจิตร  พานแกว 

ครูพนอ  คํานุชนารถ 
ครูฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 
ครูสมจิตร  พานแกว 
ครูมณฑิรา  พุทธผล 

ป.3/5 
ป.3/1 
ป.3/4 
ป.3/2 

26 กันยายน 49 09.00-10.00 น. 
10.20-11.20 น. 
14.10- 15.10 น. 

2 
3 
6 

ครูมณฑิรา  พุทธผล 
ครูกิตติวรรณ  คชเสนี 
ครูพนอ  คํานุชนารถ 

ครูสมจิตร  พานแกว 
ครูพนอ  คํานุชนารถ 
ครูกิตติวรรณ  คชเสนี 

ป.3/4 
ป.3/5 
ป.3/3 

 
หมายเหตุ  ทุกวันศุกร  ผูวิจัยและครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  5  คน  รวมกัน
ประชุมนําเสนอผลการสังเกตและเสนอขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน  รวมทั้งการวางแผนรวมกันในการพัฒนา  
ปรับปรุงการเรียนการสอน  ณ  หองเกียรติยศ  เวลา  08.15 – 09.00  น.

ตารางสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  

(ตั้งแตวันที่  11  กันยายน  -  26  กันยายน  2549) 
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ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอน  จํานวน  6   ขอ 
 

1. เพศ.................... 
2. อายุ...................  ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................. 
4. ประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร.......................  ป 
5. ประสบการณจากการอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกับการนิเทศการสอน  (ระยะเวลา 

ยอนหลัง  3  ป)  จํานวน.........  คร้ัง  จากหนวยงาน............................................................................. 
6. ประสบการณจากการอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกับจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ  

....................  เคย  .......................  ไมเคย  
จํานวน........................ คร้ัง  จากหนวยงาน.........................................................................................   

7. ประสบการณจากการอบรมหรือสัมมนาเกีย่วกับจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
และเทคนิค  KWDL  

....................  เคย  .......................  ไมเคย 
จํานวน........................ คร้ัง  จากหนวยงาน.........................................................................................   
 
 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  จํานวน  3  ขอ 
 

1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  เหมาะสมกับการสอนวิชาคณติศาสตร  
หรือไม  อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

แบบสัมภาษณความคดิเห็นของครูผูสอนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWDL  ภายหลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
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2.  ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWDL  ใหกับเพื่อนครูที่สอนในระดับชัน้อืน่ไดในระดับใดและดวยวิธีใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.   ทานพบปญหา  และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL 
อะไรบาง  และทานมีแนวทางหรือขอเสนอแนะการใชเทคนิค  KWDL  ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  จํานวน  4  ขอ 
 

1. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรบัสภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
ของทานหรือไมและชวยปรบัปรุงหรือพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2.   ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ 

แบบเพื่อนชวยเพื่อนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดในระดับใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.    ทานคิดวาขั้นตอนของวธีิการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นเหมาะสมหรือไม  อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.   ทานพบปญหา  และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนอะไรบาง   
และทานมแีนวทางหรือขอเสนอแนะในการแกปญหานัน้ไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

แบบสัมภาษณความคดิเห็นของครูผูสอนที่มีตอ             
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
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คําชี้แจง   1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด  45  ขอ 
    2.  ใหนกัเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ( )  คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพยีงขอเดียวลงใน
กระดาษคําตอบ 
 
 
 
 
 
 

จากโจทยใหนกัเรียนตอบคําถามขอ  1-2 
1.  นักเรียนสามารถหาคําตอบไดโดยวิธีใด 
     ก.  การบวก    ข.  การลบ 
     ค.  การคูณ    ง.  การหาร 
2.  เขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
     ก.  215 + 235 =     ข.  215 - 235 =    
     ค.  215 × 235 =     ง.  215 ÷ 235 =    
3.  แมคาขายปลาชอนไดเงิน  390  บาท  ขายปลาหมอนิลไดเงิน  455  บาท  แมคาขายปลาไดเงิน
ทั้งหมดกี่บาท 
     ก.  745  บาท    ข.  755 บาท   
     ค.  845  บาท    ง.   855  บาท 
4.  ขาวสารกระสอบที่หนึ่ง  หนัก  159  กิโลกรัม  กระสอบที่สองหนัก  268  กิโลกรัม   ขาวสาร  
สองกระสอบหนักกี่กิโลกรัม 
     ก.  317  กิโลกรัม   ข.  327  กิโลกรัม 
     ค.  417  กิโลกรัม   ง.  427  กิโลกรัม 
5.  วันแรกขายดอกกหุลาบได  796  ดอก  วันที่สองขายได  537  ดอก  รวมสองวันขายดอกกุหลาบ
ไดทั้งหมดกี่ดอก 
     ก.     256  ดอก   ข.    266  ดอก 
     ค.  1,233  ดอก   ง.  1,333  ดอก 

แบบทดสอบกอน -หลังเรียน   
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  การลบ  และโจทยระคนบวก  ลบ 

คุณแมซ้ือตนมะลิ  215  ตน    ซ้ือมาเพิ่มอีก  235  ตน 
คุณแมมีตนมะลิทั้งหมดกี่ตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 186

6.  แมคาขายสมโอไดเงิน  1,250  บาท  ขายทุเรียนไดเงนิ  1,450  บาท  ขายมังคุดไดเงนิ  950  บาท  
แมคาขายผลไมไดเงินทั้งหมดเทาไร 
     ก.  2,550  บาท   ข.  2,650  บาท 
     ค.  3,550  บาท   ง.  3,650  บาท 
7.  โรงเรียนบอสโกพิทักษมนีักเรียน  จํานวน  2,457  คน  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภมีนักเรียน  
จํานวน  5,720  คน  รวมสองโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดเทาไร 
      ก.  7,077  คน   ข.  7,177  คน 
      ค.  8,177  คน   ง.  9,177  คน 
8.  พี่ปองมีเงิน  1,360  บาท  คุณพอใหเงินอีก  865  บาท  รวมพี่ปองมีเงนิเทาไร 
       ก.  2,252  บาท   ข.  2,468  บาท 
       ค.  2,352  บาท    ง.  2,225  บาท 
9.  ฉันมีเงิน  1,820  บาท  พี่มีเงิน  มากกวาฉัน  786   บาท  พี่มีเงินกี่บาท 
       ก.  2,606  บาท   ข.  2,660  บาท 
       ค.  2,577  บาท    ง.  2,066  บาท 
10.  พอเล้ียงปลาทับทิม  1,342  ตัว  ซ้ือปลาหมอสีมาเพิ่ม  729  ตัว  พอมีปลาทั้งหมดเทาไร 
       ก.  1,984  ตัว   ข.  3,206  ตัว 
       ค.  2,071  ตัว   ง.  2,370  ตัว 
11.  แมคาขายน้ําดื่มขวดเล็กได  1,120  ขวด  ขวดใหญ  1,085  ขวด  แมคาขายน้ําดื่มไดทั้งหมด 
กี่ขวด 
       ก.  2,341  ขวด   ข.  2,205  ขวด 
       ค.  1,380  ขวด   ง.  2,495  ขวด 
12.  มีดอกบัว  640  ดอก  มีดอกกุหลาบมากกวาดอกบวั  73  ดอก  มีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอก 
       ก.  960  ดอก   ข.  824  ดอก 
       ค.  749  ดอก   ง.  713  ดอก 
13.  กระเปาราคา  128  บาท  รองเทาราคา  256  บาท  ซ้ือสินคาทั้งหมดจะตองจายเงินเทาไร 
       ก.  495  บาท   ข.  271  บาท 
       ค.  384  บาท   ง.  353  บาท 
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14.  หนูหิน่ขายสมไป  250  กิโลกรัม  ขายมังคุด  105  กโิลกรัม   หนูหิน่ขายผลไมทั้งหมดไดกี่
กิโลกรัม 
        ก.  450  กิโลกรัม   ข.  572  กิโลกรัม 
        ค.  361  กิโลกรัม   ง.  355  กิโลกรัม 
15.  รถไฟขบวนหนึ่งมีผูโดยสารเปนผูใหญ  675  คน  เด็ก  201  คน  รถไฟขบวนนีม้ีผูโดยสาร
ทั้งหมดกี่คน 
        ก.  592  คน     ข.  896  คน 
        ค.  876  คน    ง.  325  คน 
16.  แมคายางไกไว  360  ไม  ขายไป  276  ไม  เหลือไกยางกีไ่ม 
       ก.  84  ไม    ข.  104  ไม 
       ค.  516  ไม    ง.  616  ไม 
17.  พี่ขายอาหารไดเงิน 655  บาท  ขายผลไมไดเงิน  456  บาท  พี่ขายอาหารไดมากกวาผลไมกี่บาท 
       ก.  99  บาท    ข.  109  บาท 
       ค.  199  บาท   ง.  299  บาท 
18.  ปามีสวนสม  520  ไร  แมมีสวนลําไย  125  ไร  ปามีสวนสมมากกวาแมกีไ่ร 
       ก.   395  ไร    ข.  405  ไร 
       ค. 545  ไร    ง.  645  ไร 
19.  โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด  5,700  คน  เปนนักเรียนชาย  2,475  คน  เปนนกัเรียนหญิงกี่คน 
        ก.  3,225  คน   ข.  3,235  คน 
        ค.  2,225  คน   ง.  2,235  คน 
20.  โรงเรียนมีหนังสือการตูน  9,800  เลม  บริจาคใหหองสมุดโรงเรียนอ่ืน  3,645  เลม  โรงเรียน
เหลือหนังสือการตนูกี่เลม 
       ก.  5,155  เลม   ข.  5,165  เลม 
       ค.  6,155  เลม   ง.  6,165  เลม 
21.  ซ้ือพัดลม  1  ตัว  ราคา  260  บาท  โทรทัศน  ราคา  3,890  บาท  โทรทัศนมีราคาแพงกวา 
พัดลมกี่บาท 
       ก.  2,630  บาท   ข.  3,630  บาท 
       ค.  3,150  บาท   ง.  4,150  บาท 
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22.  โทรทัศนสีราคาเครื่องละ  8,964  บาท  มีเงินอยู  5,680  บาท  ตองหาเงินเพิ่มอีกเทาไร 
       ก.  1,684  บาท   ข.  3,284  บาท 
       ค.  3,324  บาท   ง.  14,644  บาท 
23.  สมมีเงิน  2,890  บาท  ซ้ือเส้ือยืดราคา  580  บาท  จะเหลือเงินเทาไร 
       ก.  2,310  บาท   ข.  3,100  บาท 
       ค.  3,370  บาท   ง.  3,470  บาท 
24.  มีเงิน  500  บาท  ซ้ือสม  5  กิโลกรัม  จายเงินไป  380  บาท  จะเหลือเงินกี่บาท 
       ก.  220  บาท   ข.  200  บาท 
       ค.  115  บาท   ง.  120  บาท 
25.  พอมีเงิน  8,450  บาท  แมมีนอยกวาพอ  989  บาท  แมมีเงินเทาไร 
       ก.  7,450  บาท   ข.  7,461  บาท 
       ค.  8,539  บาท   ง.  9,439  บาท 
26.  โรงเรียนแหงหนึ่งมีนกัเรียนอยู  58,670  คน  เปนนกัเรียนหญิง  28,905  คน  ที่เหลือเปน
นักเรียนชายกีค่น 
       ก.  29,765  คน   ข.  30,375  คน 
       ค.  30,075  คน   ง.  31,684  คน 
27.  โรงงานแหงหนึ่งผลิตเสือ้ได  28,965  ตัว  ผลิตกางเกงไดนอยกวา  26,850  ตัว  โรงเรียนผลิต
กางเกงไดกี่ตวั 
       ก.  2,002  ตัว   ข.  2,415  ตัว 
       ค.  2,110  ตัว   ง.  2,115  ตัว 
28.  มีไขเปด  4,879  ฟอง  แบงขายไป  1,869  ฟอง  จะเหลือไขเปดกีฟ่อง 
       ก.  3,610  ฟอง   ข.  3,639  ฟอง 
       ค.  3,001  ฟอง   ง.  3,010  ฟอง 
29.  ขายมะมวงไป  5,670  กโิลกรัม  ขายสมไป  9,685  กโิลกรัม  ขายสมไดมากกวามะมวงกี่
กิโลกรัม 
       ก.  3,015  กิโลกรัม   ข.  4,015  กิโลกรัม 
       ค.  4,215  กิโลกรัม   ง.  4,235  กิโลกรัม 
30.  คุณปูมีที่ดนิ  7,850  ไร  ปลูกตนกุหลาบไป  969  ไร  จะเหลือที่ดินกี่ไร 
       ก.  7,119  ไร   ข.  7,009  ไร 
       ค.  6,881  ไร   ง.  6,081  ไร    
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31.  แมมีเงิน  1,000  บาท  ซ้ือเส้ือ 1 ตัว  ราคา  455  บาท  ซ้ือรองเทา  1  คู  ราคา  259  บาท   
แมเหลือเงินเทาไร  เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
        ก.  1,000 - (455 + 259) =   ข.  1,000 - (455 - 259) =   
        ค.  1,000 + (455 + 259) =   ง.  1,000 + (455 - 259) =   
32.  หนังสือเลมหนึ่งมีทั้งหมด  950  หนา  วันแรกอานได  376  หนา  วนัที่สองอานได  473  หนา  
ยังเหลือที่ยังไมอานอีกกีห่นา  เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
        ก.  950 - (376 + 473) =    ข.  950 - (376 - 473) =   
        ค.  950+ (376 + 473) =    ง.  950 + (376 - 473) =   
33.  จากโจทยขอ  32  คําตอบที่ไดคือเทาไร 
        ก.  31  หนา    ข.  41  หนา 
        ค.  51  หนา    ง.  101  หนา 
 
 
 
 

จากโจทยใหนกัเรียนตอบคําถามขอ  34 - 35 
34.  จากโจทยเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
        ก.  (7,596 - 4,750) + 954 =   ข.  (7,596 - 4,750) – 954 =   
        ค.  (7,596 + 4,750) + 954 =   ง.  (7,596 + 4,750) – 954 =   
35.  จากโจทย  คําตอบที่ไดคือเทาไร 
         ก.  3,500  ตัว   ข.  3,600  ตัว 
         ค.  3,700  ตัว   ง.  3,800  ตัว 
36.  พี่ทํางานไดเงินเดือน ๆ ละ  8,560  บาท  สอนพิเศษไดเงินอกี  2,700  บาท  จายคาน้ํามันรถ
เดือนละ  2,500  บาท  พี่เหลือเงินเดือนละเทาไร 
       ก.  8,660  บาท   ข.  8,760  บาท 
       ค.  9,660  บาท   ง.  9,760  บาท 
37.  สวนสัตวแหงหนึ่งมีสัตวทั้งหมด  2,570  ชนิด  เปนสัตวบก  950  ชนิด  สัตวน้ํา  547  ชนิด    
ที่เหลือเปนสัตวคร่ึงบกครึ่งน้าํกี่ชนิด 
       ก.  933  ชนิด   ข.  943  ชนิด 
       ค.  1,073  ชนิด   ง.  1,043  ชนิด 
 

โรงงานผลิตตุกตาหมี  7,596  ตัว  ขายไป  4,750  ตัว     
ผลิตเพิ่มอีก  954  ตัว  ปจจุบนัโรงงานมีตุกตาหมีกี่ตวั 
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38.  พอทํางานไดเงิน  9,180  บาท  แมทํางานไดเงนิ  5,720  บาท  พี่ทํางานไดเงนิ  3,750  บาท   
แมกับพี่ทํางานรวมกนัไดเงนิมากกวาพอเทาไร 
      ก.  170  บาท    ข.  290  บาท        
      ค.  370  บาท    ง.  390  บาท 
39.  ฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงเปดไว  2,237  ตัว  เล้ียงไกมากกวาเปน  968  ตัว  เล้ียงสุกรนอยกวาไก  
1,078  ตัว  เล้ียงสุกรไวกี่ตวั 
       ก.  2,127  ตัว   ข.  2,712  ตัว        
       ค.  7,211  ตัว   ง.  2,121  ตัว 
40.  ตายมีเงิน  4,375  บาท  ปาใหอีก  2,000  บาท  ถาซ้ือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งราคา  5,500  บาท  
ตายจะเหลือเงนิเทาไร 
       ก.  877  บาท   ข.  875  บาท 
       ค.  787  บาท   ง.  885  บาท  
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ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 
1. ก 21. ข 
2. ก 22. ข 
3. ค 23. ก 
4. ง 24. ง 
5. ง 25. ข 
6. ง 26. ก 
7. ค 27. ง 
8. ง 28. ง 
9. ก 29. ข 
10. ค 30 ค 
11. ข 31. ก 
12. ง 32. ก 
13. ค 33. ง 
14. ง 34. ก 
15. ค 35. ง 
16. ก 36. ข 
17. ค 37. ค 
18. ก 38. ข 
19. ก 39. ก 
20. ค 40. ข 

เฉลยแบบทดสอบกอน -หลังเรียน   
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  ลบ  และโจทยระคนบวก  ลบ 
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ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ.................... 
  2.    การเรียนพิเศษคณิตศาสตร                เรียน    ไมเรียน 
  3.    ระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ปการศึกษาที่ผานมา........................... 
 

ตอนที่  2  ใหนักเรียนทําเครือ่งหมาย   ลงในชองวางทางขวามือเพยีงชองใดชองหนึ่ง ตาม
ความรูสึกและความคิดเหน็ของนักเรียนเกีย่วกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL   
 

☺    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยมาก 
    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอย 

 
ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ ☺   
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

1. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู  เปนลําดับตอเนื่อง  
ไมสับสน..................................................................... 

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

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

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

2. นักเรียนสามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอน........................................................................ 

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

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

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

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนได. ............... ............... ............... 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยคณิตศาสตร 

ไดอยางเปนระบบ........................................................ 
 
............... 

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

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

5. นักเรียนเขาใจและใชกระบวนการแกโจทยปญหา 
ไดดวยตนเองมากขึ้น................................................... 

   

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 193

ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการ ☺   

 ดานบรรยากาศ    
6. การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค  KWDL ชวย

กระตุนใหนกัเรียนสนใจอยากเรยีนรูวิชาคณิตศาสตร 
 
............... 

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

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

7. นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการมีสวนรวม 
ในการปฏิบัตกิิจกรรม................................................. 

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

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

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

8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในการเรยีน
วิชาคณิตศาสตรมากขึ้น............................................... 

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

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

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

9. นักเรียนสนุก  และมีความสขุในการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร........................................................... 

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

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

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

10. ครูคอยใหความชวยเหลือ แนะนํานักเรยีนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง  ทําใหมีบรรยากาศ 
เปนกันเอง...................................................................  

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

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

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

 ดานประโยชนท่ีไดรับ    
11. นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องโจทยปญหา 

เพิ่มมากขึ้น.................................................................. 
 
............... 

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

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

12. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยและแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรไดดวยตนเอง........................................... 

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

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

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

13. นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบและมีขั้นตอน.......... ............... ............... ............... 
14. เทคนิค KWDL ชวยใหการเรียนวิชาคณิตศาสตร

นาสนใจ  ไมนาเบื่อ..................................................... 
 
............... 

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

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

15 นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค  KWDL  ไปใช
ในการเรยีนรูวชิาอ่ืน ๆ ได........................................... 

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

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

 
............... 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแผนการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

  
ตารางที่  16  ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ สวนประกอบของแผนการนเิทศและขอความที่ประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

1. สาระสําคัญการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อนเปนการนิเทศ
รูปแบบหนึ่งทีส่ามารถพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
ใหมีประสิทธภิาพได 

+1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงคปลายทาง  ครูผูสอนเห็นความสําคัญของการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนทีช่วยสงเสริมใหครูสามารถ
จัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL  ได 

+1 +1 +1 1.00 

3. จุดประสงคนําทางมีความสอดคลองกับแผนการนิเทศ +1 +1 +1 1.00 
4. ขอบขายของการนิเทศมีความสอดคลองกับแผนการนิเทศ +1 +1 +1 1.00 
5. กิจกรรมการนเิทศมีความสอดคลองกับแผนการนิเทศ +1 +1 +1 1.00 
6. ส่ือ / เครื่องมือที่ใชในการนิเทศมีความสอดคลองกับ

แผนการนิเทศ 
+1 +1 +1 1.00 

7. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับแผนการนิเทศ +1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 

 
ตารางที่  17  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัด 
                     การเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 

 
ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 
รวมคา 
IOC 

1. เทคนิค  KWDL  มาจากคําวา    What you know ? , 
What you want to know ?, What you do to find out ?, 
และ What you learned ? 

+1 +1 +1 1.00 

2. เทคนิค  KWDL  ตองใชคําถามหรือการถามคําถามของครู   
เปนสําคัญ  เพื่อใหไดคําตอบจากนกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

3. เทคนิค  KWDL  จะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิผล  
ตองอาศัยระดบัความสามารถและสติปญญาของนักเรียน
เปนหลัก 

+1 +1 0 0.66 

4. เทคนิค  KWDL  เปนเทคนิคการจัดการเรยีนที่เหมาะสม
สําหรับนํามาใชในการจดัการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
เพียงอยางเดยีวเทานัน้ 

+1 +1 +1 1.00 

5. เทคนิค  KWDL  สามารถพัฒนาทักษะการอานและ 
การเขียนของนักเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

6. เทคนิค  KWDL  จะกําหนดใหนักเรยีนไดฝกคิดหาคําตอบ   
ตามกรอบและตามลําดับขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 

7. กอนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  ครูควรแนะนาํ  
อธิบายใหนกัเรียนรูจักเทคนคิดังกลาวพรอมกับการฝกคดิ
ในแตละขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 

8. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ควรใชตาราง KWDL +1 +1 +1 1.00 
9. การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค  KWDL  สามารถสลับ

ขั้นตอนกิจกรรมไดตามความสะดวก 
+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  17  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

10. การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค  KWDL  เนนใหนกัเรียนหา
คําตอบ ที่ถูกตองและหลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 

11. เทคนิค   KWDL  เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการ
เรียนรู   เรื่องโจทยปญหาเทานั้น 

+1 +1 0 0.67 

12. ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนคิ  
KWDL  ขั้น  K  คือ  ขั้นตอนที่กําหนดใหนักเรียนบอกวา
เรารูอะไรหรือโจทยบอกอะไรใหเราบาง 

+1 +1 +1 1.00 

13. ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนคิ  
KWDL  ขั้น  W  คือ  ขั้นตอนที่ใหนักเรยีนบอกวาเรา
ตองการรูอะไรหรือโจทยใหหาอะไร 

+1 +1 +1 1.00 

14. ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนคิ  
KWDL  ขั้น  D  คือ  ขั้นตอนที่ใหนักเรยีนแสดงวิธีทํา 
เพื่อหาคําตอบ 

+1 +1 +1 1.00 

15. ในการจดัการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดวยเทคนคิ  
KWDL  ขั้น  L  คือ  ขั้นตอนที่ใหนักเรยีนตรวจสอบ
คําตอบวาถูกหรือผิด เทานั้น 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่น 

 
ตารางที่  18  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
                     การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

 
ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 
รวมคา 
IOC 

1. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองมาจากความตองการ    
ความสมัครใจในการปรับปรงุการจัดการเรยีนรูของตนเอง
และของเพื่อนครูเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 1.00 

2. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองประกอบดวย 
การสังเกตการสอนและการวเิคราะหที่เปนระบบตอเนื่อง 

+1 +1 +1 1.00 

3. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองมี 
การประชุมกอนและหลังการสังเกต 

+1 +1 0 0.66 

4. การประชุมภายหลังการสังเกตการสอนทกุครั้ง   
เพื่อวิเคราะหผลการสังเกตการสอนรวมกัน คิดหาแผนการ
แกปญหาและเพื่อวางแผนการสอนครั้งตอไป 

+1 +1 +1 1.00 

5. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองมกีารวางแผน 
อยางเปนระบบ  และดําเนินการนิเทศอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 1.00 

6. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการนเิทศการสอน 
ในชั้นเรยีนเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู 
ของครูที่สงผลถึงนักเรียนโดยตรง 

+1 +1 +1 1.00 

7. บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนควรเปน
เพื่อนครูที่สอนในรายวิชาเดยีวกันดวยวิธีเดียวกันเทานั้น 

+1 +1 +1 1.00 

8. การสรางและเลือกใชเครื่องมือสังเกตการสอน 
จะตองมีความสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  18  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

9. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรบัการแกไข 
และปรับปรุงการเรียนการสอนของครูเทานั้น 

+1 +1 +1 1.00 

10. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถนํามาใชควบคูกับ
การวิจยัในชัน้เรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

+1 +1 0 0.66 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 

ตารางที่  19  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู  
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

1. ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

2. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกบัวัตถุประสงค +1 +1 +1 1.00 
3. ความสอดคลองของเทคนิค  KWDL  กับจดุประสงค +1 +1 0 0.66 
4. ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
5. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกบัสาระสําคัญ +1 +1 +1 1.00 
6. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกบัความสามารถ

ของนักเรียน 
+1 +1 +1 1.00 

7. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 +1 1.00 
8. วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียน

ดานความรู ทักษะ เจตคติ 
+1 +1 +1 1.00 

9. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
10. โดยภาพรวมความสอดคลองขององคประกอบในการ

เขียนแผนการสอน 
+1 +1 +1 1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู     
 

ตารางที่  20  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

1. ขั้นนํา     
 1.1  ทบทวนความรูเดิม +1 +1 +1 1.00 
 1.2  แจงจดุประสงค +1 +1 +1 1.00 
 1.3  เราความสนใจ +1 +1 +1 1.00 

2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม     
 2.1  การใหตวัอยางโจทยปญหา +1 +1 +1 1.00 
 2.2  ครูและนกัเรียนรวมกันแกโจทยปญหา    +1 +1 +1 1.00 
 2.3  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  K +1 +1 +1 1.00 
 2.4  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  W +1 +1 +1 1.00 
 2.5  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  D +1 +1 +1 1.00 
 2.6  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  L +1 +1 +1 1.00 
 2.7  ชมเชยเมือ่นักเรียนทําถูก +1 +1 +1 1.00 
 2.8  ใชส่ือประกอบการอธบิาย +1 +1 +1 1.00 
 2.9  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีนเปนระยะ +1 +1 +1 1.00 

3. ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนาํ     
  3.1  ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล / เปนคูหรือกลุมยอย  

โดยครูแนะนําตามบัตรกิจกรรม KWDL 
+1 +1 +1 1.00 

 3.2  ติดตามดแูลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง +1 +1 +1 1.00 
 3.3  ซักถาม-อธิบายเพิ่มเติมและใหขอมูลยอนกลับ 

การฝกปฏิบัติของนักเรียน 
+1 +1 +1 1.00 

4. ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ     
 4.1  ฝกทักษะเปนคูหรือเปนกลุม      +1 +1 +1 1.00 
 4.2  ฝกทกัษะเปนรายบุคคล      +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 202

ตารางที่  20  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

5. ขั้นสรุปบทเรยีนและวัดผลประเมินผล     
 5.1  ครูและนกัเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
 5.2  ทบทวนและใหการบาน +1 +1 +1 1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอน 
          ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 

 
ตารางที่  21  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครผููสอน 
                    ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 
  

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

1. ขั้นตอนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  เหมาะสม
กับการสอนวชิาคณิตศาสตร  หรือไม  อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

2. ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL ใหกับ 
เพื่อนครูที่สอนในระดับชั้นอื่นไดในระดบัใด 
และดวยวิธีใด 

+1 +1 +1 1.00 

3. ทานพบปญหา  และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL  อะไรบาง  และทานมี
แนวทางหรือขอเสนอแนะการใชเทคนิค  KWDL   
ใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลสูงสุดอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 
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 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอน 
          ท่ีมีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
ตารางที่  22  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครผููสอน 
                     ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

1. ทานคิดวาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับ
สภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของทานหรือไม
และชวยปรับปรุงหรือพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 
ไดอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

2. ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจ   
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนในกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดในระดับใด 

+1 +1 +1 1.00 

3. ทานคิดวาขั้นตอนของวิธีการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน
เหมาะสมหรือไม  อยางไร 

+1 +1 0 0.66 

4. ทานพบปญหา  และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนอะไรบาง  และทานมีแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะในการแกปญหานั้นไดอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ   
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  การลบ  และโจทยปญหาระคนบวก  ลบ 

กอน – หลัง  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL   
 
ตารางที่  23  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ  เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  การลบ   
                     และโจทยปญหาระคนบวก  ลบ  กอน – หลัง  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWDL   
  

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

1. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  1 

+1 +1 +1 1.00 

2. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  2 

+1 +1 +1 1.00 

3. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  3 

+1 +1 +1 1.00 

4. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  4 

+1 +1 +1 1.00 

5. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  5 

+1 +1 +1 1.00 

6. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  6 

+1 +1 +1 1.00 

7. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  7 

+1 +1 +1 1.00 

8. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  8 

+1 +1 +1 1.00 

9. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  9 

+1 +1 +1 1.00 

10. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  10 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
  

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

11. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  11 

+1 +1 +1 1.00 

12. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  12 

+1 +1 +1 1.00 

13. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  13 

+1 +1 +1 1.00 

14. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  14 

+1 +1 +1 1.00 

15. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการบวก  ขอที่  15 

+1 +1 +1 1.00 

16. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  16 

+1 +1 +1 1.00 

17. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  17 

+1 +1 +1 1.00 

18. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  18 

+1 +1 +1 1.00 

19. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  19 

+1 +1 +1 1.00 

20. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  20 

+1 +1 +1 1.00 

21. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  21 

+1 +1 +1 1.00 

22. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  22 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
  

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

23. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  23 

+1 +1 +1 1.00 

24. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  24 

+1 +1 +1 1.00 

25. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  25 

+1 +1 +1 1.00 

26. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  26 

+1 +1 +1 1.00 

27. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  27 

+1 +1 +1 1.00 

28. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  28 

+1 +1 +1 1.00 

29. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  29 

+1 +1 +1 1.00 

30. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาการลบ  ขอที่  30 

+1 +1 +1 1.00 

31. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  31 

+1 +1 +1 1.00 

32. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  32 

+1 +1 +1 1.00 

33. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  33 

+1 +1 +1 1.00 

34. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  34 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

35. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  35 

+1 +1 +1 1.00 

36. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  36 

+1 +1 +1 1.00 

37. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  37 

+1 +1 +1 1.00 

38. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  38 

+1 +1 +1 1.00 

39. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  39 

+1 +1 +1 1.00 

40. ความสอดคลองของประเดน็การทดสอบทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร  ดานโจทยปญหาระคนบวก ลบ  ขอที่  40 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  24  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อมั่นของ 
                     แบบทดสอบ  เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  การลบ  และโจทยปญหาระคนบวก  ลบ   
 

ขอท่ี คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) ขอท่ี คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) 
1. 0.09 -0.18* 31. 0.54 0.34 
2. 0.76 0.06* 32. 0.59 0.61 
3. 0.74 0.52 33. 0.54 0.56 
4. 0.74 0.45 34. 0.59 0.33 
5. 0.74 0.30 35. 0.70 0.56 
6. 0.70 0.59 36. 0.43 0.63 
7. 0.70 0.51 37. 0.50 0.71 
8. 0.61 0.71 38. 0.65 0.55 
9. 0.48 0.49 39. 0.54 0.52 

10. 0.70 0.63 40. 0.65 0.51 
11. 0.61 0.60 41. 0.52 0.38 
12. 0.61 0.55 42. 0.48 0.15* 

13. 0.76 0.55 43. 0.33 0.43 
14. 0.74 0.50 44. 0.43 0.44 
15. 0.65 0.65 45. 0.22 0.14* 

16. 0.70 0.63 46. 0.57 0.50 
17. 0.83* 0.48 47. 0.39 0.56 
18. 0.72 0.42 48. 0.52 0.46 
19. 0.76 0.63 49. 0.39 0.35 
20. 0.72 0.57 50. 0.41 0.44 
21. 0.65 0.55 51. 0.35 0.49 
22. 0.70 0.53 52. 0.57 0.50 
23. 0.63 0.67 53. 0.39 0.60 
24. 0.57 0.33 54. 0.39 0.65 
25. 0.41 0.47 55. 0.37 0.09* 

26. 0.61 0.48 56. 0.43 0.25 
27. 0.41 0.30 57. 0.35 0.30 
28. 0.61 0.19* 58. 0.41 0.28 
29. 0.65 0.46 59. 0.30 0.14* 

30. 0.43 0.34 60 0.39 0.28 
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หมายเหตุ  ขอท่ีถูกตัดออกเพราะ 
1. ขอสอบขอที่  17  มีคาความยากงาย  (p)  สูงกวา  0.80  จดัเปนขอสอบที่งายเกนิไป 
2. ขอสอบขอที่  1 , 2 , 28 , 42 , 45 , 55 , 59  มีคาอํานาจจําแนก  (r)  ต่ํากวา  0.20   

จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนด 
3. เนื่องจากขอสอบมีจํานวนเกนิความตองการ  ผูวิจัยจึงตดัออกดวยการพจิารณาคา 

คาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ประกอบรวมกัน  ไดแก  ขอสอบขอที่  5 , 13 , 22 , 
15 , 27 , 35, 41 , 43 , 56 , 57 , 58 , 60 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
          ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 

 
ตารางที่  25  ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
                    ที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWDL 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
1. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู  เปนลําดับตอเนื่อง   

ไมสับสน 
+1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนได +1 +1 +1 1.00 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยคณติศาสตรไดอยางเปน

ระบบ 
+1 +1 +1 1.00 

5. นักเรียนเขาใจและใชกระบวนการแกโจทยปญหาไดดวย
ตนเองมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

 ดานบรรยากาศในการเรียนรู     
6. การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ดวยเทคนิค KWDL  

ชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
+1 +1 +1 1.00 

7. นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 

8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในการเรยีน 
วิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

9. นักเรียนสนุก  และมีความสขุในการเรียนวิชาคณิตศาสตร +1 +1 +1 1.00 
10. ครูคอยใหความชวยเหลือ แนะนํา  นักเรยีนในการปฏิบตัิ

กิจกรรมอยางทั่วถึง   ทําใหมีบรรยากาศเปนกันเอง 
+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  25  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวมคา 
IOC 

  ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม     
11. นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องโจทยปญหาเพิ่มมากขึน้ +1 +1 +1 1.00 
12. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยและแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรไดดวยตนเอง 
+1 +1 +1 1.00 

13. นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบและมีขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
14. เทคนิค KWDL ชวยใหการเรียนวิชาคณิตศาสตรนาสนใจ  

ไมนาเบื่อ 
+1 +1 +1 1.00 

15. นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค  KWDL  ไปใชใน
การเรียนรูวิชาอื่น ๆ ได 

+1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 213

ตารางที่ 26  ผลการประเมินความสามารถในการจดัการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  แผนที่  1  ของครูผูสอนคณิตศาสตร  จําแนกตามประเด็นคําถาม 
   

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ / ปรากฏ ไมปฏิบตัิ / ไมปรากฏ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค KWDL 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม 

1.  ขั้นนํา             
     1.1  ทบทวนความรูเดิม      5 - - - - - - 
     1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรู      5 - - - - - - 
     1.3  เราความสนใจ      5 - - - - - - 
2.  ขั้นสอนเนื้อหาใหม             
     2.1  การใหตัวอยางโจทยปญหา      5 - - - - - - 
     2.2  ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา      5 - - - - - - 
     2.3  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  K      5 - - - - - - 
     2.4  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  W      5 - - - - - - 
     2.5  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  D      5 - - - - - - 
     2.6  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  L      5 - - - - - - 
     2.7  ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูก      5 - - - - - - 
     2.8  ใชสื่อประกอบการอธิบาย      5 - - - - - - 
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 ตารางที่ 26  (ตอ) 
   

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ / ปรากฏ ไมปฏิบตัิ / ไมปรากฏ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค KWDL 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม 

     2.9  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ      5 - - - - - - 
3.  ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนํา             

3.1 ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล/ เปนคูหรือ 
กลุมยอย โดยครแูนะนําตามบัตรกิจกรรมKWDL      5 - - - - - - 

     3.2  ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง      5 - - - - - - 
     3.3  ซักถาม-อธิบายเพิ่มเติมและใหขอมูล 
ยอนกลับการฝกปฏิบัติของนักเรียน  - -   3 -   - - 2 

4.  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ             
     4.1   ฝกทักษะเปนรายบุคคล  - -   3 -   - - 2 
     4.2   ฝกทักษะเปนคู หรือเปนกลุม           5 - - - - - - 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผล             
     5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา      5 - - - - - - 
     5.2  ทบทวนและใหการบาน      5 - - - - - - 
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 ตารางที่  27  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  แผนที่  2 ของครูผูสอนคณิตศาสตร  จําแนกตามประเด็นคําถาม 
   

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ / ปรากฏ ไมปฏิบตัิ / ไมปรากฏ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค KWDL 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม 

1.  ขั้นนํา             
     1.1  ทบทวนความรูเดิม      5 - - - - - - 
     1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรู      5 - - - - - - 
     1.3  เราความสนใจ      5 - - - - - - 
2.  ขั้นสอนเนื้อหาใหม             
     2.1  การใหตัวอยางโจทยปญหา      5 - - - - - - 
     2.2  ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา      5 - - - - - - 
     2.3  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  K      5 - - - - - - 
     2.4  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  W      5 - - - - - - 
     2.5  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  D      5 - - - - - - 
     2.6  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  L      5 - - - - - - 
     2.7  ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูก      5 - - - - - - 
     2.8  ใชสื่อประกอบการอธิบาย      5 - - - - - - 
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ตารางที่ 27  (ตอ) 
   

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ / ปรากฏ ไมปฏิบตัิ / ไมปรากฏ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค KWDL 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม 

     2.9  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ      5 - - - - - - 
3.  ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนํา             

3.1  ปฏิบัติเปนรายบุคคล/ เปนคูหรือ 
กลุมยอย โดยครแูนะนําตามบัตรกิจกรรมKWDL      5 - - - - - - 

     3.2  ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง      5 - - - - - - 
     3.3  ซักถาม-อธิบายเพิ่มเติมและใหขอมูล 
ยอนกลับการฝกปฏิบัติของนักเรียน  - -   3 -   - - 2 

4.  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ             
     4.1   ฝกทักษะเปนรายบุคคล  - -   3 -   - - 2 
     4.2   ฝกทักษะเปนคู หรือเปนกลุม           5 - - - - - - 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผล             
     5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา      5 - - - - - - 
     5.2  ทบทวนและใหการบาน      5 - - - - - - 
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ตารางที่  28  ผลการประเมินความสามารถในการจดัการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL  แผนที่  3 ของครูผูสอนคณิตศาสตร  จําแนกตามประเด็นคําถาม  
   

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ / ปรากฏ ไมปฏิบตัิ / ไมปรากฏ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค KWDL 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม 

1.  ขั้นนํา             
     1.1  ทบทวนความรูเดิม      5 - - - - - - 
     1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรู      5 - - - - - - 
     1.3  เราความสนใจ      5 - - - - - - 
2.  ขั้นสอนเนื้อหาใหม             
     2.1  การใหตัวอยางโจทยปญหา      5 - - - - - - 
     2.2  ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา      5 - - - - - - 
     2.3  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  K      5 - - - - - - 
     2.4  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  W      5 - - - - - - 
     2.5  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  D      5 - - - - - - 
     2.6  ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้น  L      5 - - - - - - 
     2.7  ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูก      5 - - - - - - 
     2.8  ใชสื่อประกอบการอธิบาย      5 - - - - - - 
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 ตารางที่  28  (ตอ) 
   

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ / ปรากฏ ไมปฏิบตัิ / ไมปรากฏ ประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค KWDL 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 รวม 

     2.9  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ      5 - - - - - - 
3.  ขั้นฝกทักษะโดยครูแนะนํา             

3.2 ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล/ เปนคูหรือ 
กลุมยอย โดยครแูนะนําตามบัตรกิจกรรมKWDL      5 - - - - - - 

     3.2  ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง      5 - - - - - - 
     3.3  ซักถาม-อธิบายเพิ่มเติมและใหขอมูล 
ยอนกลับการฝกปฏิบัติของนักเรียน  - -   3 -   - - 2 

4.  ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ             
     4.1   ฝกทักษะเปนรายบุคคล  - -   3 -   - - 2 
     4.2   ฝกทักษะเปนคู หรือเปนกลุม           5 - - - - - - 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผล             
     5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา      5 - - - - - - 
     5.2  ทบทวนและใหการบาน      5 - - - - - - 
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ภาคผนวก  จ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่  29  สถิติ  Wilcoxon  Signed-rank  Test  คะแนนแบบแบบทดสอบความรูความเขาใจ 
       เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและ 
       หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

POSTTEST 5 14.0000 .70711 13.00 15.00 
PRETEST 5 11.6000 1.54658 10.00 13.00 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 

PRE - POST Negative Ranks 5a 3.00 15.00 
 Positive Ranks 0b   .00     .00 
 Ties 0c   
 Total 5   

a.  PRE < POST 
b.  PRE > POST 
c.  PRE = POST 

  
Test Statistics 
 PRE - POST 
  Z -2.032a 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .042 

a  Based on positive ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตารางที่  30  สถิติ  Wilcoxon  Signed-rank  Test  คะแนนแบบแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
       การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการ 
       นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

POSTTEST 5 9.8000 .44721 9.00 10.00 
PRETEST 5 8.8000 .83666 8.00 10.00 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 

PRE - POST Negative Ranks 4a 2.50 10.00 
 Positive Ranks 0b   .00     .00 
 Ties 1c   
 Total 5   

a.  PRE < POST 
b.  PRE > POST 
c.  PRE = POST 

  
Test Statistics 
 PRE - POST 
  Z -1.890a 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .059 

a  Based on positive ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตารางที่  31  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร  
       เร่ือง โจทยปญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรู   
       ดวยเทคนคิ  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน 
 

T-Test Dependent 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 33.2300 200 5.8711 .4151 

 PRETEST 26.3800 200 7.0079 .4955 
 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 POSTTEST & PRETEST 200 .825 .000 

 
Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
 

Std. Deviation 
 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 
t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Pair 1POST - PRE 6.8500 3.9631 .2802 6.2974 7.4026 24.444 199 .000 
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ตารางที่  32  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร  
   เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 กอนและหลังการจัดการเรยีนรู   
    ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
T-Test Dependent   
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 37.4146 41 2.8808 .4499 

 PRETEST 30.0488 41 3.7413 .5843 
 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 POSTTEST & PRETEST 41 .643 .000 

 
Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
 

Std. Deviation 
 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 
t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Pair 1POST - PRE 7.3659 2.9048 .4537 6.4490 8.2827 16.237 40 .000 
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ตารางที่  33  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร  
   เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 กอนและหลังการจัดการเรยีนรู   
    ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
T-Test Dependent   
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 31.4390 41 5.5993 .8745 

 PRETEST 25.0732 41 5.5109 .8607 
 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 POSTTEST & PRETEST 41 .826 .000 

 
Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
 

Std. Deviation 
 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 
t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Pair 1 POST - PRE 6.3659 3.2769 .5118 5.3315 7.4002 12.439 40 .000 
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ตารางที่  34  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร  
   เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรู   
    ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
T-Test Dependent   
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 32.0256 39 5.5701 .8919 

 PRETEST 25.4103 39 6.5443 1.0479 
 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 POSTTEST & PRETEST 39 .877 .000 

 
Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
 

Std. Deviation 
 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 
t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Pair 1 POST - PRE 6.6154 3.1507 .5045 7.6367 5.5940 13.112 38 .000 
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ตารางที่  35  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร  
   เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/4 กอนและหลังการจัดการเรยีนรู   
    ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
T-Test Dependent   

 
Paired Samples Statistics 

 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTTEST 33.0000 41 6.2450 .9753 
 PRETEST 25.8293 41 8.3063 1.2972 

 
Paired Samples Correlations 

 
  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTTEST & PRETEST 41 .789 .000 
 

Paired Samples Test 
 

Paired Differences 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference Mean 

 
Std. Deviation 

 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 
t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Pair 1 POST - PRE 7.1707 5.1083 .7978 5.5583 8.7831 8.988 40 .000 
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ตารางที่  36  สถิติ  t-test dependent  คะแนนแบบแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร  
   เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/5 กอนและหลังการจัดการเรยีนรู   
    ดวยเทคนิค  KWDL  โดยครูที่ไดรับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
T-Test Dependent   
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POSTTEST 32.1316 38 6.5354 1.0602 

 PRETEST 25.4211 38 8.8612 1.4375 
 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 POSTTEST & PRETEST 38 .834 .000 

 
Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
 

Std. Deviation 
 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 
t 
 

df 
 

Sig.  
(2-tailed) 

 
Pair 1 POST - PRE 6.7105 4.9588 .8044 5.0806 8.3404 8.342 37 .000 
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