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48253305 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

คําสําคัญ : การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน / สมรรถภาพการจัดการเรียนรู / เทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL 

         ประนอม   พรมเกตุ : การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี,   ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ   

และ อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล.  283 หนา.  

 

         การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนของ

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน, 2) เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน, 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูเทคนิคดวยTAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตร หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน, 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มีตอการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อน, 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน, 6) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียน 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูเทคนิคดวย TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน และ 7) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI  รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 64 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน แบบทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ 

เทคนิค KWDL แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มี

ตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL  แบบทดสอบเรื่องโจทยปญหา และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL การวิเคราะหขอมูลใชคา 

รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis)  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1) หลังจากการไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศและการจัดการเรียนรู

มากข้ึน   

 2) ดานความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL พบวาครู มีความสามารถใน      

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL อยูในระดับสูง  

 3)  ครูมีความคิดเห็นวา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับสภาพการจัดการเรียนรู ในโรงเรียน และมี

ความคิดเห็นวา การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตร  

 4)  ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาที่ 6 กอนและหลัง      

การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL โดยภาพรวม พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5)  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 
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48253305 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORDS : PEER COACHING / INSTRUCTIONAL COMPETENCY / TAI TECHNIQUE  
      TOGETHER WITH KWDL TECHNIQUE 
        PRANORM   PROMKATE : PEER COACHING FOR THE DEVELOPMENT OF 
INSTRUCTIONAL COMPETENCY OF MATHEMATICS TEACHERS TOWARD TAI 
TECHNIQUE TOGETHER WITH KWDL TECHNIQUE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. 
WATCHARA LOWRIENDEE, Ph,D., ASST.PROF.MAREAM NILLAPUN, Ed.D AND 
PRASERT  MONGKOL, Ed.  283 pp. 
 
        The purposes lf this research were : 1) to compare the knowledge and 
comprehension in peer coaching of the mathematics teachers before and after receiving peer 
coaching, 2) to compare the knowledge and comprehension in TAI technique together with 
KWDL technique of the mathematics teachers before and after receiving peer coaching, 3) to 
study the abilities in writing instructional plans of mathematics teachers after receiving peer 
coaching, 4) to investigate the mathematics teachers’ opinions toward peer coaching, 5) to 
investigate the mathematics teachers’ opinions toward TAI technique together with KWDL 
technique, 6) to compare the learning outcomes on mathematics problem solving of the 
students before and after the instruction with TAI technique together with KWDL technique by 
the teachers received peer coaching and 7) to investigate students’ opinions toward the 
instruction with TAI technique together with KWDL technique. The sample were 2 third and 
sixth grade teachers and 28 of third and 36 of sixth grade students. The instruments were 
peer coaching plans, knowledge and comprehension tests on peer coaching and TAI 
technique together KWDL technique, evaluation form of the lesson plans, instructional 
observation form, the interview form the mathematics teachers, learning outcomes tests and 
questionnaires. The data were analyzed by the statistical means of percentage (%) , mean 
(Χ ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis. 
        The results of the research were as follow : 
        1) After peer coaching the mathematics teachers’ knowledge and comprehension 
in supervision and instruction gained dramatically. 
        2) The teachers’ ability in writing instructional plans were at a high ability level. 
        3) The teachers perceived that peer coaching was appropriate for the instruction in 
schools and TAI technique together with KWDL technique was appropriate for Mathematics 
instruction. 
        4) The students’ learning outcomes in mathematics problem solving before and 
after the instruction with TAI technique together KWDL technique were statistically significant 
different at the .05 level. 
        5) The students’ opinions toward TAI technique together KWDL technique 
instruction over all were at a high agreement level. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Department of Curriculum and Instruction   Graduate School, Silpakorn University  Academic Year 2007 
Student’s signature..................................... 
Thesis Advisors’ signature   1…………….….……….. 2………..…...………….. 3…….…..…..………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

         วิทยานิพนธ เร่ือง “การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด     

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร” ฉบับนี้สําเร็จ

ลุลวงได ดวยความกรุณาเอาใจใส ดูแล ใหคําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

ปรับปรุงจนมีความสมบูรณ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี ผูเปนอาจารยที่ปรึกษา

และควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ    อาจารย ดร. ประเสริฐ  มงคล 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยราตรี  รุงทวีชัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ          

เปนอยางสูง 

         ขอขอบพระคุณ อาจารยลําดวน  ไกรคุณาศัย อาจารยอารมณ  วงษบัณฑิต และ

อาจารยกนิษฐา เชาววัฒนกุล ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบแกไขปรับปรุงเคร่ืองมือในการ

วิจัย 

         ขอขอบพระคุณ บาทหลวงสุรนันท กวยมงคล และซิสเตอร นวนันท  แสนยากุล 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง ที่ใหความอนุเคราะหดวยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกใน  

การวิจัยเปนอยางดี 

         ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เปนกําลังใจที่ดีเสมอมา 

         ทายนี้ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

ที่เปนกําลังใจ ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ใหคําแนะนําทางการศึกษาแกผูวิจัยเสมอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบัญ 

 
 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย .....................................................................................................  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ.................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................  ฉ 

สารบัญตาราง .............................................................................................................  ฏ 

สารบัญภาพ................................................................................................................  ฑ 

สารบัญภาพประกอบ...................................................................................................  ฒ 

บทที ่  

1 บทนาํ ................................................................................................................. 1 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ........................................................ 1 

  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั .......................................................................... 9 

  วัตถุประสงคของการวิจัย .............................................................................. 14 

  ขอคําถามของการวิจยั .................................................................................. 14 

  สมมติฐานการวิจัย ....................................................................................... 15 

  ขอบเขตการวจิัย........................................................................................... 15 

  นิยามศัพทเฉพาะ ......................................................................................... 17 

2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ .......................................................................................... 19 

  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน........................................................................ 19 

   ความหมายและความเปนมาของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ................. 20 

   รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ...................................................... 20 

   ขอเสนอแนะในการเลือกใชการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน .......................... 23 

   การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับการพัฒนาบุคลากร ................................ 24 

   เคร่ืองมือสังเกตการสอน ......................................................................... 25 

  หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรู  

   คณิตศาสตร .......................................................................................... 27 

   หลักการ................................................................................................ 27 

   จุดมุงหมาย ........................................................................................... 27 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ 

บทที ่ หนา 

   สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ....................................................... 29 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ อูทอง พุทธศักราช 2548  

   สาระการเรียนรูคณิตศาสตร .................................................................... 30 

   หลักการ................................................................................................ 30 

   จุดมุงหมาย ........................................................................................... 31 

   วิสัยทัศน ............................................................................................... 31 

   พันธกิจ ................................................................................................. 32 

   เปาหมาย .............................................................................................. 32 

   คุณลักษณะอันพงึประสงค ..................................................................... 33 

   โครงสราง .............................................................................................. 33 

   คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษา  

    ปที่ 3 โรงเรียนยาแซฟอุปถัมภ อูทอง .................................................. 35 

  โจทยปญหาคณิตศาสตร............................................................................... 42 

   ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร ................................................. 42 

   รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร ....................................................... 43 

   กระบวนการจดัการเรียนรูการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ......................... 44 

  วิธีสอนคณิตศาสตร ...................................................................................... 50 

   วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง............................................................. 51 

   วิธีสอนโดยการแกปญหาคณิตศาสตรของโพลยา ...................................... 51 

   วิธีสอนโดยการวิเคราะห ......................................................................... 52 

   วิธีสอนแบบแกปญหา............................................................................. 52 

   วิธีสอนจากครูคณิตศาสตรตนแบบ .......................................................... 53 

   เทคนิคการสอนกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล (TAI) .................................... 57 

   องคประกอบของการเรียนแบบกลุมชวยเหลือรายบุคคล ............................ 58 

   ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ............................................................ 61 

   ประโยชนของการสอนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล............................ 63 

  การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL..................................................................... 64 

  การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ....................... 68 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

บทที ่ หนา 

  งานวิจยัที่เกี่ยวของ ....................................................................................... 69 

   งานวิจยัภายในประเทศ .......................................................................... 69 

   งานวิจยัตางประเทศ............................................................................... 74 

3 วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................. 76 

  แบบแผนการวิจัย ......................................................................................... 76 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง............................................................................ 77 

  ตัวแปรที่ศึกษา ............................................................................................. 78 

  เคร่ืองที่ใชในการวิจัย .................................................................................... 78 

  การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือวิจยั ............................................................ 79 

  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลู........................................................................ 96 

  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ..................................... 99 

  สรุป ............................................................................................................ 102 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล .......................................................................................... 105 

  สวนที่ 1   การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่3 และชั้นประถมศึกษาปที ่6 

จํานวน 2 คน ที่ทาํหนาที่เปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศแบบ 

เพื่อนชวยเพื่อน ..........................................................................

 

 

 

106 

  สวนที่ 2 ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนเิทศแบบเพื่อน 

ชวยเพื่อน ..................................................................................

 

106 

  สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหคะแนนจากการปฏิบัติการนิเทศ ........................... 113 

5 สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ ...................................................................... 128 

  สรุปผลการวิจยั ............................................................................................ 129 

  อภิปรายผล.................................................................................................. 130 

  ขอเสนอแนะ ................................................................................................ 134 

   ขอเสนอแนะเพื่อนาํผลการวจิัยไปใช ........................................................ 135 

   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ............................................................ 135 

     

บรรณานุกรม ..............................................................................................................  136 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ 

บทที ่ หนา 

ภาคผนวก  

  ภาคผนวก ก รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจัยขอมูลของ 

ครูผูสอน .............................................................................

 

141 

  ภาคผนวก ข เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ....................................................... 144 

  ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ................................. 257 

  ภาคผนวก ง ผลการทดสอบสมมติฐาน ..................................................... 280 

     

ประวัติผูวิจัย ...............................................................................................................  283 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 

1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ...................................................................... 34 

2 การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา  

  ปที่ 3 จํานวน 11 หนวย  จาํนวน 200 ชั่วโมง.......................................... 36 

3 การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา  

  ปที่ 6 จํานวน 10 หนวย จํานวน 200 ชั่วโมง........................................... 40 

4 การคิดคะแนนความกาวหนาตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือกนั....................... 62 

5 เกณฑการใหคะแนนกลุมไดรับการยกยองตามรูปแบบการสอน  

  แบบรวมมือกนั.................................................................................... 63 

6 ตัวอยางแผนผัง KWDL................................................................................. 65 

7 แบบแผนการวิจัยสําหรับครู ........................................................................... 76 

8 แบบแผนการวิจัยสําหรับนกัเรียน ................................................................... 77 

9 การวิเคราะหเนื้อหา เร่ืองการแกโจทยปญหา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

  และช้ันประถมศึกษาปที่ 6.................................................................... 91 

10 วิธีดําเนินการวิจัย ......................................................................................... 102 

11 เปรียบเทยีบคะแนนความรูความเขาใจเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

  ของครูผูสอนวชิาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศ 

แบบเพื่อนชวยเพื่อน ............................................................................

 

114 

12 เปรียบเทยีบคะแนนความรูความเขาใจเร่ือง การจัดการเรียนรู  

  ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน .............................

 

116 

13 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  

  TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวชิาคณิตศาสตร 

จําแนกตามประเด็นคําถาม ..................................................................

 

119 

14 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ  

  เทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ........................................ 121 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฏ 

ตารางที ่ หนา 

15 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

  ปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศ 

แบบเพื่อนชวยเพื่อน ............................................................................

 

 

125 

16 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่3 และช้ันประถมศึกษา  

  ปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ....... 125 

17 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง โจทยปญหารอยละ................... 254 

18 ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน .............. 258 

19 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจ  

  เกี่ยวกับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน................................................... 259 

20 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจ  

  เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนคิ KWDL............ 261 

21 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู.............. 263 

22 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู........ 264 

23 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็น  

  ของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัด 

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL...................................

 

266 

24 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหา  

  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน กอน-หลังการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL.................................................

 

267 

25 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหา  

  รอยละ กอน-หลัง การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ 

เทคนิค KWDL ....................................................................................

 

269 

26 ผลการวิเคราะหความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ  

  เร่ือง โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร ระคน....................................... 271 

27 ผลการวิเคราะหความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ  

  เร่ือง โจทยปญหา รอยละ ..................................................................... 272 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฐ 

ตารางที ่ หนา 

28 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

  ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนคิ KWDL.............. 273 

29 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI  

  รวมกับเทคนิค KWDL แผนที่ 1 ของครูผูสอนคณิตศาสตร 

จําแนกตามประเด็นคําถาม ..................................................................

 

274 

30 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI  

  รวมกับเทคนิค KWDL แผนที่ 2 ของครูผูสอนคณิตศาสตร 

จําแนกตามประเด็นคําถาม ..................................................................

 

276 

31 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI  

  รวมกับเทคนิค KWDL แผนที่ 3 ของครูผูสอนคณิตศาสตร 

จําแนกตามประเด็นคําถาม ..................................................................

 

278 

32 สถิติ t-test dependent คะแนนแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  

  เร่ือง โจทยปญหาการ บวก ลบ คูณ และหาร ระคนของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที ่3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ..........

 

 

281 

33 สถิติ t-test dependent คะแนนแบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  

  เร่ือง โจทยปญหารอยละ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  

กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน...........................................

 

 

282 
 

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฑ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หนา 

1 วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี อาจารยประจํา  

  สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนิเทศแบบเพื่อน 

ชวยเพื่อน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการสอนแกโจทยปญหา 

คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL.........................................................

 

 

 

107 

2 วิทยากรและครูรวมกันอภิปรายเกีย่วกับประเด็นปญหาในการจัดการเรียน  

  การสอนในหองเรียน............................................................................ 108 

3 วิทยากรสาธิตการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื โดยครูที่เขารวมการอบรม  

  เปนผูปฏิบัติและมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม โดยใหครูเปนนกัเรียน 

และมีการจัดกลุมเพื่อไปศึกษาความรูแลวนํามาอภิปรายรวมกนัและ 

ชวยกนัทําใบงานที่อาจารยไดเตรียมไว ..................................................

 

 

108 

4 บาทหลวงสุรนันท  กวยมงคล ผูทําการแทนผูรับใบอนญุาต/ผูจัดการ  

  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง กลาวขอบคุณคณะวิทยากร 

และมอบของท่ีระลึก ............................................................................

 

109 

5 คณะวิทยากรถายภาพรวมกับครูที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

  เร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

และการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL................

 

109 

6 ผูวิจัยและครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรรวมกัน เขียนแผนการจัดการเรียนรู  

  สรางแบบทดสอบนักเรียน และกําหนดตารางการนเิทศการสอน .............. 110 

7 ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที ่6 สังเกตการสอนของครู  

  ชั้นประถมศึกษาปที ่3.......................................................................... 110 

8 ครูใหความชวยเหลือนักเรียนช้ัน ป.3 ที่สอบชุด ก ไมผานเกณฑ ........................ 111 

9 ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกนัวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอน  

  ในเวลา 12.30 น. ของวันที่มกีารนิเทศการสอน ...................................... 112 

10 ผูวิจัยและครูผูสอนคณิตศาสตรรวมกันประชุมหลังการสังเกตการสอน............... 113 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฒ 

สารบัญภาพประกอบ 
 

แผนภาพที ่ หนา 

1 กรอบแนวคิดของการวิจยั.............................................................................. 13 

2 ข้ันตอนการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน......................................... 81 

3 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ  

  แบบเพื่อนชวยเพื่อน ............................................................................ 82 

4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความรูเกีย่วกับการจัดการเรียนรูดวย  

  เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL........................................................ 84 

5 ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ........................ 86 

6 ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู .................. 88 

7 ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณความคิดเหน็ของครูผูสอน  

  ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวย 

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL........................................................

 

90 

8 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ วัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ........................ 94 

9 ข้ันตอนการสรางและการพฒันาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ............ 96 

10 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนคิ KWDL....................... 98 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         การศึกษาเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่ทําใหสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 

อีกทั้งชวยพัฒนาใหมนุษยทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมและอื่น ๆ จะเห็นไดวา    

ในประเทศตาง ๆ ก็เรงพัฒนาการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนการจัดหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผูเรียน

เอง การศึกษาถือไดวาเปนกระบวนการสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาใหคนมีคุณภาพ หรือเปนมนุษยที่

สมบูรณ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ โดยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเทานั้นที่จะ

เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของมนุษย ตลอดจนคุณลักษณะตาง ๆ ที่จะเรียนรู

และพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูได แตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในปจจุบันผูคนตองปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินชีวิตมีการแขงขันกันมากข้ึน ทําให

คุณภาพชีวิตของประชากรเปล่ียนไป จากสังคมเอ้ืออาทรก็เปนสังคมท่ีมีการชิงดีชิงเดนกันมากข้ึน 

ขาดคุณธรรม  จริยธรรมในสังคม  การศึกษาจําเปนตองสรางปญญาคูกับคุณธรรม  เพื่อ

ประคับประคองใหมีการพัฒนาและใหพลเมืองเปนผูที่สมบูรณ ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ 

พรอมทั้งสรางสรรคคุณภาพสังคมแหงการเรียนรู สังคมท่ีประดวยความเอ้ืออาทรตอกัน ดังนั้น

แผนการศึกษาแหงชาติจึงมุงพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี คนเกง เปนคนที่มีความสุขและมุงสังคมให

เปนสังคมท่ีพึงประสงค มีความเขมแข็งมีดุลยภาพ แตการที่จะบรรลุวัตถุประสงคนั้นมีปจจัย

อิทธิพลที่เปนพลังของการเปลี่ยนแปลง พลังของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีสวนกําหนดนโยบาย  

แผนงาน และโครงการตาง ๆ ตามสภาพความเปนจริงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  (สํานักงาน

กรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 12) ซึ่งสอดคลองกับพระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จ       

พระเจาอยูหัวความวา ปญญาแปลอีกอยางหนึ่งคือความรูทุกอยางที่เลาเรียนมา จดจํามา            

ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นข้ึนมา และที่อบรมฝกฝนใหคลองแคลวข้ึนมา เมื่อมีความรูความ

ชัดเจน ชํานาญในวิชาตาง ๆ  ดังวา จะยังผลใหเกิดความเฉลียวฉลาด แตประการสําคัญนั่นคือ

ความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะรวมกันเปนความสามารถพิเศษข้ึนคือ ความรูจริง 

ความรูแจง  รูตลอด    ซึ่งจะเปนผลตอไปเปนความรูเทาทัน เมื่อรูเทาทันแลวก็จะเห็นแนวทางและ 
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วิธีการที่หลีกเล่ียงใหพนอุปสรรคและปญหา (ทัศนา  แขมมณี 2545 : 169) ซึ่งกฎหมายจาก

แผนพัฒนาประเทศที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีดังนี้  แผนการพัฒนาการศึกษา 

ศาสนาวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลที่ไดรับการคึกษา

ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ ใหเปนกลไกในการสรางคนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

สรางองคกรแหงการเรียนรูและสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อปวงชนชาวไทยจะมีศักยภาพใน   

การพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่สามารถอยูในสังคมอยางเปนสุข รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนา

ชุมชน และประเทศชาติใหกาวหนามั่นคงสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 

2545 ข :1)  จากแนวนโยบายแผนพัฒนาดังกลาว เปนแนวทางในการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 24 กลาวถึง การจัด

กระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีลักษณะโดยสรุปดังนี้ คือ มีการ

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูใชเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติให

ทําได คิดเปน มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาควบคูกันไป  ซึ่งสงผลตอ 

การพัฒนาตนเองและสังคมในระยะยาวเนื่องจากผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณจาก

ส่ิงที่เรียนมาปรับใชในการแกปญหาในการดําเนินชีวิตจริงและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาขอหนึ่งวาใหผูเรียนมีทักษะและ

กระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญาและ

ทักษะในการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ข : 3-4)   

         จากความสําคัญของการศึกษาดังกลาว รวมทั้งนโยบายแผนงานตาง ๆ ในการศึกษา 

ที่พบจะเห็นไดวา แนวโนมการศึกษาของไทย ควรมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในความเปนจริง

ประเทศไทยกําลังประสบวิกฤตการณทางการศึกษาหลายประการที่สําคัญคือ ดานการจัด

หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และแมแตดานการนิเทศการสอนก็ยังไมประสบ

ความสําเร็จ  ในปจจุบันครูสวนใหญไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงค

การเรียนรูได และสาระการเรียนรูที่เปนปญหามากที่สุดคือ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปน

สาระการเรียนรูมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมีความคิด

สรางสรรค มีเหตุมีผล คิดเปนระบบ คิดเปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ

สถานการณ วางแผนตัดสินใจและแกปญหาสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ คณิตศาสตรเปน

เคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้

คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทางดานรางกาย จิตใจ 
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สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปนแกปญหาเปนและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 1-7) และเหตุนี้เองการจัดการเรียนการสอนจึงตองใหสอดคลองกับ

ความถนัด ความตองการ และความสนใจของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล สงเสริมใหผู เ รียนไดคนควาปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู จนพบ

สาระสําคัญของบทเรียน ไดฝกคิด วิเคราะหสรางสรรคจินตนาการ และสามารถแสดงออกได

ชัดเจนมีเหตุผล อยางไรก็ตามปจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนสวนใหญในโรงเรียนยงัใชการสอน

โดยครูเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนนอยทําใหนักเรียนเกิดความ 

เบ่ือหนายในการเรียน สืบเนื่องมาจากครูยังไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอน และสาเหตุอีกประการสําคัญ คือ ครูยังขาดความรูความเขาใจ และแนวทางการจัด    

การเรียนการสอนอยางเหมาะสม จึงกอใหเกิดปญหาข้ึน เนื่องจากเนื้อสาระในแตละวิชาไม       

เทาเทียมกัน นักเรียนแตละคนมีความสามารถและมีวิธีการในการเรียนรูที่แตกตางกันในแตละวิชา 

คือ นักเรียนเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน  ซึ่งนักเรียนทีเรียนเกงก็สามารถทําความเขาใจ

กับเนื้อหาไดเร็ว และมีความกลาแสดงออกกลาที่จะตอบคําถาม มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน

การสอน ทําใหบางคร้ังครูใหความสําคัญกับกลุมนักเรียนที่เรียนเกงมากกวากลุมนักเรียนที่เรียน

ออน สวนนักเรียนที่เรียนออนก็เกิดความเบ่ือหนายและไมสนใจในการเรียน ไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน 

โดยปกตินักเรียนที่เรียนออนจะไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นใด ๆ เนื่องจากขาดความมั่นใจใน

การตอบ อีกทั้งนักเรียนแตละหองมีจํานวนมากครูไมสามารถดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง ซึ่งครูควรให

ความใสใจนักเรียนกลุมออนใหมากข้ึน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและใหเพื่อนที่เรียน

เกงหันมาสนใจชวยเพื่อนที่เรียนออนใหประสบความสําเร็จทางการเรียน ปญหาสําคัญอีกเร่ืองหนึง่

ก็คือ ทุกกลุมสาระมีเนื้อหามาก ครูจึงรีบสอน อยางรวดเร็วเพื่อใหทันกับหลักสูตร ไมคํานึงถึง

ผูเรียน ผูที่เรียนเกงจะเขาใจเนื้อหาไดเร็วแตไมสนใจเพื่อนไมมีการชวยเหลือกัน และขาดความ

เอ้ือเฟอตอกัน ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนบรรยากาศที่ขาดความสัมพันธที่ดีตอกันมี        

การแขงขันกันสูงซึ่งสงผลตอนักเรียนทําใหขาดการหลอหลอมบุคลิกภาพและสรางลักษณะนิสัย

ของคนรุนใหมที่นึกถึงแตตนเองทําเพื่อตนเอง ฝกนิสัยเห็นแกตัวซึ่งสงผลตอตัวผูเรียนโดยตรง 

         คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมี

ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน คิดเปนระบบระเบียบ สามารถวิเคราะหปญหา

และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และ

แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ   

มีความสมดุลทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
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และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ 2545 : 1) จะเห็นไดวาคณิตศาสตร  

ยังเปนวิชาที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน เชน การคาขาย การเงิน เวลา และอ่ืน ๆ อีกทั้งเปน

เคร่ืองมือนําไปสูความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม นอกจากนี้

คณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานสําหรับการคนควาวิจัยทุกประเภท และความเจริญกาวหนาทุกแขนง

ของวิทศาสตร ลวนจําเปนตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรทั้งส้ิน  

         ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหคณิตศาสตรเปน

วิชาที่ทุกคนตองเรียนเพื่อใหมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

และยังเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาอ่ืนๆตอไป แตสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร

ในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จที่เทาควร จะเห็นไดจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติวิชาคณิตศาสตร โดยภาพรวมของประเทศไทยพบวา มีคาเฉล่ียรอยละ 38.88        

(สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. : 2547) ผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 พบวา มีคาเฉล่ียรอยละ 37.98 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี       

เขต 2 : 2548) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียน     

ยอแซฟอุปถัมภอูทอง โดยภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 31.87 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 : 2548) 

         จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดังกลาว พอสรุปไดวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉล่ียไมถึงรอยละ 50 ซึ่งอาจมาจากหลาย

สาเหตุ เชน การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน อุปกรณ ส่ือการสอนที่ไมเหมาะสม หรือ

ข้ึนอยูกับตัวผูเรียนเอง และเนื้อหาที่ยากโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับลักษณะ

ความยากงายของเนื้อหาสาระโดยเฉพาะเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนมักจะมี

ปญหาเกี่ยวกับการวิเคราะหโจทยปญหา ซึ่งสงผลตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนอยางมาก 

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตองมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

สอดคลองกับสติปญญาและวัยของผูเรียน ดังที่ ไพโรจน  เบขุนทด, อางถึงใน สาคร ปนแอ (2547    

: 6) กลาววา การเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองหารูปแบบที่เหมาะสม และ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน สําหรับวิธีการสอนที่สามารถใหผูเรียนแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรได มีหลายวิธี เชน การสอนโดยใชกลวิธี SQRQCQ เปนการสอนแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรโดยการใชการวิเคราะหโจทยปญหา 6 ข้ันตอน การสอนโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA) 

เปนการสอนโดยใหผูเรียนวิเคราะหปญหาและหาแนวทางในการแกปญหาโดยมีข้ันตอนการสอน 
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7 ข้ันตอน การสอนแบบ KWDL ซึ่งเปนเทคนิคในการแกโจทยปญหาโดยใชข้ันตอนการวิเคราะห

โจทย 4 ข้ัน การสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุมแขงขัน

โดยเนนการรวมมือกันในกลุม การสอนแบบรวมมือเทคนิค TAI การจัดกิจกรรมโดยเนน

กระบวนการกลุมแตมีการชวยเหลือเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการใหความชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน    

         จากเทคนิคการจัดการเรียนรูที่กลาวมาขางตนนั้น วิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

การสอนคณิตศาสตรวิธีหนึ่งคือ การสอนแบบรวมมือเทคนิคกลุมชวยเหลือรายบุคคล (TAI) และ

เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบหนึ่งที่ผสมผสานกันระหวาง การรวมมือกันและการสอนเปน

รายบุคคลเพื่อชวยนักเรียน เนื่องจากผูเรียนแตละคนในหองเรียนมีความสามารถแตกแตกตางกัน 

บางคร้ังในการจัดประสบการณ หรือการใชกิจกรรมการสอนแบบรวมมือนั้น ครูตองมีสวนรวมใน

การชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนหรือใหนักเรียนที่เรียนออนมาเรียนซอมเสริมนั่นเอง โดยธรรมชาติ

ของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชความเขาใจมากกวาความจํา บางเนื้อหาอาจจะยากเกินไปที่

ผูเรียนไมสามารถจะอธิบายใหเพื่อนเขาใจได โดยตองอาศัยครูชวย การสอนแบบรวมมือเทคนิค 

TAI สามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูที่แตกตางจากวิธีอ่ืนคือ การทําใหนักเรียนมีการปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนในกลุมมีการชวยเหลือกันทําใหเกิดกําลังใจและต้ังใจเรียน (จิราภาณ รูทํานอง 2540 : 

62)  โดยที่วิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ จะเนนกระบวนการมากกวาการคํานึงถึงตัวผูเรียน

อยางไรก็ตามการสอนคณิตศาสตรเปาหมายสูงสุดของการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน คือ 

ผูเรียนมีความสามารถและทักษะการคิด คํานวณและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได จึงจะ

บอกไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาความสามารถดาน

คณิตศาสตรโดยเฉพาะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นเปนเร่ืองที่ยาก เพราะการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร ผูเรียนตองอานโจทยเขาใจโจทย วิเคราะหโจทยได และตองทราบวาโจทย

ตองการใหตอบอยางไรเพื่อนําไปสูแนวทางในการหาคําตอบของโจทยปญหานั้น ๆ ซึ่งตรงกับ   

การคิดตามลําดับข้ันตอนของเทคนิค KWDL และเปนเทคนิคหนึ่งที่มีการนํามาใชอยางแพรหลาย

ในการสอนคณิตศาสตร สามารถใชในการแกโจทยปญหาไดตรงประเด็น โดยมีข้ันตอนการคิด

แกปญหา 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 นักเรียนชวยกันหาส่ิงที่รูเกี่ยวกับโจทย ข้ันตอนที่ 2 นักเรียน

รวมกันอภิปรายเพื่อหาส่ิงที่ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย ข้ันตอนที่ 3 นักเรียนแตละกลุมชวยกัน

ดําเนินการเพ่ือแกโจทยปญหา และข้ันตอนที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดจาก   

การแกโจทยปญหา โดยการเขียนใหรูปของประโยคสัญลักษณหรือสมการ ซึ่งการใชเทคนิค KWDL 

ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน กลาแสดงความคิดเห็นและรวมมือกันอภิปลายเพื่อหาแนวทาง
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ในการแกปญหา นักเรียนไดฝกการวิเคราะหโจทยปญหาเปนข้ันเปนตอน และไดรับประสบการณ

ใหม (นิรันดร แสงกุหลาบ 2547 : บทคัดยอ) 

         ดวยเหตุนี้เองครูผูสอนคณิตศาสตรควรรูจักวิธีการหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูเพื่อนํามาปรับใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถทําใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางเติมศักยภาพ ซึ่งการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวยให

ครูปรับปรุงและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและสงผลตอผูเรียน ซึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร

การศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ (เดิม) ไดกําหนดใหการนิเทศการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยใชหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ มีการนิเทศอยางทั่วถึงตอเนื่อง และ       

มีคุณภาพ  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน 

ประกอบกับในสภาพปจจุบันครูยังมีปญหาและขอจํากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

หลายประการ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไมบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังนั้น เพื่อใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีข้ึนบรรลุจุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษา ควรมีการจัดใหมีระบบ         

การนิเทศการศึกษาในทุกโรงเรียนที่เนนการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปน    

การสนับสนุนและสงเสริมครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และตรงกับ

จุดมุงหมายที่แทจริงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผานระบบการนิเทศการศึกษา         

การนิเทศสอนโดยการสนับสนุนจากผูบริหารอยางตอเนื่อง ซึ่งผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร

ทุกคน มีบทบาทสําคัญในการนิเทศภายในโรงเรียนที่จะชวยใหการพัฒนาคุณภาพการจัด        

การจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ (สํานักงานคณะกรรมการ       

การประถมศึกษาแหงชาติ 2542 : 1) 

         การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนน้ันมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายการนิเทศการศึกษาไวหลาย

ลักษณะ เชน แฮรีส  (Harris, อางถึงใน ธีรพงษ ทวีวรรณ 2541 : 1) กลาววา การนิเทศการศึกษา 

คือ การที่บุคลากรในโรงเรียนไดกระทํากับบุคคลหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด เพื่อคงไวหรือการเปลี่ยนแปลง            

การปฏิบัติงานของโรงเรียน และสงัด อุทรานันท (2530 : 84) ไดใหความหมายของการนิเทศ

การศึกษาวา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทํางานรวมกันของครูและผูนิเทศเพื่อใหไดมา   

ซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้การนิเทศการสอนซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่ง

ที่สําคัญของการนิเทศการศึกษาที่เปนกระบวนการดําเนินงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 7 

การนิเทศ เพื่อพัฒนาการสอนของครู อันจะนําไปสูผลการเรียนรูที่ดีข้ึนของนักเรียนโดยตรง หรือ

อาจกลาวไดวา งานนิเทศการสอนเปนงานที่ชวยใหครูปรับปรุงการเรียนการสอนไดดีข้ึน           

(ชัชว  เถาวชาลี, อางถึงใน หนึ่งฤทัย เต็กจินดา 2540 : 43) และการที่ครูผูสอนไดรับการนิเทศ

ภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยใหครูไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

มีความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติมากข้ึน มีความมั่นใจและคลองตัวในการปฏิบัติงาน (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 : 10-11) การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศ       

การสอนเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ หรือมีอิทธิพลตอการสอนของครูในโรงเรียนทุกระดับ และครูมี

ความตองการรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ การนิเทศการสอนยัง

เปนการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งผูมีหนาที่ในการนิเทศการสอนของครู ประกอบดวย 

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูผูสอน หรือเพื่อนรวมงาน (สงัด อุทรานันท 2530 : 59) 

         เนื่องจากการนิเทศการสอน ก็คือ การใหความชวยเหลือใหการสนับสนุน สงเสริม หรือ

แนะนํา การปฏิบัติ การสอน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สงผลถึงการเรียนรูของ

ผู เ รียนโดยตรง  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการนิ เทศการสอนในโรงเ รียนก็ เพื่อให เกิด                  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูโดยตรง โดยที่เปาหมายหลักของการนิเทศการสอนใน

ปจจุบันก็เพื่อชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนของตนเองได และปฏิบัติการจัดการเรียน     

การสอนของตนเองไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 

125) ดังนั้น การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนเร่ืองที่จําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากโรงเรียน

ตองเขาสูระบบประกันคุณภาพการศึกษา และที่สําคัญครูในโรงเรียนเปนผูที่รู และเขาใจปญหา

สําคัญตาง ๆ ในโรงเรียนมากที่สุดซ่ึง จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาตนเอง แตการนิเทศที่ประสบ

ผลสําเร็จที่มีการดําเนินการนิเทศโดยผูนิเทศ ผูบริหาร ในปจจุบันยังประสบปญหา กลาวคือ 

จํานวนผูนิเทศหรือศึกษานิเทศกไมเพียงพอกับจํานวนโรงเรียนที่อยูในสังกัดซึ่งสอดคลองกับ       

การวิจัยของ แกลทธอรน (Glatthorn 1984, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 137) ที่พบวา     

การนิเทศไมเพียงพอกับความตองการของครู โดยที่รอยละ 80 ของครูที่เปนตัวอยางการวิจัยไมเคย

ไดรับการสังเกตการสอนเลย หรือนอยคร้ัง และไมมีการประชุมใหขอมูลปอนกลับ และยังใช

รูปแบบวิธีการนิเทศแบบเดียวกันหมด  ดังนั้น โรงเรียนจึงตองดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนดวย

ตนเอง โดยการแสวงหาและทดลองใชระบบการนิเทศอ่ืน ๆ ซึ่งนาจะไดผลมากกวาการรับการนเิทศ

จากบุคลากรภายนอกแตเพียงอยางเดียว  ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ครูจะตองมีการปฏิรูปการเรียนรู ดังนั้น การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนที่ดําเนินการ

โดยคณะครูในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรงนาจะเหมาะสมที่สุด โดย
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สามารถนํารูปแบบการนิเทศการสอนในทุกรูปแบบมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได   

ถาหากมีการรวมมือกันปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของผูเรียน  

         เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโรงเรียนจําเปนตองพยายามหา

แนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  ที่เนนความรวมมือของบุคลากรทุกฝายใน

โรงเรียนมีการดําเนินการเปนระบบ มีข้ันตอนและมีกระบวนการเฉพาะเพ่ือตอบสนองตอ

จุดมุงหมายของการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเกง เพื่อใหโรงเรียน มีคุณภาพสูงมีการพัฒนา

งาน  (การ เ รียนการสอน )  การพัฒนาคน  (ค รู )  มีการสร า งความ สัมพันธ ดีที่ ต อกั น                      

(อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน  2528 : 2-3)  ดังที่ แกลทธอรน (Glatthorn 1998, 

อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2544 : 131-157) ไดเสนอรูปแบบการนิเทศการสอนไว 7 รูปแบบ คือ    

1) การนิเทศแบบคลีนิค 2) การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 3) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 

4) การนิเทศโดยผูบริหาร 5) การนิเทศแบบเพื่อชวยเพื่อน 6) การนิเทศแบบเพื่อนชวยสังเกต     

การสอนและปรับปรุงพัฒนาการสอน  และ 7) การนิเทศแบบเพื่อนใหคําปรึกษา  

         จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและเทคนิควิธีการการนิเทศการสอน จากเอกสาร

และงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนดังตอไปนี้คือ  อรณรินทร  สุนทรสถิตย (2542 : 

บทคัดยอ) และสุทธิศักด์ิ  ศรีสมบูรณ (2548 : บทคัดยอ) พบวา การนิเทศการสอนแบบเพื่อน    

ชวยเพื่อน ชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางถูกตองและบรรลุวัตถุประสงค  ครูรวมมือกัน

ปฏิบัติงานไววางใจกันมากข้ึน และครูผูสอนสวนใหญมีความพึงพอใจกับรูปแบบการนิเทศ       

การสอนในแบบดังกลาว โดยการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ซึ่งเนน

กระบวนการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติของครูหรือเพื่อนครูสามารถพัฒนาการปฏิบัติ และ           

การจัดการเ รียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ได   โดยดําเนินการตามข้ันตอน              

กระบวนการนิเทศการสอนของ คอพแลนด และโบยัน (Copeland and Boyan 1978, อางถึงใน 

วัชรา  เลาเรียนดี 2545 : 153-154) ดังนี้ 1) การประชุมปรึกษาหารือกันกอนการสังเกตการสอน             

2) การสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน 3) การรวมกันวิเคราะหผลการสังเกตการสอน และ                

4) การประชุมปรึกษาหารือกันหลังการสังเกตการสอน 

         จากปญหาการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน อุปกรณ ส่ือการสอนที่ไม

เหมาะสม และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับลักษณะความยากงายของเนื้อหาสาระ

โดยเฉพาะเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร นักเรียนมักจะมีปญหาเกี่ยวกับการวิเคราะหโจทย

ปญหา ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรูและมีผลการเรียนรูตํ่า

ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปทดลองใช เพื่อพัฒนา
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สมรรถภาพการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค(TAI) รวมกับ เทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งคาดวา ผลการวิจัยในคร้ังนี้

จะเปนแนวทางในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่มุงเนนการพัฒนาสมรรถภาพ การจัด     

การเรียนรูของครู และผลการเรียนรูของนักเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โดยตรง และการจัดการเรียนรูเทคนิคการชวยเหลือรายบุคคล (TAI) รวมกับเทคนิคการจัด         

การเรียนรู KWDL ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน

และการนิเทศการสอนของนักวิชาการดังตอไปนี้ สงัด อุทรานันท (2530 : 84-88) ซึ่งกลาวถึง 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว 5 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) การใหความรูกอน

การนิเทศ 3) การดําเนินการนิเทศ 4) การสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ และ 5) การประเมินผล

การนิเทศ คอพแลนด และโบยัน (Copeland and Boyan 1978, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2544 

: 139-140) ไดกลาวถึงข้ันตอนกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน       

การสอนโดยตรง ดังนี้ 1) กําหนดพฤติกรรมที่เกี่ยวของควรแกการพัฒนาปรับปรุง 2) กําหนดเกณฑ

หรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่กําหนด 3) สรางเคร่ืองมือการสังเกต 4) ดําเนินการสังเกตพฤติกรรม 

5) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม 6) พิจารณาพฤติกรรมที่คงไว หรือควรจะมี        

การเปลี่ยนแปลง 7) การใหขอมูลยอนกลับ และ 8) ดําเนินการหายุทธวิธีในการแกไข และจาก

การศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยทั่ว ๆ ไป สรุปไดวากระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียนมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ คือ 1) ศึกษาปญหาและความตองการของครูและของโรงเรียน         

2) วางแผนการนิเทศ 3) ปฏิบัติการนิเทศ และ 4) การประเมินผลการนิเทศ 

         เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการสอนและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของตนเอง ดังนั้น การรวมมือกันของผูบริหาร และครูในโรงเรียน 

หรือการรวมมือกับศึกษานิเทศก เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งโดยนําเทคนิคการนิเทศการสอนมาใชอยางเหมาะสม เพื่อปรับปรุงและพัฒนา    

การเรียนการสอนของครูโดยตรง เชน การนิเทศการสอนตามแนวคิดของ คอพแลนด และโบยัน 

(Copeland and Boyan 1978, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 150) ในการนิเทศการสอนที่มี

คุณภาพนี้จะตองประกอบดวยสาระสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
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         1.  ข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศ 

         2.  รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน 

         3.  ทักษะการส่ือสารส่ือความหมาย 

         4.  พฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู 

         5.  การประชุมกอนและหลังการสังเกตการสอน 

        6.  การสังเกตการสอนและการสรางเคร่ืองมือสังเกตการสอน 

         7.  การฝกโดยใชบทบาทสมมติตามข้ันตอนตางๆ 

         8.  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน 

         การนิเทศการสอนแบบตาง ๆ เชน การนิเทศแบบคลีนิค การนิเทศแบบเพื่อน           

รวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูได รวมทั้งการนิเทศแบบเพื่อน         

ชวยเพื่อน (Peer Coaching) ของ จอยซ และโชเวอร (Joyce and Showers 1987, อางถึงใน      

วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 155) ที่กลาวยืนยันไววา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนหรือการใหความรู

เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ แกครู เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

จะบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ตองประกอบดวย การนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

โดยที่ภายหลังจากใหการฝกอบรมแกคณะครูในโรงเรียนแลวสามารถใหครูจับคูกัน 2 คน หรือ

รวมมือกันต้ังแต 3 คน ข้ึนไป มีการประชุมปรึกษาหารือ หรือแนะนํากันและกัน สังเกตการสอนกัน

ใหความชวยเหลือกันและกันในการจัดการเรียนการสอน หรือการนําเทคนิคที่ไดจากการฝกอบรม

ไปทดลองใชในหองเรียน  ซึ่งสามารถจะดําเนินการไดตลอดเวลาและสม่ําเสมอ และการปฏบิติัการ

ดังกลาวจะสามารถชวยใหครูปรับปรุงพัฒนาตนเองได และสงผลถึงคุณภาพผูเรียนในที่สุด ซึ่ง   

การวิจัยในคร้ังนี้ใชการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนในชั้นเรียนโดยตรง ตามแนวคิดของ คอพแลนด และโบยัน และแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ของ จอยซ และโชเวอร มาเปนหลักและแนวทางใน        

การรวมมือกันนิเทศการสอนในโรงเรียน โดยครูที่สนใจและตองการจะปรับปรุงและพัฒนา        

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมารวมกันดําเนินโครงการและปฏิบัติการนิเทศการสอนจนกวา

จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวรวมกัน ซึ่งกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนประกอบดวย    

4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันประชุมกอนสังเกตการสอน 2) ข้ันสังเกตการสอน 3) ข้ันวิเคราะหขอมูลจาก

การสังเกตการสอน  และ 4) ข้ันประชุมหลังการสังเกตการสอน 

         สําหรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ

การเรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้ 
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  การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู หมายถึง การเรียนรูเปนกลุมยอย โดยสมาชิกกลุมที่มี

ความสามารถตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม (ทิศนา แขมมณี, 

อางถึงใน ประวิทย ออยเทียนชัย 2544 : 9) การเรียนแบบรวมมือ เปนการเรียนที่เนนการทํางาน

เปนกลุมที่ประกอบดวยสมาชิก 3-6 คน คละความสามารถ โดยประกอบดวยเด็กเรียนเกง        

ปานกลาง และออน สมาชิกในกลุมจะใหความชวยเหลือกันยอมรับกันและกัน ทุกคนจะปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จนประสบความสําเร็จ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จของแตละคน คือ 

ความสําเร็จของกลุม ในทํานองเดียวกัน จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996   

: 20) ใหความหมายไววาการเรียนแบบรวมมือเปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนเปน

กลุมเล็ก ประมาณ 3-5 คน สมาชิกกลุมมีความแตกตางกัน เชน เพศ เช้ือชาติ และความสามารถ

ทางการเรียน โดยที่สมาชิกภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียน         

สูง ปานกลาง ตํ่า ในสัดสวน 1 : 2 : 1 คละกันในแตละกลุม สมาชิกจะมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

ชวยเหลือกันและกัน สมาชิกกลุมทุกคนจะตองรวมรับผิดชอบตอผลงานของกลุม นอกจากนี้ยังมี

บุคคลที่ใหความหมายในทํานองเดียวกันวา การเรียนแบบรวมมือเปนลักษณะการเรียนการสอนที่

ใหผูเรียนทํางานเปนกลุมจนบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุม จากความรับผิดชอบของแตละคน

และการพึ่งพาชวยเหลือซึ่งกันและกัน นาตยา ปลันธนานนท (2540 : 12) และไพโรจน  เบขุนทศ    

(อางถึงใน วรรณวิศา  หนูเจริญ 2544 : 14) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือกันไววา

เปนการที่บุคคลใหความชวยเหลือในการทํางานตอบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืน ตลอดจนการเสนอ

ขอคิดเห็น เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม และโฮแรนซ และอิงลิซ 

(Horance and English, อางถึงใน อารยา กลาหาญ 2545 : 12) ไดใหความหมายของการเรียน

แบบรวมมือกันไววาเปนการทํางานรวมกันของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป เพื่อใหเกิดผลอยางใด

อยางหนึ่งรวมกัน นอกจากนั้นความรวมมืออาจจะอธิบายในรูปของความพึงพอใจไดเหมือนกัน 

หมายความวา การกระทําใด ๆ ที่ทั้งสองฝายพยายามใหไดในสิ่งที่ทั้งสองฝายตางพอใจ 

         วิธีการสอนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล หรือเรียกวาเทคนิค TAI (Team 

Assisted Individualization : TAI) เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ผสมผสานแนวคิด 

การรวมมือกันเรียนรู กับการสอนเปนรายบุคคล (Individualize Instruction) เขาดวยกันซ่ึงเทคนิค 

TAI จะใชไดเหมาะกับวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด เนื่องจากเทคนิค TAI จะเนนใหกลุมชวยพัฒนา

สมาชิกของตนเองเปนรายบุคคล โดยเฉพาะผูที่มีปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมมี

หนาที่ชวยเหลือบุคคลที่มีปญหาสนับสนุน สงเสริมใหไดรับความสําเร็จในการเรียน โดยครูสามารถ
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ชวยใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนอิสระ โดยเฉพาะในการสอนคณิตศาสตร 

(วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 174) 

        สําหรับเทคนิค KWDL พัฒนามาจากแนวคิด KWL ของโอเกิล และคณะ (Ogle and 

others 1997 : 282-286) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจากเร่ืองที่อาน 

เนื่องจากการหาคําตอบโจทยปญหานั้น ผูเรียนจะตองอานโจทยปญหาใหเขาใจและวิเคราะห

โจทยกอน จึงสามารถคํานวณได  

         ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสังเคราะหข้ันตอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนใหกับครูที่เขารวมการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อนดังนี้ 

         1.  ข้ันนํา ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู 

         2.  ข้ันนําเสนอบทเรียน ครูสอนเนื้อหาโดยการอธิบาย สาธิต ยกตัวอยาง ใชส่ือให

สอดคลองกันเนื้อหา และแจกเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน รวมกับเทคนิค KWDL คือ 

              K – นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยกําหนดให 

              W – นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยตองการทราบ / ปญหา 

              D – นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา 

              L – นักเรียนเสนอผลงานการแกโจทยปญหา 

         3.  ข้ันฝกทักษะการแกโจทยปญหาและการเรียนเปนกลุม ครูใหนักเรียนแตละคน 

จับคูกันทําแบบฝกหัดที่แบงออกเปน 4 ข้ันตอน โดยเร่ิมตนตอนที่ 1 กอน และชวยกันตรวจคําตอบ

จากบัตรเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน เพื่อนในกลุมชวยกันอธิบาย 

         4.  ข้ันวัดและประเมินผลการทํางานกลุมและการสอนเปนกลุมยอย 

         เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะครบทุกตอนแลว ใหทําแบบทดสอบยอย            

ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ถือวาผาน ถาทําไดไมถึงรอยละ 75 ใหเพื่อนอธิบาย แลวใหทํา

แบบทดสอบยอยอีกชุดหนึ่ง ตอไป ถายังไมผานครูชวยอธิบายอีกคร้ัง 

          ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงช่ือกํากับ ถือวาเปนผูทีสามารถ

เรียนได โดยผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดความสําเร็จของกลุม ใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนน

เฉล่ียสูงสุด 

   5.  ข้ันสรุปบทเรียน ครูทําการสรุปบทเรียนกับนักเรียนทั้งชั้นเม่ือจบแตละหนวย  

 จากแนวคิดตาง ๆ ที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย           

ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ครูผูสอน 
 

1. ความรูความเขาใจ เร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. สมรรถภาพในการจัดการเรียนรู 

2.1 ความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

2.1 ความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

3. ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

นักเรียน 

1. ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหา 

2. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

1.   การประชุมกอน

การสังเกตการสอน 

1.1   ใหความรูเร่ือง

การนิเทศการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน

และการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิคKWDL  

1.2   วางแผน

ดําเนินการ / จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู 

/ แผนการนิเทศ / 

กําหนดเคร่ืองมือใน

การสังเกตการสอน / 

ปฏิทินสังเกตการสอน

และการประชุม 

2.   การสังเกตการสอน 

     2.1 ดําเนินการสังเกต

การสอนโดยครูผูสอน

จัดการเรียนรูตาม

ข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

2. ข้ันสอนเนื้อหา โดย

การใชสื่อประกอบกับ

เทคนิค KWDL 

3. ข้ันฝกทักษะ 

การแกปญหาและ 

การเรียนเปนกลุม 

4. ข้ันวัดผลและ

ประเมินผล 

5. ข้ันสรุปบทเรียน 

 

3.   การวิเคราะห

ขอมูลจากการสังเกต

การสอน 

-   วิเคราะหผลจาก

การสังเกตการสอน 

 

4.   การประชุมหลัง

การสังเกตการสอน 

4.1   ใหขอมูล

ยอนกลับ 

4.2   ปรับปรุง

พฤติกรรมหรือคงไว 

4.3   พิจารณาวิธีการ

แกปญหาเร่ืองตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1.  เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนของ

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

         2.  เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน 

         3.  เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูเทคนิคดวยTAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

         4.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน 

         5.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

         6.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหา ของนักเรียนช้ัน ป.3 และ

ชั้น ป.6 กอนและหลังการจัดการเรียนรูเทคนิคดวย TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับ       

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

         7.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI  

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ขอคําถามของการวิจัย 
         1.  ความรูความเขาใจเ ร่ืองการนิ เทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกันหรือไม 

         2.  ความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL 

ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน

หรือไม 

         3.  ความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค 

KWD ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนอยางไร 

         4. ความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน

เปนอยางไร 

         5.  ความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ที่มีตอการจัดการเรียนรูเทคนิคดวย 

TAI รวมกับเทคนิค KWDL หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนอยางไร 
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         6.  ผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหา ของนักเรียนช้ัน ป.3 และช้ัน ป.6 กอนและ

หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนแตกตางกันหรือไม 

         7.  ความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI  รวมกับเทคนคิ 

KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
         เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และสามารถตอบคําถามการวิจัยไดชัดเจน

ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

         1.  ความรูความเขาใจเ ร่ืองการนิ เทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน  

         2.  ความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกัน 

        3.  ผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหา ของนักเรียนช้ัน ป.3 และช้ัน ป.6 กอนและ

หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
         1.  ประชากร ที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 

              1.1  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 คน 

              1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2550 จํานวน 250 คน 

         2.  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

              2.1  ครูที่ ปฏิบัติการสอน วิชาคณิตศาสตร ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขต              

พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

              2.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 64 คน

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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 3.  ตัวแปรที่ทําการศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

          ดานครูผูสอน ไดแก 

              1.  ตัวแปรตน คือ การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

              2.  ตัวแปรตาม ไดแก 

                   2.1 ความรูความเขาใจเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                   2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDLไดแก 

                       2.2.1 ความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  

                       2.2.2 ความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL     

                   2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                   2.4 ความคิดเห็นของครู ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  

          ดานนักเรียน ไดแก 

              1.  ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของ

ครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

              2.  ตัวแปรตาม ไดแก 

                   2.1 ผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหา ของนักเรียน 

                   2.2 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  
 4.  เนื้อหา 
          เนื้อหาสําหรับครูที่ รับการนิเทศการสอนแบบเพ่ือนชวยเพื่อน คือ วิธีการจัด        

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เพื่อนําไปใชในการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยมี

การวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ดังนี้ 

          ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ระคน

จํานวนนับที่ไมเกิน 100,000 

          ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ือง การแกโจทยปญหา รอยละ 
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 5.  ระยะเวลา 
          ใชระยะเวลาในการดําเนินการนิเทศการสอน ครูผูวิชาคณิตศาสตรระหวางสอน 

เร่ือง การแกโจทยปญหา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 3-31 มกราคม 2551 

นิเทศสัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง  

  
นิยามศัพทเฉพาะ 
         เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะ ของคําที่ใชในการวิจัยตรงกัน ผูวิจัยไดนิยาม

ความหมายของคําตางๆไวดังนี้ 

         1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง กระบวนการนิเทศการสอนที่ครูผูสอน 

ต้ังแต 2 คน ข้ึนไป รวมมือกันปฏิบัติการนิเทศตามแนวทางการนิเทศ ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

ดังนี้ 1) การประชุมกอนสังเกต 2) การสังเกตการสอน 3) การวิเคราะหขอมูลหลังการสังเกต       

การสอน  และ 4) การประชุมหลังการสังเกตการสอน 

         2.  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL หมายถึง การจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูและชวยเหลือเปนรายบุคคลรวมกับ

กระบวน การคิดตามข้ันตอน KWDL ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันนํา เปนการทบทวน

ความรูเดิม  2) ข้ันนําเสนอบทเรียน ครูสอนเนื้อหารวมกับการใช เทคนิค KWDL คือ K – นักเรียน

รวมกันหาส่ิงที่โจทยกําหนดให W – นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยตองการทราบ / ปญหา D – 

นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา L – นักเรียนเสนอผลงานการแกโจทยปญหา 3) ข้ันฝก

ทักษะการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL และการเรียนเปนกลุม  4) ข้ันวัดและประเมินผล

และการสอนกลุมยอย  และ 5) ข้ันสรุปบทเรียน  

         3.  สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการสอบวัดความรูความเขาใจ และการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

และการสังเกตการสอนจากเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนดังนี้ 

              3.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบแบบปรนัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูคณิตศาสตรในดาน ความหมาย ความสําคัญ ข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชส่ือการสอน และการประเมินผล 

              3.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง คะแนนท่ีไดจาก

การประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง    

ซึ่งมีประเด็นในการประเมินดังนี้ คือ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูโดยมีข้ันตอน คือ 1) ข้ันนํา 2) ข้ันสอนเนื้อหา 3) ข้ันฝกทักษะการแกปญหาและการเรียน

เปนกลุม 4) ข้ันวัดและประเมินผล และ 5) ข้ันสรุป ส่ือการสอน และเคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินผลสวนความสามารถในการจัดการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจาการสังเกตการสอน 

โดยใชแบบสังเกตการสอนระบุพฤติกรรมช้ีลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ดังนี้คือ 1) ข้ันนํา 2) ข้ันสอนเนื้อหา 3) ข้ันฝกทักษะการแกปญหาและ     

การเรียนเปนกลุม 4) ข้ันวัดและประเมินผล  และ 5) ข้ันสรุป   

         4.  ความรูความเขาใจเกี่ยวการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง คะแนนท่ีได

จากการทําแบบทดสอบแบบปรนัย เกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ในดาน

ความหมาย รูปแบบ เคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ ข้ันตอนการนิเทศ ประโยชนของการนิเทศ ซึ่งเปน

แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

         5.  ผลการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหา หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารระคน ของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

         6.  นักเรียน หมายถึง ผูที่ศึกษาในระดับช้ันประศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษา      

ปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 

         7.  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ผูที่ทําหนาที่สอนวิชาคณิตศาสตรใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัม อูทอง ภาคเรียนที ่2 

ปการศึกษา 2550 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    

 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

         งานวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้  

         1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

         2.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง 

         3.  โจทยปญหาคณิตศาสตร 

         4.  วิธีสอนคณิตศาสตร 

         5.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 

         6.  การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL 

         7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 
 

         การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) นั้นเปนการนิเทศภายในแบบหนึ่ง    

ที่มีข้ันตอนการดําเนินการที่ชัดเจนมากรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปนผูมี

สวนรวมในการรับรูปญหาซ่ึงกันและกัน รวมทั้งรวมกันเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดข้ึน

บนพื้นฐานของความเปนไปได นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงบทบาทกัน โดยเปนทั้งผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ อีกทั้งมีรูปแบบการนิเทศในหลายลักษณะที่สามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงค  

ทําใหสามารถเลือกรูปแบบการนิเทศไดตามความเหมาะสม แตการที่จะนํารูปแบบการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนมาดําเนินการนั้น มีความจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจถึงความหมาย

และกระบวนการนิเทศในแบบดังกลาวอยางชัดเจน 
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ความหมายและความเปนมาของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) มาจากคําวา Peer ตามพจนานุกรม 

หมายถึง เทากัน เสมอกัน หรือหมายถึง การเพงดู มองดู สวนคําวา Coach หรือ Coaching 

หมายถึงผูทําหนาที่สอน ฝกหรือแนะนํา หรือการสอน การบอก การแนะนํา เมื่อคําวา Peer 

Coaching ถูกมาใชในดานการนิเทศ มีการใหความหมายไววา เปนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศ

เพื่อนเพ่ือชวยเพื่อน หรือการนิเทศโดยเพื่อนรวมงาน หรือรวมอาชีพที่ไมมิใชศึกษานิเทศหรือ

ผูบริหาร ตามความหมาย ตามบทบาทหนาที่ที่ถูกกําหนด และตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติคําวา  

Coach กับ Supervise หรือ  Coach กับ Supervisor มีความหมายตางกัน งานที่ปฏิบัติจริงมี

ลักษณะตางกัน ถาเปรียบกับ โคช กีฬา กรีฑา ประเภทตาง ๆ จะเห็นไดชัดเจนเพราะ โคช 

(Coach) จะอยูกับผูเลนตลอดเวลา คอยแนะนําแกไขการเลนใหโดยตลอดการเลน สวนผูนิเทศ

หรือศึกษานิเทศกจะทํางานกับครู  หรือใหการแนะนําชวยเหลือ ครูเปนบางคร้ังบางเวลา             

ซึ่งจุดประสงคของผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Peer Coaching  ก็เพื่อใหมีการชวยเหลือ แนะนํา และ

ทํางานรวมกับครู ในการแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

(Joyce and Showers 1967, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 155)  

         ในวงการศึกษาคําวา Peer Coaching อาจจะเรียกวาเปนการนิเทศแบบเพื่อน       

ชวยเพื่อน หรือเพื่อนนิเทศเพื่อน ซึ่งถือวาเปนการนิเทศภายในรูปแบบหนึ่ง ที่เนนการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู และเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและบุคลากร 

อ่ืน ๆ ในโรงเรียนดวย การนิเทศแบบ Peer Coaching หรือเพื่อนนิเทศเพื่อนนี้มีวิธีการพอจะสรปุได 

คือ ครูและเพื่อนครู หรือครูในสาขาอ่ืน หรือบุคลากรที่ไมใชบุคคลในสายการสอนต้ังแต 2 คนข้ึนไป 

รวมกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หรือรวมกันพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยที่ในการปฏิบัติตามโครงการนั้น จะตองมี

การวางแผน การปฏิบัติรวมกัน มีการสังเกตการสอน วิเคราะหการสอน และการใหขอมูลปอนกลับ

(Feedback) ตลอดจนรวมมือกันคิดหาวิธีแกไขปรับปรุงจุดที่บกพรองใหพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพข้ึนกวาเดิม (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 156) 
 

รูปแบบของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) สามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบ    

ซึ่งแตละรูปแบบสามารถนําไปปรับใชตามจุดประสงคของการพัฒนาในแตละเร่ือง (Gamston, 

อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 156) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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         1.  การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิค (Technical  Coaching)  เปนการชวย

และสงเสริมการถายโยงความรู ทักษะและวิธีการสูการปฏิบัติจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภายหลังการใหการฝกอบรมดานเทคนิค วิธีการใหม ๆ หรือนวัตกรรมใหม ๆ แลว 

         2.  การนิ เทศการสอนเ พ่ือพัฒนาดานการทํางานรวมกันเปนทีม  (Collegial   

Coaching) เปนการชวยใหครูไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองดวยตัวเอง 

เปนการปฏิบัติงานพรอมกันระหวางผูนิเทศกับครู หรือครูกับเพื่อนครู หรือ ครูกับบุคลากรอื่น ๆ ใน

โรงเรียน 

         3.  การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย (Challenge   

Coaching)   เปนการชวยเหลือและใหความรวมมือในการแกปญหาการสอน ที่เกิดข้ึนเสมอและ  

ยังไมไดรับการแกไข ซึ่งเปนงานที่ทาทายความสามารถในการแกปญหาของบุคคลที่เกี่ยวของ 

         ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนโดยบูรณาการรูปแบบการนเิทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อนทั้ง 3 แบบเขาดวยกัน เพื่อใหครูผูสอนไดชวยเหลือกันในการแกปญหาดาน

การจัดการเรียนการสอน 
 

การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอน 
         เปนการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนรูปแบบหน่ึงที่เนนการชวยเหลือสนับสนุนใหครู     

ไดถายโยงความรู ทักษะ และวิธีการสอนแบบตางๆ จากที่ไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติมา    

ใหนําไปใชไดจริงในหองเรียน ในขณะเด่ียวกันก็เนนความรวมมือกันระหวางครูและผูนิเทศ เปด

โอกาสและจัดเวลาใหไดสนทนากันมากข้ึน เพื่อแลกเปล่ียนความรู ความคิด ความรูสึกตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานในอาชีพของตนเอง การนิเทศแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิค

(Technical  Coaching) นี้ ต้ังอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา การใหขอมูลยอนกลับตามวันถุประสงค

ที่กําหนดในเร่ืองที่สังเกตการสอนซึ่งกัน และกันภายใตบรรยากาศของความเปนมิตรที่ดีตอกัน    

จะชวยใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเองไดโดยปกติแลวการนิเทศแบบนี้จะนํามาใช

กับครูที่ผานการฝกอบรมปฏิบัติการในโครงการพัฒนาบุคลากรในดานเทคนิค ทักษะการสอน   

ใหม ๆ หรือนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อติดตามสงเสริมการนําไปใชจริงในหองเรียน โดยมีวิธีการงาย ๆ     

พอสรุปได คือ จับคูครูกับผูเช่ียวชาญ หรือผูนิเทศ หรือใหผูที่ผานการอบรมมาแลวใหคูกัน ผลัดกัน

สังเกตการสอนและใหขอมูลปอนกลับหลาย ๆ คร้ัง ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจตามที่ Joyce และ 

Showers ไดกลาวไวในบทความเรื่อง The Coaching of Teaching ในวารสาร Educational 

Leadership (1987) ซึ่งไดสรุปผลการใชการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับโครงการฝกอบรมครู

ไดดังนี้ คือ 
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         1.  ครูจะใชวิธีการ ทักษะ หรือนวัตกรรมใหมๆที่อบรมมาบอยยิ่งข้ึน 

         2.  ครูสามารถใชทักษะ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหมๆอยางเหมาะสม 

         3.  ครูจะจําทักษะใหมๆเหลานั้นไดนาน 

         4.  ครูจะใชทักษะวิธีการ และนวัตกรรมใหมๆ เหลานั้นในหองเรียนอยางสม่ําเสมอ 

         5.  ครูจะมีความเขาใจในทักษะ วิธีการ และนวัตกรรมตาง ๆ ชัดเจนยิ่งข้ึน สามารถ

นาํไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน (Joyce and Showers 1987, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548  

: 157)  
 

การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํางานเปนทีม 
         เปนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนอีกแบบหนึ่ง ที่เนนการพัฒนาปรับปรุงการเรียน  

การสอน โดยการรวมมือกันระหวางครูกับเพื่อนครู โดยเปดโอกาสและใหเวลาในการสนทนากัน

ระหวางครูมากข้ึน การที่มีโอกาสสังเกตการสอนระหวางเพื่อน ทําใหรูจุดบกพรองของตนเอง

ชัดเจนยิ่งข้ึน การนิเทศแบบนี้มีพื้นฐานความเชื่อวา ครูสามารถพัฒนาทักษะและการสอนของ

ตนเอง สามารถวิเคราะหการสอนของตนเองได ถาเขามีโอกาสที่จะสังเกตการสอนของครูคนอ่ืน

และฝกพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่เหมาะสมดังกลาว การนิเทศแบบนี้มีเปาหมายในระยะยาว โดยที่ครู

จะสามารถแกไขปญหาการสอนของตัวเองดวยตัวเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งการนิเทศ        

การสอนเพื่อพัฒนาดานการทํางานรวมกันเปนทีม (Collegial Coaching) มีวิธีการงาย ๆ คือ    

การจับคูกันระหวางครูมนสายวิชาเดียวกัน หรือตางสาขากัน เนนการสังเกตการสอนของกันและ

กัน โดยเฉพาะในจุดหนือประเด็นที่ตองการเรียนรูมากที่สุด เนนเฉพาะจุดที่บกพรองที่ตองการ

แกไขปรับปรุง โดยที่ผูสังเกตการสอนจะรวมมือกับผูถูกสังเกต คิดและตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ที่มี

ผลตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งแตกตางจากการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิค (Technical  

Coaching) จะเปนการพิจารณาวาพฤติกรรมการสอนของครูหรือเพื่อนครูเหมาะสมหรือถูกตอง  

เพียงใด ตองแกไข ปรับปรุงเร่ืองใดบาง ดังนั้นถาจะมุงพัฒนาสภาพการทํางานในโรงเรียนและ  

การสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและบุคลากรตาง ๆ แลว วิธีการนิเทศการสอนเพือ่พฒันาดาน

การทํางานรวมกันเปนทีม (Collegial   Coaching) นาจะเหมาะสมที่สุดที่จะนํามาเร่ิมตนใชใน

โรงเรียน 
 

การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆ ที่ทาทาย 
         เปนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่เนนการแกไขปญหาการสอนที่เกิดข้ึนอยูเร่ือย ๆ 

จุดประสงคของการนิเทศแบบนี้ก็เพื่อชวยครูหรือคณะครูแกปญหาการจัดการเรียนการสอน คําวา 

Challenge  หมายถึง ทาทาย ซึ่งก็คือ ความพยายามที่จะแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่
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เกิดข้ึนเปนประจําแตยังไมสามารถแกไขได การนิเทศวิธีนี้ มีพื้นฐานความเชื่อวา ความพยายามใน

การแกปญหาในการสอนของครูโดยคณะครูเปนผูดําเนินการเอง จะชวยใหมีการปรับปรุงพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพข้ึนมาได เพราะผูรวมงานมีความเชื่อใจกัน เขาใจกัน 

และพอใจที่จะปฏิบัติงานรวมกัน รวมกันคิด รวมกันปรึกษาหารือ เพื่อแกปญหาที่เปนอยูได       

การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย (Challenge Coaching)          

จะแตกตางจากการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิค (Technical Coaching) และการนิเทศ

การสอนเพื่อพัฒนาดานการทํางานรวมกันเปนทีม (Collegial Coaching) ในดานกระบวนการ 

และผลผลิต หรือผลลัพธ กลาวคือ กระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาดานการทํางานเปนทีม 

(Challenge Coaching) จะประกอบดวย  

         1.  การรวมกันวิเคราะห พิจารณาปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนอยูเสมอ 

หรือรวมกันกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมายที่ตองการพัฒนาปรับปรุง 

         2.  การดําเนินการตามรูปแบบการนิเทศแบบ Challenge Coaching มีการ

ดําเนินงานเปนกลุมหรือคณะต้ังแต 2 คน ข้ึนไป สวน Technical Coaching และ Collegial 

Coaching  ดําเนินงานเปนคูได 

         3.  บุคลากรในสายอ่ืนที่ไมใชสายผูสอน แตมีความชํานาญเช่ียวชาญเฉพาะดาน    

เขารวมกลุมคณะทํางานได โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถดานการแกปญหา หรือความ

ชํานาญเฉพาะดานอ่ืน ๆ  เชน บรรณารักษ ผูบริหารโรงเรียน และผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ฯลฯ 
 

ขอเสนอแนะในการเลือกใชรูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
         การนํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) มาใชในการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 158)  มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

         1.  การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาดานเทคนิคการสอน ควรนํามาใชหลังการให       

การฝกอบรมทักษะ วิธีการ นวัตกรรมใหมๆเพื่อชวยใหเกิดการถายโยงความรู และทักษะตาง ๆ 

ในขณะปฏิบัติการสอนในหองเรียน ใหมีการนําไปใชอยางถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน    

ทั้งในตัวผูเรียนและผูสอน 

         2.  การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการทํางานเปนทีม   ควรนํามาใชเมื่อ

ตองการสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของครูสงเสริมการคิดอยางอิสระและเพื่อสงเสริมสัมพันธ

ที่ดีตอกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน 
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         3.  การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาดานการแกปญหาใหมๆที่ทาทาย ควรนํามาใช

เมื่อตองการที่จะสงเสริม พัฒนาความสามารถในการแกปญหาของครู ซึ่งผูนิเทศจะตองมีความรู  

มีทักษะในการแกปญหา และการสรางความสัมพันธที่ดี ผูนิเทศหรือผูสังเกตการสอนอาจจะเปน

ใครก็ไดที่ไมใชเพื่อนครู หรือครูผูสอน แตตองมีความรูและประสบการณในการนิเทศทั้ง 2 แบบ

ขางตน 

         การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนการนิเทศรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

เมื่อผสมผสานท้ัง 3 รูปแบบดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงใชในการปฏิบัติงานในสภาพจริง เพราะ

เปนการเนนการทํางานรวมกัน สับเปล่ียนกันเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศทําใหสามารถรับทราบ

ปญหารวมกันไดเปนอยางดี พรอมทั้งสามารถเสนอแนวทางแกไขไดอยางมีเหตุผลและมีความ

เปนไปไดสูงในการนําไปใชดําเนินการ ดังนั้นการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจึงเปนทางเลือกหนึ่ง   

ที่นาสนใจ ที่สถานศึกษาตาง ๆ ควรใหความสนใจนําไปทดลองใช เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน   

การสอนในโรงเรียนของตนเองใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) กับการพัฒนาบุคลากร 
         การพัฒนาบุคลากร ถือเปนงานหนึ่งที่มีความสําคัญมากในทุกหนวยงาน และมีผูที่นํา

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) มาเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร

ดานการสอน ปรากฏวาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) นี้ชวยใหการฝกอบรม

ตางๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะการนํากระบวนการและวิธีการนี้ไปใชระหวางการให        

การฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม เปนการชวยสงเสริม สนับสนุนการนําเทคนิคใหม ๆ ทักษะ

และความรูใหมๆ ไปใชปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มความ

สัมพันธัอันดีตอกันระหวางผูรวมงานอีกดวย 

         จากเหตุผลดังกลาว จึงมีการสนับสนุนใหมีการนําการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน (Peer 

Coaching) ไปประกอบใชในโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา       

การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูรวมงาน 

โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ไดดังนี้      

(Joyee, Showers 1996, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 159-160) 

         1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนกระบวนการการทํางาน

เคียงคูกันระหวางเพื่อนรวมงานคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยตลอด ซึ่งจะชวยมีการนําเทคนิค

ทักษะใหม ๆ ไปใชจริงมากข้ึน 
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         2.  เปนการสงเสริม สนับสนุนใหมีการนําความรู นวัตกรรมใหม ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนไปใชในโรงเรียน  

         3.  เปนการสรางความสนิทสนมคุนเคยกันระหวางบุคลากรรวมอาชีพ 

         4.  เปนการชวยใหครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง 

         5.  เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับครูผูสอนโดยตรง และมีประโยชนมากสําหรับผูนิเทศ 

ผูทําหนาที่นิเทศ หรือผูบริหารที่ตองรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการเรียน      

การสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

         การนําการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) มาใชประกอบการพัฒนา

บุคลากรจะทําใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางราบร่ืน เพราะสามารถนําความรู 

ทักษะตางๆ  จากการฝกอบรมไปใชไดจริงอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีการใหความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหทั้งแนวคิดและเทคนิคตาง ๆ ในการนําไปปรับปรุงการจัดการเรียน     

การสอนของตนเองทําใหครูผูเขารวมโครงการรูจักตนเองมากข้ึน ยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อหา

แนวทางที่ถูกในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 

เครื่องมือสังเกตการสอน 
         เคร่ืองมือสังเกตการสอน หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ใชในการสังเกตการสอนและ

บันทึกการสอน เชน ดินสอ ปากกา กระดาษ เคร่ืองใชอิเล็กทรอนิคตาง ๆ เชน เทปบันทึกเสียง 

กลองถายวิดิโอ คอมพิวเตอรโนตบุค รวมถึงแบบฟรอมการบันทึกการสังเกตและบันทึกที่มีผูอ่ืน

สรางข้ึน และเปนที่ยอมรับและรูจักกันแพรหลาย  เชน แบบฟอรมการสักเกต-บันทึกของ       

แฟลนเดอร (FIAC) ของสตอลล่ิง (Stalling) หรือแบบฟอรมการประเมินของทัคแมน (Tuckman; 

Acheson and Gall 1997; วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 25)  

         กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman and others 2001, 2004, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 

2548 : 186) ไดแบงการสังเกตการสอนออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

         1.  การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ (Quantitative Observation) หมายถึง วิธีการใน

การวัดเหตุการณตางๆในช้ันเรียน พฤติกรรมที่ ฏิบัติหรือปรากฎ และส่ิงตางที่ปรากฎ ในช้ันเรียนที่

สามารถสังเกตเห็นได วัดได เปนจํานวนครั้งหรือความถี่ของเหตุการณดวยเคร่ืองมือการสังเกต 

การสอนและวิธีการสังเกตการสอนเชิงปริมาณ เชน 

              1)  เคร่ืองสังเกตการสอนแบบนับจํานวนความถี่ของพฤติกรรม และเหตุการณ ใน

ชั้นเรียน (Categorical Frequency Instrument) 
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              2)  เคร่ืองมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรมบงช้ีกระบวนการสอนแบบตาง ๆ 

(Performance Indicator Instrument) 

              3)  เคร่ืองมือสังเกตการสอนโดยใชแผนผังที่นั่ง (Seating Chart Observation 

Recording : SCORE)  

  4)  เคร่ืองมือสังเกตการสอนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบ   

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

              5)  เคร่ืองมือสังเกตการสอนปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครูกับนักเรียน ของ

แฟลนเดอร (Flander‘s Interaction Analysis Instrument)  

         2.  การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) หมายถึง              

การสังเกตการณและพฤติกรรมตาง ๆ ตลอดจนสภาพทางกายในช้ันเรียน เชน การจัดหองเรียน 

การจัดบอรด ส่ือ อุปกรณตาง ๆ โดยทําการบันทึกแบบพรรณนาความ โดยไมใสอารมณ ความคิด

ของตนเองลงไปดวยประกอบดวยเคร่ืองมือหรือวิธีการสังเกตการสอนเชิงคุณภาพดังตอไปนี้ 

              1)  การสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความแบบไมมีสวนรวม (Detached 

Opened Observation) 

              2)  การสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความแบบมีสวนรวม  (Participant 

Opened Observation) 

              3)  การสังเกตและจดบันทึกคําพูด (Verbatim Recording) 

              4)  การสังเกตและการจดบันทึกคําพูดเฉพาะอยาง (Selective Verbatim 

Recording) 

              5)  การสังเกตและบันทึกแบบส้ันๆ (Anecdotal Record) 

              6)  การสังเกตและบันทึกตามประเด็นคําถาม (Focused Questionnaire 

Observation) 

              7)  การสังเกตและบันทึกโดยการวิจารณการศึกษา (Educational Criticism) 

              8)  การบันทึกแบบ Journal Writing โดยการทําแบบบันทึกรายละเอียด           

การจัดการเรียนการสอนของตนเองทายบทเรียนหรือแตละคร้ัง เชน อาจจะบันทึกการปรับปรุง

แกไขปญหาและการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง เปนตน 

         สรุปไดวาการสังเกตการสอนชั้นเรียน แบงเปน 2 ประเภท คือ การสังเกตการสอนเชิง

ปริมาณ และการสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ ซึ่งแตละประเภทประกอบดวยวิธีสังเกตและบันทึก

หรือเครื่องมือสังเกตและบันทึกตาง ๆ กัน สวนใหญเปนเคร่ืองมือสังเกตการสอนที่สรางข้ึนเปน
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แนวทางเพื่อการสรางเคร่ืองมือข้ึนใหม เพื่อปรับปรุงใชใหเหมาะสม ดังนั้นผูสังเกตการสอนหรือ     

ผูนิเทศจะตองรูและเขาใจลักษณะของเคร่ืองมือ วิธีการใช วิธีการวิเคราะหขอมูลจากการใช

เคร่ืองมือเหลานี้เปนอยางดี และสามารถสรางเคร่ืองมือการสังเกตการสอนไดอยางเหมาะสม        

จึงจะสามารถชวยเหลือครูในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได (วัชรา  เลาเรียนดี 2548 

: 186-188) 
  

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่ไดพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพความ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกดาน ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการปรับเปล่ียน และสรางกลยุทธใหมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลและสังคมไทยใหเปนไปตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 

หลักการ 
         เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ

จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไวดังนี้ 

         1.  เปนการศึกษาเพื่อเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย ควบคูกับการเปน

สากล 

         2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนที่ไดรับการศึกษาอยางเสมอภาพและ

เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

         3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย     

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

         4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางที่ยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู 

         5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 

จุดหมาย 
         หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี       

มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกาํหนด

จุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
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         1.  เห็น คุณค าของตนเอง  มี วิ นั ย ในตนเอง  ปฏิบั ติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

         2.  มีความคิดสรางสรรคใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 

         3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 

วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

         4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 

การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 

         5.  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

         6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

         7.  เขาใจในประวิติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองทีดี่ ยดึมัน่

ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

         8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

         9.  รักประเทศชาติและทองถิ่นมุงทําประโยชนและสรางส่ิงดีงามใหกับสังคม 

         เพื่อใหการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดไวใน

สถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนดโครงสราง

ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไวดังนี้ 
         1.  ระดับชวงชั้น 
              กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 

                ชวงช้ันที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

                ชวงช้ันที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

                ชวงช้ันที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

                ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
         2.  สาระการเรียนรู 
             กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะและคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมดังนี้ 

              2.1  ภาษาไทย 

              2.2  คณิตศาสตร 

              2.3  วิทยาศาสตร 
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              2.4 สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 

              2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 

              2.6 ศิลปะ 

              2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

              2.8 ภาษาตางประเทศ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
         หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเนนการจัดการศึกษา โดย

กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ในการพัฒนาผูเรียนตามระดับพัฒนาการของผูเรียนเปน 4 ชวงช้ัน 

คือ ชวงช้ันที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงช้ันที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชวงช้ันที่ 3             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชวงช้ันที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนสาระ

หลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรสาระหลักที่เปนองคความรู

ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 

31-33) 
         สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 
             มาตรฐาน ค1.1 : เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน

ชีวิตจริง       

           มาตรฐาน ค1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจาก การดําเนินการของจํานวนและ

ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆและสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 

             มาตรฐาน ค1.4 : เขาใจระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
         สาระที่ 2 : การวัด 
             มาตรฐาน ค2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 

             มาตรฐาน ค2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตองการวัดได 

             มาตรฐาน ค2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
         สาระที่ 3 เรขาคณิต 
            มาตรฐาน ค3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 

             มาตรฐาน ค4.2: ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร  

อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
         สาระที่ 4 : พีชคณิต 
             มาตรฐาน ค3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
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             มาตรฐาน ค3.2 : ใชการนึกภาพใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ และใชแบบจําลองทาง

เรขาคณิตในการแกปญหาได 
         สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
             มาตรฐาน ค 5.1 :  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 

             มาตรฐาน ค5.2 : ใชวิธีทางสถิติและความรูเกี่ยวกับ ความนาจะเปนในการคาดการณ

ไดอยางสมเหตุสมผล 

             มาตรฐาน ค5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจและ

แกปญหาได 

         สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

             มาตรฐาน ค6.1 : มีความสามารถการแกปญหา 

             มาตรฐาน ค6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล 

             มาตรฐาน ค6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร

และการนําเสนอ 

             มาตรฐาน ค6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนได 

             มาตรฐาน ค6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนยอแซฟอปถัมถ อูทอง พุทธศักราช 2548  
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

หลักการ 
         เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ

ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกาข้ันพื้นฐานไวดังนี้ 

         1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ

เปนสากล 

         2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

         3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย   

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

         4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
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         5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 

จุดมุงหมาย 
         หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย          

ที่สมบูรณ เปนคนดีมีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคดังตอไปนี้ 

         1.  เห็น คุณค าของตนเอง  มี วิ นั ย ในตนเอง  ปฏิบั ติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

         2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 

         3.  มีความรูอันเปนสากลรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 

วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

         4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 

การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

         5.  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

         6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 

         7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ดียึดมั่น

ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

         8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

         9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามใหสังคม 
 

วิสัยทัศน 
           เรียนรูคูคุณธรรม  เลิศลํ้าระเบียบวินัย 

           กาวไกลเทคโนโลยี  สุขภาพดีถวนหนา 

           ไมพึ่งพายาเสพยติด   ใชชีวิตอยางมีคุณคา 
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พันธกิจ 
         1.  สงเสริมบุคลากรใหมีการปฏิบัติงานตามปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน 

         2.  พัฒนาระบบการบริหารสัมพันธชุมชน ของโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

         3.  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรโดยมุงเนนความสําเร็จในการทํางานตามศักยภาพ 

         4.  ปรับปรุงแผนพัฒนาใหสอดคลองกับประกันคุณภาพ 

         5.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนบริหารงานโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

         6.  พัฒนาการเรียนการสอนคูคุณธรรมสูความเปนเลิศโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

         7.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจัดใหมีระบบปองกันความปลอดภัย 

         8.  สงเสริมการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

         9.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการจัดบริการที่สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน 

               10.  สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรเพื่อการเรียนรูอยางคุมคา 

               11.  พัฒนาระบบการบริหารงานนิเทศภายในอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

               12.  สงเสริมการสรางและการใชเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

               13.  กําหนดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละระดับใหสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน 
 

เปาหมาย 
         1.  บุคลากรปฏิบัติงานตามปรัชญาและนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจน 

         2.  โรงเรียนไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากชุมชนสนดานการจัดการศึกษา 

         3.  บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 คร้ัง และกาวหนาในวิชาชีพ 

         4.  ไดรับประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สช. 

         5.  มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือตอการบริหารงานของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         6.  มีการพัฒนาการเรียนการสอนคูคุณธรรมสูความเปนเลิศโดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

         7.  บุคลากรกรมีความรู คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและเปนที่ยอมรับของสังคม 

รูจักปองกและรักษาความปลอดภัยไดอยางถูกตองเหมาะสม 

         8.  มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ/หลักสูตรที่หลากหลายตาม

ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
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         9.  มีระบบบริการเพื่อพัฒนาและอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียน 

               10.  จัดทรัพยากรเพื่อการเรียนรูที่มีอยูใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

               11.  บุคลากรครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

               12.  เคร่ืองมือที่ใชวัดและการประเมินพัฒนาการมีคุณภาพในการจําแนกสูง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
         คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง มี 5 ประการ 

         1.  รักและรับใช 

         2.  มีระเบียบวินัย 

         3.  รักความเปนไทย 

         4.  มีประชาธิปไตย 

         5.  เห็นโทษส่ิงเสพติด 
 

โครงสราง 
         เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนด

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
         1.  ระดับชวงชั้น 
          กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 

              ชวงช้ันที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

              ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

              ชวงช้ันที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

              ชวงช้ันที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
         2.  สาระการเรียนรู 
          กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน  8 กลุม  ดังนี้ 

              2.1 ภาษาไทย 

              2.2 คณิตศาสตร 

              2.3 วิทยาศาสตร 

              2.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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              2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 

              2.5 ศิลปะ 

              2.6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

              2.7 ภาษาตางประเทศ 

         สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ

จัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน      

การสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ และ        

กลุมที่สองประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพใน

การคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

         หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่

จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ       

ความถนัดและความสนใจของผูเ รียนแตละคนนั้นสถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มข้ึนได             

ใหสอดคลองและสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 

ตารางที่ 1  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุมสาระ เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
1. สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1. ภาษาไทย 160 160 160 

2. คณิตศาสตร 160 160 120 

3. วิทยาศาสตร 80 80 120 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม 80 80 80 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 

6. ศิลปะ 80 80 80 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 120 

8. ภาษาตางประเทศ 120 120 160 

รวม  8  กลุมสาระ 840 840 920 

2. สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม - - 120 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 160 160 160 

รวม 1,000 1,000 1,200 
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คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูคณติศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง 
         ศึกษาฝกคํานวนและฝกการแกปญหา ในสาระตอไปนี ้

         จํานวนนับไมเกิน 100,000 การบวกจํานวน การอานและ การเขียนตัวหนังสือเลข

ฮินดูอารบิก เลขไทยแทนจํานวน คาของหลักในแตละหลัก การเขียนในรูปการกระจายตามคา

ประจําหลัก การเปรียบเทียบจํานวน การใชเคร่ืองหมายแสดงการเปรียบเทียบ การเรียงลําดับคา

ของจํานวน การนับเพิ่ม และการนับลด 

         การบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนและโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ และหาร

จํานวนที่ไมเกิน 100,000 การคูณจํานวนหน่ึงหลัก กับจํานวนที่ไมเกินส่ีหลัก การจํานวนสองหลัก

กับจํานวนที่ไมเกิน สองหลัก การหารที่ตัวต้ังไมเกินส่ีหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก การบวก ลบ คูณ 

หาร ระคน โจทยปญหา 

         การวัดความยาว ความสูง การเลือกเคร่ืองมือและหนวยการวัด ความยาวที่เปน

มาตรฐาน ความสัมพันธระหวางหนวยการวัดความยาว โจทยปญหาสถานการณ 

         การชั่ง การเลือกเคร่ืองมือช่ัง และหนวยการชั่ง การคาดคะเนน้ําหนัก ความสัมพันธ

ระหวางหนวยการชั่งและการเปรียบเทียบน้ําหนัก โจทยปญหาและสถานการณ 

         การตวง การเลือกหนวยการตวง การคะเนปริมาตรความจุ ความสัมพันธระหวาง

หนวยการตวง โจทยปญหา และสถานการณ 

         เงิน การอาน การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุด และการอานบันทึกรายรับ รายจาย โจทย

ปญหาสถานการณ  

         เวลา การบอกเวลา การอานการเขียนโดยใชจุด การบอกชวงเวลา ตําแหนงเข็มส้ัน 

เข็มยาว การอานและการบันทึกกิจกรรม หรือเหตุการณตางๆที่ระบุเวลา ความสัมพันธระหวาง

เวลา นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน และป โจทยปญหาและสถานการณ  

         รูปเรขาคณิต สมบัติพื้นฐาน สองมิติ สามมิติ จุดสวนของเสนตรง รังสี มุม และเขียน

สัญลักษณแทน สวนประกอบของรูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียม รูปหาเหล่ียม รูปที่มี

แกนสมมาตร 

        แบบรูปและความสัมพันธ ขนาดและสีของรูปเรขาคณิต การเพิ่มและลดคร้ังละ 

3,4,5,25,50 

         แผนภูมิ การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทงจัดประสบการณหรือสราง

สถานการณใกลตัวใหผูเรียน ไดศึกษาคนควา โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนา

ทักษะ กระบวนการในการคิด คํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือความหมายทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36 

คณิตศาสตร และการนําประสบการณความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรู

ส่ิงตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคา และเจตคติที่ ดีตอ

คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 

และเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตารางที่ 2  การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

               จํานวน 11 หนวย จํานวน 200 ชั่วโมง 
 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

1 จํานวนนับที่ไมเกิน 100,000 
1.1  การบวกจํานวนการอานและการเขียน ตัวหนังสือ 

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจํานวน 

1.2  การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน 

แตละหลัก 

1.3  การเปรียบเทียบจํานวนการใชเคร่ืองหมาย 

แสดงการเปรียบเทียบ 

1.4  การเรียงลําดับจํานวนไมเกิน 100,000 

1.5  การนับเพิ่มทีละ 3,4,25,50 

1.6  การนับลดทีละ 3,4,25,50 

(20) 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

3 

3 

2 การบวกและการลบ 
2.1 การบวกจํานวนไมเกิน 100,000 

2.2 การบวกจํานวนไมเกิน 100,000 

2.3 โจทยปญหาการบวก 

2.4 โจทยปญหาการลบ 

(18) 

3 

3 

6 

6 

3 การวัดความยาว ความสูง 
3.1 การวัดความยาวเปนกิโลเมตร เมตรเซนติเมตร 

3.2 การเลือกเคร่ืองมือวัดและหนวยการวัดความยาว 

ที่เปนมาตรฐาน 

 3.3 การคาดคะเนความยาวความสัมพันธ  

ระหวางหนวยการวัดความยาว 

 3.4 โจทยปญหาและสถานการณเก่ียวกับการวัด 

ความยาว 

(16) 

3 

2 
 

1 

4 

6 
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ตารางที่ 2   (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรูที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

4 การช่ัง การตวง 
4.1 การช่ังน้ําหนักเปน กิโลกรัม กรัม และขีด 

4.2 การเลือกเคร่ืองช่ัง และหนวยการช่ัง 

4.3 การเลือกเคร่ืองตวงและหนวยตวง 

4.4 การคะเนนํ้าหนัก และการคะเนปริมาตร 

4.5 ความสัมพันธระหวางหนวยการช่ังและเปรียบเทียบ

น้ําหนัก 

4.6 โจทยปญหาและสถานการณที่เก่ียวกับการชั่ง 

4.7 การตวง ลิตร มิลลลิตร ชอนตวง 

4.8 ความสัมพันธระหวางหนวยการตวงและ

เปรียบเทียบปริมาตร 

4.9 โจทยปญหาและสถานการณที่เก่ียวกับการตวง 

(18) 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

3 

 

3 

5 เงิน 
5.1การอานและการเขียนจํานวนโดยใชจุด 

5.2 การบวก ลบ จํานวนเงิน 

5.3 บันทึกรายรัย รายจาย 

5.4 โจทยปญหาและสถานการณที่เก่ียวกับเงิน 

(15) 

2 

2 

5 

6 

6 เวลา 
6.1 การบอกเวลา การอานและการเขียนเวลา 

โดยการใชจุด 

6.2 การบอกชวงเวลา ตําแหนง เข็มส้ัน เข็มยาว 

(18) 

 

3 

3 

 6.3 อานและบันทึกกิจกรรม เหตุการณตาง ๆ ที่ระบุ

เวลา 

6.4 ความสัมพันธระหวางเวลา (นาที ชั่วโมง สัปดาห 

เดือน ป) 

6.5 โจทยปญหาและสถานการณเก่ียวกับเวลา 

 

4 

 

4 

4 
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ตารางที่ 2   (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรูที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

7 การคูณ 
7.1 การคูณจํานวนท่ีมีหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินส่ีหลัก 

7.2 การคูณจํานวนท่ีมีสองหลักกับจํานวนสองหลัก 

7.3 โจทยปญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนท่ี 

ไมเกินส่ีหลัก 

7.4 โจทยปญหาการคูณที่มีสองหลักกับจํานวน 

ที่มีสองหลัก 

(20) 

4 

 

4 

 

6 

6 

8 การหาร 
8.1 การหารที่มีตัวตั้งไมเกินส่ีหลักและตัวหาร 

มีหนึ่งหลัก 

8.2 โจทยปญหาการหาร 

(10) 

4 

 

6 

9 การ บวก ลบ คูณ หาร ระคนจํานวนที่ไมเกิน 
100,000 
9.1การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

9.2 โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

(15) 

 

7 

8 

10 เรขาคณิต 
10.1 สวนของเสนตรง เสนตรง จุด รังสี และสัญลักษณ 

10.2 มุม จุดยอดมุม การเรียกชื่อมุม และ 

(16) 

4 

3 
 สัญลักษณ 

10.3 สวนประกอบของรูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม 

รูปส่ีเหล่ียม รูปหาเหล่ียม 

10.4 รูปที่มีแกนสมมาตร 

 

3 

 

3 

11 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
11.1 การรวบรวมขอมูล 

11.2 การจําแนกขอมูลจัดประเภทและนําเสนอขอมูล 

11.3 แผนภูมิรูปภาพ 

11.4 แผนภูมิแทง 

11.5 อานขอมูลและอภิปรายประเด็นปญหา 

(24) 

3 

6 

5 

5 

5 

รวม 200 
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         จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรดังกลาว

ขางตนเน ื้อหาที่นํามาสอนดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ไดแกหนวยการเรียนรูที่ 9 เร่ือง 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน จํานวนที่ไมเกิน 100,000 ซึ่งใชระยะเวลาในการสอน 15 ชั่วโมง 
 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง 
         จํานวนตัวเลข การบอกจํานวน การอาน และการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย จํานวนคาของตัวเลขในแตละหลัก การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบจํานวน 

การเรียงลําดับจํานวน การบวก ลบ คูณและหารระคน การประมาณ การสรางโจทยปญหาและ

สถานการณจริง คุณสมบัติตางๆของจํานวนนับ 

         ตัวประกอบของจํานวนนับ การแยกตัวประกอบ ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย  

         เศษสวน การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน การอานและการเขียนเศษสวนที่เทากัน     

การเปรียบเทียบเศษสวน การเรียงลําดับเศษสวน การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนระคน เศษซอน 

โจทยปญหาเศษสวน 

         ทศนิยม การอานและเขียนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง การบอกคาประจําหลักของ

ทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปเศษสวน คาประมาณทศนิยมไมเกินสาม

ตําแหนง การบวก ลบ คูณและหาร ทศนิยม โจทยปญหาระคน และรอยละ 

         การวัด การหาพื้นที่ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม พื้นที่วงกลม หาปริมาตรหรือหาความจุ

ของทรงส่ีเหล่ียม 

         ทิศและแผนผัง ทิศทั้งแปด แผนผังมาตราสวน และระยะทางที่จริง 

         รูปเรขาคณิตสองมิติสามมิติ บอกชนิดของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธของรูป

เรขาคณิตสองมิติสามมิติ สวนประกอบของรูปเรขาคณิต การวัดขนาดของมุม การแบงคร่ึงสวน

ของเสนตรง เสนทแยงมุม และคุณสมบัติ การสรางรูปส่ีเหล่ียมชนิดตาง ๆ เสนขนาน มุมแยง      

มุมภายใน และคุณสมบัติการสรางรูปส่ีเหล่ียมชนิดตาง ๆ เสนขนาน มุมแยง มุมภายใน คุณสมบัติ

การเทากันของเสนทแยงมุม 

         แบบรูปและความสัมพันธ สัญลักษณตัวไมทราบคา สมการที่เปนจริง และเท็จ     

การหาคําตอบจากสมการ 

         สถิติและความนาจะเปน การอานและการเขียนแผนภูมิ รูปภาพ แผนภูมิแทง 

เปรียบเทียบ ตาราง กราฟ การนําเสนอขอมูล ในรูปแบบแผนภูมิตาง ๆ การคาดเดาสถานการณ

ตาง ๆ วาจะเกิดข้ึนแนนอน อาจจะใชหรือไมใช หรือเปนไปไมได 
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         ทักษะกระบวนการางคณิตศาสตร การนําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยง     

การเรียนรูในวิชาอ่ืน และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

ตารางที่ 3  การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  

 10 หนวย จํานวน 200 ชั่วโมง 
 

หนวยการเรียนรูที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

1 จํานวนนับที่มากกวา10,000,000 
1.1  การอาน-การเขียน 

1.2  การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 

1.3  การประมาณคา 

1.4  การบวก ลบ คูณ หาร 

(20) 

2 

2 

3 

4 
 1.5 โจทยปญหา 

1.6 การสรางโจทยปญหา 

4 

5 

2 ตัวประกอบจํานวนนับ 
2.1 การแยกตัวประกอบ 

2.2 การหา ห.ร.ม. 

2.3 การหา ค.ร.น. 

(20) 

5 

7 

8 

3 เศษสวน 
3.1 เศษสวนที่เทากับเศษสวน 

3.2 การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 

3.3 การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน 

3.4 เศษสวนระคน เศษซอน 

3.5 โจทยปญหาเศษสวน 

(20) 

3 

3 

5 

4 

5 

4 ทศนิยม 
4.1 การอาน-เขียนทศนิยม ไมเกิน 3 ตําแหนง 

4.2 คาประจําหลัก การกระจายการเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 

4.3 ทศนิยมในรูปเศษสวน 

4.4 คาประมาณของทศนิยม 

4.5 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม 

4.6 โจทยระคนทศนิยม 

4.7 โจทยปญหาทศนิยม 

4.8 รอยละ 

(20) 

1 

3 

2 

1 

4 

4 

2 

3 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรูที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

5 แบบรูป 
5.1 สัญลักษณตัวไมทราบคา 

5.2 สมการ อสมการ 

5.3 การหาคําตอบจากสมการ 

(13) 

2 

6 

5 

6 การวัด 
6.1หาพื้นที่จากสถานการณจําลอง สถานการณจริง 

6.2 การคะเนเก่ียวกับพื้นที่ 

6.3 การหาความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม 

6.4 การหาพื้นที่รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม 

6.5 การหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

(15) 

2 

2 

4 

4 

3 

7 ทิศและแผนผัง 
7.1 ทิศทั้ง 8 

7.2 ทิศทาง ระยะทางจริง 

7.3 แผนผัง 

7.4 มาตรสวน 

(19) 

4 

5 

5 

5 

8 รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ 
8.1 ชนิดของรูปเรขาคณิต และสวนประกอบ 

8.2 มุมและการแบงคร่ึงมุม 

8.3 รูปส่ีเหล่ียมตางๆกับเสนทแยงมุม และคุณสมบัติ 

8.4 เสนขนาน และมุม 

8.5 สรางรูปส่ีเหล่ียม 

(23) 

3 

2 

5 

6 

7 

9 รอยละ 
9.1 โจทยปญหาการคูณและการหาร 

9.2 การหาคารอยละ 

9.3 โจทยปญหารอยละ 

9.4 โจทยปญหารอยละเก่ียวกับการซ้ือขายมากกวา 1 คร้ัง 

9.5 การหาดอกเบ้ีย 

(30) 

7 

8 

6 

6 

3 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรูที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

10 สถิติ 
10.1 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทงและ วงกลม 

10.2 การอาน-เขียนแผนภูมิ 

10.3 กราฟเสน 

10.4 สถิติความนาจะเปนและการคาดการณ 

(20) 

11 

3 

3 

3 

รวม 200 
 

         จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรดังกลาว

ขางตนเน ื้อหาที่นํามาสอนดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ไดแกหนวยการเรียนรูที่ 9 เร่ือง

การหาคารอยละ และการแกโจทยปญหารอยละ หนวยยอยที่ 9.3, 9.4, 9.5 ซึ่งใชระยะเวลาในการ

สอน 15 ชั่วโมง  
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 

ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
         แอนเดอรสัน และพิงกรี (Anderson and Pingri 1973 : 228) ใหคําจํากัดความวา   

เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการวิธีการแกปญหาหรือหาคําตอบ ซึ่งผูตอบจะทําไดดีตองมี

วิธีการที่เหมาะสม ใชความรูประสบการณและการตัดสินใจโดยพรอมมูล 

         จิตรเมธี สายสุม (2534 : 5-6) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง ขอความที่

ประกอบดวย ขอมูลที่เปนเนื้อหาทางคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนจะตองอานทําความเขาใจ และหาวิธี

เพื่อใหไดคําตอบ 

         กนกพร เทพคํา (2539 : 7) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่

ประกอบดวย ขอความและตัวเลขที่ตองการคําตอบ ผูแกปญหาตองใชความรูความเขาใจทาง

ภาษาและคณิตศาสตร ตลอดจนทักษะตางๆ มาประกอบกัน จึงจะสามารถแกโจทยปญหาได

อยางถูกตอง 

         วัยวุฒ อินทวงศ (2539 : 28) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สภาพของ

ปญหาคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวย จํานวนตัวเลข และขอความที่กอใหเกิดปญหา ซึ่งนักเรียน

ตองตัดสินใจเองวา จะใชวิธีการอะไรทางคณิตศาสตรมาแกปญหานั้น 
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         น้ําทิพย ชังเกตุ (2547 : 33) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณ

ที่ประกอบไปดวยภาษาและตัวเลขที่ตองการคําตอบ โดยผูที่แกปญหาจะตองอาศัยความรู 

ประสบการณ การวางแผน การตัดสินใจ และวิธีการทางคณิตศาสตรมาประกอบในการแกปญหา 

         จากความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา โจทยปญหา

คณิตศาสตร คือ สถานการณที่ถูกกําหนดข้ึนใหเปนปญหาโดยในสภาพการณดังกลาวจะประกอบ

ไปดวย ขอความและตัวเลข ซึ่งวิธีการที่จะไดมาซ่ึงคําตอบนั้น ตองอาศัยกระบวนการทาง

คณิตศาสตรมาประกอบในการแกปญหา 
 

รูปแบบของโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
         ในการแบงโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปนรูปแบบตาง ๆ นักคณิตศาสตรได

เสนอแนวคิดในการแบงไว 5 กลุม ดังตอไปนี้ 

         1.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของรูสเซล (Russell 1961 : 255, อางถึงใน 

จุมพต ขําวีระ 2538 : 9) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ชนิด คือ 

              1.1 ปญหาที่มีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่ปรากฏอยูในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป 

              1.2 ปญหาที่ไมมีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่พบทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

         2.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของลิบลาน (Leblane 1977 : 17, อางถึงใน 

จุมพต ขําวีระ 2538 : 9) ไดแบงรูปแบบของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ 

              2.1 โจทยปญหาที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน (Typical Textbook Problem) เปน

ปญหาท่ีมุงพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการเบ้ืองตนทางคณิตศาสตร เชน การบวก    

การลบ  การคูณ  และการหาร  เพื่อใหนักเ รียนสามารถประยุกตหรือนําความรู เกี่ยวกับ               

การดําเนินการเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวันได 

              2.2 โจทยปญหาที่แสดงกระบวนการ เปนปญหาที่พบในหนังสือทั่วไป ปญหาชนิด

นี้จะเนนเทคนิคหรือกลวิธีในการแกปญหา เนนกระบวนการแกปญหามากกวาผลลัพธหรือคําตอบ 

         3.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของแคทซ (Katz 1991 : 90-93, อางถึงใน จุมพต 

ขําวีระ 2538 : 9) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ 

              3.1 โจทยปญหาปกติหรือโจทยปญหาที่เปนภาษา ซึ่งสวนใหญเปนปญหาที่

นักเรียนพบในหนังสือเรียน 

              3.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ ซึ่งอาจแบงไดเปนโจทยปญหาที่แสดงกระบวนการและ

ปญหาที่เปนปริศนา 
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         4.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของแอซลอก และรูวดอล (Ashlock and 

Raudall 1982 : 18, อางถึงใน วัยวุฒ อินทวงศ 2539 : 29) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 

2 แบบ คือ 

              4.1 โจทยปญหาประเภทอิงตํารา หรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปน

ประโยคคณิตศาสตร เปนโจทยที่สามารถแกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัว

ไมคอยยุงยากมากนัก 

              4.2 โจทยปญหาประเภทกระบวนการ เปนโจทยปญหาที่ตองแกดวยวิธีการตาง ๆ 

ที่ยุงยากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหานี้จําเปนตองแกดวยกระบวนการ 3 ข้ัน คือ การเขาใจปญหา 

การพัฒนา และหากลวิธีในการแกปญหา และการประเมินการแกปญหา 

         5.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของ   บาโรดี  (Baroody 1987 : 260-261,            

อางถึงใน วัยวุฒ อินทวงศ 2539 : 29) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ 

              5.1 โจทยปญหาปกติ หมายถึง โจทยปญหาในบทเรียนโดยทั่วๆ ไป ที่มุงเนนฝก

ทักษะใดทักษะหนึ่ง มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว 

              5.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ หมายถึง โจทยปญหาที่มีลักษณะสอดคลองกับความ

เปนจริงของชีวิตมากกวาโจทยปกติ คือ มีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปนหรือขอมูลไม

เพียงพอ อาจมีคําตอบมากกวา 1 คําตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 

         จากรูปแบบของโจทยปญหาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา รูปแบบของโจทยปญหา

นั้นสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ รูปแบบของโจทยปญหาที่มีกระบวนการคิดที่ไม

ซับซอนมากนั้น ซึ่งสวนใหญลักษณะของโจทยปญหาแบบนี้จะปรากฏอยูในหนังสือเรียน และ

รูปแบบของโจทยปญหาที่มีกระบวนการคิดที่มีความซับซอน ซึ่งโจทยปญหาลักษณะนี้จะเปน

โจทยปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตประจําวัน ซึ่งบางคร้ังในการหาคําตอบ

จําเปนตองใชกระบวนการในการคิดที่ซับซอนมากกวาในโจทยปญหารูปแบบแรก 
 

กระบวนการจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
         การแกโจทยปญหานับวาเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งตอการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร ดังนั้นนักศึกษาจํานวนมากจึงไดคิดคนวิธีสอนเพื่อการแกโจทยปญหาข้ึนดังตอไปนี้ 

         โพลยา (Polya 1957 : 16-17, อางถึงใน วราภรณ กลอมใจ 2536 : 50-51) ได

ทําการศึกษาและเสนอกระบวนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

         1.  ข้ันเขาใจปญหา การทําความเขาใจและระบุไดวาอะไรคือส่ิงที่ตองการทราบ อะไร

คือขอมูล โจทยกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง และเงื่อนไขนั้นเพียงพอที่จะแกไขหรือไม หากเกิดความ
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กํากวมหรือขัดแยงในการทําความเขาใจ ควรใชการวาดรูป โดยแยกสภาพการณหรือเงื่อนไข

ออกเปนสวน ๆ แลวเขียนเปนโครงสรางสถานการณ หรือเงื่อนไขนั้น ๆ เพื่อทําความเขาใจตอไป 

         2.  ข้ันวางแผน เปนข้ันที่คนหาความเช่ือมโยงระหวางขอมูลกับส่ิงที่ตองการทราบ   

ถาหากยังไมสามารถหาความเชื่อมโยงได ก็ควรใชข้ันตอนเหลานี้ในการแกปญหา คือ 

              2.1 พิจารณาวาเปนโจทยปญหาที่เคยประสบมากอนหรือไม หรือมีลักษณะ

คลายคลึงกับโจทยที่เคยประสบมากอน หากแตกตางกันที่รูปแบบเทานั้น 

              2.2 พิจารณารูจักโจทยปญหาที่เกี่ยวของ หรือสัมพันธกับโจทยที่จะแกและรูทฤษฎี

ที่จะนํามาใชในการแกปญหานั้น ๆ หรือไม 

              2.3 พิจารณาส่ิงที่โจทยตองการทราบ และพยายามนึกถึงปญหาทีคุ่นเคย ซึง่มส่ิีงที่

ตองการทราบเหมือนกัน และเปรียบเทียบดูวาจะนําวิธีการแกปญหาที่เคยประสบมาใชกับโจทย

ปญหาที่กําลังจะแกไขไดหรือไม อยางไร 

              2.4 อานโจทยอีกคร้ัง และวิเคราะหเพื่อทราบความแตกตางที่มี โดยเทียบกับโจทย

ที่เคยประสบมา 

         3.  ข้ันดําเนินการตามแผน เปนข้ันของการปฏิบัติตามแผนที่วางไวและตองตรวจสอบ

แตละข้ันตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม 

              3.1 ข้ันการตรวจสอบกลับ เปนการตรวจสอบการแกปญหาวาถูกตองหรือไม      

การตรวจสอบผลลัพธที่ไดนั้น อาจใชวิธีการแกปญหาอีกวิธีหนึ่งที่แตกตางกัน เพื่อตรวจสอบดูวา 

ผลลัพธที่ ไดในตอนตนตรงกันหรือไม  หรืออาจใชการประมาณคําตอบอยางคราว  ๆ  ใน              

การตรวจสอบก็ได 

         ครูลิค (Krulik 1977 : 650-651, อางถึงใน ชีวิน สุวดินทรกูร 2535 : 1) อางขอสรุปจาก

การสัมมนาวิธีสอนโจทยปญหาวาการสอนโจทยปญหาที่ไดผลดีนั้น จะตองเปนไปตามลําดับข้ัน

ดังนี้ 

         1.  อานโจทยและทําความเขาใจวาโจทยถามอะไร มีขอมูลอะไรบางที่โจทยบอกแลว

เขียนแผนภาพ 

         2.  หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่โจทยบอกกับขอมูลที่โจทยตองการทราบดวย   

การคิดยอนกลับวา เราเคยพบปญหาเชนนี้มากอนหรือไม แลวเร่ิมตนต้ังสมมติฐานหลาย ๆ ขอ 

         3.  หาวิธีการที่ถูกตองเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

         4.  ตรวจสอบคําตอบ เพื่อใหทราบวาส่ิงที่คนพบนั้นถูกตองแนนอนเพียงไร 
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         ครูลิค และรัดนิค (Krulik and Rudnick 1988 : 19)  ไดเสนอแนะกระบวนการใน       

การสอนการแกโจทยปญหา โดยสรุปมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1.  การอานทําความเขาใจโจทย 

         2.  การสํารวจเงื่อนไขและขอมูลในโจทยที่จําเปนตอการแกปญหา 

         3.  การเลือกวิธีการมาใชในการแกโจทยปญหา 

         4.  การดําเนินการแกโจทยปญหา 

         5.  การตรวจสอบและนําวิธีการแกโจทยปญหาเพื่อนําไปใชตอไป 

         จรูญ  จียโชค (2531 : 10-20) เสนอกระบวนการแกโจทยปญหาไว 4 ข้ันตอน ซึ่งมี

ลักษณะคลายคลึงกับข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา และไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนและ  

การต้ังคําถามของครูไว ดังนี้ 

         1.  ข้ันการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหา นักเรียนตองอานโจทยปญหาและตอบ

คําถามครูใหได เชน 

              1.1 โจทยตองการทราบอะไร 

              1.2 โจทยกําหนดอะไรใหบาง 

              1.3 ส่ิงที่ตองการหาคืออะไร 

              1.4 สวนใดในโจทยเกี่ยวของสัมพันธกัน 

              1.5 ส่ิงใดในโจทยไมเกี่ยวของกับการหาคําตอบ 

         2.  ข้ันกําหนดทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกโจทยปญหา นักเรียนตองระบุใหไดวา 

              2.1 โจทยขอนี้ตองทํากี่ข้ันตอน 

              2.2 จะตองทําข้ันตอนใดกอน ข้ันตอนใดหลัง 

              2.3 วิธีทําโจทยขอนี้คลายกับที่เคยพบ เคยทํามาแลวบางหรือไม 

              2.4 โจทยขอนี้หาคําตอบไดกี่วิธี 

              2.5 วิธีใดเปนวิธีที่งายและคิดหาคําตอบไดเร็วที่สุด 

              2.5 ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ 

         3.  ข้ันการคิดคํานวณ นักเรียนตองใชความสามารถในการคิดในข้ันตอนนี้ คือ 

              3.1 การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง 

              3.2 การใชภาษาที่กะทัดรัดประกอบการแกโจทยปญหา 

              3.3 ทักษะการคิดคํานวณ 
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         4.  ข้ันการตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมของนักเรียนที่ตองแสดงในข้ันนี้ คือ 

              4.1 ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ 

              4.2 การปรับปรุงคําตอบไดสมบูรณ 

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

อธิบายกระบวนการแกปญหาของเด็กวา 

         1.  เม่ือนักเรียนไดพบปญหาจะเกิดกระบวนการรับรู โจทยปญหานั้นจะผานระบบ

ประสาทตาไปยังสมอง 

         2.  สมองจะตีความส่ิงที่รับเขามาวา อานวาอยางไร หมายความวาอยางไร โดยใช

ขอมูลเดิมที่เคยบันทึกไวประกอบการตีความ ถาไมเคยถูกบันทึกไวในหนวยความจํา ก็จะอาน

โจทยขอนี้ไมออกและคิดไมได 

         3.  สมองจะวิเคราะห สังเคราะห โจทยปญหาจนไดรูปแบบการกระทํา และคําตอบ 

ในการหาคําตอบตองใชสวนความจําในสมอง บางคนใชสวนความจําในสมองไมพอ ตองคิดใน

กระดาษซึ่งจัดเปนหนวยความจําช่ัวคราว แตบางคนอาจไมตองใชหนวยความจําช่ัวคราว สามารถ

คิดในใจจนไดคําตอบเลย แตคนที่มีลักษณะดังกลาวนี้มีจํานวนนอย 

         4.   เมื่อไดรูปแบบ วิธีการทํา หรือคําตอบ สมองจะส่ังกลามเนื้อเขียนตอบ 

         อุทัย  เพชรชวย (2532 : 50-54) ไดปรับกระบวนการแกโจทยปญหาจากขอเสนอแนะ

ของนักการศึกษาหลายคน เพื่อสะดวกตอนักเรียนที่จะนําไปใช โดยเขียนในรูปคําถาม 4 คําถาม 

คือ 

         1.  โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง เปนคําถามที่เนนใหนักเรียนอานโจทยอยางต้ังใจเสีย

ต้ังแตตน ไมใชอานเพียงคราว ๆ แลวตองยอนกลับมาอานใหมทําใหเสียเวลา เม่ือพบแลวตอง

บันทึกไว 

         2.  โจทยตองการหาอะไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียนสนใจวาส่ิงที่โจทยตองการให

มานั้นมีกี่อยาง อะไรบาง เมื่อพบแลวก็ตองบันทึกไวเชนกัน 

         3.  จะตองหาอะไรกอนหรือไม ถาจะหาอะไรกอน คําถามนี้ตองการใหนักเรียน

พิจารณาวาในการหาส่ิงที่โจทยตองการหานั้น จะตองหาอะไรกอน และถาตองการหาจะหาได

อยางไร แลวใหนักเรียนบันทึกไว ในกรณีที่ไมตองหาบันทึกไววาไมตอง 

         4.  จะหาส่ิงที่โจทยตองการไดอยางไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียนพิจารณาวาจะตอง

นําคําตอบของคําถามที่ 1 หรือคําตอบของคําถามที่ 3 (ถามี) มากระทํากันอยางไร (บวก ลบ คูณ 

หรือหาร) จึงจะไดส่ิงที่โจทยตองการ 
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         การใชเทคนิค 4 คําถามนี้ ในชวงแรกๆ ครูจะตองคอยดูแลชี้แนะถามนําเต็มที่ โดยเนน

กระบวนการกลุมและนักเรียนตองบันทึกกระบวนคิดทุกข้ันตอน ในชวงตอ ๆ ไป อาจจะลดใหเหลือ

เฉพาะข้ันตอนที่ 3 และ 4 หรือใหเลือกเฉพาะข้ันตอนที่ 4 ก็ไดตามความเหมาะสม 

         ดวงเดือน ออนนวม (2533 : 129-133) เสนอแนะเทคนิคบางประการในการสอนเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังนี้ 

         1.  ใช โจทยปญหาหลายระดับ  ครูควรจัดโจทยปญหาไวหลายระดับความรู 

ความสามารถ และประสบการณของเด็กแตละคน เพื่อไมใหเด็กเกิดความคับของใจหรือขาด

แรงจูงใจในการแกโจทยปญหา ในขณะเดียวกันก็พบความสําเร็จในการแกโจทยปญหา เพื่อสราง

แรงจูงใจในการแกโจทยปญหาที่ซับซอนข้ึน 

         2.  ฝกเขียนโจทยปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ เปนการฝกความสามารถใน       

การแปลความหมายของโจทย ซึ่งอยูในรูปของประโยคภาษาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ 

         3.  แสดงบทบาทสมมติ การแสดงบทบาทสมมติจะชวยใหสภาพการณของโจทย

ปญหาแลดูเปนจริงเปนจังมากข้ึน จะชวยใหเด็กมองเห็นเงื่อนไข แนวคิด และความสัมพันธตาง ๆ 

ในโจทยปญหาไดดียิ่งข้ึน 

         4.  เขียนภาพ เปนการวิเคราะหสภาพการณของโจทยปญหา ชวยลดความเปน

นามธรรมใหนอยลง และชวยใหมองเห็นลูทางในการแกโจทยปญหา 

         5.  ฝกสรางโจทยปญหา เปนการฝกสรางโจทยปญหาจากเงื่อนไขที่กําหนดให เชน 

สรางโจทยปญหาเพียงบางสวน สรางโจทยปญหาจากประโยคสัญลักษณ และสรางโจทยปญหา

โดยอิสระ 

         6.  ใชโจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข เปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหสภาพการณ

ของโจทยปญหา และการเลือกวิธีการในการแกโจทยปญหา โดยไมตองพะวงถึงตัวเลข 

         7.  ใชโจทยปญหาที่มีตัวเลขแตไมตองการคําตอบ เพียงแตตองการหาวิธีการใน     

การหาคําตอบเปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา 

         8.  ใชโจทยปญหาที่มีขอมูลไมครบหรือเกินความจําเปน โจทยปญหาเหลานี้จะชวยให

เด็กรูจักการศึกษาขอมูลอยางพินิจพิเคราะหมากข้ึนกอนลงมือแกปญหา ส่ิงที่ควรเนน คือ          

การทําใหเด็กสนใจในรายละเอียดของขอมูลใหมาก 

         9.  ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ เปนการฝกความสามารถในการพิจารณา

คําตอบวานาจะเปนไปไดเพียงใด โดยใชทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการกะประมาณ เพราะจะชวยให
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สามารถกะประมาณคําตอบไดวานาจะถูกตองหรือไม หากคลาดเคล่ือนไปมาก จะไดตรวจสอบวิธี

ทําใหม 

                10.  อานโจทยใหฟงสําหรับเด็กที่ปญหาในการอาน ซึ่งทําใหเปนอุปสรรคในการแก

โจทยปญหาทั้งที่มีความสามารถที่จะแกโจทยปญหาได ครูอาจใชเทคนิคการอานโจทยใหฟงหรือ

ใหฟงเทป 

                11.  พัฒนาทักษะการอานโจทยปญหา เนื่องจากภาษาทางคณิตศาสตรมีความ

แตกตางไปจากภาษาอ่ืนๆ หากเด็กมีปญหาในการทําความเขาใจโจทยปญหาคณิตศาสตร ครูควร

ฝกทักษะการอานโจทยปญหา เชน อานรวดเดียวใหจบเพื่อเขาใจคําถาม อานขอมูลทีละสวนชา ๆ 

อานทบทวนในสวนที่ยังไมเขาใจ ขณะอานถามตัวเองไปดวยวาโจทยขอนี้ถามเกี่ยวกับอะไร 

นอกจากนี้ครูอาจฝกใหเด็กทําพจนานุกรมคณิตศาสตรของตนเอง  โดยรวบรวมคําศัพท

คณิตศาสตรตลอดจนสูตรสัญลักษณตาง ๆ ไว พรอมกับเขียนคําอธิบายโดยใชสํานวนภาษาของ

ตนเอง สําหรับใชเปนคูมือชวยจํา 

         สิริพร ทิพยคง (2536 : 157-159) เสนอแนะกิจกรรมเสริมสรางทักษะการแกปญหาไว 

ดังนี้ 

         1.  เ ลือกปญหาที่ช วยกระตุนความสนใจของนักเ รียน  เปนโจทยที่นัก เ รียน

ประสบการณในเร่ืองเหลานั้น 

         2.  ทดสอบความรูพื้นฐานและทบทวนทักษะที่ขาดไปกอนลงมือสอนการแกปญหา 

         3. ใหอิสระในการคิดแกนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนคิดวาจะสามารถใชความคิด

รวบยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้น ๆ 

         4.  สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหมีแบบฝกหัดหลายระดับทั้ง

ยาก ปานกลาง และงาย เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาเปนการเสริมกําลังใจ

ใหกับนักเรียน 

         5.  ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานั้น ๆ โดยการถามส่ิงที่โจทยกําหนดใหและ

ส่ิงที่โจทยตองการ 

         6.  ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบโดยการประมาณกอนการคิดคํานวณ 

         7.  แนะใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของโจทยปญหา โดยการวาดรูปหรือแผนภาพ 

         8.  ชวยนักเรียนในการหาขอมูลจากการวิเคราะหโจทยปญหา และเทียบเคียงกับ

โจทยที่นักเรียนเคยพบมากอน 
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         9.  สนับสนุนใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหาโดยวิธีของนักเรียนเอง แลวอภิปรายหา

วิธีการที่ถูกตองเหมาะสม 

         สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2535 : 11-13) ไดเสนอ

กระบวนการแกปญหาได 4 ข้ันตอนใหญ ๆ ดังนี้ 

         1.  ทําความเขาใจปญหาไดถองแท 

         2.  หาวิธีการที่จะใชในการแกปญหา เชน ใชอุปกรณของจริง ใชการเขียนภาพ          

ใชการเขียนตาราง เขียนรายการที่สําคัญของปญหา คิดตามเหตุผล 

         3.  ลงมือแกปญหาตามวิธีการที่คิดวาไดผล ถายังไมไดผลก็หาวิธีอ่ืนมาลองใหมจนได       

คําตอบ 

         4.  ตรวจสอบคําตอบ 

         จากที่นักการศึกษาไดเสนอกระบวนการ กิจกรรม เทคนิค และส่ิงที่ควรคํานึงถึงใน   

การสอนแกโจทยปญหาผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและสรุปข้ันตอนการสอนแกโจทยปญหาได         

4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) อานโจทยและวิเคราะหโจทย 2) หาแนวทางในการหาคําตอบจากโจทย           

3) ดําเนินการคิดคํานวณจากโจทยปญหา และ 4) ตรวจคําตอบ ซึ่งในการสอนแกโจทยปญหา ครู

ตองรูจักเลือกกระบวนการสอนจากหลาย ๆ  แนวคิดมาผสมผสานกัน เพื่อใหไดกระบวนการสอน   

ที่ดีที่สุดพรอมทั้งพยายามสอดแทรกกิจกรรม เทคนิคตางๆ ในแตละข้ันตอนของกระบวนการสอน 

ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการแกโจทยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วิธสีอนคณิตศาสตร 
 

         คลาค และสตาร (Clark and Starr, อางถึงใน กาญจนา เกียรติประวัติ 2524 : 72)     

ไดอธิบายไววา วิธีสอนหมายถึง การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการใชเทคนิค      

การสอนเนื้อหาวิชาและส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการสอน และสุพิน      

บุญชูวงศ (2534 : 45, อางถึงใน นิรันดร  แสงกุหลาบ 2547 : 39) ไดกลาววาวิธีสอนหมายถึง

กระบวนการตาง ๆ ที่ครูนํามาใชสอนนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในดาน

ความรู ความเขาใจดานเจตคติ และดานทักษะ 

         วิธีสอนคณิตศาสตรมีปรากฏอยูดวยกันหลากหลายวิธี ครูจึงมีหนาที่ในการที่จะเลือก

วิธีที่มีความเหมาะสมกับตนเองและผูเรียนใหมากที่สุด ทั้งเนื้อหา และเวลาที่ใชในการสอนใน    

แตละเร่ืองก็มีความสําคัญในการชวยการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการสอนแบบใด ในการที่จะ
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นํามาใชสอนในวิชาคณิตศาสตรใหตรงตามธรรมชาติของผูเรียนใหไดมากที่สุด และเพื่อใหผูเรียน

เกิดความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี และจดจําไดอยางยาวนานในการใชในชีวิตจริง 

         วิธีสอนเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่มีลําดับข้ันตอนของการจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนแบบ

แผนวิธีสอนหนึ่ง ๆ อาจจะนําไปใชไดหลายเนื้อหา หลายกลุมประสบการณ ที่ผูใชจะเลือกนําไปใช

ไดตามที่เห็นวาเหมาะสม เพราะยังไมมีขอมูลใดๆที่จะยืนยันไดวาวิธีสอนใดดีที่สุด มีความ

เหมาะสมที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสมขึ้นอยูกับสภาพของที่เรียน นักเรียน 

สภาพแวดลอม และเนื้อหาของส่ิงที่ตองการจะเรียน ดังนี้ถาไดมีการศึกษารวบรวมวิธีสอนใน   

หลายวิธียอมจะชวยใหการนําไปใชไดดีข้ึน 
 

1. วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง 
         วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง เปนวิธีที่สงเสริมใหนักเรียนคนหาคําตอบในส่ิงที่

อยากรูโดยหาวิธีการคิดคนอยางอิสระดวยการลองผิดลองถูก จะชวยใหนักเรียนเกิดความคิด

สรางสรรคและสนุกสนานกับการเรียน 

         ข้ันที่ 1  การกําหนดสมมุติฐาน ถานักเรียนตองการรูเร่ืองใดหรือรูอะไร ใหกําหนด

คําตอบที่คาดคิดไวกอน เชน เวลาเที่ยงวัน ตนขนุนหนาโรงเรียนจะมีรมเงากวางกวาตนมะมวง 

         ข้ันที่ 2  ลงมือปฏิบัติ นักเรียนคนหาคําตอบดวยตอนเอง เพื่อพิสูจนวารมเงาของตนใด

กวางกวากัน โดยใชวิธีการของนักเรียนซ่ึงแตละคนอาจจะมีวิธีการหาคําตอบที่แตกตางกัน 

         ข้ันที่ 3  สรุปขอคนพบ นักเรียนสรุปขอคนพบที่ได และเปรียบเทียบกับสมมุติฐาน

คําตอบที่กําหนดไวในข้ันที่ 1 
 

2. วิธีสอนการแกปญหาคณิตศาสตรของโพลยา 
         วิธีการแกโจทยปญหาที่นิยมกัน คือ “4 ข้ันตอนของโพลยา” (Polya’s Four-Stage 

Method) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         ข้ันที่ 1  ทําความเขาใจโจทยข้ันตอนนี้ ครูผูสอนมีบทบาทสําคัญอยางมาก เพราะครู

ทําหนาที่ต้ังคําถามนํา เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจในโจทยขอนั้น ๆ ตัวอยางคําถามที่ใหเชน 

             - โจทยบอกอะไรมาใหเรารูบาง 

             - โจทยตองการอยากจะรูอะไร 

             - โจทยตองการใหเราทําอะไร 

             - นักเรียนสมารถพูดเกี่ยวกับโจทยเปนคําพูดของตัวเองไดไหม 

             - โจทยขอนี้นักเรียนจะวาดรูปเพื่อใหเขาใจงาย ๆ ไดไหม 
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         ข้ันที่ 2  เปนการวางแผนที่จะแกโจทยปญหาข้ันตอนนี้ ครูผูสอนจะแสดงบทบาทไป

พรอม ๆ กับนักเรียน รวมกันวางแผนเพื่อแกโจทยปญหาตัวอยางคําถามนําเพื่อวางแผนแกโจทย

ปญหา เชน 

             - นักเรียนเคยแกโจทยปญหาที่คลายๆกับโจทยปญหาขอนี้ไหม 

             - นักเรียนคิดวาโจทยขอนี้ควรจะทําอยางไร 

         ข้ันที่ 3  คํานวณข้ันตอนนี้ นักเรียนลงมือคิดคํานวณตามที่คิดไวในข้ันที่ 2  

         ข้ันที่ 4  ตรวจสอบเปนข้ันตอนตรวจสอบความถูกตองจากการคิดคํานวณการลง

ความเห็นหรือสรุปเปนหลักการของการคํานวณ 
 

3. วิธีสอนโดยการวิเคราะห 
         เปนวิธีสอนท่ีพยายามใหผูเรียนเกิดความคิดตามลําดับข้ันตอนกอนหลังไดอยาง

ตอเนื่องกันไปทีละนอยจนสมบูรณในที่สุด วิธีนี้มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

             - เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะใหผูเรียนเขาใจเหตุผลที่วาทําไมจึงเปนเชนนั้น 

             - ตองการความพรอมดานการใชเหตุผลมากจึงจะสําเร็จ 

             - เรียกรองความสนใจไดไมมาก 

             - ผูเรียนบางคนอาจหลงทางไมสามารถมองเห็นความสัมพันธของแตละข้ัน ขณะที่

เรียนไปตามลําดับ จึงอาจจะไมไดความคิดรวบยอดในข้ันสุดทาย 

             - เปนวิธีที่เปนนามธรรมมากที่สุด 
 

4. วิธีสอนแบบแกปญหา 
         เปนวิธีการที่ครูกระตุนใหผูเรียนแกปญหาอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความคิดรวบยอด

กฎเกณฑ ขอสรุป ประสบการณ การพิจารณาและการสังเกต ตลอดจนความรูความเขาใจในเร่ือง

นั้น ในการพิจารณาปญหาจะตองมีข้ันตอน ครูจะตองพยายามชวยนักเรียนใหเขาใจปญหานั้น

อยางแจมชัดเสียกอนวา โจทยบอกอะไร โจทยตองการอะไร แลวพิจารณาปญหานั้นออกมาเปนขอ

ยอยๆดวยการวิเคราะหจากขอมูลตาง ๆ ที่โจทยบอกจะเปนแนวทางในการตอบปญหา หรือ

คําถามที่โจทยตองการ และสรุปปญหานั้นไดถูกตองตามขอมูลที่กําหนดหรือไมอาจจะตรวจยอน

จากผลไปสูเหตุหรือจากเหตุไปสูผล ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของปญหา 

         การสอนคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด มีข้ันตอนในการสอน

ดังนี้ 

         1.  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

              - ทบทวนความรูเดิม 
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              - เตรียมความคิดรวบยอดข้ันตน 

         2.  ข้ันสอน   เสนอเนื้อหาโดยใชส่ืออุปกรณที่เปนรูปธรรม 

              - กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 

              - ข้ันเสนอตัวอยางที่ใชความคิดรวบยอดและไมใชความคิดรวบยอด 

              - ข้ันสรุปความคิดรวบยอด 

              - ข้ันทดสอบความคิดรวบยอด 

              - นําตัวอยางที่สอดคลองกับความคิดรวบยอดที่สอนมาใหนักเรียนรวมกันอธิบาย

ความคิดรวบยอดแลวสรุป มีการใชการเสริมแรงกรณีตอบถูก และใหมีการซักถามเพิ่มเติม 

         3.  ขั้นสรุปไปสูวิธีลัด เพื่อสะดวกในการนําไปใช 

         4.  ข้ันฝกทักษะ 

         5.  ข้ันนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

         6.  ข้ันประเมินผล 
 

5.  วิธีสอนจากครูคณิตศาสตรตนแบบ 
         นอกจากวิธีสอนจากนักการศึกษาตางๆ แลวยังมีวิธีสอนคณิตศาสตรจากครู

คณิตศาสตรตนแบบและดีเดนที่ทําการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดําเนินการการจัด  

การเรียนการสอนดังนี้ 

         จินดา   อยูเปนสุข   อาจารย 3 ระดับ 8 ครูตนแบบ วิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541 สอน

ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ 2542 ก : 1-4)ไดเสนอข้ันตอนการสอนวิชาคณิตศาสตรตามแบบวิธีสอน โดย

เพื่อนนักเรียนไวพอสรุปดังนี้ 

         1.  ข้ันชี้แจงจุดเดนจุดดอยใหนักเรียนทราบ เปนข้ันของการอธิบายวิธีการสอนโดย

เพื่อนนักเรียน วามีจุดเดนและจุดดอยอยางไร เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 

         2.  ข้ันแจงนักเรียนทราบวิธีการวัดและประเมินผล มีวิธีการคือ 

              2.1 ทดสอบกอนเรียน (ไมเก็บคะแนน) 

              2.2 ทดสอบยอยระหวางเรียน (เก็บคะแนน) 

              2.3 ทดสอบหลังเรียน (เก็บคะแนน) 

              2.4 ทดสอบตามจุดประสงคการเรียนรู 

              2.5 การทดสอบเปนการทดสอบแบบรายบุคคล 
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         3.  ข้ันแบงกลุมนักเรียน โดยแบงออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน แบบคละ

ความสามารถ โดยมีเพื่อนที่จะทําหนาที่สอนเพื่อนอยูภายในกลุม และที่เหลือสมัครเปนผูเรียนโดย

ในกลุมจะตองมีผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทุกระดับ ต้ังแต 0, 1, 2, 3, 4 

         4.  ข้ันนัดหมายนักเรียนผูทําหนาที่สอนเพื่อนเพื่อใหความรูและใหการนิเทศการสอน 

เพื่อนนอกเวลาเรียนปกติ อาจเปนชวงเชา หรือ ในชั่วโมงอิสระของนักเรียน 

        ศศิธร   หาคํา (อางถึงใน  สุพิชฌาย  แสงลี 2545 : 68)  ครูตนแบบคณิตศาสตร 

ประจําป 2542 โรงเรียนบานนาสาง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการวางแผนจัดกิจกรรมดวยการเสนอแนวคิดการสรางส่ือ  การรวมกิจกรรม การประเมินผล

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ 

         1.  ทบทวนความรูเดิม 

         2.  เสริมความรูใหม 

         3.  อภิปรายหาขอสรุป 

         4.  เรียนรูเปนกลุมยอยและรายบุคคล 

         5.  สรางผลงานโดยทําแบบฝกหัดและใชสถานการณในชีวิตประจําวัน 

         6.  ประเมินผลงานแบบมีสวนรวม 

         กลาวโดยสรุป   การสอนโดยเพื่อน ครูจะตองเลือกผูสอนและผูเรียนที่สามารรวม

กิจกรรมกันไดดี ผูสอนจะตองเปนที่ยอมรับของเพื่อนและเต็มใจชวยสอน นอกจากนี้ครูจะตอง

ฝกอบรมนักเรียนที่สอนเพื่อนเปนพิเศษเพื่อใหการสอนประสบผลสําเร็จ 

         เตือนใจ  บุญมีพิพิธ  อาจารย 2 ระดับ 7 ครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541 สอน

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ 2542 ก : 5-9) จัดการสอนแบบเบญจบูรณาการ ซึ่งมีหลักสําคัญในการสอน แบบเบญจ

บูรณาการคือ 

         1.  เตรียมการสอน 

         2.  เตรียมกิจกรรม 

         3.  เตรียมบรรยากาศ 

         4.  เตรียมสรางสถานการณเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

         5.  เตรียมการวัดผลและประเมินผล 

ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการสอนดังนี้ 
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         1.  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางมี

ความสุข 

         2.  แจงจุดประสงคการเรียนรู 

         3.  ทดสอบกอนเรียน 

         4.  ทดสอบเนื้อหาซ่ึงเปนพื้นฐานความรูกอนที่จะทําการสอนเนื้อหาใหม 

         5.  สอนใหสนุกสนาน มีความเปนกันเองกับนักเรียน 

         6.  สงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการอภิปรายรวมกันยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

         7.  สงเสริมใหนักเรียนคนควาปฏิบัติดวยตนเองตามกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการสอน 

คนควาเพิ่มเติมในแหลงเรียนรูตางๆ สามารถแกปญหาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

         8.  กระตุนใหนักเรียนคนพบความคิดรวบยอดและหลักการตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

         เพลินจิต   คนขยัน   อาจารย 2 ระดับ 7 ครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541 สอน

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานน้ําเที่ยงวันครู 2501 อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541 ก : 11-15) จัดการสอนแบบเรียนปนเลน ข้ันตอนการสอน

แบบเรียนปนเลนคือ 

         1.  ข้ันเตรียมการ คือ ครูตองเตรียมการสอนตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวแลว เลือก

วิธีการสอนวาจะสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนและสนุกสนาน จัดเตรียมการเลนเกม 

รองเพลง หรือแขงขันจากการตอบปญหา แตที่สําคัญจะตองตรงกับจะประสงคในการสอนใน     

แตละคร้ัง 

         2.  ข้ันสอน คือ เมื่อครูเตรียมงานและชี้แจงใหนักเรียนทราบครูใชคําถามนําใน       

การสอนเพื่อใหนักเรียนสนใจบทเรียน มีการแบงกลุม นําผลแตละกลุมออกรายงานหนาชั้นเรียน 

         3.  ข้ันสรุป คือ เปนข้ันที่นักเรียนชวยกันสรุปความคิดรวบยอดที่ไดจากการปฏิบัติ 

จากการอภิปรายกลุม จากการแขงขัน จากการเลนเกม การทําแบบฝกหัด หรือจากการรองเพลง 

         การประเมินผลผูเรียน เปนข้ันที่นักเรียนเสร็จส้ินการปฏิบัติกิจกรรมและชวยกันสรุป

ประเด็นที่ไดจากการเรียน จากการเลนเกม จากการรองเพลง ซึ่งมีความสัมพันธกับบทเรียน จาก

การแขงขันกลุมและการทําแบบทดสอบ เพื่อใหครูผูสอนไดรับรูขอบกพรองและทําการปรับปรุง

แกไขในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

         มนัส   ปรีมนวงศ อาจารย 2 ระดับ 7 ครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541 สอน

ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) โรงเรียนฉิมพลีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 ก : 17-21) จัดการสอนแบบ รวม – แยก – รวม ซึ่งมี

ข้ันตอนดังนี้ 

         1.  เรียนรวมกันทั้งชั้นในตอนตนชั่วโมงเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อฟงคําแนะนํา

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทํา 

         2.  แยกเปนกลุมยอยเพื่อปฏิบัติตามใบงานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหภายในกลุมยอย

ซึ่งอาจจะเปนการอภิปรายกลุม 

         3.  ระดมสมองเพื่อแกปญหาหรือทํางานรวมกัน ซึ่งอาจจะใหเวลาประมาณ 20 นาที 

         4.  สงตัวแทนของแตละกลุมออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมใหทุกคนได

รับทราบ กลุมละประมาณ 5 นาที รวม 20 นาที 

         5.  ครูสรุปเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความสมบูรณถูกตองข้ึนประมาณ 10 นาที รวมเปน

เวลาทั้งส้ิน 1 ชั่วโมง 

         ถนอมเกียรติ  งามสกุล (อางถึงใน สุพิชฌาย  แสงลี 2545 : 69) ครูแหงชาติ ป 2542 

สาขาคณิตศาสตรโรงเรียนเมืองถลาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน มีวิธีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

         1.  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เพื่อสรุปมโนคติไดดวย

ตนเองเนนกระบวนการคิดและยุทธวิธีการคิดอยางหลากหลาย 

         2.  การใชส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนาสนใจทําใหนักเรียนกระตือรือรนใน

การเรียนสามารถลดการสอนของครู ทําใหนักเรียนมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนเพิ่มมากข้ึน

ไดแก การใชเคร่ืองคิดเลขกราฟก การใชส่ือแผนโปรงใสในการสรุปสาระสําคัญ การผลิตชุด

กิจกรรม การใชเพลงและเกมประกอบการเรียนการสอน 

         3.  การจัดบรรยากาศการเรียนรู  โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการคณิตศาสตร สําหรับใช

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใหความเปนกันเองกับนักเรียน ชวยใหนักเรียนเรียน

คณิตศาสตรอยางมีความสุข 

         4.  การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เนนกระบวนการเรียน        

การสอนควบคูกับการวัดและประเมินผล มุงใหนักเรียนช่ืนชมผลงานของตนเอง 

         5.  จัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตรทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี   

เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ใชเวลาวางเพื่อศึกษาคณิตศาสตรแงมุมที่นักเรียนสนใจ โดยครูเปน

เพียงผูชี้แนะ 
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         นอกจากวิธีสอนตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น ยังมีวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรได       

อีกหลายวิธีดวยกัน ซึ่งแตละวิธียอมมีทั้งจุดเดนและจุดดอยที่อาจจะแตกตางกันหรือเหมือนกัน    

ซึ่งแลวแตการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลดีที่สุด ในการแกปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียนไปตามสภาพ

ของส่ิงแวดลอม เนื้อหา นักเรียน และตัวครูผูสอน ที่จะเลือกวิธีการใดหรือมีการประยุกตใช       

วิธีการใดในการที่จะทําใหการเรียนการสอนในเร่ืองตาง ๆ นั้นประสบผลสําเร็จมากที่สุดกับผูเรียน 
 

เทคนิคการสอนกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล (TAI)   
         วัชรา   เลาเรียนดี (2548 : 174)  ไดกลาววา การสอนแบบกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล 

(Team Assisted Individualization : TAI) เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู     

ที่ผสมผสานแนวคิด การรวมมือกันเรียนรู กับการสอนเปนรายบุคคล (Individualize Instruction) 

เขาดวยกัน ซึ่งเทคนิค TAI จะใชไดเหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด เนื่องจากเทคนิค TAI 

จะเนนใหกลุมชวยพัฒนาสมาชิกของตนเองเปนรายบุคคลโดยเฉพาะผูที่มีปญหาเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมมีหนาที่ชวยเหลือบุคคลที่มีปญหา สนับสนุน สงเสริมใหไดรับ

ความสําเร็จในการเรียน โดยครูสามารถชวยใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางอิสระ

โดยเฉพาะในการสอนคณิตศาสตรและเรขาคณิต การนําเทคนิค TAI ไปใชในการจัดการเรียน    

การสอนควรคํานึงถึงเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

         1.  ครูตองช้ีนําผูเรียนรูจักหนาที่ในการจัดการและการตรวจสอบความรูความเขาใจ

ของเพื่อน 

         2.  ใชเวลาเพียงเล็กนอยในการสอนกลุมเล็ก 

         3.  ใชกับเด็กในระดับที่สามารถจัดการเร่ืองตางๆได 

         4.  ครูควรดําเนินการสอนตามข้ันตอน 

         5.  นักเรียนจะสามารถตรวจงานคนอ่ืนไดตามระเบียบ และลําดับเหตุการณที่

กําหนดให 

         6.  กิจกรรมที่นํามาใชในแตละเนื้อหาสามารถดัดแปลงไดใหเหมาะสมตามลักษณะ

เนื้อหาวิชา โดยดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังนี้ 

              6.1 สมาชิกของแตละกลุมจบัคูกันเพื่อการตรวจสอบงานของกันและกนั 

              6.2 นักเรียนแตละคนอานคําส่ังในบัตรงานใหคูของตนฟง ถามครูไดถาไมเขาใจ 

              6.3 ผูเรียนทํางานตามบัตรงานของตนใหเรียบรอย ใหคูของตนตรวจงานตามบัตร 

เฉลย ถาพบวาไมผานขอใด กลุมจะตองชวยกันอธิบาย หรือสอนใหเขาใจ ลางานนั้นใหมจนกวา

จะผาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 58 

              6.4 เม่ือผูเรียนทํางานช้ินแรกผานไป ครูจะตองทําแบบทดสอบ 2 ชุด จะมีขอสอบ 

10 ขอ ผูเรียนจะตองทําใหถูก 8 ใน 10 ขอ จึงจะทําชุด 2 ตอไป ถาไมผานจะตองทําการแฃอธิบาย

หรือสอนใหเขาใจ แลวทําการสอบใหมจนกวาจะผาน 

              6.5 ผูเรียนจะไปรับแบบทดสอบประจําหนวยจากหัวหนากลุม  หัวหนากลุมจะเปน

ผูรวบรวมคะแนนสอบ นําสงครู เปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแตละบุคคล 
 

องคประกอบของการเรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
         สลาวิน (Slavin 1990 : 84-86) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนแบบกลุม

ชวยเหลือเปนรายบุคคลไวดังนี้ 
         1.  การจัดกลุมการเรียน (Team) 
          นักเรียนจะไดรับการแบงกลุม ในแตละกลุมจะมีจํานวนสมาชิก 4-5 คน โดยจัด

แบบคละความสามารถทางการเรียนคือ ประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน      

มีทั้งชายและหญิงอยูดวยกัน ซึ่งจะมีการเปล่ียนกลุมแลวแตขอตกลงท่ีต้ังไว เชน จะเปล่ียนกลุม

ใหมทุก ๆ 8 สัปดาห การแบงกลุมในลักษณะนี้จะมีจุดประสงคหลัก เพื่อสงเสริมใหชวยกันเรียนรู 

นักเรียนจะไดมีความรูสึกผูกพันซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุม มีการยอมรับนับถือ

ตนเอง ยอมรับซ่ึงกันและกัน และชวยเหลือกันภายในกลุม 
         2.  การทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถ (Placement Test) 
          กอนที่จะเร่ิมตนการเรียนการสอนจะมีการทดสอบกอนดวยแบบทดสอบจัดระดับ

ความสามารถเพื่อวัดความรูพื้นฐานเชิงคณิตศาสตรที่จําเปนในการเรียนเร่ืองนั้น ๆ และนําผลที่ได

ไปประกอบการพิจารณาจัดระดับความสามารถ เพื่อใชเปนขอมูลในการแบงกลุมตอไป 
         3.  การเรียนเนื้อหาตามวัสดุหลักสูตร (Curriculum Materials) 
          หลักจากที่ครูสอนเนื้อหาในบทเรียนแลว นักเรียนจะเรียนและทํางานในกลุมของ

ตนเอง ดวยแบบฝกทักษะในหนวยยอยตาง ๆ ตามระดับความสามารถของแตละคน และใน     

การเรียนแตละหนวยยอยนั้น นักเรียนจะไดรับการฝกตาง ๆ ดังนี้ 

              3.1 การศึกษาเนื้อหาจากเอกสารแนะนําบทเรียน (Guide Page) จะเปน         

การทบทวนเนื้อหาในหนวยยอยนั้น ๆ โดยการอธิบายทักษะตาง ๆ และวิธีการแกไขปญหาแบบ

เปนลําดับข้ันตอน 

              3.2 การฝกทักษะ (Several Skill Practice Pages) ประกอบดวย แบบฝกทักษะ

ยอยๆ จํานวนประมาณ 16 ขอ (อาจมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวานี้ไดโดยยึดความสําคัญและ
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ความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาเปนสําคัญ) โดยการแบงแบบฝกหัดออกเปนตอน ๆ จะเร่ิมดวย

การฝกทักษะยอย ๆ เพื่อจะนําไปสูความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูทักษะทั้งหมด 

              3.3 การทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนฉบับ A และ B (Formative Test A 

and B) ประกอบดวย แบบทดสอบคูขนาน 2 ฉบับตอ 1 หนวย โดยแตละฉบับจะมีขอสอบจํานวน

ประมาณ 10 ขอ นักเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบยอยฉบับ A กอน ถาไมผานเกณฑตองมี        

การแกไขขอบกพรองโดยเพื่อนหรือครูแลวจึงคอยทําแบบทดสอบยอยฉบับ B ตอไป การทํา

แบบทดสอบยอยนี้ เพื่อประเมินวานักเรียนไดผานจุดประสงคการเรียนรูในทักษะยอยเร่ืองนั้นแลว 

              3.4 การทดสอบรวมประจําหนวยการเรียน (Unit Test) เมื่อส้ินสุดการเรียนใน     

แตละหนวย นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบรวมประจําหนวย ซึ่งมีจํานวน 15 ขอตอหนึ่งหนวย 

เพื่อบันทึกเปนคะแนนเฉล่ียของกลุมและเปนคะแนนรายบุคคล 

              3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ        

4ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ จะทดสอบเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบ 1 บทเรียน 

              3.6 การตรวจคําตอบสําหรับการฝกทักษะ (Answer Pages) การฝกทักษะใน     

แตละหนวย นักเรียนจะสามารถทราบผลการทํางานไดในทันทีโดยใหเพื่อนในกลุมชวยตรวจ

คําตอบจากเฉลย ซึ่งจะถูกพิมพกลับหัวในแบบฝกทักษะ สวนกระดาษคําตอบของแบบทดสอบ

ยอยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจําหนวยจะพิมพแยกตางหากจากแบบทดสอบ 
         4.  การจัดกลุมการสอน (Teaching Group) 
          ในแตละวันครูจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที เพื่อสอนเนื้อหาในบทเรียนใหกับ

นักเรียนเปนกลุมยอย โดยนักเรียนที่จะสอนนั้นมาจากกลุมตาง ๆ ที่กําลังฝกในทักษะเดียวกัน     

ครูจะสอนเฉพาะในสวนที่เปนความคิดรวบยอดดวยการอธิบาย สาธิตหรือการอภิปรายรวมกัน 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และสามารถเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรเขากับปญหาที่พบใน

ชีวิตประจําวัน ขณะที่ครูกําลังสอนนักเรียนกลุมยอยอยูนั้น นักเรียนคนอ่ืนที่เหลือก็จะทํางาน

ภายในกลุมของตนเองดวยการทําแบบฝกทักษะตอไปเร่ือย ๆ 
         5.  วิธีการเรียนเปนกลุม (Team Study Method) 
          หลังจากไดรับการทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถแลว นักเรียนก็เร่ิมเรียนใน

กลุมของตนเอง โดยการฝกทักษะคณิตศาสตรตามลําดับข้ันตอนตอไปนี้ 

              5.1 นักเรียนจับคูกันภายในกลุมของตนเองเพื่อผลัดเปล่ียนกันตรวจงาน 
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              5.2 นักเรียนแตละคนจะเร่ิมตนเรียนตามระดับความสามารถของตนเอง โดย

ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารแนะนําบทเรียน หากไมเขาใจก็สามารถซักถามเพื่อนในกลุม หรืออาจจะ

เปนครูในกรณีที่จําเปน เมื่อเขาใจเนื้อหาดีแลวจึงเร่ิมฝกทักษะจากแบบฝกหัดจากแบบฝกทักษะ

ตอไป 

              5.3 นักเรียนแตละคนจะเร่ิมฝกทักษะ 4 ขอแรก เม่ือเสร็จแลวจะใหเพื่อนในกลุม

ตรวจคําตอบจากเฉลยท่ีไดพิมพกลับหัวไวตอนทายของแบบฝกทักษะแตละตอน ถาทําถูกตองทั้ง 

4 ขอ จึงจะฝกทักษะตอไปได แตถาทําไมถูกทั้ง 4 ขอ นักเรียนจะตองกลับไปวิเคราะหขอบกพรองที่

เกิดข้ึนและศึกษาเนื้อหาเดิมอีกคร้ังหนึ่ง แลวคอยทําแบบฝกทักษะตอนที่สองซึ่งมีจํานวน 4 ขอ 

เชนกัน หากไมถูกทั้งหมดอีก นักเรียนจะตองทําแบบฝกทักษะในตอนตอไปซึ่งมีทั้งหมด 4 ชุด 

จนกวาทําไดถูกตองทั้งหมด ถานักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยในข้ันนี้สามารถขอความชวยเหลือได

โดยการถามเพื่อนในกลุมกอนที่จะถามครู 

              5.4 เมื่อจบการเรียนทักษะหนึ่ง ๆ แลว นักเรียนจะไดรับการทดสอบยอย โดยทํา

แบบทดสอบยอยฉบับ A จํานวน 10 ขอ ถาสามารถทําถูก 8 ขอข้ึนไปจะถือวาผานและเพื่อนใน

กลุมจะเซ็นชื่อลงในกระดาษคําตอบรับรองให เพื่อแสดงวาไดการรับรองจากกลุม ในการทํา

แบบทดสอบยอยคร้ังนี้นักเรียนแตละคนจะตองทําดวยตนเอง ไมมีการปรึกษาหารือกัน กรณีที่

นักเรียนทําถูกไมถึง 8 ขอ เพื่อนในกลุมจะตองชวยเหลือ อีกทั้งครูอาจจะชวยวินิจฉัยปญหาแลวจะ

ไดสอนซํ้าในทักษะนั้น ๆ อีกคร้ัง และนักเรียนที่ไมผานนี้จะตองทําแบบทดสอบยอย B โดยใช

เกณฑการผาน 8 ใน 10 ขอ เชนกัน 

              5.5 เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอย A หรือ B ผานแลว นักเรียนจะนํา

แบบทดสอบยอยที่แสดงถึงการสอบผานในทักษะนั้น ๆ ใหหัวหนานักเรียนดูเพื่อขอรับแบบทดสอบ

รวมประจําหนวย โดยมีหัวหนานักเรียนเปนผูตรวจใหคะแนนบันทึกลงในแผนสรุปผลประจํากลุม 

หัวหนานักเรียนไดมาจากการคัดเลือกนักเรียนในหองมา 2 คนตอวัน เพื่อผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติ

หนาที่ แตหัวหนานักเรียนยังคงทํางานในกลุมตามปกติ ในการทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยนี้ 

ถานักเรียนทําถูก 12 ขอ จาก 15 ขอ จะถือวาผานจุดประสงคการเรียนรูในหนวยนั้น ๆ แตถาทําไม

ถึง 12 ขอ ครูจะทําการซอมเสริมให แตคะแนนท่ีไดรับก็ยังคงใชคะแนนเดิมที่เขาทําไดอยูกอนแลว 

              5.6 เม่ือนักเรียนไดศึกษาครบทุกเนื้อหาครบทุกหนวยแลว ครูจะใหนักเรียนแตละ

คนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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         6.  การใหคะแนนและรางวัลของกลุม (Team Score and Team Recognition) 
          เมื่อส้ินสุดแตละหนวยการเรียนประมาณทุกปลายสัปดาหครูจะพิจารณาคะแนน

ของกลุม โดยดูจากคะแนนการทําแบบทดสอบรวมประจําหนวย คะแนนของแตละกลุมคือ คะแนน

เฉล่ียของสมาชิกทุกคนในกลุม กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 3 กลุมแรก จะไดรับรางวัลซึ่งอาจจะอยูใน

รูปของการชมเชย หรือใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 

              กลุมที่ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 1 จะเปน “super team” คือ กลุมยอดเยี่ยม 

              กลุมที่ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 2 จะเปน “great team” คือ กลุมเกงมาก 

              กลุมที่ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 3 จะเปน “good team” คือ กลุมเกง 
         7.  การทดสอบเพื่อฝกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร (Facts Tests) 
          ในทุกสัปดาห ๆ ละ 2 คร้ัง ครูจะมอบหมายใหนักเรียนกลับไปบาน โดยงานนั้น   

จะอยูในลักษณะของแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดที่ใชเวลาในการทําประมาณ 3 นาที เพื่อเปน    

การซอมเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน 
         8.  การสอนรวมในชั้นเรียน (Whole–Class Units) 
          เมื่อจบแตละหนวยการเรียน ครูจะทําการสรุปบทเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาและ

ทักษะตาง ๆ ที่ไดเรียนผานมาทั้งหมดในหนวยการเรียนนั้น โดยทําการสอนใหกับนักเรียนทั้งหอง 
 

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
         จากการศึกษาการเรียนการสอนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล พอจะสรุปข้ันตอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได ดังนี้ 
         1.   ขั้นเตรียมการ ครูตองปฏิบัติดังนี้ 
              1.1 เขียนวัตถุประสงคของบทเรียนและจุดประสงคการเรียนรู 

              1.2 สรางใบงาน สําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียนที่ประกอบดวย 

ปญหา คําถาม ประเด็นอภิปรายตาง ๆ ซึ่งไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน โดยกําหนดประเด็น

อภิปราย 2-3 ประเด็นสําหรับอภิปรายทั้งชั้น 

              1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรูในใบงาน 
         2.  ขั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
              2.1 จัดกลุมโดยใหมีสมาชิกกลุม กลุมละ 4-5 คน ในแตละกลุมประกอบดวย 

ผูเรียนเกง ปานกลาง และออน ควรมีทั้งหญิงและชายในแตละกลุม และจะมีการเปลี่ยนกลุมทุก ๆ 

8 สัปดาห หรือจบเนื้อหา/จุดประสงค 
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              2.2  ทดสอบเพื่อจัดระดับ เปนการสอนเพื่อจัดระดับตอนเร่ิมตนของการเรียนตาม

คะแนนที่ได 

              2.3  ผูเรียนเร่ิมศึกษาจากส่ือการสอนที่สรางข้ึนหรือจัดข้ึนมาใช ดังนี้ 

                   2.3.1 ผูเรียนศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน และมีการซักถามปรึกษาหารือกับ

สมาชิกในกลุมหรือถามครูในกรณีที่จําเปนตองขอความชวยเหลือ 

                   2.3.2 ผูเรียนแตละคนเร่ิมทํากิจกรรมหรือศึกษาจากส่ือที่ไดรับ เมื่อศึกษาจบ

แลวสงใหเพื่อนในกลุมตรวจคําตอบจากกระดาษคําตอบ ถาทําถูกหมดทุกขอใหเรียนตอไป แตถา

ยังตอบผิดใหซักถามเพื่อนในกลุมเพื่อขอความชวยเหลือไดกอนที่จะถามครู 

                   2.3.3 เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมหรือศึกษาถึงหนวยสุดทายเสร็จแลว ผูเรียนจะได

ทําแบบทดสอบยอยฉบับหนึ่ง จํานวน 10 ขอ โดยทดสอบเปนรายบุคคล สงใหเพื่อนในกลุมเปน

ผูตรวจ ถาไดคะแนน 75% ข้ึนไปถือวาผาน แตถาผูเรียนคนนั้นทําไดถูกตองไมถึง 75% ผูสอน

จะตองไปตรวจสอบแกปญหาที่เกิดข้ึนและใหนักเรียนผูนั้นไปศึกษาส่ือที่ศึกษาไปแลวอีกคร้ังและ

ทดสอบซ้ําในแบบทดสอบยอยฉบับที่ ข ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบคูขนานกับฉบับ ก 

                   2.3.4 คะแนนและการรับรองของกลุม เมื่อส้ินสุดแตละหนวยการเรียนครูจะ

รวบรวมคะแนนของกลุมโดยคิดเฉล่ียคะแนนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบประจําหนวย      

การเรียนของสมาชิกในแตละกลุมและนํามาคิดคะแนนความกาวหนา ดังนี้ 

 

      ผลตางของคะแนนการทดสอบ =  คะแนนหลังเรียน – คะแนนฐาน (คะแนนสอบกอนเรียน) 

 

 

ตารางที่ 4 การคิดคะแนนความกาวหนาตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือกัน 

 

ผลตางของคะแนนการทดสอบ ระดับความกาวหนา 

ไดคะแนนตํ่ากวาคะแนนฐานมากกวา  

ไดคะแนนตํ่ากวาคะแนนฐาน               

ไดคะแนนสูงกวาคะแนนฐาน 

ไดคะแนนสูงกวาคะแนนฐานมากกวา 

10 

1 – 10 

1 – 10 

10 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

0 

10 

20 

30 
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         เมื่อไดคะแนนกาวหนาของสมาชิกแตละคนแลวนําคะแนนมารวมกันทั้งกลุม จากนั้น

นํามาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม ซึ่งมีเกณฑในการเปรียบเทียบระดับคะแนน

ของกลุมและการใหรางวัลของกลุม ดังตัวอยางตารางที่ 5 ตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 5 เกณฑการใหคะแนนกลุมไดรับการยกยองตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน 

 

คาเฉลี่ยคะแนนความกาวหนา ระดับของกลุม 

ไดคะแนนเฉลี่ย 

ไดคะแนนเฉลี่ย 

ไดคะแนนเฉลี่ย 

0 – 15  

16 – 25  

25 – 30  

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

ทีมเกง (Good Team) 

ทีมเกงมาก (Great Team) 

ทีมยอดเยี่ยม (Super Team) 

 
3. ขั้นสรุป 
         สรุปบทเรียน เมื่อสอบจบหนวยการเรียน ผูเรียนและครูจะรวมกันสรุปบทเรียนตาง ๆ 

ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียน 
 
ประโยชนของการสอนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
         จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล สามารถสรุป

ประโยชนของการเรียนแบบกลุมชวยสอบแบบรายบุคคล ไดดังนี้ 

         1.  ชวยใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียน เรียนตามความสามารถของตนเอง 

         2.  ชวยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเกิดความชวยเหลือในกลุมผูเรียน 

         3.  สามารถนํามาใชแกปญหากับนักเรียนออนในหอง 

         4.  สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี กลาวคือ 

นักเรียนที่เรียนชาจะไดมีเวลาศึกษาและฝกฝนในเร่ืองที่ไมเขาใจมากข้ึน และนักเรียนที่เรียนเร็วใช

เวลาศึกษานอย จะมีเวลาเหลือสามารถไปทํากิจกรรมอ่ืนได เชน ชวยเหลือเพื่อนในกลุมที่เรียน

ออน 

         5.  ชวยใหเกิดการยอมรับในกลุมโดยนักเรียนเกงจะยอมรับนักเรียนออนมากข้ึนและ

นักเรียนออนจะเห็นคุณคาของนักเรียนเกง 

         6.  ชวยแบงเบาภาระของครูในการสอนเนื้อหาตาง ๆ ทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงาน

สอน ปรับปรุงงานสอนมากข้ึน อีกทั้งยังมีเวลาที่จะชวยสนับสนุน สงเสริม เราความสนใจหรือ

อภิปรายปญหากับนักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย 
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         7.  ชวยปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูและทํางานรวมกันในสังคม 

         8.  มีการเสริมแรงใหเกิดข้ึนทั้งรายกลุมและรายบุคคล ซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจและ

ความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

         9.  ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองมากข้ึน เนื่องจากในขณะ

ทํากิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทราบความกาวหนาของตนเองไดเสมอ 

         การสอนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล กลาวโดยสรุปไดวา เปนวิธีการที่ผสมผสาน

ระหวางการเรียนแบบรวมมือ และการสอนรายบุคคลเขาดวยกัน สามารถสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลได เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนสวนมากเนนใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมดวย

ตนเองตามความสามารถ และสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุมยอยมี        

การชวยเหลือแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เปนวิธีการเรียนที่ทําให

ผูเรียนไดมีโอกาสเกิดการเรียนรูสภาพอารมณ จิตใจของกันและกัน ซึ่งนําไปสูความเห็นอกเห็นใจ

กัน การมีมนุษยสัมพันธและปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางบรรยากาศใน      

การเรียนใหดีข้ึน ชวยลดความตึงเครียด เกิดความสนุกสนาน และสรางความภาคภูมิใจในตนเอง

ได นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จอยางเทาเทียมกัน ทําใหผูเรียนเกิดความม่ันใจใน

ตนเอง โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนออน ดังนั้นวิธีการเรียนรูปแบบนี้สามารถชวยแกปญหาดาน

สังคมใหกับนักเรียนไดและเปนแนวทางในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป 
 

การจัดการเรยีนรูเทคนิค KWDL 
 

         วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 149) กลาววา เทคนิค  KWDL  เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู

ที่พัฒนาจากเทคนิค KWL ของ โอเกิล (Ogel 1986) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน

เชนเดียวกัน นั่นคือ นักเรียนตองมีความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการ

อานใหมีคุณภาพมากข้ึนการดําเนินการตามลําดับข้ันตอน KWL หรือ KWDL  จะชวยชี้นําการคิด

แนวทางในการอานและหาคําตอบของคําถามสําคัญตาง ๆ จากเร่ืองนั้น จากนั้นยังสามารถ

นํามาใชในการเรียนรูความตองการ การเราใจของนักเรียนไดเปนอยางดี เทคนิค K, W, D, L            

มีข้ันตอนการดําเนินการเชนเดียวกันกับ KWL เพียงแตเพิ่มข้ัน D ข้ันตอนที่ 3 และตอดวยข้ัน L 

เปน K, W, D, L คือข้ันตอนที่  4  ซึ่ง K, W, D, L มาจากคําถามที่วา 

         K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร) 

         W : เราตองการรู  ตองการทราบอะไร (What we want to know) โจทยใหอะไร หรือ 

โจทยบอกอะไรบาง 
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         D : เราทําอะไร อยางไร (What we do และ หาคําตอบ) หรือเรามีวิธีการอยางไรบาง 

หรือมีวิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร 

         L : เราเรียนรูอะไรจาก (การดําเนินการ ข้ันที่ 3) (What we learned) ซึ่งคือคําตอบ 

สาระความรูและวิธีศึกษาคําตอบ ข้ันตอนการคิดคํานวณ เปนตน 

         การกําหนดข้ันตอนของเทคนิค KWDL การมีคําถามนําเพื่อใหคิดหา ขอมูลของคําตอบ

ตามที่ตองการในแตละข้ัน จะชวยสงเสริมการอานมากข้ึน โดยเฉพาะการอานเชิงวิเคราะห การนํา

กระบวนการหรือเทคนิค  KWDL  ไปใชในการสอนคณิตศาสตรเปนวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง 

โดยเฉพาะถาโจทยปญหาเปนปญหาของนักเรียนมากที่สุด ซึ่งอาจจะเน่ืองจากการอานโจทยไม

เขาใจชัดเจน วิเคราะหโจทยไมเปน เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นอกจากการคิดคํานวณไมเปน 

ดังนั้นทุกข้ันตอนครูจึงตองคอยแนะนํา ชี้แนะแนวทางใหนักเรียนไดคิดพิจารณาและวิเคราะหให

หลากหลายมากที่สุด แตการจัดกิจกรรมการเรียนนการสอนใชเทคนิค KWDL รวมกับการรวมมือ

กันเรียนรู นักเรียนที่เกงกวาก็จะสามารถชวยนักเรียนที่ออนกวาได การใชเทคนิค KWDL ใน       

การสอนคณิตศาสตร ครูตองเตรียมแผนผังหรือตาราง KWDL เชนเดียวกับเทคนิค KWL ในตอน

เร่ิมตนบทเรียนที่ครูอธิบาย โดยครูและนักเรียนรวมกัน เรียนรูทําความเขาใจ ซึ่งตองมีแผนผัง 

KWDL ประกอบใหเห็นชัดเจนทุกคนดวย การรวมกันฝกและทําแบบฝกหัด นอกจากน้ันนักเรียน

จะตองมีแผนผัง KWDL ของตัวเองเพื่อเติม ขอความดวยเชนกัน แตควรใหใชรวมกัน 2 คนตอ       

1 ชุด จะเหมาะสมกวาเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน 

ตัวอยางแผนผัง KWDL 

ตารางที่ 6 ตัวอยางแผนผัง KWDL 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร/ 

มีวิธีการอยางไร 

ใชวิธีอะไรไดบาง 

D 

ดําเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 

1.  …………………….. 

2.  …………………….. 

3.  …………………….. 

4.  …………………….. 

1.  …………………….. 

2.  …………………….. 

3.  …………………….. 

4.  …………………….. 

แสดงวิธีทํา………… 

วิธีที่ 1 

วิธีที่ 2 

วิธีที่ 3 

คําตอบ……………….. 

 

สรุปขั้นตอน 
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         การเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมควรวัดผลดวยแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบเพียงอยางเดียว ควรมีขอสอบใหแสดงวิธีทําดวย ซึ่งจะเปนเคร่ืองยืนยันไดวา

นักเรียนเขาใจจริง ไมไดคิดลอกคําตอบของเพื่อนหรือนําวิธีทําของเพื่อนมาตอบ ดังนั้นควรจะ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน การแสดงวิธีทํา การอธิบายวิธีทํา ที่นอกเหนือจากคําตอบที่ถูกตอง 

ดังนั้นในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL, KWDL และ KWL plus ในสาระวิชาอ่ืน ๆ ควรมี    

การทดสอบในดานความสามารถในการใชเทคนิคดังกลาวในการเรียนรูดวย เชน คําตอบหรือสาระ

ในดานความรูมีอะไรบาง นักเรียนเขียนตอบมาไดครบถวนครอบคลุมหรือไม มาก-นอยแคไหน 

เปนตน 

         ชอว และคณะ (Shaw and others 1997) อาจารยมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดนําเทคนิค KWDL มาใชสอนในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดนํารูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือกัน (Cooperative Learning) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน สามารถนํามาประยุกตใชในการสอนแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรไดโดยพัฒนาเปนการจัดการเรียนรูเรียกวา เทคนิค KWDL มีการทดลองใชการเรียน

รวมกลุมในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งครูในโปรแกรม PDS (Professional Development School)        

ซึ่งเปนโปรแกรมพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปไดขอใหทางมหาวิทยาลัยริเร่ิมจัดโครงการ

การเรียนรวมกลุม ผูรวมโครงการคือ ครูผูสอนในเกรด 4 และนักเรียนของตน เปนโรงเรียนที่มีอยูใน

ชนบทหางไกล ครูไมเคยมีประสบการณเร่ืองการจัดการเรียนรวมกลุมในวิชาคณิตศาสตรมากอน 

แตใครที่จะเรียนรูและทดลองใชวิธีนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

         กลุมทดลองมี 2 หองเรียนใชการเรียนรวมกลุมในวิชาคณิตศาสตรและวิชาอ่ืน ๆ ดวย 

สวนอีก 2 หองเรียน นักเรียนทํางานเปนกลุมเปนคร้ังคราว ในกลุมทดลองนั้นนักเรียนจะเรียน    

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนกลุม 2-4 คาบตอสัปดาห และคาบที่เรียนรวมกลุมนี้จะเรียน

หลังจากที่ไดเรียนหัวขอตาง ๆ อันเปนพื้นฐานในกลุมใหญแลว 

         ในกลุมทดลองนี้นักเรียนแกปญหาคณิตศาสตรโดยใชหนังสือเรียนแบบฝกสถานการณ

จริงที่ครูแนะนํา และส่ือสําเร็จที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน ครูไดรับการแนะนําและ

ทบทวนเกี่ยวกับกลวิธีแกปญหาเฉพาะ เชน การเดา และการตรวจสอบ ทําแผนภูมิ และ

ภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมาจากความคิดริเร่ิมพัฒนา และการมีสวนรวมในกลวิธีการคิดของ

นักเรียนอีกดวย สําหรับนักเรียนที่ทํางานเปนกลุมในเร่ืองโจทยปญหาโดยใชกลวิธีแกปญหานั้น 

พวกเขายังคิดโจทยปญหาและชวยแกปญหาของพวกเขาเองที่คลายคลึงกันอีกดวย โจทยปญหาที่

นักเรียนชอบคือ ประเภทตรรกศาสตร ประเภทปลายเปดที่สรางจากสถานการณในชีวิตประจําวัน 
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เชน การไปจายตลาด ถาตองการจะทําอาหาร 2 มื้อ สําหรับคน 4 คน แตละมื้อจะตองมีอาหาร

ครบหมู ใหนักเรียนใชใบโฆษณาสินคาจากหนังสือพิมพวางแผนวา ถามีเงิน 500 บาท จะซ้ืออะไร

ไดบาง ใหชวยกันประมาณคาของที่ตองการซื้อแลวหาวิธีการคิดใหไดจํานวนเงินใกลเคียง 500 

บาท ข้ันตอไปจึงใชเคร่ืองคิดเลขเพื่อตรวจสอบราคาจริง 

         วีรศักด์ิ เลิศโสภา (2544 : 6) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอนการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

กระบวนการแกโจทยปญหา ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ 

         ข้ันตอนที่ 1  ข้ันนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมโดยการนําเสนอสถานการณของ

โจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร 

         ข้ันตอนที่ 2  ข้ันดําเนินการสอน โดยใชเทคนิคการสอน KWDL ในการสอนแกโจทย

ปญหา ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

             1.  หาส่ิงที่รูเกี่ยวกับโจทย แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาส่ิงที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทย

กําหนด และส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL 

             2.  หาส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทยเพิ่มเติม นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อหา   

ส่ิงที่ตองการรู เพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย  หาความสัมพันธของโจทย  และกําหนดวิธีการใน               

การแกปญหา 

             3.  ดําเนินการแกโจทยปญหา นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดย

เขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบ และตรวจคําตอบ 

             4.  สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแก

โจทยปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา และสรุปเปน

ความรูที่ไดจากการเรียน 

         ข้ันตอนที่ 3  ข้ันฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร 

         ข้ันตอนที่ 4  ข้ันวัดและประเมินผล โดยครูสังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุม

และแบบฝกหัด 

         เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาตาม

ข้ันตอนการสอน หาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน 

ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ เพื่อใหกลุมของตนประสบผลสําเร็จ 
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         นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547 : 11) ไดนําเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (KWDL) มาใชใน

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

         ข้ันตอนที่ 1  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

         ข้ันตอนที่ 2  ข้ันสอนเนื้อหาใหม มีกิจกรรมดังนี้ 

             2.1 ครูนําเสนอปญหาใหกับนักเรียนทั้งช้ันแลวครูและนักเรียนรวมกันแกปญหาโจทย

ตามแผนผัง KWDL 

             2.2 นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา 

         ข้ันตอนที่ 3  ข้ันฝกทักษะโดยอิสระเปนกลุมจากแบบฝกหัดที่ครูสรางข้ึน 

         ข้ันตอนที 4  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล 
 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 
 

         จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูเทคนิค 

KWDL ผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักการศึกษามาสังเคราะหประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

         1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู ทบทวนความรูเดิม และจูงใจ

ผูเรียนใหเกิดความสนใจในการเรียนรู 

         2.  ขั้นการสอนเน้ือหา ครูสอนเนื้อหาโดยการอธิบาย ยกตัวอยาง ใช ส่ือให

สอดคลองกับเนื้อหาและแจกเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน รวมกับเทคนิค KWDL  คือ 

              K :   นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยกําหนด 

              W :  นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยตองการทราบ 

              D :  นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา  

              L :   นักเรียนเสนอข้ันตอนการคิดคํานวณ หาคําตอบ 

         3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม  ผูเรียนจัดกลุมละ 4 คนและแตละกลุม

เร่ิมทําใบงานเกี่ยวกับโจทยปญหาการ บวก ลบ คูณ และหาร เม่ือเสร็จแลวสงใหเพื่อนในกลุมชวย

ตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลยคําตอบ ถายังตอบผิดใหซักถามเพื่อนในกลุมชวยอธิบาย 
         4.  ขั้นวัดผลและประเมินผล 
              4.1 เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมหรือศึกษาถึงหนวยสุดทายเสร็จแลวผูเรียนจะไดทํา

แบบทดสอบยอย โดยทดสอบเปนรายบุคคล โดยผูเรียนตองทําใหถูก  75% ข้ึนไปจึงจะถือวาผาน 

และสามารถทําแบบทดสอบยอยชุดตอไปได แตถาผูเรียนคนนั้นทําไดถูกตองไมถึง 75% เพื่อนใน

กลุมหรือครูผูสอนจะตองอธิบายอีกคร้ังหรือ สอนซอมเสริมและทดสอบใหมจนกวาจะผาน 
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              4.2 เม่ือส้ินสุดแตละหนวยการเรียนครูจะรวบรวมคะแนนของกลุมโดยคิดเฉล่ีย

คะแนนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนของสมาชิกในแตละกลุม โดย   

การเทียบคะแนนตามเกณฑการยกยอง 

              4.3 ใหรางวัลกับกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
         5.  ขั้นสรุปบทเรียน 

   เมื่อสอบจบหนวยการเรียน ผูเรียนและครูจะรวมกันสรุปบทเรียนตาง ๆ ให

ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียน 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         อรณรินทร   สุนทรสถิตย (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพ่ือน

นิเทศเพื่อนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวนเพื่อน ทั้ง 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1) การประชุมปรึกษา 2) การสังเกตการสอน 3) การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน และ   

4) การประชุมปรึกษาหลังการสังเกตการสอน ในดานตัวนักเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางดาน

คณิตศาสตรสูงข้ึน สวนความคิดเห็นของนักเรียนพบวา มีความรูสึกที่ดีและความพึงพอใจใน    

การจัดการเรียนการสอนของครู สวนตัวครูพบวา ครูมีพัฒนาการทางดานการสอนสูงข้ึนและครูมี

ความพึงพอใจและเห็นประโยชนตอการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 

         อรวรรณ   เหมือนสุดใจ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อน

นิเทศเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษระดับช้ัน

มัธยมศึกษาโดยการดําเนินการนิเทศภายใน 4 ข้ันตอนดังนี้ 1) การประชุมกอนการสังเกต             

2) การสังเกตการสอน 3) การวิเคราะหขอมูล และ 4) การประชุมหลังสังเกตการสอน สวนข้ันตอน

การวิจัยในช้ันเรียนประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันกําหนดปญหา 2) พิจารณาทางเลือก

วิธีดําเนินการ 3) การดําเนินการวิจัย และ 4) ข้ันวิเคราะหและประเมินผล ในดานตัวผูสอนพบวา 

หลังจากครูไดรับการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ครูมีความรู ความเขาใจ ความสามารถเร่ือง     

การวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มข้ึน และการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนใหครูสามารถทํางานวิจัยใน         

ชั้นเรียนไดประสบความสําเร็จและการวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง    

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้นกอนและหลังการวิจัยในช้ันเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานความคิดเห็นของนักเรียนพบวา มีความคิดเห็นที่ดีตอ 
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การจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอนตามลําดับข้ันและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน     

การจัดการเรียนรูมากข้ึน 

         จรูญพร   ลําใย (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

และการนิเทศโดยผูบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครูประถมศึกษา ซึ่งมี

ข้ันตอนในการนิเทศ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การประชุมกอนการสังเกต 2) การสังเกตการสอน             

3) การวิเคราะหขอมูล และ 4) การประชุมหลังการสังเกต ดานครูผูสอนพบวา ครูมีความรู      

ความเขาใจ มีความสามรถในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน โดยครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบ    

เพื่อนนิเทศเพื่อนมีความรูความเขาใจและความสามารถสูงกวาครูที่ไดรับการนิเทศโดยผูบริหาร 

ดานความคิดเห็นครูมีความคิดเห็นวาการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อชวยใหครูสามารถทําวิจัยใน  

ชั้นเรียนไดประสบความสําเร็จ ดานผูเรียนพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย      

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศ

เพื่อนวาบรรยากาศในหองเรียน สนุก ไมนาเบ่ือและครูก็คําชมเชยกับนักเรียนที่เรียนดีมาตลอด 

และครูสอนตามลําดับข้ันตอนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

         สุทธิศักด์ิ   ศรีสมบูรณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน

พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันของครูประถมศึกษา  ซึ่งเปนการวิจัยเชิง

ทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนและการสอนแบบรวมมือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดาน       

การเขียนเรียงความและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนแบบรวมมือของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 

หลังจากการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครูประถมศึกษามีความรูความเขาใจ มีความภาคภูมิใจ 

เกี่ยวการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในระดับสูง ครูมีความคิดเห็น

วาการนิเทศการสอนมีความสําคัญมากที่จะชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหถูกตองตาม

ข้ันตอนและบรรลุวัตถุประสงค นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยดาน การเขียน

เรียงความสูงกวากอนการจัดการเรียนรูในทุกชั้น และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือวา 

เปนการชวยสงเสริมการพัฒนาการเขียนเรียงความไดดี ทําใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน ทํางานไดอยาง

เปนระบบรอบคอบมากข้ึน 

         ยุพิน   ยืนยง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร  มีวัตถุประสงค       

การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL และ

การนิเทศแบบพื่อนชวยเพื่อนของครูกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน           
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2) ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มี

ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน และ 4) เปรียบเทียบ

ผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 5 คน นักเรียน           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 จํานวน 245 คน โรงเรียนบอสโกพิทักษ จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัยพบวา  1) กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการเรียรูดวยเทคนิค KWDL แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และมีความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย

ครูมีความรูความเขาใจหลังไดรับการนิเทศอยูในรับดีทุกคน และมีความสามารถในการเขียนแผน

และจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก และ 2) ครูมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

KWDL ชวยพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนใหสูงข้ึน และมีความคิดเห็นวา  

การนิเทศมีความสําคัญมากเพราะชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง และบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และโดยภาพรวมนักเรียนเห็น

มากตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL  
 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 
         พัชรี   แกวทอง  (2540 : 59) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองพาราโบลา ที่เรียนโดยวิธีสอบแบบ

รวมมือกันเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  กับการเรียนแบบปกติ จํานวน 80 คน 

ทําการทดลองเปนเวลา 12 คาบ ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนที่เรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

         วิเชียร   สิงหชัย  (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการเรียนคณิตศาสตรของ

นักเรียนกลุมเรียนเกง กลุมเรียนปานกลาง และกลุมเรียนออน หลังการเรียนแบบกลุมชวยเหลือ

เปนรายบุคคลสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสวนของปฏิสัมพันธ

ในขณะเรียนคณิตศาสตรพบวา นักเรียนกลุมเรียนเกง กลุมเรียนปานกลาง และกลุมเรียนออนให

ความรวมมือชวยเหลือมีการปฎิบัติและมีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ตอง

ทํางานแบบรวมมือเปนอยางดี 

         สาคร ปนแอ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรเร่ือง สมการ ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลซึ่งมข้ัีนตอน
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ดังนี้ ข้ันที่ 1 การทดสอบกอนเรียนและแบงกลุม ข้ันที่ 2 ข้ันนําและสอนเนื้อหาตามหลักสูตร ข้ันที ่3 

การฝกทักษะ และข้ันที่ 4 ข้ันการวัดและประเมินผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน   

วัดดอนตลุง  จังหวัดราชบุรี จํานวน 27 คน พบวา ผลการเรียนรูหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน

แบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัย

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับดี และ

นักเรียนเห็นดวยตอวิธีการสอนนี้ในระดับมาก โดยมีความคิดวาวิธีสอนนี้สามารถชวยฝก          

การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถมากที่สุดและชวยทาํให

วิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ   
 งานวิจัยเกี่ยวการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 
         วีระศักด์ิ   เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเร่ือง ผลของการใชเทคนิค    

การสอน เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (K W D L) ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนอัสสัมชัญ

แผนกประถม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุม กลุมละ 50 

คน ไดจากการสุมอยางงาย กลุมทดลองไดรับการสอนโดยเทคนิคการสอน  เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล     

(KWDL) มีข้ันตอนการสอนดังนี้    ข้ันตอนที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน บททวนความรูเดิมโดย          

การนําเสนอสถานการณของโจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร และข้ันตอนที่ 2 ข้ันดําเนินการสอน

ใชเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) ในการสอนแกโจทยปญหา ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

คือ 1) หาส่ิงที่รูเกี่ยวกับโจทย 2) หาส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย 3) ดําเนินการแกโจทยปญหา และ 

4) สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน ข้ันตอนที่  3  ข้ันฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร ข้ันตอนที่ 4 ข้ันวัดและประเมินผล สังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและ

แบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน       

หลังเรียนดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) กับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่เรียน

ตามปกติ แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอการสอนโดยใช

เทคนิคการสอน เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) อยูในระดับมาก 

         นิรันดร   แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผล     

การเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) และตามแนว สสวท. โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้      

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันตอนที่ 2 ข้ันสอนเนื้อหาใหม มีกิจกรรมดังนี้ 2.1) ครูนําเสนอ

ปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวครูและนักเรียนรวมกันแกปญหาโจทยตามแผนผัง KWDL           
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2.2)  นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา ข้ันตอนที่ 3 ข้ันฝกทักษะโดยอิสระเปน

กลุมจากแบบฝกหัดที่ครูสรางข้ึน และข้ันตอนที่ 4 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล ผลการวิจัย

พบวา  1) ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5        

ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (KWDL)  และตามแนว  สสวท. แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียน

ชั้นประถมช้ันปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)  สูงกวาผล          

การเรียนรูที่จัดการเรียนรูตามแนว สสวท. และ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เห็นดวยในระดับ

มากตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) โดยเห็นวา นักเรียนได

ทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ ฝกใหนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบและกลาแสดงออก

มากยิ่งข้ึน นักเรีนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด และนักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอ

วิธีการจัด    การเรียนรูตามแนว สสวท. โดยเห็นวานักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความ

กระตือรือรนในการเรียน นักเรียนชอบข้ันตอนการแกโจทยปญหา และไดแสดงความคิดเห็นรวม

อภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหานักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนข้ันตอนและ

ไดรับประสบการณและความรูใหม 

         น้ําทิพย   ชังเกตุ  (2547 : บทคัดยอ) ไดกทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู 

เร่ือง โจทยปญหาการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

เทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้    ข้ันตอนที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน

แจงจุดประสงค   ข้ันตอนที่ 2  ข้ันนําเสนอบทเรียนทั้งช้ันเรียน ใชเทคนิค KWDL   ข้ันตอนที่ 3              

ข้ันกิจกรรมกลุมยอยใชเทคนิค KWDL  3.1) K - นักเรียนรวมกันคนหาส่ิงที่โจทยกําหนด           

3.2) W – นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ / ปญหา    3.3) D – นักเรียนรวมกัน

ดําเนินการแกโจทยปญหา 3.4) L – นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา   ข้ันตอนที่ 4  ข้ันสรุป   

การวัดและประเมินผล การทดสอบยอย   ข้ันตอนที่ 5 ข้ันคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม 

และข้ันตอนที่ 6 ข้ันยกยองใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรู

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค 

KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)  พฤติกรรมการทํางาน

กลุมโดยภาพรวมพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบรายขอพบวา           

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน  อยูในลําดับที่1    และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอ   

การจัด การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL อยูในระดับปานกลาง   
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เมื่อพิจารรณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวยมากตอบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกันรวมกับเทคนิค KWDL ผลการวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวา

เปนกิจกรรมที่ทําใหคนในกลุมชวยกันทํางาน มีการปรึกษาหารือกันในกลุม มีปฏิสัมพันธกันใน

กลุมเพิ่มข้ึน  นักเรียนรูบทบาทการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี ทํางานอยางเปนระบบ และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของเพื่อน 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
         ทลาฮัน (Tilahun 1983 : 2168-A) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษา

ภายในโรงเรียนตามความตองการของประเทศที่กําลังพัฒนา :  กรณีศึกษาประเทศเอธิโอเปย

ผลการวิจัยพบวา ครู ศึกษานิเทศก และนักวิชาการมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กิจกรรม      

การนิเทศในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ        

การฝกอบรม แนะนํา การฝกอบรมปฏิบัติการ การสาธิตการสอน การประชุมกลุมยอย การเยี่ยม

ชั้นเรียน และการสังเกตการสอน 

         เซมัวร (Seymour 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับคูมือการนิเทศภายในชั้นเรียน

ของครูใหญ พบวา ครูหรือผูบริหารควรสนับสนุนการนิเทศ การสอนในการเรียนการสอน และเพิ่ม

ทักษะเกี่ยวกับการใชหลักสูตรใหกับครูผูสอน รวมทั้ใชกลยุทธรวมกันในการนิเทศการสอน 

         โรเจอร (Roger 2002 : 62) ไดศึกษาเร่ือง ผลจากการยอมรับตนเองของครูและ      

การถายทอดความหวังของครูในการนิเทศการสอนแบบเพ่ือนนิเทศเพื่อนและผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนจากการรวมกันฝกหัด พบวา การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีผลกระทบตอ    

การยอมรับของครูเพื่อตอบสนองความกาวหนาในวิชาชีพ และทําใหครูมีโอกาสแบงปนชวยเหลือ

กันในเร่ืองวิธีการเรียนการสอน นอกจากนี้การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนยังเกิดประโยชน

อยางมากในหองเรียน 
 

สรุป 
 

         จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัยดังนี้ การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมี 3 แบบ คือ           

1) การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอน (Technical Coaching) เปนการชวยและ

สงเสริมการถายโยงความรูสูการปฏิบัติจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายหลังการใหการฝกอบรม 

2) การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการทํางานรวมกันเปนทีม (Collegial Coaching) เปน      

การชวยใหครูไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองโดยใชแนวคิดทฤษฎีและ
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นวัตกรรมใหม  และ 3) การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาดานการแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย 

(Challenge Coaching) เปนการชวยเหลือ และใหความรวมมือในการแกปญหาการสอนที่เกิดข้ึน

เสมอ  เปนงานที่ทาทายความสามารถในการแกปญหาของบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน 2) การสังเกต

การสอนในช้ันเรียน 3)  การวิเคราะหขอมูลหลังการสังเกตการสอน และ 4) การประชุมหลัง        

การสังเกตการสอน    สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและวิธีสอนคณิตศาสตร โดย

ผูวิจัยนําเสนอวิธีสอนดังนี้ 1) วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง 2) วิธีสอนโดยการแกปญหา

คณิตศาสตรของโพลยา 3) วิธีการสอนโดยการวิเคราะห 4) วิธีการสอนโดยการแกปญหา และ     

5) วิธีสอนจากครูคณิตศาสตรที่เปนครูตนแบบ  รูปแบบของโจทยปญหาและการจัดการเรียนรู   

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยผูวิจัยสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูได 4 ข้ันตอน ดังนี้           

1) อานโจทยและวิเคราะหโจทย 2) หาแนวทางในการหาคําตอบของโจทย 3) ดําเนินการคิด

คํานวณหาคําตอบ  และ 4) ตรวจคําตอบ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI โดยมีข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 1) จัดกลุมผูเรียน 2) ทดสอบกอนเรียน 3) ผูเรียนศึกษาเอกสารจาก

ส่ือการเรียนการสอน 4) ผูเรียนทําแบบฝกหัดหรือใบงานที่ครูกําหนดให 5) ผูเรียนทําแบบทดสอบ

เปนรายบุคคล 6) ครูตรวจแบบทดสอบและรวมคะแนนหาคาเฉลี่ยคะแนนของกลุม และ 7) ชมเชย

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทคนิคKWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกวิเคราะห

โจทยปญหาโดย มีข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) K : (What we know) โจทยบอกอะไรเรามาบาง     

2) W : (What we want to  know) โจทยใหอะไรมาบาง 3) D : (What we do) มีวิธีการเพื่อหา

คําตอบอยางไร และ 4) L : (What we learned) เราเรียนรูอะไรมจาการดําเนินการข้ันที่ 3 จาก

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI และเทคนิค KWDL ผูวิจัยไดนําทั้งสองเทคนิคนี้

มาใชรวมกันในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยสรุปเปนข้ันตอนได 5 ข้ันตอน ดังนี้         

1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 2) ข้ันสอนเนื้อหา ครูสอนเนื้อหารวมกับเทคนิค KWDL 3) ข้ันฝกทักษะและ

การเรียนเปนกลุม 4) ข้ันวัดและประเมินผล และ 5) ข้ันสรุปบทเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวย งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน งานวิจัยเกี่ยวการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค TAI และงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค KWDL  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

         การดําเนินการวิจัยเร่ือง “การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ      

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ” เปน    

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Pre Experimental Design รูปแบบ One 

group pretest posttest design (Tuckman 1998 : 156-160) โดยกําหนดกลุมตัวอยางที่จะ

ศึกษาวิจัย คือ ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

จํานวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชนประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 64 คน          

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองตามแนวทางของกระบวนการนิเทศการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน การดําเนินการทุกข้ันตอนจะตองเกี่ยวของกับนักเรียน และครู ในภาครียนที่ 2 

ปการศึกษา 2550 

         การนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยในบทนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเปน 6 สวน คือ 1) แบบ

แผนการวิจัย 2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 3) ตัวแปรที่ศึกษา 4) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย         

5) การเก็บรวบรวมขอมูล  และ 6) การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
 

สวนท่ี 1  แบบแผนการวิจัย 
         เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้ดําเนินการภายในโรงเรียนและเปนการนิเทศภายในชั้นเรียน 

ซึ่งมีกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครูผูสอนวิชาคณิตศาตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมี

แบบแผนการวิจัยไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  แบบแผนการวิจัยสําหรับครู 
 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

T1  หมายถึง การทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทนิค KWDL 

และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน กอนไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

X  หมายถึง  การนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

T2  หมายถึง การทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทนิค KWDL 

และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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         เนื่องจากการวิจัย เ ร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ          

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ผูวิจัยได

นํากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน มาใชพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูของครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตร เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรู ตลอดจนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ได สวนในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนนั้นใชแบบ

แผนการวิจัยเชนเดียวกันคือ Pre Experimental Design รูปแบบ One group pretest posttest 

design  
 

ตารางที่ 8 แบบแผนการวิจัยสําหรับนักเรียน 
 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

T1  หมายถึง ทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน 

X  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

T2  หมายถึง ทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียน 

 
สวนท่ี 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1.  ประชากร ที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 

              1.1 ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 คน 

              1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2550 จํานวน 250 คน 
         2.  กลุมตัวอยาง 

  2.1 ครูผูสอน วิชาคณิตศาสตร ในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 และ                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

              2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 64 คน 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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         กลุมตัวอยางไดจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลอืกผูที่

สมัครใจและตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดานการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค 

TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

สวนท่ี 3  ตัวแปรที่ศึกษา 
         1. ดานครู ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 

              1)  ตัวแปรตน คือ การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

              2)  ตัวแปรตาม ไดแก 

                   2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                   2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ไดแก 

                       2.1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL  

                       2.1.2 ความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL     

                   2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                   2.4 ความคิดเห็นของครู ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  

         2.  ดานนักเรียน ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 

              1)  ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDLของครูที่

ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

              2)   ตัวแปรตาม ไดแก 

                   2.1 ผลการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร ของนกัเรียน 

                   2.2 ความคิดเห็น ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL   
 

สวนท่ี 4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         เคร่ืองมือการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห ประกอบดวย เคร่ืองมือ 2 ประเภท ดังนี้ 

         1.  เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับครู มีจํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

              1.1 แผนการนิเทศเพื่อนชวยเพื่อน 

              1.2 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนชวย

เพื่อน 
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              1.3 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL 

              1.4 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL  

              1.5 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและ

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

         2.  เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน จํานวน 3 ฉบับ ไดแก  

              2.1 แบบทดสอบทดสอบผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหาร

ระคนจํานวนนับที่ไมเกิน 100,000 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

              2.2 แบบทดสอบผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหารอยละระดับชั้นประถมศึกษา        

ปที่ 6  

              2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

TAI รวมกับเทคนิค KWDL    
 

การสรางและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
         เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การเก็บ

ขอมูลจะเก็บทั้งเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพโดยมีข้ันตอนในการสรางเคร่ืองและตรวจสอบ

คุณภาพดังนี้ 
         1.  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับครู 
          ฉบับท่ี 1 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจํานวน 5 แผน ผูวิจัยดําเนินการสราง 

และพัฒนาตามข้ันตอน ดังนี้ 

              1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

              2)  ศึกษากรอบแนว คิดของการวิ จั ย  การนิ เทศแบบเพื่ อนช วย เพื่ อน                 

โดยการวิเคราะหรายละเอียดของข้ันตอนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทั้ง 4 ข้ันตอน  คือ                   

1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน 2) การสังเกตการสอน 3) การวิเคราะหขอมูล  และ            

4) การประชุมหลังการสังเกตการสอน  

              3) สรางแผนการนิเทศโดยการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน จะมี 3 ระยะดังนี้  

                  ระยะที่ 1 การใหความรูครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและ        

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

                   ระยะที่ 2 ดําเนินการสังเกตการสอน และวิเคราะหขอมูล 
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                   ระยะที่ 3 การประชุมหลังการสังเกตการสอนและสรุปผลการนิเทศการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

              4)  เสนอแผนการนิเทศที่สรางข้ึนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและแกไขปรับปรุง 

              5)  นําแผนการนิเทศที่แกไข ปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน คือ      

1) ผูเชี่ยวชาญดานนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 2) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนแบบรวมมือ                 

และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

ของแผนการนิเทศแลว วิเคราะหความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

    + 1  หมายถึง   แนใจวารายละเอียดขององคประกอบของแผนการนิเทศ 

         สอนสอดคลองกับวัตถุประสงค 

      0   หมายถึง  ไมแนใจวารายละเอียดขององคประกอบของแผนการนิเทศ 

         สอนสอดคลองกับวัตถุประสงค 

    -  1  หมายถึง  แนใจวารายละเอียดขององคประกอบของแผนการนิเทศ 

         สอนไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

           เมื่อนําผลการพิจารณามาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชเทคนิคของ 

Rovineli and Hambleton (อางถึงใน พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 : 117) 

IOC   =   N
R∑  

   เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ 

∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N แทน จํานวนของผูเชี่ยวชาญ 

ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

              6) นําแผนการนิเทศไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษาและจุดประสงคใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 

          ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวย

เพื่อนกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ถูกผิด 

จํานวน 12 ขอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ ข้ันตอน     

การนิเทศ ประโยชนของการนิเทศ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน 

ถาตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ 0 คะแนน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังนี้ 

          1) ศึกษาจากขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจากเอกสาร 

หนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดแบบทดสอบ ประเด็นที่ตองการวัดและนําไป

ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกีย่วของกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ศึกษากรอบแนวคิดของการวิจัย โดยวิเคราะหรายละเอียดของข้ันตอน 

การนิเทศแบบเพื่อนชยวเพื่อน เพื่อนาํมาจัดทําแผนการนิเทศ 

สรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เสนอแผนการนิเทศเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ 

ความถกูตองและนําไปปรับปรุง แกไข 

เสนอแผนการนิเทศตอผูเชีย่วชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแผนการนิเทศมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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          2)  สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา ความรูเกี่ยวกับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

          3)  นําแบบทดสอบไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจความ

ถูกตองและนําไปปรับปรุง แกไขประเด็นคําถามใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

          4)  นําแบบทดสอบไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลววิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

          5)  นําแบบทดสอบไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษา คําถามใหมีความชัดเจนยิง่ข้ึน 

ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภาพที ่3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน 

    ชวยเพื่อน 

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเทคนคิการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพือ่นจากเอกสาร หนงัสือ

และวรรณกรรมที่เกีย่วของ เพื่อนาํมากําหนดแบบทดสอบ ประเด็นที่ตองการ 

สรางแบบทดสอบความรูของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 

เพื่อตรวจสอบความถกูตองและนําไปปรับปรุง แกไข 

นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ 

ความถกูตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนาํของผูเช่ียวชาญ 
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          ฉบับท่ี 3 แบบทดสอบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปน

แบบทดสอบ จํานวน 15 ขอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ หลักการจัดการเรียน

การสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน การใชส่ือการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ        

0 คะแนน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบดังนี้ 

          1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI และเทคนิค KWDL 

จากเอกสาร หนังสือ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนําเนื้อหาที่ไดมากําหนดแบบทดสอบ ประเด็น

ที่ตองการวัดและนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

          2) สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา ความรูเร่ือง การจัด      

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

          3) นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ

ตรวจสอบถูกตองและนําไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษา ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

          4)  นําแบบทดสอบไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลววิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

          5)  นําแบบทดสอบไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษาและคําถามใหมีความชัดเจน

ยิ่งข้ึน ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI  

     รวมกับเทคนิค KWDL  

 

          ฉบับที่ 4 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนสาระคณิตศาสตรซึ่งมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ประเมินจากความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ตอนที่ 2 ประเมินพฤติกรรม          

การจัดการเรียนรู เปนการประเมินความสามารถของครูในการลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรม      

การเรียนรูและการวัดผลประเมินผล ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบประเมินดังนี้ 

          แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เปนการประเมิน

ความสอดคลองขององคประกอบในการเขียนแผนโดยใชแบบประเมินแบบ มาตราสวน       

ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ และผูวิจัยไดกําหนดคาระดับความ

สอดคลองขององคประกอบในการเขียนแผนดังนี้ 

              1  หมายถึง     องคประกอบในการเขียนแผนมีความสอดคลองกันนอย 

              2  หมายถึง    องคประกอบในการเขียนแผนมีความสอดคลองกันปานกลาง 

              3  หมายถึง    องคประกอบในการเขียนแผนมีความสอดคลองกันมากมีข้ันตอน 

             การสรางและพัฒนาดังนี้ 

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนคิ KWDL จากเอกสาร 

หนงัสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อมากําหนดแบบทดสอบ ประเด็นที่ตองการวัด 

สรางแบบทดสอบความรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL 

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ เพื่อตรวจความถูกตองและนําไป

ปรับปรง แกไข 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนาํของผูชีย่วชาญ  
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          1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  

          2) กําหนดประเ ด็นความสามารถในการ จัดการเรี ยน รู  ใหครอบคลุม

ความสามารถของครู ในการวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ที่เกี่ยวกับประเด็น

ดังตอไปนี้ 

               2.1) ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ มาตรฐานการเรียนรู 

เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู 

               2.2) ความสอดคลองของเนื้อหากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

               2.3) ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับความสามารถของนักเรียน 

               2.4) วิธีการวัดและประเมินผล 

               2.5) ภาพรวมขององคประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

          3)  ดําเนนิการสรางแบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู  

          4) นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และนําไปปรับปรุง แกไข ใหมีความเหมาะสม 

          5) นําแบบประเมินไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลววิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

          6) นําแบบประเมินไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 5  ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI 

รวมกับเทคนิค KWDL 

กําหนดประเด็นการสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุม

ความสามารถของครูในการวางแผนการสอนและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู 

สรางแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู 

นําแบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เพื่อตรวจสอบความถกูตองและนําไปปรับปรุง แกไข 

นําแบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความถกูตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 

นําแบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ 
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         สําหรับการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูนั้น ใชแบบบันทึกตามตัวบงช้ี ครูเปล่ียน

กันสังเกตการสอน โดยมีการประเมินตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL ตามประเด็นดังนี้  

         1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  

              1.1 ทบทวนความรูเดิม 

              1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรู 

              1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู 

         2.  ข้ันสอนเน้ือหาใหม นําเสนอเนื้อหาและเทคนิคการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค 

KWDL 

              2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 

              2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL  

              2.3 ถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามตามข้ันตอน KWDL ดังนี้ 

                   - โจทยใหอะไรมาบาง (K) 

                   - โจทยตองการใหอะไรและเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร (W) 

                   - ถามคําถามนักเรียนตามลําดับข้ันตอน (D)  

                   - ถามคําถามนักเรียนตามลําดับข้ันตอน (L) 

              2.4  ชมเชยนักเรียนเมื่อทําถูก 

              2.5  ใชส่ือประกอบการอธิบาย 

              2.6  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ 

         3.  ข้ันฝกทักษะและเรียนเปนกลุม  

              3.1  ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย 

              3.2  ติดตามดูและการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง 

         4.  ข้ันวัดและประเมินผล  

              4.1  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล 

              4.2  เฉลยแบบทดสอบยอยโดยใหนักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ 

              4.3  อธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ทําแบบทดสอบยอยไมผาน 

              4.4  รวบรวมคะแนนของนักเรียนแตละกลุมมาคิดคะแนนเฉล่ียของกลุมใหนักเรียน

ทราบ 
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         5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

              5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา 

               5.2 ทบทวนและใหการบาน 

      มีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

         1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเรื่องเคร่ืองมือการนิเทศ     

การสอน สังเกตการสอน แลวนําขอมูลมาประมวลจัดทําเคร่ืองมือ 

         2.  สรางเคร่ืองมือสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด 

         3.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจความถูกตองและนําไปปรับปรุง แกไขเคร่ืองมือสังเกตการสอน  

         4.  นําแบบสังเกตุพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลววิเคราะหคา

ดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคา

ดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

         5.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษาใหมี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 6 
 

ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

การจัดการเรียนรู แลวนําขอมูลมาประมวลจัดทําเคร่ืองมือ 

 
สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด 

 
นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข  

 
นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 
นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญ 

 

แผนภาพที่ 6 ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
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  ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรมีตอ        

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน และจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยมี

ประเด็นสัมภาษณ 6 ขอ ดังนี้ 

          1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับสภาพ

การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาและในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนได 

          2) การนําความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปขยายผลและเผยแพร

ใหแกเพื่อนครูในกลุมสาระอ่ืนๆได 

          3) ปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและมีแนวทาง

หรือขอเสนอแนะในการแกปญหานี้ 

          4) ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เหมาะสมกับ

การสอนคณิตศาสตร 

          5) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค

KWDL ใหเพื่อนครูได 

          6) ปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL และทานมีแนวทางหรือขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูตอไป 

          ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณดังนี้ 

          1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการสัมภาษณการนิเทศแบบเพ่ือน      

ชวยเพื่อน และการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เพื่อนํามากําหนดเปน

แนวทางและประเด็นในการสรางแบบสัมภาษณ 

          2) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมละตรงประเด็นตามเนื้อหา โดยขอคําแนะนํา

จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

          3) เสนอแบบสัมภาษณตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

          4) นําแบบสัมภาษณไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลววิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

          5) นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุง แกไขสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7  ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ 

  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ 

  เทคนิค KWDL 

 

 2. เครื่องมือที่ใชกับนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ   ไดแก 

          ฉบับท่ี 1 เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนกอน

และหลังการใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนขอสอบที่ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และผูวิจัยรวมกันสราง มีลักษณะขอสอบแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว ตอบถูกได  1 คะแนน        

ตอบผิดได 0 คะแนน ซึ่งมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

          1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 

          2) วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู โดยพิจารณา

จากความสําคัญของจุดประสงคใหครอบคลุมเนื้อหา ดังรายละเอียดตารางที่ 7 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการสัมภาษณการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

และจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

่

สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมและตรงตามนื้อหา 

นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

นําแบบสัมภาษณเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหเนื้อหา เร่ืองการแกโจทยปญหา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

ระดับพฤติกรรมท่ี

ประเมิน 

เน้ือหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คว
าม
เข
าใ
จ 

กา
รนํ
าไ
ปใ
ช 

กา
รว
ิเค
รา
ะห
 

รวม 

(ขอ) 

ประเภท

ของ

ขอสอบ 

โจทย

ปญหา

ระคน

บวกลบ 

เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยาง

อิสระแลวนักเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

คํานวณ การบวกและการลบ สามารถแกโจทย

ปญหาการบวกและการลบโดยใชกระบวนการคิด

วิเคราะหและใชกระบวนการคิดเชิงเหตุผลใน   

การแกปญหาอยางรอบคอบ 

3 3 - 6 ปรนัย 

โจทย

ปญหา

ระคน

คูณหาร 

เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยาง

อิสระแลวนักเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

คํานวณ การคูณและการหาร สามารถแกโจทย

ปญหาการคูณและการหารโดยใชกระบวนการคิด

วิเคราะหและใชกระบวนการคิดเชิงเหตุผลใน   

การแกปญหาอยางรอบคอบ 

3 4  7 ปรนัย 

โจทย

ปญหา

ระคน 

บวกลบ 

คูณ หาร 

เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยาง

อิสระแลวนักเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

คํานวณ การบวก ลบ คูณและหาร สามารถแก

โจทยปญหาการบวก ลบ  คูณและหารโดยใช

กระบวนการคิดวิเคราะหและใชกระบวนการคิด

เชิงเหตุผลในการแกปญหาอยางรอบคอบ 

 3 4 7 ปรนัย 

 

 

 

 

 

โจทย

ปญหา

รอยละ 

เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยาง

อิสระแลวนักเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

คํานวณ เก่ียวกับการหารอยละ สามารถแกโจทย

ปญหารอยละโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหและ

ใชกระบวนการคิดเชิงเหตุผลในการแกปญหา

อยางรอบคอบ 

3 4 - 7 ปรนัย 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรมท่ี

ประเมิน 

เน้ือหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คว
าม
เข
าใ
จ 

กา
รนํ
าไ
ปใ
ช 

กา
รว
ิเค
รา
ะห
 

รวม 

(ขอ) 

ประเภท

ของ

ขอสอบ 

โจทย

ปญหา

รอยละ

เก่ียวกับ

การซ้ือ

ขาย

มากกวา 

1 คร้ัง 

เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยาง

อิสระแลวนักเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

คํานวณ และแกโจทยปญหารอยละเก่ียวกับ 

การซ้ือขายมากกวา 1 คร้ัง ไดโดยใชกระบวน 

การคิดวิเคราะหและใชกระบวนการคิดเชิงเหตุผล

ในการแกปญหาอยางรอบคอบ 

- 4 5 9 ปรนัย 

การหา

ดอกเบ้ีย 

เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยาง

อิสระแลวนักเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

คํานวณเก่ียวกับการหาดอกเบี้ย และแกโจทย

ปญหาเร่ือง ดอกเบี้ย ไดโดยใชกระบวนการคิด

วิเคราะหและใชกระบวนการคิดเชิงเหตุผลใน 

การแกปญหาอยางรอบคอบ 

- - 4 4 ปรนัย 

 

          1) สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

          2) เสนอแบบทดสอบตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

          3) เสนอแบบทดสอบตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ แลวนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

ทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ตามเทคนิค IOC  (Index of Item-Objective Congruence) 

โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลอง

เทากับ 1.00  
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          4) นําแบบทดสอบไปปรับปรุง แกไข 

          5) นําแบบทดสอบไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา       

ปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

          6) นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยาก-งาย (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r) คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก-งาย ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 

0.20 ข้ึนไป (พวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 130) ไดแบบทดสอบที่สมบูรณ จํานวน 20 ขอ จากนั้นนํา

แบบทดสอบไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีการของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson)      

หาคา KR.20 โดยมีสูตรดังนี้ 

 

⎭
⎬
⎫Σ

⎩
⎨
⎧

−
= 21

1 t
tt S

pq
n

nR
 

 

   Rtt หมายถึง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   n    หมายถึง จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 

   2
tS  หมายถึง คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

pqΣ  หมายถึง ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกใน 

    แบบทดสอบระดับช้ัน ป.3 ไดคาความเช่ือมั่น 0.89 และ 

    ระดับช้ัน ป.6 ไดคาความเช่ือมั่น 0.94 

 

แตละขอและสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 8 
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แผนภาพที่ 8 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ วัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 

วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมและเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน 

นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) 

และหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ใชสูตร KR.20 
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          ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม เปนแบบจัดอันดับ

คุณภาพ (Rating Scale) จํานวน 3 ระดับ จํานวน 12 ขอ โดยผูวิจัยไดกําหนดคาชวงคะแนน 3 

ระดับ ดังนี้ 

              น้ําหนักคะแนน  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอย 

              น้ําหนักคะแนน  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

              น้ําหนักคะแนน  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  

         ผูวิจัยไดกําหนดระดับการประเมินโดย ใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังนี้ 

              คาเฉลี่ย   2.51 – 3.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

              คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

              คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอย 

          มีข้ันตอนการสรางและการพัฒนาดังนี้ 

          1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย เพื่อเห็น

แนวทางในการสรางแบบทดสอบถาม 

          2) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

          3) เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนําไปปรับปรุงแกไข 

ประเด็นคําถามใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

          4) เสนอแบบสอบถามตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ แลวนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

ทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ตามเทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลอง

เทากับ 1.00  

          5) นําแบบสอบถามไปปรับปรุง แกไขขอความใหชัดเจนยิ่งข้ึน ตามคํานแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 9 
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แผนภาพที่ 9 ข้ันตอนการสรางและการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
สวนท่ี 5  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
         ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเตรียมการเกี่ยวกับการนิเทศโดยเชิญผูรู มาให

ความรูแกครู เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน การจัดการเรียนรูแบบดวยเทคนิค TAI และ

เทคนิค KWDL โดยกอนการใหความรูครูมีการทดสอบความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน       

ชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI  และเทคนิค KWDL จาก นั้นจึง ดําเนินการตาม

ข้ันตอนการนิเทศการสอน แบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยมีข้ันตอนการเก็บขอมูลดังนี้ 

         1.  ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีข้ันตอน ดังนี้ 

              ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการประชุมกอนการสังเกตเปนข้ันตอนการประชุมปรึกษาหารือกัน

ระหวางครูผูสอนและผูวิจัย ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

                  1) การใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน การจัด      

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยผูนิเทศและครูผูสอนรวมจัดทําแผนการนิเทศ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา 

นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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                  2) วางแผนดําเนินการนิเทศการสอน โดยรวมกันพิจารณาเคร่ืองมือที่ใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เชน แผนจัดการเรียนรู แบบสังเกตการสอน กอนนําไปใชในการปฏิบัติ         

การนิเทศการสอน 

              ข้ันตอนที่ 2 ข้ันสังเกตการสอน ครูผูสอนรวมกันกับผูนิเทศปฏิบัติการสังเกต     

การสอน โดยสับเปล่ียนกันสังเกตการสอนและบันทึกผลการสังเกต คือผูสังเกตการสอนมีสวนรวม

ในการกิจกรรมการจัดการเรียนรูเนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค TAI บางคร้ัง

นักเรียนไมสามารถอธิบายเพื่อนได ครูผูสอนและผูนิเทศตองเปนผูเขาไปชวยเหลือนักเรียนที่เรียน

ออน พรอมทั้งบันทึกเหตุการณตางๆตามประเด็นที่ไดวางแผนกันไวแลว  และบันทึกขอมูลลงใน

แบบสังเกตการสอน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในข้ันตอนตอไป โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูดังนี้ 

                  1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู ทบทวนความรูเดิม และจูงใจ

ผูเรียนใหเกิดความสนใจในการเรียนรู ทดสอบกอนเรียน 

                  2) ข้ันการสอนเนื้อหาใหม ครูสอนเนื้อหาโดยการอธิบาย ยกตัวอยาง ใชส่ือให

สอดคลองกับเนื้อหาและแจกเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน รวมกับเทคนิค KWDL  คือ 

                      K  :   นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยกําหนด 

                      W  :  นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยตองการทราบ 

                      D  :  นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา  

                      L  :   นักเรียนเสนอข้ันตอนการคิดคํานวณ หาคําตอบ 

                  3)  ข้ันฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม ผูเรียนจัดกลุมละ 4 คนและแตละกลุม

เร่ิมทําใบงานเก่ียวกัโจทยปญหาการ บวก ลบ คูณ และหาร เมื่อเสร็จแลวสงใหเพื่อนในกลุมชวย

ตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลยคําตอบ ถายังตอบผิดใหซักถามเพื่อนในกลุมชวยอธิบาย 

                  4)  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

                      4.1 เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมหรือศึกษาถึงหนวยสุดทายเสร็จแลวผูเรียนจะไดทํา

แบบทดสอบยอย โดยทดสอบเปนรายบุคคล โดยผูเรียนตองทําใหถูก  75% ข้ึนไปจึงจะถือวาผาน 

และสามารถทําแบบทดสอบยอยชุดตอไปได แตถาผูเรียนคนนั้นทําไดถูกตองไมถึง 75% เพื่อนใน

กลุมหรือครูผูสอนจะตองอธิบายอีกคร้ังหรือ สอนซอมเสริมและทดสอบใหมจนกวาจะผาน 

                      4.2 เมื่อส้ินสุดแตละหนวยการเรียนครูจะรวบรวมคะแนนของกลุมโดยคิด

เฉล่ียคะแนนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนของสมาชิกในแตละกลุม โดย

การเทียบคะแนนตามเกณฑการยกยอง 
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                      4.3 ใหรางวัลกับกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

                  5) ข้ันสรุปบทเรียน 

          เมื่อสอบจบหนวยการเรียน ผูเรียนและครูจะรวมกันสรุปบทเรียนตาง ๆ ให

ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDLสามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 10 ข้ันตอนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนคิ KWDL 

เริ่มตน 

ขั้นนํา ทบทวนความรูเดิม 

ขั้นสอนบทเรียนดวยเทคนิค KWDL 

ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 

ขั้นการวัดและประเมินผลยอย  

ผานเกณฑ 

ขั้นสรุป 

สิ้นสุด 

สอนเสริมเปรายบุคคล 
ไมผาน 
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  ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล ภายหลังการสังเกตการสอนในแตละคร้ัง ผูทํา

หนาที่นิเทศและครูผูสอน นําขอมูลที่บันทึกไวมาวิเคราะหรวมกันเพื่อใหครูผูสอนทราบวา 

พฤติกรรมการสอนใด ควรแกไขปรับปรุง หรือพฤติกรรมใดที่เหมาะสมแลว สมควรคงไว 

              ข้ันตอนที่ 4 ข้ันประชุมหลังการสังเกตการสอน เปนข้ันตอนสุดทายของ            

การดําเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอน เปนการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวาง

ครูผูสอนและครูผูทําหนาที่นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

                  1) การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับการสังเกตการสอนในลักษณะที่

พยายามทําใหครูเขาใจหลักการนิเทศการสอนและสงเสริมใหครูไดปญหาในการจัดการเรียน        

การสอน โดยทําการวิเคราะหขอมูลและมองเห็นปญหาการสอนของตนเอง 

                  2) ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนที่ไมเหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมแลวสมควร

คงไว 

                  3) ในกรณีที่พฤติกรรมของครูผูสอนเหมาะสมแลว มีแนวทางและวิธีการพัฒนา

พฤติกรรมที่เกี่ยวของใหดีข้ึนไดอยางไร เม่ือแกปญหาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนไดแลว จึงนํา

วิธีการไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูในคร้ังตอไป 

                  4) ทดสอบความรูเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและการจัดการเรียนรูของครูหลังจาก

ที่ไดรับการนิเทศการสอน 

                  5) สัมภาษณความคิดเห็นของครู โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

ตามแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน 

                  6) การทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียน เกี่ยวกับการแกโจทยปญหาของ

สมการผูวิจัยและครูผูสอนไดรวมกันดําเนินการวัดผลนักเรียนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 

                  7) สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ผูวิจัยและครูรวมกันดําเนินการโดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความ

คิดเห็น 
 
สวนท่ี 6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน 2 ดาน 

คือ 

         1.  ดานครูผูสอน ประกอบดวย 

              1.1 การวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบวัด ความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับ  

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 12 ขอ โดยการเปรียบเทียบ
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คะแนนที่ไดจากการทดสอบเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนกอนและหลังจากไดรับการ

นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน การแปลความหมายของคะแนนมีดังนี้ 

                   คะแนนระหวาง 10-2 คะแนน หมายถึง มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง 

               คะแนนระหวาง  6-9 คะแนน หมายถึง มีความรูความเขาใจอยูในระดับ                                 

                                                                                          ปานกลาง 

               คะแนนระหวาง  1-5 คะแนน หมายถึง มีความรูความเขาใจอยูในระดับตํ่า         

           การวิเคราะหความแตกตางคะแนนของครูเกี่ยวกับความรูความเขาใจเร่ือง 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน กอนและหลังไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน สถิติที่ใชวิเคราะห

ขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( X )  

              1.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนรูดวยเทคนิคTAIรวมกับเทคนิค KWDL ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 15 ขอ โดย

การเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจากการทดสอบเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

การแปลความหมายของคะแนนมีดังนี้ 

               คะแนนระหวาง 12-15 คะแนน  หมายถึง  มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง 

               คะแนนระหวาง  8-11   คะแนน  หมายถึง  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 

                                                                      ปานกลาง 

               คะแนนระหวาง  1-7   คะแนน  หมายถึง  มีความรูความเขาใจอยูในระดับ                      

                                                                            ตํ่า 

           การวิเคราะหความแตกตางคะแนนของครูเกี่ยวกับความรูความเขาใจเร่ือง        

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

              1.3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบ

มาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) จํานวน 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ โดยนําคะแนนความ

สอดคลองในการเขียนแผนการจัดกาเรียนรูของครูมาหาคาเฉล่ีย ( X  ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และมีการแปลความหมายของคะแนนโดยใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังนี้ 

               คาเฉลี่ย   2.50-3.00  หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผน 

          การจัดการจัดการเรียนรูในระดับสูง 
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                คาเฉลี่ย   1.50-2.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผน 

         การจัดการเรียนรูในระดับปานกลาง 

               คาเฉลี่ย   1.00-1.49 หมายถึง  ความสามารถในการเขียนแผน 

          การจัดการเรียนรูในระดับตํ่า 

              1.4  การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู โดย

นําคะแนนของครูมาหาคารอยละ (%) แลวนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบเกณฑ โดยมีการแปล

ความหมายของคะแนนดังนี้ 

              คะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป  หมายถึง มีความสมารถในการจัดการเรียนรู  

                                                     อยูในระดับสูง 

               คะแนนรอยละ 60-79      หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

                                                           อยูในระดับปานกลาง 

               คะแนนตํ่ากวารอยละ  60 หมายถงึ มีความสมารถในการจัดการเรียนรู 

                                                                 อยูในระดับตํ่า 

              1.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตร  

ที่มีตอการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ

นําเสนอเปนแบบพรรณนาความตามประเด็นความคิดเห็น 

              1.6 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAIรวมกับเทคนิค KWDL ใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอเปนแบบพรรณนาความตามประเด็นความคิดเห็น 

         2.  ดานนักเรียน ไดแก 

              2.1 การวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบวัดผลการเรียนรูการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สถิติที่ใชโดย   

การหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติทดสอบคาที (t – test แบบ 

Dependent)  

              2.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ       

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAIรวมกับเทคนิค KWDL ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยการหา

คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุป 
 

         การวิจัยเร่ือง   การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experrmental Research) แบบแผนการวิจัยเปนแบบพื้นฐาน (Pre-Experimental Designs) 

แบบวิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง (The One-Group Pertest-posttest Design) โดยมี

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 คน และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ               

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จํานวน 64 คน เปนผูใหขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย      

1)  แบบทดสอบความรูของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 2)  แบบทดสอบความรู

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 3)  แบบประเมินความสามารถ

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 4)  แบบสัมภาษณ

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 5)  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  6)  แบบวัดผลการเรียนรูเร่ือง 

โจทยปญหาของนักเรียน  และ 7)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  

ปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 9 วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่อง/การวิเคราะห
ขอมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบ

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพ่ือน

ของครูผูสอน 

วิชาคณิตศาสตร 

กอนและหลัง  

จากไดรับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

- ทดสอบความรูความเขาใจ

เร่ืองการนิเทศแบบเพื่อน 

ชวยเพ่ือน 
 

- ครูที่สอนวิชา

คณิตศาสตรระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 และ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 2 คน 
 

- แบบทดสอบ ความรู

ความเขาใจเร่ือง 

การนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพ่ือนวิเคราะห 

โดยใชคา X , S.D. 
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ตารางที่ 9   (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่อง/การวิเคราะห
ขอมูล 

2. เพื่อเปรียบเทียบ

ความรูความเขาใจ

ในการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคTAI 

รวมกับเทคนิค 

KWDL ของครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตร 

กอนและหลังจาก

ไดรับการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพ่ือน 

-   ทดสอบความรู เร่ือง 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

TAI รวมกับ เทคนิค KWDL 

 

 - แบบทดสอบความรู

เร่ืองการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL

วิเคราะหโดยใช คา 

X ,S.D 

 

3. เพื่อศึกษาความ 

สามารถในการเขียน

แผนและจัด 

การเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของ

ครูผูสอนสาระ

คณิตศาสตร 

หลังจากไดรับ 

การนิเทศแบบ 

เพื่อนชวยเพ่ือน 

- ประเมินความสามารถใน

การเขียนแผนการจัด 

การเรียนรู 

- สังเกตพฤติกรรม 

การจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบประเมิน

ความสามารถใน 

การเขียนแผน 

การจัดการเรียนรู 

วิเคราะหโดยใช 

คารอยละ (%) 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

การจัดการเรียนรู 

วิเคราะหโดยใช 

คารอยละ (%) 

4. เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของครูผูสอน

คณิตศาสตรที่มีตอ

การนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพ่ือน 

- สัมภาษณความคิดเห็นของ

ครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพ่ือน 

 

 - แบบสัมภาษณ  

วิเคราะหโดยใช 

Content Analysis 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104 

ตารางที่ 9   (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่อง/การวิเคราะห
ขอมูล 

5.  เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของครูผูสอน

คณิตศาสตรที่มีตอ

การจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค 

KWDLหลังจากไดรับ

การนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพ่ือน 

- สัมภาษณความ 

คิดเห็นของครูที่มีตอ 

การจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL 

 - แบบสัมภาษณ  

วิเคราะหโดยใช 

Content Analysis 

 

6.  เพื่อเปรียบเทียบ

ผลการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร ของ

นักเรียน กอนและ

หลังการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิค 

TAI รวมกับ 

- ทดสอบผลการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร กอนและหลัง

จัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL โดยครูที่ไดรับ 

การนิเทศแบบเพื่อน 

ชวยเพ่ือน 

 - แบบทดสอบผลการ

เรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

วิเคราะหโดยใชคา 

รอยละ (%), X , S.D, 

t-test dependent 

 

เทคนิค KWDL โดย
ครูที่ไดรับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

   

7.  เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอการจัด 

การเรียนรูดวย

เทคนิคTAI  รวมกับ

เทคนิค KWDL 

- สอบถามความคิดเห็นที่มี

ตอการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL 

- นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3, 6 

จํานวน 70 คน 

 

-  แบบสอบถามความ

คิดเห็น วิเคราะหโดย

ใชรอยละ (%) , X , 

S.D. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

         การวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยขอนําเสนอผล       

การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน คือ 

         สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน ที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศและผูรับ  

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

         สวนที่ 2  ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน 2) การสังเกตการสอน           

3) การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน  และ 4) การประชุมหลังการสอน 

         สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหคะแนนจากการปฏิบัติการนิเทศแบงเปน 7 ตอน ดังนี้ 

                ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับ    

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

                ตอนที่ 3  ผลการวิ เคราะหความสามารถในการเขียนแผนและจัด          

การเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDLของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับ     

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
                ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มี

ตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มี

ตอการจัดการเรียนรูเทคนิคดวย TAI รวมกับเทคนิค KWDL หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน  

ชวยเพื่อน 
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                ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะหผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหา ของ

นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับ     

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

                ตอนที่ 7  ผลการวิ เคราะหความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีตอการจัด       

การเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน

รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 สวน ผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมลูทั่วไปของครผููสอนคณิตศาสตรชัน้ 
 ประถมศึกษาปที่ 3 และชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 2 ที่ทําหนาที่เปน 
 ผูนิเทศและผูรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
         สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครูผูสอน

คณิตศาสตรและเปนผูทําหนาที่นิเทศเปนเพศหญิงทั้งหมด  ดานอายุ พบวา มีอายุอยูระหวาง 30-

35 ป  จํานวน 1 คน  และมีอายุ 40 ปข้ึนไป จํานวน 1 คน  ดานวุฒิการศึกษา พบวา ครูทุกทาน 

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตร พบวา มีประสบการณ

สอน 3 ป จํานวน 1 คน  และมีประสบการณสอน 10 ป จํานวน 1 คน ดานประสบการณอบรมหรือ

สัมนาเกี่ยวกับการนิเทศการสอน พบวา ครูทุกทานไดรับประสบการณการอบรมทุกทาน ดาน

ประสบการณอบรมหรือสัมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและเทคนิค KWDL พบวา 

ครูทุกทานไดไมเคยไดรับการอบรม  
 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร ของครูผูสอนในการพัฒนาการเรียนรู

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดอบรมใหมีความรู แกครูเกี่ยวการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน การสังเกตการสอน การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL และ

รวมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของครูผูสอนหลังจากที่นิเทศ

ติดตามแผนการนิเทศในแตละข้ันตอน โดยนําผลการนิเทศมาวิเคราะหนําเสนอเปนพรรณาความ

ดังนี้ 
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ผลการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         ขั้นตอนที่ 1 การประชุมกอนการสังเกตการสอน 
         ผูวิจัยประชุมรวมกับครูผูสอนคณิตศาสตร เพื่อช้ีแจงข้ันตอนการนิเทศแบบเพื่อน    

ชวยเพื่อนและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เปน     

การทบทวนหลังจากการอบรม แลวรวมกับครูผูสอนตรวจสอบการเขียนแผนการสอนและเคร่ืองมือ

การสังเกตการสอน และตารางการนิเทศการสอน ดังปรากฏในรูปภาพที่ 1 ถึง 6 

 

 

ภาพที่ 1  วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี อาจารยประจําสาขาวิชา 

 หลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน การจัดการเรียนรู  

 แบบรวมมือ และการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 และมีครูเขารวมการอบรม จํานวน 10 คน 
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ภาพที่ 2  วิทยากรและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 ในหองเรียน  

 

 
 

ภาพที่ 3   วิทยากรสาธิตการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยครูที่เขารวมการอบเปนผูปฏิบัติและ 

 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยใหครูเปนนักเรียน และมีการจัดกลุมเพื่อไปศึกษา 

 ความรูแลวนําความรูมาอภิปรายรวมกันและชวยกันทําใบงานที่อาจารยไดเตรียมไว 
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ภาพที่ 4  บาทหลวงสุรนันท  กวยมงคล ผูทําการแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ โรงเรียนยอแซฟ 

 อุปถัมภ อูทอง กลาวขอบคุณคณะวิทยากรและมอบของท่ีระลึก 

 

 
 

ภาพที่ 5  คณะวิทยากรถายภาพรวมกับครูที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนิเทศ 

 แบบเพื่อนชวยเพื่อน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการสอนแกโจทยปญหา 

 คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

 
 

ภาพที่ 6  ผูวิจัยและครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรรวมกัน เขียนแผนการจัดการเรียนรู  

 สรางแบบทดสอบนักเรียน และกําหนดตารางการนิเทศการสอน 

  
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน 
        ครูผูสอนที่เขาการนิเทศทั้ง 2 คน จับคูกันนิเทศการสอนและดําเนินการสังเกตการสอน

ภายในชั้นเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือสังเกตการสอนที่จัดทํารวมกัน             

มีการบันทึกผลการสังเกตเพิ่มเติม โดยผลัดกันเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศตามตารางการนิเทศ  

ที่กําหนดไว 

 

 
  

ภาพที ่7  ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังเกตการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปที ่3 
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ภาพที่ 8  ครูใหความชวยเหลือนักเรียนช้ัน ป.3 ที่ยังสอบชุด ก ไมผานเกณฑ 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน 
         ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนจากเครื่องมือ

สังเกตการสอน ผลการสังเกตการสอนของครู พบวา 

         สัปดาหที่ 1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามข้ันตอนที่ระบุในแผนการจัด          

การเรียนรู คือ มีการทบทวนความรู แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และจูงใจนักเรียน

สนใจโดยการใชคําถาม ใหนักเรียนทุกคนมีสวนในการตอบคําถาม มีการสะสมคะแนนเปนกลุม 

ในลักษณะการแขงกันในแตละกลุม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม ใหนักเรียนทําตามข้ันตอน KWDL 

มีการถามคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนตอบ และทบทวนความเขาใจในข้ันการแกโจทยปญหา   

ใหนักเรียนฝกทักษะเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกันในกลุม โดยครูคอยใหคําแนะนํา จากนั้นนักเรียน  

แตละทําแบบทดสอบยอยชุด ก โดยมีนักที่ทดสอบไมผานชั้น ป.6 จํานวน 6 คน ชั้น ป.3 จํานวน    

3 คน ครูใหกลับเขากลุมแลวเพื่อนชวยอธิบายอีกคร้ัง หลังฟงเพื่อนอธิบายแลว ครูใหทํา

แบบทดสอบชุด ข ปรากฎวา นักเรียนผานเกณฑทุกคน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปข้ันตอนการแก

โจทยปญหา ในการจัดกิจกรรมสัปดาหแรก นักเรียนจะต่ืนเตนและสนใจครูที่เขานิเทศ และไมกลา

แสดงออกเพราะคิดวาครูที่เขามานิเทศการสอนจะจับผิดตัวเอง และกลัวตอบผิด การใหขอมูล

ยอนกลับในสัปดาหที่ 1 พบวา ครูผูสอนที่ทําหนาที่ในการนิเทศยังใหรายละเอียดในการปรับปรุง

การสอนนอยและไมชัดเจน 
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         สัปดาหที่ 2 ครูผูสอนมีการพัฒนามากข้ึน มีความมั่นใจในการดําเนินการจัดกิจกรรม

และตรงตามแผนการจัดการเรียนรู มีการลําดับข้ันตอนการสอนที่ชัดเจนและไมติดขัด นักเรียนเกิด

ความเขาใจในข้ันตอนการแกโจทยปญหามากข้ึนและ กลาแสดงออก เนื่องครูผูนิเทศอธิบาย

เกี่ยวกับการนิเทศใหนักเขาใจวาไมไดจับผิดนักเรียน ทําใหนักเรียนกลาแสดงออก กลาตอบ และ

สนใจมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ในการทดสอบเปนรายบุคคลมีนักเรียนทดสอบไมผานเกณฑ 

ชั้น ป.6 จํานวน 4 คน ชั้น ป.6 จํานวน 1 คน โดยครูใหเขากลุมอธิบายใหม แลวใหทดสอบชุด ข 

ผานทุกคน การใหขอมูลยอนกลับในสัปดาหที่ 2 พบวาครูผูสอนทําหนาที่เปนผูนิเทศการสอน 

สามารถใหขอมูลที่ระเอียดและกลาที่จะเสนอแนะมากข้ึน เชน  การเดินดูหรือการใหความ

ชวยเหลือควรใหทั่วถึงทุกกลุม ในการถามคําถามควรมีเวลาใหนักเรียนคิดคําตอบมากกวานี้ ครูรีบ

เฉลยคําตอบมากเกินไป เปนตน ครูมีความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูเสนอแนะขอดีและขอเสียของเพื่อนใหนําไปใชและปรับปรุงมากยิ่งข้ึน  

         สัปดาหที่ 3 ครูผูสอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการแบงกลุมให

นักเรียนทํากิจกรรมและมีการทดสอบเปนรายบุคคล ปรากฎวา มีนักเรียนที่ทําแบบสอบชุด ก      

ไมผานเกณฑชั้น ป.6 จํานวน 1 คน ครูใหเขากลุมอธิบายอีกคร้ังและทําแบบทดสอบชุด ข        

ผานเกณฑสวนช้ัน ป.3 ทําแบบทดสอบชุด ก ผานเกณฑทุกคน ในการจัดกิจกรรมนักเรียนใหความ

สนใจและชวยเหลือกันดี เพื่อนที่เรียนออนก็ไดรับการเอาใจใสจากเพื่อนที่เรียนเกงมากข้ึน การให

ขอมูลยอนกลับในสัปดาหที่ 3 ครูผูสอนมีความเขาใจในการจัดการเรียนรู และการนิเทศ     

มากกวาเดิม สามารถใหคําแนะนําแกเพื่อนครูไดเปนอยางดี 
 

 
 

ภาพที่  9  ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนในเวลา12.30 น.  

 ของวันที่มีการนิเทศการสอน 
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 ขั้นตอนที่ 4 การประชุมหลังการสังเกตการสอน 
         ผูวิจัยและครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอน

เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู พฤติกรรมที่ควรคงไว คือ ครูมีการทบทวนความรูเดิม            

มีการแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ มีการใหนักเรียนมีสวนในกิจกรรมโดยออกมาหนาชั้นเรียน 

มีการเสริมแรง และจัดเกมการแขงขันเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียน เปนตน พฤติกรรม   

ที่ควรแกไข ปรับปรุงคือ การใหความชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง  ผลการประชุมพบวา ครูผูสอนทั้ง 

2 คน ใหความรวมมือและใหความสนใจ สังเกตไดจากการซักถามของครูในส่ิงที่ไมเขาใจ และ   

การนําเสนอขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกตการณสอนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป 

 

 
 

ภาพที ่10  ผูวิจัยและครูผูสอนคณิตศาสตรรวมกันประชุมหลังการสังเกตการสอน 

 
สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหคะแนนจากการปฏิบัติการนิเทศแบงเปน 7 ขั้นตอนดังนี้ 
         ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเรื่อง การนิเทศแบบเพื่อน       
ชวยเพื่อนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน   
ชวยเพื่อนดังรายละเอียด ในตารางที่ 10   
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

รวม  

ป.3 

 

ป.6 กอน หลัง 

 
ความรูความเขาใจของครูผูสอน

คณิตศาสตร 
กอน หลัง กอน หลัง X  S.D. X  S.D. 

1. การนิเทศแบเพื่อนชวยเพ่ือนเปน 

การรวมมือกันระหวางผูนิเทศและครู 

เพื่อชวยเหลือและพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนของตนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

2. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

ไมจําเปนตองวิเคราะหปญหาหรือ 

ความตองการในการพัฒนาตนเองของครู 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

3. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

ไมจําเปนตองมีการประชุมกอนและ 

หลังการสังเกตการสอน 

0 1 0 1 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนครูและ 

ผูนิเทศตองมีการปรึกษาหารือกันเก่ียวกับ 

ประเด็นหรือปญหาในการจัดการเรียนรู 

1 1 0 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

5. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนผูนิเทศ 

เปนผูกําหนดเกณฑมาตรฐานของ 

พฤติกรรมที่ใชไดหรือตองปรับปรุง 

1 1 0 0 0.50 0.71 0.50 0.71 

6. บุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศแบบ 

เพ่ือนชวยเพ่ือนไมจําเปนตองเปนครูที่สอน

ใหรายวิชาเดียวกัน 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

7. ในการวิเคราะหผลการสังเกตการณ 

สอนผูนิเทศ เปนผูเรียบเรียงขอมูลจาก 

การสังเกตพรอมทั้งนําเสนอใหครูทราบ 

แตไมใหความเห็นสวนตัวหรือ 

วิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของครู 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

รวม  

ป.3 

 

ป.6 กอน หลัง 

 
ความรูความเขาใจของครูผูสอน

คณิตศาสตร 
กอน หลัง กอน หลัง X  S.D. X  S.D. 

8. การประชุมหลังการสังเกตการณสอน 

ทุกคร้ัง เพื่อวิเคราะหผลการสังเกต 

การสอนและรวมกันคิดหาแผน 

การแกปญหา เพ่ือวางแผนการสอน 

คร้ังตอไป 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

9. การสรางและเลือกใชเคร่ืองมือสังเกต

การสอนจะตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูและ

เทคนิควิธี 

การสอน 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

10. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนชวยให

ครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน

ของตนเองกับเพื่อนอยางตอเนื่องดวย

ความเต็มใจ 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

11. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเปน 

การสงเสริมการทํางานรวมกันของครู 

ในสายงานเดียวกัน 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

12. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเหมาะ

สําหรับนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอนเทานั้น 

1 1 0 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

รวม 6 12 8 11 7.00 0.47 11.5 0.06 

ระดับ ปาน

กลาง 

สูง ปาน

กลาง 

สูง ปานกลาง สูง 

 
         จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนของครูผูสอนคณิตศาสตรกอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน         

โดยภาพรวมพบวา กอนการนิเทศครูมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( X  = 7,           

S.D. = 0.47) และหลังการนิเทศ ครูมีความรูความเขาใจในระดับสูง ( X  = 11.5, S.D. = 0.06) 
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และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หลังจากไดรับการนิเทศครูมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวากอน        

การนิเทศจํานวน 9 ขอ ไดแก  ขอที่ 1 การนิแทศแบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการรวมมือกันระหวาง       

ผูนิเทศและครูเพื่อชวยเหลือและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   

ขอที่ 2 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองวิเคราะหปญหาหรือความตองการใน            

การพัฒนาตนเองของครู ขอที่ 3 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองมีการประชุมกอน 

และหลังการสังเกตการสอน ขอที่ 4 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครูและผูนิเทศตองมี                   

การปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับประเด็นหรือปญหาในการจัดการเรียนรู  ขอที่ 6 บุคลากรที่ทําหนาที่

เปนผูนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองเปนครูที่สอนใหรายวิชาเดียวกัน ขอที่ 9 การสราง

และเลือกใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูและ

เทคนิควิธีการสอน ขอที่ 10  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนชวยใหครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การสอนของตนเองกับเพื่อนอยางตอเนื่องดวยความเต็มใจ ขอที่ 11 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน

เปนการสงเสริมการทํางานรวมกันของครูในสายงานเดียวกัน และขอที่ 12 การนิเทศแบบเพ่ือน   

ชวยเพื่อนเหมาะสําหรับนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับ        
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนดังรายละเอียดในตารางที่ 11  
 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเร่ือง การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับ 

  เทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศ 

  แบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

รวม ป.3  

คะแนน 

ป.6 

คะแนน กอน หลัง 
 

ความรูความเขาใจของครูผูสอน

คณิตศาสตร กอน หลัง กอน หลัง X  S.D. X  S.D. 

1. เทคนิค TAI เปนหนึ่งเทคนิคของ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

1 1 0 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

2. เทคนิค TAI เปนกระบวนการสอน

ที่เนนใหกลุมชวยเหลือบุคคลท่ีมี

ปญหาใหบรรลุผลสําเร็จ 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 
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ตารางที่ 11   (ตอ) 
 

รวม ป.3  

คะแนน 

ป.6 

คะแนน กอน หลัง 
 

ความรูความเขาใจของครูผูสอน

คณิตศาสตร กอน หลัง กอน หลัง X  S.D. X  S.D. 

3. เทคนิค KWDL มาจากคําวา What 

you know ? What to know ? What 

you do to find 0ut ? และ What you 

learned ? 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

4. เทคนิค KWDL  ขั้น K คือ ขั้นที่

กําหนดใหนักเรียนบอกไดวาโจทย

กําหนดอะไรมาใหบาง 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

5. เทคนิค KWDL  ขั้น W คือ ขั้นที่

กําหนดใหนักเรียนบอกไดวา โจทย

ตองการทราบอะไร 

1 0 0 1 0.50 0.71 0.50 0.71 

6. เทคนิค KWDL  ขั้น D คือ ขั้นท่ี

กําหนดใหนักเรียนแสดงวิธีเพื่อหา

คําตอบ 

0 1 1 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

7. เทคนิค KWDL  ขั้น L คือ ขั้นที่

กําหนดใหนักเรียนเสนอขั้นตอนการ

คิดคํานวณหรือหาคําตอบ  

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

8. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL เปนการ

จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม

ชวยเหลือเปนรายบุคคล 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

9. ในการจัดกลุมการเรียนรูนักเรียนท่ี

เปนสมาชิกในกลุมตองมีระดับ

ความสามารถที่เทา ๆ กัน 

1 1 0 1 0.50 0.71 1.00 0.00 

10. เทคนิค KWDL จะอยูในขั้นการ

สอนเน้ือหาใหม 

1 1 0 1 0.50 0.71 1.00 0.00 
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ตารางที่ 11   (ตอ) 
 

รวม ป.3  

คะแนน 

ป.6 

คะแนน กอน หลัง 
 

ความรูความเขาใจของครูผูสอน

คณิตศาสตร กอน หลัง กอน หลัง X  S.D. X  S.D. 

11. ในการใชเทคนิค KWDL สามารถ

สลับขั้นตอนไดตามสะดวก 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

12. ขั้นการฝกทักษะเปนขั้นที่ให

นักเรียนไดฝกทักษะเปนรายบุคคล 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

13. ในการทดสอบยอยนักเรียนที่ได

คะแนน 75 % ถือวาผานการทดสอบ

และทําขอสอบชุดตอไปได 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

14. การคิดคะแนนเฉล่ียหมายถึง 

คะแนนของนักเรียนแตละคนใน 

การทดสอบยอยแตละหนวย 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

15. ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

TAI รวมกับเทคนิค KWDL ครูตองมี

สวนชวยอธิบายและซอมเสริมให

นักเรียนท่ีทดสอบไมผาน 

1 1 1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 

รวม 13 14 11 15 12 0.28 14.5 0.05 

ระดับ สูง สูง ปาน

กลาง 

สูง ปานกลาง สูง 

 

         จาตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน โดยภาพรวม พบวา กอนการนิเทศครูมีความเขาใจในระดับสูง ( X  = 11.0, S.D. = 

0.28) และหลังการนิเทศครูมีความเขาใจในระดับสูง ( X  = 14.5, S.D. = 0.05) เม่ือพิจาราณเปน

รายขอ พบวา หลังจากไดรับการนิเทศครูมีคะแนนเฉล่ีย สูงกวากอนการนิเทศจํานวน 5 ขอ ไดแก 

ขอที่ 1 เทคนิค TAI เปนหนึ่งเทคนิคของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ขอที่ 4 เทคนิค KWDL  ข้ัน K 

คือ ข้ันที่กําหนดใหนักเรียนบอกไดวาโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ขอที่ 6 เทคนิค KWDL  ข้ัน K คือ  

ข้ันที่กําหนดใหนักเรียนบอกไดวาโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ขอที่ 9 ในการจัดกลุมการเรียนรู
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นักเรียนที่เปนสมาชิกในกลุมตองมีระดับความสามารถที่เทาๆกัน และขอที่ 10 เทคนิค KWDL     

จะอยูในข้ันการสอนเนื้อหาใหม 
 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDLของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนอยางไร 
         3.1  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI 

รวมกับเทคนิค KWDLของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 6 จํานวน 2 คน ที่ได

รวมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู ชั้นละ 3 แผน รวมทั้งหมดจํานวน 6 แผน โดยผูวิจัยไดประเมิน

หลังส้ินสุดการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนดังรายระเอียดในตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI  

                  รวมกับเทคนิค KWDLของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร จําแนกตามประเด็นคําถาม 
 

ป.3 ป.6 ความสามารถในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคTAI รวมกับเทคนิค 

KWDL 

X  
 

 

S.D. X  
 

 

S.D. 
X  
รวม 

 

S.D. ระดับ

ความ 

สามารถ 

ลําดับ

ที่ 

1. ความสอดคลองของ

จุดประสงคการเรียนรูกับ 

มาตรฐานการเรียนรู 

2.67 0.58 2.67 0.58 2.67 0.52 สูง 3 

2. ความสอดคลองของ

กิจกรรมการเรียนรูกับ

วัตถุประสงค 

2.67 0.58 3.00 0.00 2.83 0.41 สูง 2 

3. ความสอดคลองของเนื้อหา

กับจุดประสงค 

3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0 สูง 1 

4. ความสอดคลองของเนื้อหา 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0 สูง 1 

5. ความสอดคลองของ

กิจกรรมการเรียนรูกับ

สาระสําคัญ 

2.67 0.58 3.00 0.00 2.83 0.41 สูง 2 

6. ความสอดคลองของ

กิจกรรมการเรียนรูกับ

ความสามารถของนักเรียน 

2.67 0.58 2.67 0.58 2.67 0.52 สูง 3 
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ตารางที่ 12   (ตอ) 
 

ป.3 ป.6 ความสามารถในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคTAI รวมกับเทคนิค 

KWDL 

X  
 

 

S.D. X  
 

 

S.D. 
X  
รวม 

 

S.D. ระดับ

ความ 

สามารถ 

ลําดับ

ที่ 

7. การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับจุดประสงค 

3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0 สูง 1 

8. วิธีวัดและประเมินผล

สอดคลองกับพฤติกรรม 

การดานความรู ทักษะ เจตคติ 

2.67 0.58 3.00 0.00 2.83 0.41 สูง 2 

9. การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

2.67 0.58 2.67 0.58 2.67 0.52 สูง 3 

10. โดยภาพรวมความ

สอดคลองขององคประกอบใน

การเขียนแผนการสอน 

3.00 0.00 2.67 0.58 2.83 0.41 สูง 2 

รวม 2.80 0.35 2.87 0.23 2.83 0.13 สูง 

 
         จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหการประเมินการเขียน แผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตรโดยภาพรวม พบวา ครูมี

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในระดับสูง ( X  = 2.83, S.D. = 0.13)             

เมื่อพิจารณาเปนระดับช้ัน ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความสามารถในการเขียนแผน       

การจัดการเรียนรูในระดับสูง ( X  = 2.87, S.D. = 0.35) และครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 3                        

มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในระดับสูงเชนกัน ( X  = 2.80, S.D. = 0.23) 

เม่ือพิจารณาเปนประเด็น พบวา ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในระดับสูง

ทุกขอ เม่ือเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ลําดับที่ 1 ไดแก ความสอดคลองของเนื้อหากับ

จุดประสงค ความสอดคลองของนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลสอดคลอง

กับจุดประสงค ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)   ลําดับที่ 2 ไดแก ความสอดคลองของกิจกรรม         

การเรียนรูกับวัตถุประสงค ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระสําคัญ วิธีวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับพฤติกรรมการดานความรู ทักษะ เจตคติ และ โดยภาพรวมความ

สอดคลองขององคประกอบในการเขียนแผนการสอน ( X  = 2.83, S.D.= 0.41)  และลําดับที่ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121 

ไดแก ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับมารตฐานการเรียนรู  ความสอดคลองของ

กิจกรรมการเรียนรูกับความสามารถของนักเรียน และ การวัดและประเมินผลสอดคลองกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.67, S.D. = 0.52) 

         3.2 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค 

KWDLของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ดังรายละเอียดในตารางที่13 
 

ตารางที่ 13 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค    

                  KWDLของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  จํานวน 2 คน 
 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวย 

เทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL ปฏิบัติ รอยละ ปฏิบัติ รอยละ ปฏิบัติ รอยละ 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน       

    1.1 ทบทวนความรูเดิม 2 100 2 100 2 100 

    1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู 2 100 2 100 2 100 

    1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู 2 100 2 100 2 100 

2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม       

    2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 2 100 2 100 2 100 

    2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทย 

ปญหาโดยใชเทคนิค KWDL 

2 100 2 100 2 100 

    2.3 ครูถามคําถามเพื่อกระตุนให

นักเรียนตอบคําถามตามขั้นตอน KWDL 

ดังนี้ 

      

- โจทยใหอะไรมาบาง(K) 2 100 2 100 2 100 

- โจทยตองการใหอะไรและเขียนประโยค

สัญลักษณไดอยางไร(W) 

2 100 2 100 2 100 

- ครูถามคําถามนักเรียนตามลําดับ 

ขั้นตอน D 

2 100 2 100 2 100 

- ครูถามคําถามนักเรียนตามลําดับ 

ขั้นตอน L 

2 100 2 100 2 100 

2.4 ชมเชยนักเรียนเม่ือทําถูก 1 50 2 100 2 100 

2.5 ใชส่ือประกอบการอธิบาย 2 100 2 100 2 100 

2.6 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

เรียนเปนระยะ 

2 100 2 100 2 100 
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ตารางที่ 13   (ตอ) 
 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวย 

เทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL ปฏิบัติ รอยละ ปฏิบัติ รอยละ ปฏิบัติ รอยละ 

3. ขั้นฝกทักษะและเรียนเปนกลุม       

    3.1 ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย 2 100 2 100 2 100 

    3.2 ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของ

นักเรียนอยางทั่วถึง 

1 50 2 100 2 100 

    3.3  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปน

รายบุคคล 

2 100 2 100 2 100 

    3.4  ครูเฉลยแบบทดสอบยอยโดยให

นักเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจ 

2 100 2 100 2 100 

  3.5 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน 

  ที่ทําแบบทดสอบยอยไมผาน 

2 100 2 100 2 100 

  4.  ขั้นวัดและประเมินผล       

  4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบรายบุคคล 2 100 2 100 2 100 

    4.2 ครูตรวจแบบทดสอบ รวบรวม

คะแนนของนักเรียนแตละกลุมมาคิด

คะแนนเฉล่ียเทียบเกณฑมาตรฐานและ

แจงคะแนนใหนักเรียนทราบ 

2 100 2 100 2 100 

5. ขั้นสรุปบทเรียน       

    5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา 2 100 2 100 2 100 

    5.2 ทบทวนและใหการบาน 2 100 2 100 2 100 

รวม - 95.24 - 100 - 100 

ระดับ สูง สูง สูง 

 

         จากตารางที่ 13 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร โดยภาพรวม พบวา ครูมีความสามารถใน

การจัดการเรียนรูอยูในระดับสูงทุกแผนการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนประเด็น พบวา ครูมีการปฏิบัติ

ทุกแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 19 ประเด็น  ไดแก ทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียนรู 

จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู ยกตัวอยางโจทยปญหา ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใช

เทคนิค KWDL ถามคําถามโจทยใหอะไรมาบาง (K) ถามคําถามโจทยตองการใหอะไร (W) ถาม
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คําถามนักเรียนตามลําดับข้ันตอน D  ถามคําถามตามลําดับข้ันตอน L ใชส่ือประกอบการอธิบาย 

ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ  ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนําตามบัตร

กิจกรรม KWDL นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล เฉลยแบบทดสอบยอยโดยใหนักเรียน

แลกเปล่ียนกันตรวจ อธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ทําแบบทดสอบไมผานเกณฑ รวบรวมคะแนน

ของนักเรียนแตละกลุมมาคิดดะแนนเฉล่ียและเทียบเกณฑมาตรฐาน แจงคะแนนเฉลี่ยของกลุมให

นักเรียนทราบ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา และทบทวนและใหการบาน และครู จํานวน 1 

คน ที่มีพฤติกรรมไมครบถวน จํานวน 2 ประเด็น  ไดแก ชมเชยนักเรียนเมื่อทําถูก และติดตามดูแล

การฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หลังจากไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         4.1 ครูผูสอนคณิตศาสตรมีความคิดเห็นวา กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน

เหมาะสําหรับสภาพการจัดการเรียนรู ในโรงเรียน เนื่องจากครูไดชวยเหลือกันในการแกปญหาใน

การสอนและชวยกันปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันในการนิเทศโดยผูบริหารเปน

การประเมินมากกวาการชวยเหลือ ในขณะที่มีการนิเทศครูจึงกังวลใจ แตการนิเทศแบบเพื่อนชวย

เพื่อนครูใหความเปนกันเอง เพราะเปนเพื่อนครูและคุนเคยกันดี ทําใหเกิดการชวยเหลือกันอยาง

จริงจัง และสงผลตอตัวผูเรียนโดยตรง ในการพัฒนาผลการเรียนรู อีกทั้งการนิเทศแบบเพื่อน     

ชวยเพื่อน ชวยใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณกันมากข้ึนโดยครูที่มีประสบการณมากได

ถายทอดประสบการณใหครูที่มีประสบการณนอย และเปนการชวยใหครูไดปรับปรุงการสอน

ตลอดเวลาดวย 

         4.2 ครูผูสอนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปขยายผลและ

เผยแพรใหแกเพื่อนครูในกลุมสาระอ่ืนๆได ในระดับปานกลาง หลังจากที่ไดรับการอบรมการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อนและการลงมือปฏิบัติแลวก็ทําใหครูเขาใจกระบวนการนิเทศมากข้ึน ครูมีความ

มั่นใจในตนเอง และมีความชัดเจนในเนื้อหาเกี่ยวกับข้ันตอนการนิเทศ อีกทั้งทําใหครูเขาใจ       

การนิเทศวาเปนการชวยเหลือกันไมใชการจับผิดกัน โดยเฉพาะการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปน

วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการชวยเหลือเพื่อนครู 

         4.3 ครูพบปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการนิเทศแบบเพื่อนชวย ไดแก ครูยัง       

ไมกลาที่จะเสนอแนะกันในชวงแรก ๆ เนื่องจากไมมั่นใจในการใหขอมูลยอนกลับ หลังจากมี           

การประชุมก็ไดทําความเขาใจ จึงทําใหครูมีความมั่นใจมากข้ึน เวลาวางในการสอนจะไมตรงกัน

ทําให สงผลกระทบถึงการสังเกตการสอนจึงตองมีการปรับเวลา และการรวมกันเขียนแผนการสอน

มีเวลาไดปรึกษาหารือกันนอย  
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 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอ      
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL หลังจากไดรับการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนชวยเพื่อน 
         5.1 ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL วาเหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตร เนื่องจากการแกโจทยปญหาเปนเร่ืองที่ทําใหนักเรียน

เขาใจยาก และนักเรียนสวนใหญถาเรียนเกงก็จะไมคอยสนใจเพื่อนที่เรียนออน แตการจัด        

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันมากข้ึน เกิดความ

สนุกในการเรียนและ เขาใจข้ันตอนการวิเคราะหโจทย นักเรียนสามารถแกโจทยไดโดยใชข้ันตอน

ของเทคนิค KWDL ทําใหการสอนโจทยปญหางายข้ึน อีกทั้งเปนการสงเสริมใหนักเรียนกลา

แสดงออก  

         5.2 ครูสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ใหเพื่อนครู ที่สอนวิชาอ่ืนในระดับช้ันเดียวกันได เพราะหลังจากไดรับการอบรม

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL และมีการปฏิบัติจริง โดย        

การสอนเองและดูเพื่อนครูสอน มีการใหคําแนะนํากันและกัน ทําใหครูเขาใจกระบวนการจัด     

การเรียนรู และเกิดความมั่นใจมากยิ่งข้ึน 

         5.3 ครูพบปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ไดแก นักเรียนที่ เรียนเกงก็ไมสนใจเพื่อนที่เรียนออน และเพื่อนที่เรียนออนกไ็มยอม

ชวยเพื่อนทํางาน เกิดความไมเขาใจในกลุม ครูก็ชี้แจงใหนักเรียนฟงเพื่อใหเกิดความสามัคคี ทําให

นักเรียนเขาใจกันมากข้ึน ปญหาอีกประเด็นคือ นักเรียนอานหนังสือไมไดทําใหอานโจทยไมออก 

และไมสามารถแกโจทยปญหาได ครูก็แกปญหาโดยการใหเพื่อนในกลุมชวยอานใหแลวจึง

สามารถวิเคราะหได  
 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3, 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 
KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ   

                  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค   

                  KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

กอนเรียน หลังเรียน ชั้น คะแนน

เต็ม X  S.D. X  S.D. 

ลําดับที่ t-test Sig 

ประถมศึกษาปที่ 3 20 13.75 1.94 17.25 1.38 1 -14.04 .00 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 20 8.31 4.11 13.72 2.78 2 -15.98 .00 

 

         จากตารางที่ 14 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน จําแนกเปนรายช้ัน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสองหอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนสูงกวาหลังเรียน และ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียกอน ( X  = 17.25, S.D. = 1.38) หลังการจัด       

การเรียนรู สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ( X  = 13.72, S.D. = 2.78)  
 ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL   
ดังรายละเอียดในตารางที่ 15   
 

ตารางที่ 15 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

  ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 
 

 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับ

ที่ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน 

 

2.58 

 

0.53 

 

เห็นดวยมาก 

 

2 

2. กิจกรรมการสอนสงเสริมความสามารถในการเรียนรู 

และปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนได 

2.58 0.50 เห็นดวยมาก 2 

3. กิจกรรมการสอนสงเสริมความสามารถในการทํางาน 

รวมกับเพื่อนและใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุมได 

2.64 0.55 เห็นดวยมาก 1 

4. กิจกรรมการสอนชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะห 

โจทยคณิตศาสตรไดตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL 

2.45 0.56 เห็นดวยปาน

กลาง 

3 

รวม 2.56 0.08 เห็นดวยมาก 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126 

ตารางที่ 15   (ตอ) 
 

 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับ

ที่ 

ดานบรรยากาศ 
5. การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ชวยใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชา 

คณิตศาสตร 

 

2.45 

 

0.66 

 

เห็นดวยปาน

กลาง 

 

4 

6. นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติกิจกรรม 

2.58 0.56 เห็นดวยมาก 3 

7. นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน 2.70 0.46 เห็นดวยมาก 1 

8. ครูคอยใหความชวยเหลือและแนะนําในการปฏิบัติ 

กิจกรรมทําใหมีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

2.61 0.55 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.59 0.10 เห็นดวยมาก 2 

ดานประโยชนที่ไดรับ 
9. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีแกโจทยปญหา 

เพิ่มขึ้นจากการจัดการเรียนรู 

 

2.66 

 

0.48 

 

เห็นดวยมาก 

 

2 

10. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาและแกโจทย 

ปญหาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง 

2.55 0.53 เห็นดวยมาก 4 

11. นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค KWDL ไปใชใน 

การเรียนรูวิชาอื่น ๆ ได 

2.63 0.52 เห็นดวยมาก 3 

12. นักเรียนไดรูจักคุนเคยกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น 2.77 0.43 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.65 0.91 เห็นดวยมาก 1 

คาเฉล่ียรวม 2.60 0.92 เห็นดวยมาก 

 

         จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ

ชั้นประถมศึษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวม

พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.60, S.D. = 0.92) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดาน     

การจัดการเรียนรูโดยภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.56, S.D. = 0.08)              

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก มี 3 ขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมาก

ไปหานอย คือ ลําดับที่ 1 นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพื่อนและใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม

ได ( X  = 2.64, S.D. = 0.55) ลําดับที่ 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง ( X  = 2.58, 
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S.D. = 0.53)  และลําดับที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนได        

( X  = 2.58, S.D. = 0.50) ตามลําดับ สวนนักเรียนเห็นดวยปานกลาง มี 1 ขอ คือ นักเรียน

สามารถวิเคราะหโจทยคณิตศาสตรไดตามข้ันตอนของเทคนิค KWDL ( X  = 2.45, S.D. = 0.56) 

ดานบรรยากาศโดยภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.59, S.D. = 0.10) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก มี 3 ขอ โดยเรียงลําดับคะแนนเเฉลี่ยจากมาก   

ไปหานอย คือ ลําดับที่ 1 นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร ( X  = 2.70,       

S.D. = 0.49) ลําดับที่ 2 ครูคอยใหความชวยเหลือและแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมทําใหมี

บรรยากาศที่เปนกันเอง ( X  = 2.61, S.D. = 0.55) และลําดับที่ 3 นักเรียนมีความกระดตือรือรน

และตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม ( X  = 2.58, S.D. = 0.56) สวนนักเรียนเห็นดวย  

ปานกลางมี 1 ขอ คือ การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ชวยให

นักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ( X  = 2.45, S.D. = 0.66)  และดานประโยชนที่ไดรับ 

โดยภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.65, S.D. = 0.91) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา นักเรียนเห็นดวยมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ       

ลําดับที่ 1 นักเรียนไดรูจักคุนเคยกับเพื่อนในกลุมมากข้ึน ( X  = 2.77, S.D. = 0.43) ลําดับที่ 2 

นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีแกโจทยปญหาเพิ่มข้ึนจากการจัดการเรียนรู ( X  = 2.66, 

S.D. = 0.53) ลําดับที่ 3 นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค KWDL ไปใชในการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ

ได ( X  = 2.63, S.D. = 0.52) และลําดับที่ 4 นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาและแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง ( X  = 2.55, S.D. = 0.53) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5  
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

         การวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู ดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร เปนการวิจัยเชิงทดลอง              

(Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ      

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูเทคนิคดวยTAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองการแก

โจทยปญหา ของนักเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูเทคนิคดวย TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอ     

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI  รวมกับเทคนิค KWDL ของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน      

ชวยเพื่อน 

         ซึ่งดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 3 -31 มกราคม 

2551เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชกับครู จํานวน 

5 ฉบับ ไดแก แผนการนิเทศเพื่อนชวยเพื่อน แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อน แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL  แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนและจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

TAI  รวมกับเทคนิค KWDL  และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  สวนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใชกับ

นักเรียน จํานวน 3 ฉบับ ไดแก  แบบทดสอบทดสอบผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ 

คูณและหารระคนจํานวนนับที่ไมเกิน 100,000 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบผล     

การเรียนรูเร่ือง โจทยปญหารอยละระดับช้ันประถมศึกษาปที่6  และแบบสอบถามความคิดเห็น
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ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL การวิเคราะหขอมูล 

โดยใชสถิติคาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบความแตกตางของ

คะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDLของครูที่รับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนโดยใชคาสถิติทดสอบคาที (t-test) แบบ 

Dependent    
 

สรุปผลการวจิัย 
 

         การวิจัย เร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู ดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

         1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนของครูคณิตศาสตร   

โดยภาพรวม พบวา หลังไดรับการนิเทศมีคะแนนสูงกวากอนการนิเทศ  

         2.  ความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL 

ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวม พบวา หลังไดรับการนิเทศมีคะแนนสูงกวากอน       

การนิเทศ  

         3.  ความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  

              3.1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร พบวา ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัด      

การเรียนรูในระดับสูงทั้ง 2 คน 

              3.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตร ดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู พบวา ครูมีความสามารถใน  

การจัดการเรียนรูอยูในระดับสูง 

         4.  ความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน พบวา

กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับสภาพการจัดการเรียนรู ในโรงเรียน เนื่องจาก

ครูไดชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแกปญหาในการสอนและชวยกันปรับปรุงการจัดการเรียน    

การสอน ทําใหสงผลตอผูเรียนใหมีผลการเรียนดีข้ึน 

         5.  ความคิดเห็นของครูคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL พบวา ครูมีความคิดเห็นวาข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL เหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตร เนื่องจากการแกโจทยปญหาเปนเร่ืองที่ทําให

นักเรียนเขาใจยาก และนักเรียนสวนใหญถาเรียนเกงก็จะไมคอยสนใจเพื่อนที่ เ รียนออน             
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แตการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือกัน

มากข้ึน เกิดความสนุกในการเรียนและ เขาใจข้ันตอนการวิเคราะหโจทย นักเรียนสามารถแกโจทย

ได 

         6.  คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

และช้ันประถมศึกษาที่ 6 โดย พบวา ทั้ง 2 ระดับช้ันกอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค 

TAI รวมกับ เทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

         7.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL โดยภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็น

ดวยในระดับมากทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ลําดับที่ 1 

ดานประโยชนที่ไดรับ ลําดับที่ 2 ดานบรรยากาศ และลําดับที่ 3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 

อภิปรายผล 
 

         การวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู ดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามา

อภิปรายไดดังนี้ 

         1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนของครูคณิตศาสตร โดย

ภาพรวม กอนและหลังการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ย แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูไดเขารับ 

การอบรม เชิงปฏิบัติการ อีกทั้งครูไดมีการปฏิบัติจริง โดยการแลกเปล่ียนกันสังเกตการสอนและ  

มีการนําขอมูลที่ได มาแลกเปลี่ยนกัน มีการประชุมกันทุกสัปดาห เพื่อเสนอขอบกพรองหรือปญหา

มาและหาวิธีแกไขปรับปรุง การสอนใหดีข้ึน ซึ่งเกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพื่อนรวมงาน 

สอดคลองกับขอเสนอของ จอยซ และชาวเวอร (Joyce and Showers 1996, อางถึงใน วัชรา    

เลาเรียนดี 2548 : 159) ที่กลาววา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน คือ การใหความชวยเหลือ

แนะนําซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงในอาชีพหรืองานในหนาที่รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึน 

และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิศักด์ิ ศรีสมบูรณ (2548 : บทคัดยอ) 

พบวา หลังจากการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนครูประถมศึกษามีความรูความเขาใจ มีความ

ภาคภูมิใจ เกี่ยวการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในระดับสูง และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุพิน  ยืนยง (2549 : บทคัดยอ) พบวา หลังจากครูไดรับการนิเทศ

แบบเพื่อนชวยเพื่อนครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศในระดับดีทุกคน 
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         2.  ความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับเทคนิค KWDL 

ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวม พบวา กอนและหลังการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียแตกตาง

กัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

TAI และเทคนิค KWDL โดยวิทยากรไดมีการสาธิตการสอนแบบรวมมือ และครูที่เขารวมการอบรม

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีการฝกปฏิบัติจริง โดยวิทยากรคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ    

อีกทั้งการนิ เทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีสวนชวยในการ ทํางานรวมกันของครูผูสอน ทําใหเกิดความ

ไวใจกัน และชวยหลือกันอยางตอเนื่องดวยความเต็มใจ ตลอดจนรวมมือกันในการปรับปรุง     

การเรียนการสอน ทําใหบรรยากาศในการนิเทศเปนมิตร ทําใหเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL มากข้ึน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรวรรณ           

เหมือนสุดใจ (2547 : บทคัดยอ) พบวา หลังจากครูไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครูมีความรู

ความเขาใจ มีความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ

ยุพิน  ยืนยง (2549 : บทคัดยอ) พบวา หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน ครูมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL สามารถเขียนแผนและจัดการเรียนรูได

ในระดับดีมาก 

         3.  ความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  

              3.1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร โดยภาพรวม พบวา ครูมีความสามารถในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเนน       

การชวยเหลือสนับสนุนใหครูและเพื่อนครูไดถายทอดความรู ทักษะ และวิธีการจัดการเรียนรู    

จากการไดฝกอบรมลงสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน ในขณะเดียวกันก็เนนการรวมมือกันระหวางครู 

ใหมีการปรึกษาหารือกันมากข้ึน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิด และนํามาปรับปรุงการเรียน   

การสอน ภายใตบรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน ทําใหครูสามารถเขียนแผนการเรียนรูไดดี สอดคลอง

กับ ขอเสนอของ จอยซ และชาวเวอร (Joyce and Showers 1996, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 

2548 : 159) ที่กลาววา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน คือ การใหความชวยเหลือแนะนําซึ่งกัน 

และกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงในอาชีพหรืองานในหนาที่รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึน และ           

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุพิน  ยืนยง (2549 : บทคัดยอ) พบวา 

หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนครู มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการจัด 

การเรียนรูอยูในระดับดีมาก 
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              3.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตร ดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา ครูมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูไดรับความรูจาก       

การอบรม และลงนําความรูไปปฏิบัติจริง โดยมีการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนซ่ึงเปนการชวยเหลือ 

แนะนําซ่ึงกันและกันและสงเสริมใหครูสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน ใหดียิ่งข้ึน           

จากการสังเกตการสอนและพูดคุยกันและมีการติดตามอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความคุนเคยกัน           

มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

สอดคลองกับ วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 155) ที่กลาววา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน คือ ครูและ

เพื่อนครูหรือครูในสาขาอ่ืน หรือบุคลากรที่ไมใชบุคคลในสายผูสอนต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมกัน

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สอดคลองกับ 

อรณรินทร   สุนทรสถิตย (2542 : 8) ที่กลาววา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนการนิเทศโดย

เพื่อนรวมงาน หรือเพื่อนรวมอาชีพ ที่ไมใชศึกษานิเทศกหรือผูบริหาร เปนการนิเทศภายในรูปแบบ

หนึ่งที่เนนการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูโดยตรง และเพื่อสงเสริมการปฏิสัมพันธที่ดี

ระหวางครูและบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนดวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุพิน  ยืนยง (2549 

: บทคัดยอ) พบวา หลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ครูมีความสามารถในการจัด     

การเรียนรูอยูในระดับดี 

         4. ความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน พบวา

กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับสภาพการจัดการเรียนรู ในโรงเรียน ทั้งนี้     

อาจเนื่องจากครูไดชวยเหลือกันในการแกปญหาในการสอนและชวยกันปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน ทําใหสงผลตอผูเรียนใหมีผลการเรียนดีข้ึน ครูกลาพูดคุยกันมากข้ึน มีความคุนเคยกัน

มากข้ึน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเนนกระบวนการชวยเหลือกัน โดยมี

การผลัดการสังเกตการสอน ซึ่งกันและกันโดยมีการวางแผนรวมกัน และมีการสอบถามความ

สมัครใจ เพื่อชวยกันแกปญหาการสอน ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันและรวมมือกันอยางตอเนื่อง

ทําใหสงผลตอการนักเรียนทําใหผลการเรียนรูสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิศักด์ิ        

ศรีสมบูรณ (2548 : บทคัดยอ) และยุพิน  ยืนยง (2549 : บทคัดยอ) พบวา การนิเทศการสอนมี

ความสําคัญมากที่จะชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหถูกตองตามข้ันตอนและบรรลุ

วัตถุประสงค นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดาน การเขียนเรียงความสูงข้ึน และ

สอดคลองกับ 
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         5.  ความคิดเห็นของครูคณิตศาสตรที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL พบวา ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เหมาะสม

กับการสอนคณิตศาสตร เนื่องจากการแกโจทยปญหาเปนเร่ืองที่ทําใหนักเรียนเขาใจยาก และ

นักเรียนสวนใหญถาเรียนเกงก็จะไมคอยสนใจเพื่อนที่เรียนออน แตการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

TAI รวมกับเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันมากข้ึน เกิดความสนุกในการเรียนและ 

เขาใจข้ันตอนการวิเคราะหโจทย นักเรียนสามารถแกโจทยได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา จัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เนนการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือกันเรียน 

เพื่อชวยนักเรียนที่เรียนออน และเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีตอกันของนักเรียนทําใหนักเรียน 

อยากเรียน และเกิดความสนุกกับการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สุทธิ์ศักด์ิ  ศรีสมบูรณ (2548 : 113) 

ไดกลาววา กิจกรรมการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการรวม

กิจกรรม ทําใหนักเรียนกลาแสดงออก และมีความสุข ชวยเหลือพึ่งพากันและกัน นอกจากนี้

นักเรียนยังสามารถวิคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรไดโดยใชเทคนิค KWDL ทําใหสามารถแก

โจทยปญหาไดงายข้ึน  ซึ่งคลองกับยุพิน  ยืนยง (2549 : 5) ที่กลาววา เทคนิค KWDL เปนเทคนคิที่

ฝกใหนักเรียนคิดวิคราะหโจทยปญหาอยางเปนข้ันตอนและละเอียด ถี่ถวน ทําใหนักเรียนเขาใจกับ

โจทยปญหาไดชัดเจน  

         6.  คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

และชั้นประถมศึกษาท่ี 6 โดยภาพรวม พบวา กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI 

รวมกับ เทคนิค KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว โดยคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรูกอน

และหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  อีกทั้งมีการนิเทศแบบเพื่อน   

ชวยเพื่อนที่เนนการใหความชวยเหลือกันระหวางเพื่อนครูและ รวมกันสังเกตการสอน ทําใหเกิด

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุพิน  ยืนยง 

(2549 : บทคัดยอ) พบวา หลังจากไดรับการนิเทศครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค KWDL ในระดับดี ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีการฝกวิเคราะหโจทยและ             

การแกปญหาเปนลําดับข้ันตอน ตามเทคนิค KWDL ทําหใหสามารถวิเคราะหโจทยปญหาได และ

มีผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ วีระศักด์ิ เลิศโสภา 

(2544 : บทคัดยอ) นิรันดร แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ) และน้ําทิพย ชังเกตุ (2547 : บทคัดยอ) 
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พบวา คะแนนเฉล่ียการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู 

ดี แอล ( K W D L ) สูงข้ึน 

         7.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL โดยภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็น

ดวยมากทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ลําดับที่ 1 ดาน

ประโยชนที่ไดรับ ลําดับที่ 2 ดานบรรยากาศ และลําดับที่ 3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้

อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เปนเทคนิคในการแก

โจทยปญหา ที่มีลําดับข้ันตอน ฝกการแกปญหาและทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาได   

งายข้ึน จึงเปนประโยชนตอนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตรมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ) จากความคิดเห็นของนักเรียนเห็นวา นักเรียนได

ทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ ฝกใหนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบและกลาแสดงออก

มากยิ่งข้ึน นักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด สวนดานบรรยากาศ ในการจัดกิจกรรม        

การเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL นั้น เปนการเนนกิจกรรมกลุมชวยเหลือ นักเรียน

มีการทํางานรวมกันกับเพื่อน มีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน และนักเรียนที่เรียนเกงก็ใหความชวยเหลือ

เพื่อนที่เรียนออน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ วิเชียร  สิงหชัย  (2542 : บทคัดยอ ) พบวา 

นักเรียนกลุมเรียนเกง กลุมเรียนปานกลาง และกลุมเรียนออนใหความรวมมือชวยเหลือ                

มีการปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองทํางานแบบรวมมือ      

เปนอยางดี ทําใหมีความสุขในการเรียน และสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ น้ําทิพย ชังเกตุ  (2547 

: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนเห็นดวยมากตอบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันรวมกับ

เทคนิค KWDL ผลการวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่    

ทําใหคนในกลุมชวยกันทํางาน มีการปรึกษาหารือกันในกลุม มีปฏิสัมพันธกันในกลุมเพิ่มข้ึน     

นักเรียนรูบทบาทการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี ทํางานอยางเปนระบบ และยอมรับฟงความคิดเห็น

ของเพื่อน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

         จากผลการวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยไดสรุปในรูปแบบของ

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
         1.  จากผลการวิจัย พบวา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถพัฒนาสรรถภาพ

การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนคณิตศาสตร โดยครู

สามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL และสงผลทําใหการเรียนรู 

เร่ือง โจทยคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน ดังนั้นทางโรงเรียนควรมีการจัดอบอรม สงเสริมใหมี  

การนําโครงการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูให

ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

และควรดําเนินการนิเทศการสอนอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง 

         2.  ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา สูงข้ึน ดังนั้นครูควร

นํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน รวมกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL ไปพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในระดับช้ันอ่ืน ๆ ดวย 

         3.  จากผลการวิจัย พบวา ในข้ันการฝกทักษะโดยครูแนะนํา ครูมีการดูแลนักเรียนไม

ทั่วถึง ซึ่งในการเรียนคณิตศาสตรครูตองใหความเอาใจใสในการทําแบบฝกหัด เพื่อชวยเหลือ

นักเรียน ดังนั้นครูควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนทุกกลุมอยางทั่วถึง เพื่อติดตามผล    

การเรียน วานักเรียนไดเกิดการเรียนรูมากนอยแคไหนและสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหา

ไดหรือไมอยางไ รและมีการอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ 

         4.  จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL โดยดานการจัดการเรียนรูในประเด็นกิจกรรมการสอนชวยให

นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยคณิตศาสตรไดตามข้ันตอนของเทคนิค KWDL มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

ดังนั้นครูควรใหนักเรียนไดมีการฝกการแกโจทยปญหาแตละข้ันตอนอยางสม่ําเสมอ และถึงตัว   

ทุกคน และคอยติดตามดูแลยางตอเนื่อง มีการยกตัวอยางที่ใกลตัว และเร่ิมจากโจทยปญหางาย

ไปหายาก เพื่อทําใหนักเรียนไดเขาใจข้ันตอนการวิเคราะหมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
         1.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางคณิตศาสตรในระดับช้ันอ่ืน ๆ โดยใช

รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

         2.  ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง โดยการนําการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชใน       

การพัฒนาสมรรถภาพการจัดเรียนรูดวยเทคนิคอ่ืน ๆ เชน TGT STAD และ Jigsaw เปนตน 

         3.  ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรระหวางการนําเทคนิค   

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน และการนิเทศแบบคลีนิคมาใชในการนิเทศภายในโรงเรียน 
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สุพชฌาย   แสงลี.  ”การนิเทศการสอนแบบเพื่อนพัฒนารวมวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

  การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6.”  วิทยานิพนธปริญญา 

  มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

  2545. 

อนุถนาถ  ชื่นจิตร.  ”การนิเทศการสอนแบบรวมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชา 

  คณิตศาสตรดานกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6.” 

  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

อรณรินทร  สุนทรสถิตย.  ”การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

  การเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  
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ภาคผนวก  ก 

 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจยั 

ขอมูลของครูผูสอน 
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รายนามผูเชีย่วชาญการตรวจเครื่องมือ 
………………… 

 

1. ชื่อ – สกุล  นางลําดวน ไกรคุณาศัย 

    วุฒกิารศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการนิเทศและพัฒนาหลักสูตร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ตําแหนง   หัวหนางานกลุมนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

    สถานที่ทาํงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

2. ชื่อ – สกุล  นายอารมณ    วงษบัณฑิต  

    วุฒกิารศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ตําแหนง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

    สถานที่ทาํงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3. ชื่อ – นามสกุล นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล 

    วุฒกิารศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร-การสอนคณิตศาสตร  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ตําแหนง   อาจารย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

    สถานที่ทาํงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขต กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ขอมูลครูผูสอน 
…………….. 

 

1. ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาการจัดการ 

      สถบันราชภัฎกาญจนบุรี  

 ประสบการณสอน 3 ป 

 ปจจุบัน    ครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

      สอนวิชาคณิตศาสตร ชวงช้ันที ่1 (ป.1-3)  

 

2. ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 วุฒิการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพลศึกษา  

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ประสบการณสอน 15 ป 

 ปจจุบัน    ครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

      สอนวิชาคณิตศาสตร ชวงช้ันที ่2 (ป.4-6)  
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ภาคผนวก  ข 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 
1. แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. แบบทดสอความรูความเขาเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน 

3. แบบทดสอความรูความเขาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

4. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 - แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา รอยละ 

 - แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหารอย การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

 - แบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู 

 - แบบสังเกตการจัดการเรียนรู 

5. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มตีอการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรู  

    ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  

6. แบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหา 

7. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค  

    KWDL  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 145 

แผนการนิเทศ ระยะที่ 1  
 

 แผนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร 
 

แผนท่ี 1  การประชุมกอนการสังเกตการสอน 
 การใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร) 
 

ระยะเวลา วนัที ่14 ธันวาคม 2550 
 

1. เนื้อหา 
 1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 2.  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ความหมาย จุดประสงค 

เทคนิคและกระบวนการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนและความสัมพันธระหวางการนิเทศการสอนกับ        

การจัดการเรียนการสอน 

 2.  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบเพื่อน            

ชวยเพื่อน 

 3.  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  
 

3. กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  ทดสอบความรูความเขาใจของครูกอนใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน    

ชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  

 2.  ใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับการนิเทศ

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน การสังเกตการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 3.  ใหครูฝกโดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDLและแผนการนิเทศและฝกปฏิบัติการสังเกตการสอน 
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 4.  อภิปรายรวมกัน โดยการซักถามวิทยากรและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกัน     

และกันและสรุปผล 

หมายเหตุ วิทยากรคือ ผูชวยศาสตรจารย ดร.วัชรา   เลาเรียนดี 
 

4. สื่อ/เอกสารประกอบการอบรม 
 1.  ใบความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 2.  ใบความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  

 3.  ตัวอยางและแบบฝกการเขียนแผนการนิเทศ  

 4.  แบบฟรอมการนําเสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง

หรืองานวิจัยในช้ันเรียน 

 5.  ตัวอยางการเขียนแผนการนิเทศการสอน 

 6.  แบบสังเกตการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI 

 7.  ตัวอยางเคร่ืองมือแบบสังเกตการจัดการเรียนรูสําหรับการนิเทศการสอนดวย

วิธีการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพหรือการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 8.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา ดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL  
 

5. การวัดและประเมินผล 
 1.  วัดและประเมินครู (แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนและทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL) 

 2.  สอบถามความคิดเห็นของครู (แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 147 

แผนการนิเทศระยะท่ี 2 
 

 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร 
 

แผนท่ี 2  การสังเกตการสอนและการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 3-31 มกราคม 2551 
 

1. เนื้อหา 
 ผูนิ เทศจะตองชวยเหลือแนะนําใหครูหรือเพื่อนครูสามารถจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ไดทุกข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพและ      

มีประสิทธิผลบรรลุเปาหมาย 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ไดอยาง

เหมาะสม 

 2.  ครูผูสอนสามารถดําเนินการสังเกตการสอนตามข้ันตอนการนิเทศการสอน

แบบพื่อนชวยเพื่อนไดอยางเหมาะสม 

 3.  ครูผูสอนสามารถประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดอยาง

เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
 

3. กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  ครูผูเขารวมนิเทศรวมกันวางแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนตลอดระยะเวลา

การปฏิบัติในภาคเรียนทที่ 2 ปการศึกษา 2550 (ตารางสังเกตการสอน) 

 2.  ครูผูเขารวมนิเทศดําเนินการสอนเพื่อนพัฒนาผลกาเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตาม

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาตนเองเปนรายบุคคลโดย  

  2.1 กอนดําเนินการสอนใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อตรวจสอบ

ความรูพื้นฐาน 

  2.2  ขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการแกโจทยปญหา จะฝกใหนักเรียนเกิดการ 

เรียนรู โดยครูจัดกิจกรรมตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI เทคนิค KWDL 

  2.3  เม่ือส้ินสุดการดําเนินการสอน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินความรูหลัง

การสอนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน  
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 3.  ในขณะดําเนินการสอน ครูผูสอนที่จับคูกันจะรวมกันทํากิจกรรมสังเกตการสอน

ตามตารางที่กําหนดรวมกันโดยกระบวนการสังเกตการสอนจะดําเนินการดังนี้ 

  3.1  ครูผูสอนที่จับคูกันจะตกลงรวมกันวาคร้ังตอไปจะสังเกตการสอนเร่ืองอะไร

จุดเนนอยูตรงไหน 

  3.2 ดําเนินการสังเกตการสอนตามขอ 3.1 โดยผูนิเทศจะใชระยะเวลาใน           

การสังเกตคร้ังละ 60 นาที จํานวน 3 คร้ัง 

  3.3 ผูสังเกตบันทึกขอมูลลงในแบบสังเกตการสอนที่สรางข้ึนไว เพื่อรวมดําเนิน  

การวิเคราะหเปนขอเสนอแนะและขอสังเกตที่เปนประโยชนตอการสอน และหาแนวทางพัฒนา  

การสอนใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
 

4. สื่อ/เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 
 1.  แบบทดสอบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

 2.  ตารางการสังเกตการสอน 

 3.  แบบสังเกตการณสอน 
 

5. การวัดและประเมินผล 
 1.  สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2.  การสอบถามครูผูสอนถึงกระบวนการและขั้นตอนการสังเกตการสอนของครู 

 3.  ทดสอบนักเรียนกอนและหลงัการดําเนนิการวิจัย 
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แผนการนิเทศระยะท่ี 2 
 

 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร 
 

แผนท่ี 3  การวิแคราะหขอมูลและการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 3-31 มกราคม 2551 
 

1. เนื้อหา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศจะชวยใหผูรับการนิเทศทราบ

พฤติกรรมที่ควรแกไขและพฤติกรรมที่ควรคงไว 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  ครูผูสอนท่ีทําหนาเปนผูนิเทศสามารถนําผลการบันทึกขอมูลจากการสังเกต      

การสอนมาวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

 2.  ครูผูสอนท่ีทําหนาที่เปนผูนิเทศเสนอแนะประเด็นที่เปนประโยชนตอการจัด       

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

3. กิจกรรมการนิเทศ  
 1.  จากการดําเนินการสังเกตการสอนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ผูนิเทศนําขอมูล  

จากการสังเกตมาวิเคราะหรวมกัน พรอมทั้งเสนอแนะวาพฤติกรรมใดควรแกไข และพฤติกรรมใด

ควรคงไว 

 2.  ผูนิเทศสรุปผลการสังเกตการสอนแตละคร้ัง เพื่อรายงานตอทีป่ระชุมกลุม

ผูเขารวมโครงการ 
 

4. สื่อ/เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 
 1.  แบบสังเกตการสอน 

 2.  แบบรายงานผลการสังเกตการณสอน 
 

5. การวัดและประเมินผล 
 การสังเกตการสอนรวมวเิคราะหขอมูล สนทนา ซกัถามครูผูสอนที่เขารวมการนิเทศ 
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แผนการนิเทศ ระยะที่ 2 
 

 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร 
 

แผนท่ี 4  การประชุมหลังการสงัเกตและการนิเทศ 
 

ระยะเวลา 3-31 มกราคม 2551 
 

1. เนื้อหา 
 ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมประชุมหลังการสังเกตการณสอนเพื่อใหขอมูลยอนกลับ  

ซึ่งกันและกัน แลวนําผลไปพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศสามารถแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันไดอยางถูกตอง 

 2.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกันหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนใน

ประเด็นตอไปอยางเหมาะสม 
 

3. กิจกรรมการนิเทศ  
 1.  รวมประชุมหลังสังเกตการสอน รวมประเมินใหขอมูลยอนกลับเพื่อรวมกัน          

หาแนวทางพัฒนากิจกรรมการสอนในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 2.  หลังจากดําเนินการสังเกตการสอนครบ 3 คร้ัง แลวครูผูเขารวมการนิเทศจะ

รายงานผลการสังเกตการสอนในภาพรวมใหที่ประชุมกลุมเปาหมายทั้งหมดทราบ โดยกําหนด  

การประชุม 1 คร้ัง ตอ 1สัปดาห เพื่อใหผูวิจัยและเพื่อนครูไดทราบขอมูลและใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 

 3.  ผูวิจัยจะสรุปขอมูลจากการสังเกต 3 คร้ัง และรายงานผลในภาพรวม นําเสนอ

ผูบริหาร 
 

4. สื่อ/เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 
 1.  แบบรายงานผลการสังเกตการสอน 

 2.  บันทกึการประชุมการสังเกตการณสอน 
 

5. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตจาการสนทนา ซักถามของครูขณะใหขอมูลยอนกลับ 
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แผนการนิเทศระยะท่ี 3 
 

 แผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเทคนิค TAI 

รวมกับเทคนิค KWDL ของครูผูสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร 
 

แผนท่ี 5  การประชุมหลังการสงัเกตการสอน (การสรุปผลและรายงานผล) 
 

ระยะเวลา 1-29 กุมภาพนัธ 2551 
 

1. เนื้อหา 
 การเขียนสรุปและรายงานผลปญหา และแนวทางในการแกปญหาที่เกิดจากการเรียน

การสอนหรือการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกลาวถึงปญหา/ส่ิงที่ตองการพัฒนา สาเหตุ วิธี

ดําเนินงานที่นาเช่ือถือได รวมทั้งผลที่ไดจากการดําเนินงานยางเปนรายลักณอักษร ทําใหไดรับ

ความรูสําหรับนําไปใชในการแกปญหาที่เกิดข้ึน 
 

2. จุดประสงค 
 ครูสามารถสรุปผล รายงานผล และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใน

คร้ังตอไป 
 

3. กิจกรรมการนิเทศ 
 1.  ครูผูเขารวมการนิเทศรวมกันพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 ครูผูนิเทศสรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอนและใหขอมูลยอนกลับเปน

รายบุคคล 

  1.2 ครูผูนิเทศสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 

  1.3 ครูวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกใชสถิติที่

เหมาะสม แลวสรุปผลการพัฒนานักเรียน 

 2.  ครูผูนิเทศใหคําแนะนําในการจัดการเรียนรู 

 3.  ครูไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 4.  ครูผูนิเทศเขียนรายงานการนิเทศการเสนอผูบริหาร 
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4. สื่อ/เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 
 1.  เอกสารความรูเกี่ยวกบัสถิติที่ใชในการวิจยั 

 2.  แบบประเมินผลรายงาน 
 

5. การวัดและประเมินผล  
 ประเมินผลจากการประชุมรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจของครเูกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  
กอน-หลัง การดําเนินการนิเทศการสอน 

 

คําชี้แจง  ใหทานทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่ถูกหรือ  หนาขอความทีท่านคิดวาผิด

 ดังตอไปนี้ 

……….1.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการรวมมือกันระหวางผูนิเทศและครูเพื่อชวยเหลือ 

 และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

……….2.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองวิเคราะหปญหาหรือความตองการใน 

 การพัฒนาตนเองของครู 

……….3.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจําเปนตองมีการประชุมกอนและหลังการสังเกต 

 การสอน 

……….4.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนครูและผูนิเทศตองมีการปรึกษาหารือกนัเกี่ยวกับ 

 ประเด็นหรือปญหาในการจดัการเรียนรู 

………..5.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนผูนิเทศเปนผูกําหนดเกณฑมาตรฐานของพฤติกรรมที ่

 ใชไดหรือตองปรับปรุง 

………..6.  บุคลากรทีท่ําหนาทีเ่ปนผูนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมจาํเปนตองเปนครูที่สอนใน 

 รายวิชาเดียวกัน 

………..7.  ในการวิเคราะหผลการสังเกตการสอน ผูนเิทศ เปนผูเรียบเรียงขอขอมูลจากการสังเกต 

 พรอมทัง้นาํเสนอใหครูทราบแตไมใหความเห็นสวนตัวหรือวิพากษวิจารณ 

 การปฏิบัติงานของครู 

………..8.  การประชุมหลังการสังเกตการสอนทกุคร้ัง เพื่อวิเคราะหผลการสังเกตการสอนและ

 รวมกันคิดหาแผนการแกปญหา เพื่อวางแผนการสอนครั้งตอไป 

………..9.  การสรางและเลือกใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนจะตองสอดคลองกบัวตัถุประสงคของ

 การจัดการเรียนรูและเทคนิควิธีการสอน 

………..10. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนชวยใหครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของ

   ตนเองกับเพือ่นอยางตอเนือ่งดวยความเต็มใจ 

………..11. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการสงเสริมการทาํงานรวมกนัของครูในสายงาน

   เดียวกนั 

……….12. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสาํหรับนําไปพฒันาการจัดการเรียนรูของ 

  ครูผูสอนเทานั้น 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจของครเูกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค TAI  

รวมกับเทคนคิ KWDL กอน-หลัง การดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

คําชี้แจง ใหทานทําเคร่ืองหมาย  หรือ  หนาขอความที่ทานคิดวาถูกหรือผิดดังตอไปนี้ 

 

……….1.  เทคนิค TAI เปนเทคนิคหนึง่ของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

……….2.  เทคนิค TAI เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหกลุมชวยเ หลือบุคคลในกลุมที่มีปญหา 

 ใหบรรลุผลสําเร็จ 

……….3.  เทคนิค KWDL มาจากคําวา What you know ?  What to know ? What you do  

 to find 0ut ? และ What you learned ? 

……….4.  เทคนิค KWDL  ข้ัน K คือ ข้ันทีก่ําหนดใหนักเรียนบอกไดวาโจทยกาํหนดอะไร 

 มาใหบาง 

……….5.  เทคนิค KWDL  ข้ัน W คือ ข้ันที่กาํหนดใหนกัเรียนบอกไดวา โจทยตองการทราบอะไร 

……….6.  เทคนิค KWDL  ข้ัน D คือ ข้ันทีก่ําหนดใหนักเรียนแสดงวิธีเพื่อหาคําตอบ 

……….7.  เทคนิค KWDL  ข้ัน L คือ ข้ันทีก่ําหนดใหนักเรียนเสนอข้ันตอนการคิดคํานวณหรือ 

 หาคําตอบ  

……….8. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เปนการจัดการเรียนรู 

 ที่เนนกระบวนการกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 

……….9. ในการจัดกลุมการเรียนรูนักเรียนที่เปนสมาชิกในกลุมตองมีระดับความสามารถ 

 ที่เทา ๆ กัน 

……….10. เทคนิค KWDL จะอยูในข้ันการสอนเน้ือหาใหม 

……….11. ในการใชเทคนคิ KWDL สามารถสลับข้ันตอนไดตามสะดวก 

……….12. ข้ันการฝกทกัษะเปนข้ันที่ใหนกัเรียนไดฝกทกัษะเปนรายบุคคล 

……….13. ในการทดสอบยอยนกัเรียนทีไ่ดคะแนน 75 % ถือวาผานการทดสอบและทําขอสอบชดุ 

  ตอไปได 

……….14. การคิดคะแนนเฉล่ียหมายถงึ คะแนนของนกัเรียนแตละคนในการทดสอบยอยแตละ 

  หนวย 

……….15. ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ TAI รวมกบัเทคนิค KWDL ครูตองมีสวนชวยอธิบาย 

  และซอมเสริมใหนกัเรียนทีท่ดสอบไมผาน 
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แผนการจัดการจัดการเรียนรูที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 5 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

สาระสําคัญ 
 การบวก หมายถึง การนําจํานวนสองจํานวนรวมกัน จํานวนที่ไดจากการรวมสอง

จํานวนเขาดวยกัน เรียกวาผลรวม หรือ ผลบวก สัญลักษณที่แสดงการรวมกัน เรียกวาเคร่ืองหมาย

บวก สวนการลบ หมายถึง การนําจํานวนหนึ่งออกจากจํานวนที่กําหนดใหแลวหาจํานวนที่เหลือ 

จํานวนที่เหลือเรียกวา ผลลบ การลบเปนการเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนวาตางกันเทาไร 

จํานวนที่ตางกันเรียกวา ผลตาง หรือผลลบ 
 

ผลการเรียนรู  
 เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยางอิสระแลว นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดคํานวณ การบวกและการลบ สามารถแกโจทยปญหา การบวกและการลบ โดยใช

กระบวนการคิดวิเคราะหและใชกระบวนการเชิงเหตุผล ในการแกโจทยปญหาดวยความรอบคอบ 
 

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวก และการลบ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 1 - 2  
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน นักเรียนแบงกลุมละ 4 คน คละความสามารถกัน เกง          

ปานกลาง ออน อัตรา 1 : 2 : 1 และครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  1.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบ จากโจทยที่ครูกําหนดใหบนกระดาน 

ดังนี้ 

 

   1. =+ 400040,1    

   2. =− 230448  

   3. =− 489,2600,5    

   4. =+ 248700  
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1.2 ครูสุมตัวแทนกลุมออกมาแสดงวิธีคิดหาคําตอบจากโจทยที่กาํหนดให 

1.3 ครูตรวจคําตอบและเสนอแนะสําหรับขอที่ตอบผิดและอธิบายเพิ่มเติม 

 2.  ข้ันการสอนเนือ้หาใหม  

  2.1 ครูยกตัวอยางโจทยปญหาระคนจากนั้นนักเรียนรวมกันอภิปรายและหา

คําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใช

เทคนิค KWDL 

 

  1. รถบรรทุกคันหนึ่งมนี้าํหนัก 4,322 กิโลกรัม บรรทุกของหนกั 1,450 กิโลกรัม รถและของมี 

     น้ําหนักรวมกันกี่กิโลกรัม 

  2. หมูบานแหงหนึง่มีประชากรทัง้หมด 9,450 คน ถาเปนเพศหญิง 4,321 คน จะมเีพศชายกี่คน 

 

ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทยโดยครูเขียนลงในตาราง KWDL บนกระดานดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลลงใน

ตาราง KWDL ชอง K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การ

อภิปราย) โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง KWDL ชอง W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง(การ

ดําเนนิการ) ครูขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธทีี่การหาคําตอบทีน่ักเรียน

รวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคําตอบในตาราง KWDL ในชอง D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนออกมาอธิบายข้ันตอนการแกปญหาและเหตุผล

ที่เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว แลวเขียนขอมูลลงในตาราง KWDLชอง L 
 

คาบท่ี 3-4 
 3.  ข้ันฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 

  3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทําแบบฝกทักษะซ่ึงแบงเปน 3 ตอน ตอนละ    

5 ขอ โดยเร่ิมตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน

เพื่อนในกลุมตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

  3.2 ครูใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนกลุม 
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  3.3 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละตนทํา

แบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 5 ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ ถาทํา

ไมไดถึงรอยละ 75 ใหเพื่ออธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข   ถายังไมผานเกณฑครูจัดกลุมชวย

อธิบายอีกคร้ังหนึ่งสวนที่นักเรียนที่ผานเกณฑครูใหแบบฝกหัดที่ยากเพื่อเปนการเสริมทักษะ      

การคํานวณ 
 

คาบท่ี 5 
 4.  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทาํแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ 

  4.2 ครูแจงวาเมื่อส้ินสุดการสอนแตละสัปดาหนําแนนทดสอบยอยของแตละคน

มารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 0-15 คะแนน จะไดแหนง กลุมยอดเยี่ยม  

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 16-25 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกงมาก 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 26-30 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกง 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

  นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน

เมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  แบบฝกทกัษะ 

 2.  แบบทดสอยยอย ก, ข 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลปรเมินผล  

  - ตรวจแบบฝกทักษะ 

  - ตรวจแบบทดสอบยอย ก, ข 

 2.  เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

  - แบบฝกทักษะ 

  - แบบทดสอยยอย ก, ข 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  แมซื้อขันเงนิใบละ 2,380 บาท ซื้อผา ราคา 365 บาท ซื้ออาหาร 363 บาท แมจายเงนิไปทัง้หมด 

  เทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยค   สัญลกัษณ…………………………………………………………………… 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  อดุลยมีเงนิ 8,961 บาท ซือ้รถจักรยานราคา 1,267 บาท ซื้อกางเกง ราคา 1,660 บาท  

  อดุลยเหลือเงินกี่บาท 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

1. แมคาขายสมได 136 กิโลกรัม ขายมังคุดได 248 กิโลกรัม แมคาขายผลไมไดกี่กิโลกรัม 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. แมซื้อตูไมราคา 925 บาท ข้ันวางของถกูกวา 140 บาท ชัน้วางของราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. วีระมีเงนิ 540 บาท สมใจมีเงนิ 256 บาท สมใจมีเงนิมากกวาวีระกีบ่าท 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

4. มีนักกฬีาชาย 217 คน นกักีฬาหญิง 175 คน รวมมนีักกฬีาทัง้หมดกี่คน 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

5. เดือนสิงหาคมรถจักรยานยนตราคา 48,000 บาท เดือนกนัยายนราคา 54,050 บาท  

    ถาจะซ้ือรถจักรยานยนตในเดือนกนัยายนตองจายเงนิเพิม่จากเดิมเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ก 
โจทยปญหารอยละเกีย่วกับการซ้ือขายมากกวา 1 ครั้ง 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม

 ที่กําหนดให 

 

  ชาวนาขายขาวนาปรังได 5,000 กิโลกรัม ขายขาวนาปได 4,650 กิโลกรัม วนาขายขาวได 

  มากกวาขาวนาปเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ……………………………………………………………………... 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. ดาราแสดงภาพยนตโทรทัศนไดคาแสดงคร้ังแรก 5,000 บาท คร้ังตอมาไดคาแสดง 7,000 บาท   

    ดาราไดคาแสดงมากกวาเดิมเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ในการแสดงละครการกุศลคร้ังหนึง่คนเขาชมในวันแรก 790 คน วนัที่สองมีคนเขาชม 928 คน  

    วนัที่สามมคีนเขาชม 878 คน รวมสามวันมีคนเขาชมเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ในการแสดงแบบเส้ือการกุศลคร้ังหนึง่วนัแรกเก็บเงินจากผูเขาชมได 45, 600 บาท วันที่สอง 

    เก็บเงนิได 36,5700 บาท วนัแรกเก็บเงนิไดมากกวาวนัที่สองเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ข 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  ธาดาเดินจากบานไปโรงเรียนไดทาง 1,234 เมตร จึงหยุดซื้อน้ําด่ืมถาบานอยูหางจากโรงเรียน  

  2 กิโลเมตร ธาดาจะตองเดินอีกกี่เมตรจงึจะถงึโรงเรียน 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. โทรทัศนเคร่ืองหนึง่ราคา 10,000 บาท ผูขายลดให 1,320 บาท ผูซือ้จะซ้ือโทรทัศนไดในราคา 

    เทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. รถบรรทุกคันหนึ่งผานดานช่ังน้ําหนักได 8,350 กิโลกรัม ถาเฉพาะรถอยางเดียวหนัก 5,215  

    กิโลกรัม จะเปนน้าํหนกัหนิกี่กโิลกรัม 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. เมื่อ 20 ปทีแ่ลวที่ดินราคา 19,050 บาท บานราคา 7,655 บาท ถาซ้ือบานกับที่ดินราคารวมกัน 

    เทาไร  
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แผนการจัดการจัดการเรียนรูที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 5 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

สาระสําคัญ 
 การคูณ หมายถึง การบวกจํานวนที่เทาๆกันหลายๆจํานวน ซึ่งแสดงดวยการคูณ

จํานวนเพียงสองจํานวน คือจํานวนครั้งที่นํามากับจํานวนแตละคร้ังที่เทากัน สวนการหาร หมายถงึ 

การแบงจํานวนหนึ่งออกเปนหมู ๆ โดยกําหนดจํานวนหมูใหแลวใหแบงหมูละเทา ๆ กัน 

ผลการเรียนรู 

 เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยางอิสระแลว นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดคํานวณ การคูณและการหาร สามารถแกโจทยปญหา การคูณและการหาร โดยใช

กระบวนการคิดวิเคราะหและใชกระบวนการเชิงเหตุผล ในการแกโจทยปญหาดวยความรอบคอบ 
 

สาระการเรียนรู  
 โจทยปญหาการคูณและการหาร 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 6 - 7 
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน นักเรียนเขากลุมละ 4 คน คละความสามารถกัน เกง        

ปานกลาง ออน อัตรา 1 : 2 : 1 และครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  1.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบ จากโจทยที่ครูกําหนดใหบนกระดาน 

ดังนี้ 

 

   1. =×1424   

   2. =×5181    

   3. =÷ 5150    

   4. 7407,5 ÷  

   

1.2 ครูสุมตัวแทนกลุมออกมาแสดงวิธีคิดหาคําตอบจากโจทยที่กาํหนดให 

1.3 ครูตรวจคําตอบและเสนอแนะสําหรับขอที่ตอบผิดและอธิบายเพิ่มเติม 
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 2.  ข้ันการสอนเนือ้หาใหม  

  2.1 ครูยกตัวอยางโจทยปญหาระคนจากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปรายและหา

คําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใช

เทคนิค KWDL 

 

  1. มีผูเขาชมมหรสพอยางหนึง่ 862 คน คาชมมหรสพคนละ 8 บาท ไดคาชมมหรสพทัง้หมด 

      เทาไร 

  2. เชอืกขดหนึ่งยาว 278 เมตร ตัดออกเปนเสนยาวเสนละ 8 เมตรไดเชือกกี่เสนและเศษ 

      ยาวเทาไร 

 

ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทยโดยครูเขียนลงในตาราง KWDL บนกระดานดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลลงใน

ตาราง KWDL ชอง K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  

     (การอภิปราย) โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง KWDL ชอง W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง 

     (การดําเนนิการ) ครูขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวธิีที่การหาคําตอบที ่

     นักเรียนรวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคําตอบในตาราง KWDL ในชอง D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนออกมาอธิบายข้ันตอนการแกปญหาและเหตุผล

ที่เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว แลวเขียนขอมูลลงในตาราง KWDLชอง L 
 

คาบท่ี 8 - 9 
 3.  ข้ันฝกทกัษะและการเรียนเปนกลุม 

  3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทําแบบฝกทักษะซ่ึงแบงเปน 3 ตอน ตอนละ    

5 ขอ โดยเร่ิมตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน

เพื่อนในกลุมตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

  3.2 ครูใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนกลุม 
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  3.3  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละตนทํา

แบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 5 ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ ถาทํา

ไมไดถึงรอยละ 75 ใหเพื่ออธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข   ถายังไมผานเกณฑครูจัดกลุมชวย

อธิบายอีกคร้ังหนึ่งสวนที่นักเรียนที่ผานเกณฑครูใหแบบฝกหัดที่ยากเพื่อเปนการเสริมทักษะ      

การคํานวณ 
 

คาบท่ี 10 
 4.  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหาการคูณและการหาร  

  4.2 ครูแจงวาเมื่อส้ินสุดการสอนแตละสัปดาหนําแนนทดสอบยอยของแตละคน

มารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 0-15 คะแนน จะไดแหนง กลุมยอดเยี่ยม  

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 16-25 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกงมาก 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 26-30 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกง 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

  นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน

เมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  แบบฝกทักษะ 

 2.  แบบทดสอยยอย ก, ข 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลปรเมินผล  

  - ตรวจแบบฝกทักษะ 

  - ตรวจแบบทดสอบยอย ก, ข 

 2.  เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

  - แบบฝกทักษะ 

  - แบบทดสอยยอย ก, ข 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถามล

 ที่กําหนดให 

 

  ปนูถุงหนึ่งหนัก 50 กิโลกรัม ถาปลูกบานหลังหนึง่ตองใชปูน 48 ถุง บานหลังนี้ใชปนูกี่กิดลกรัม 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวิเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  มีที่ดิน 495 ตารางวา แบงเปน 9 แปลงเทาๆกนั แตละแปลงจะมพีื้นที่เทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

1. มีกระดุม 2,150 เม็ด นาํไปติดเส้ือตัวละ 6 เม็ด จะติดเส้ือไดทั้งหมดกี่ตัวเหลือเศษเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. แบงเงิน 9,900 บาท ใหคน 5 คน คนละเทาๆกนั จะไดรับเงินคนละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ซื้อลําไย 26 กิโลกรัม ราคากิดลกรัมละ 46 บาท ตองจายเงินซื้อลําไยทัง้หมดกี่บาท 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

4. นมขนหวานราคาลังละ 408 บาท วนัหนึง่ๆรานคาแหงหนึง่ขายได 4 ลัง รานคานี้มีรายไดจาก 

    การขายนมขนวันละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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5. น้ําพืชราคาขวดละ 32 บาท ใน 1 เดือน ใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหารจํานวน 18 ขวด  

    จะตองจายเงินคาน้าํมนัพชืเดือนละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ก 
โจทยปญหารอยละเกีย่วกับการซ้ือขายมากกวา 1 ครั้ง 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวิเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

   ที่สวนหนึง่ไรปลูกมะมวง 68 ตน มทีี่สวน 19 ไร ปลูกมะมวงไดทั้งหมดกี่ตน 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. สายจิตอานหนังสือวันละ 28 หนา อานได 23 วัน จะไดทั้งหมดกีห่นา 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. คูณอาขายของได 2,510 บาท แบงใหหลาน 10 คน คนละเทา ๆ กนัจะไดคนละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ปริญญามีเงิน 284 บาท แบงใชวันละ 8 บาท ใชกีว่ันจึงจะหมดและเหลือเงินเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ข 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

   แบงเงนิ 4,586 บาทใหปอมและปุมคนละเทาๆกันจะไดรับเงินคนละกี่บาท 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. ขนมคุกกี้  345 ชื้น แบงใสถุง ถุงละ 8 ชิ้น ไดกี่ถงุ เหลือกี่ชิ้น 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ขายไก 41 ตัว ราคาตัวละ 37 บาทไดเงินทั้งหมดเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. สมุดเลมหนึ่งมกีระดาษ 40 แผน มีสมดุ 36 เลม มกีระดาษทัง้หมดกี่แผน  
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แผนการจัดการจัดการเรียนรูที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 5 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ระคน คือในโจทยหนึ่งขอจะมีวิธีการหาคําตอบ

เชนเดียวกันกับโจทยทั่วไป แตนักเรียนตองเขาใจหลักการของ การบวก ลบ คูณ หาร จึงจะ

สามารถหาคําตอบได 
 

ผลการเรียนรู 
 เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยางอิสระแลว นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดคํานวณ การบวก ลบ คูณและหาร สามารถแกโจทยปญหา การบวก ลบ คูณและ

หาร โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหและใชกระบวนการเชิงเหตุผล ในการแกโจทยปญหาดวย

ความรอบคอบ 
 

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 11 - 12 
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน นักเรียนนั่งตามกลุมละ 4 คน คละความสามารถกัน เกง    

ปานกลาง ออน อัตรา 1 : 2 : 1 และครูแจวจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  1.1 ครูทบทวนเก่ียวกับการบว ลบ คูณ หาร โดยการยกตัวอยางและใหนักเรียนมี

สวนรวมในการหาคําตอบ 

 

  =−× 200)4108(  
   

   1.2 นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางโจทยปญหาระคนกลุมละ 1 โจทย จากนั้นครู

สุมเลือกตัวแทนกลุมมาหาคําตอบของโจทย 

1.3 ครูตรวจคําตอบและเสนอแนะสําหรับขอที่ตอบผิดและอธิบายเพิ่มเติม 
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 2.  ข้ันการสอนเนื้อหาใหม  

  2.1 ครูยกตัวอยางโจทยปญหาระคนจากน้ันนักเรียนรวมกันอภิปรายและหา

คําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใช

เทคนิค KWDL 

 

มีนักเรียน 4 แถว แถวละ 192 คน มีนักเรียนเพิ่มเขามา 6 คน ในแตละแถว  

รวมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน 

 

  ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยโดยครูเขียนลงในตาราง KWDL 

บนกระดานดังนี้ 

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง(การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลลงใน

ตาราง KWDL ชอง K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  

     (การอภิปราย) โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง KWDL ชอง W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง 

     (การดําเนนิการ) ครูขียนปรธโยคสัญลักษณ แสดงวธิีที่การหาคําตอบที ่

     นักเรียนรวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคําตองในตาราง KWDL ในชอง D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนออกมาอธิบายข้ันตอนการแกปญหาและเหตุผล

ที่เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว แลวเขียนขอมูลลงในตาราง KWDLชอง L 
 

คาบท่ี 13 - 14 
 3.  ข้ันฝกทกัษะและการเรียนเปนกลุม 

  3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทําแบบฝกทักษะซ่ึงแบงเปน 3 ตอน ตอนละ     

5 ขอ โดยเร่ิมตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน

เพื่อนในกลุมตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

  3.2 ครูใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนกลุม 

  3.3  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละตนทํา

แบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 5 ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ ถาทํา

ไมไดถึงรอยละ 75 ใหเพื่ออธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข   ถายังไมผานเกณฑครูจัดกลุมชวย
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อธิบายอีกคร้ังหนึ่งสวนที่นักเรียนที่ผานเกณฑครูใหแบบฝกหัดที่ยากเพื่อเปนการเสริมทักษะ      

การคํานวณ 
 

คาบท่ี 15 
 4.  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหาร ระคน 

  4.2 ครูแจงวาเมื่อส้ินสุดการสอนแตละสัปดาหนําแนนทดสอบยอยของแตละคน

มารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 0-15 คะแนน จะไดแหนง กลุมยอดเยี่ยม  

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 16-25 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกงมาก 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 26-30 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกง 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

  นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน

เมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  แบบฝกทักษะ 

 2.  แบบทดสอยยอย ก, ข 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลปรเมินผล  

  - ตรวจแบบฝกทักษะ 

  - ตรวจแบบทดสอบยอย ก, ข 

 2.  เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

  - ใบงาน 

  - แบบฝกทักษะ 

  - แบบทดสอยยอย ก, ข 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  ซื้อสมโอ 110 บาท ทเุรียน 240 บาท มงัคุด 186 บาท ใหเงนิ 1,000 บาท จะไดรับเงินเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    ตูเยน็ราคา 4,500 บาท โทรทัศนสีราคา 52,00 บาท วจิิตรมีเงิน 6,000 บาท ตองหารซื้อตูเยน็ 

    และโทรทัศนสี จะตองหาเงินเพิ่มอีกเทาไรจะซ้ือได 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

1. โรงแรมแหงหนึง่มีคนมาพกัเปนชาวตางชาติ หลายชาติดังนี้ เกาหลี 20 คน ฟลิปปนส 10 คน  

    อเมริกนั 32 คน นอกจากนี้เปนคนญ่ีปุน ถาโรงแรมนี้มผูีที่เขาพักทั้งหมด 80 คน จะเปนคนญ่ีปุน 

    กี่คน 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. สมุดปกแข็งเลมหนึง่ราคา 12 บาท สมดุปกออนราคาเลมละ 6 บาท โรงเรียนหนึง่ส่ังซื้อสมุด 

    ปกออน 300 เลม สมุดปกแข็ง 200 เลม จะตองจายเงินเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

……………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 
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3. เห็ดหูหนูราคากิโลกรัมละ 16 บาท เห็ดหอมราคากิโลกรัมละ 1,600 บาท เห็ดหอมมีราคาเปน 

    กี่เทาของเหด็หูหน ู
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

4. กัลยามีเงิน 5,683 บาท ปรีชามีเงนินอยกวากัลยา 1,078 บาท สุชาติมีเงินมากกวาปรีชา  

    514 บาท สุชาติเงนิเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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5. สมราคากิโลกรัมละ 18 บาท ซื้สม 7 กิโลกรัมใหเงินแมคา 200 บาทจะไดรับเงนิทอนเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ก 
โจทยปญหารอยละเกีย่วกับการซ้ือขายมากกวา 1 ครั้ง 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    วิภามีเงนิ 4,563 บาท อรดีมีเงินนอยกวาวิภา 1,075 บาท วิภาและอรดีมีเงินรวมกันเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. สมพงษมีเงนิ 8,480 บาท ซื้ออุปกรณการเรียน 1,976 บาท เงนิที่เหลือแบงใหนอง 2 คน  

    เทา ๆ กนั นองจะไดรับเงนิคนละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ซื้อมะพรวว 485 บาท ซื้อมะมวง 504 บาท ใหเงินแมคา 1,000 บาท จะไดรับเงินทอนเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. พอมีเงนิ 5,687 บาท แบงใหลูก 4 คนเทา ๆ กนั คนละ 583 บาท พอเหลือเงนิเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ข 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1 ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  ชุติมาขายผลไมไดเงิน 2,496 บาท ขายดอกไมไดเงิน 1,387 บาท จายคาเชาบาน 1,500 บาท  

  ชุติมาเหลือเงินเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. วิรัชมีเงนิ 210 บาท แมให 325 บาท วิรัชนําเงนิทัง้หมดไปซื้อเส้ือได 5 ตัว เส้ือราคาตัวละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ขายลูกโปง 1,578 ใบ ราคาใบละ 7 บาท นําเงินไปซื้ออาหาร 647 บาท จะเหลือเงนิกี่บาท 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. คุณแมมีเงิน 450 บาท ใหลูก 150 บาท ที่เหลือแบงใหนักเรียน 10 คน คนละเทา ๆ กนั 

    นกัเรียนจะไดรับเงินคนละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แผนการจัดการจัดการเรียนรู 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่6 เวลา 5 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ 

 

สาระสําคัญ 
 รอยละหรือเปอรเซ็นต หมายถึง อัตราสวนของจํานวนตอ 100 โดยมีสัญลักษณ % เชน 

สอบไดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม หมายความวาถาคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะไดคะแนน 70 

คะแนน ในการหารอยละโดยการเขียนความหมายของรอยละเปนเศษสวน 

 รอยละ 15 ของ 50  = 50
100
15

×  = 7.5 
 

ผลการเรียนรู 
 เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยางอิสระแลว นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดคํานวณ เกี่ยวกับการหารอยละ สามารถแกโจทยปญหา รอยละ โดยใช

กระบวนการคิดวิเคราะหและใชกระบวนการเชิงเหตุผล ในการแกโจทยปญหาดวยความรอบคอบ
  

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหารอยละ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 1 -2 
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน นักเรียนนั่งตามกลุมละ 4 คน คละความสามารถกัน เกง    

ปานกลาง ออน อัตรา 1:2:1 และครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  1.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันบอกความหมายของเศษสวนจากใบงานที่ 1 เร่ือง

เศษสวนที่ครูกําหนด  

  1.2 นักเรียนแตกลุมยกตัวอยางเศษสวนและอธิบายความหมายของเศษสวน 

 2.  ข้ันการสอนเนื้อหาใหม 

  2.1 ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของรอยละและการหาคารอยละ พรอมทั้ง

ยกตัวอยาง เชน  20 เปนรอยละเทาไรของ 50 หมายความวา ใน 50 มีอยู  20  

      ใน 100 ใอยู 40
50

10020
=

×  

     รอยละ 30 ของ 70 = 2170
100
30

=×     
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  2.2 นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบจากใบงานที ่2 เร่ืองการหาคารอยละที่

ครูกําหนด 

  2.3 ครูสุมตัวแทนของกลุมออกมาเฉลยคําตอบบนกระดาน ครูตรวจคําตอบที่

นักเรียนเฉลยและเสนอแนะการหาคําตอบ พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักไดซักถาม 

  2.4 นักเรียนรวมกนัอภิปรายและหาคําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให คือ 

 

ในสวนมีทเุรียนหมอนทองรอยละ 75 ถาสวนมีตนทเุรียนทั้งหมด  

520 ตน จะเปนทุเรียนหมอนทองก่ีตน 

 

  ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทยโดยครูเขียนลงในตาราง KWDL 

บนกระดานดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง(การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลลงใน

ตาราง KWDL ชอง K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  

     (การอภิปราย) โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง KWDL ชอง W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง 

     (การดําเนนิการ) ครูขียนปรธโยคสัญลักษณ แสดงวธิีที่การหาคําตอบที ่

     นักเรียนรวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคําตองในตาราง KWDL ในชอง D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนออกมาอธิบายข้ันตอนการแกปญหาและเหตุผล

ที่เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว แลวเขียนขอมูลลงในตาราง KWDLชอง L 
 

คาบท่ี 3 - 4 
 3.  ข้ันฝกทกัษะและการเรียนเปนกลุม 

  3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทําแบบฝกทักษะซ่ึงแบงเปน 3 ตอน ตอนละ    

5 ขอ โดยเร่ิมตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน

เพื่อนในกลุมตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

  3.2 ครูใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนกลุม 
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  3.3  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละตนทํา

แบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 5 ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ ถาทํา

ไมไดถึงรอยละ 75 ใหเพื่ออธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข  9 ถายังไมผานเกณฑครูจัดกลุมชวย

อธิบายอีกคร้ังหนึ่งสวนที่นักเรียนที่ผานเกณฑครูใหแบบฝกหัดที่ยากเพื่อเปนการเสริมทักษะ     

การคํานวณ 
 

คาบท่ี 5 
 4.  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทาํแบบทดสอบ เร่ือง การหารอยละ 

  4.2 ครูแจงวาเมื่อส้ินสุดการสอนแตละสัปดาหนําแนนทดสอบยอยของแตละคน

มารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 0-15 คะแนน จะไดแหนง กลุมยอดเยี่ยม  

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 16-25 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกงมาก 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 26-30 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกง 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

   นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน

เมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกกลุมยอดเยี่ยม 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  ใบงาน 

 2.  แบบฝกทักษะ 

 3.  แบบทดสอยยอย ก, ข 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลปรเมินผล 

  - ใหตรวจใบงานที่ 1, 2 

  - ตรวจแบบฝกทักษะ 

  - ตรวจแบบทดสอบยอย ก, ข 
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 2.  เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

  - ใบงาน 

  - แบบฝกทักษะ 

  - แบบทดสอยยอย ก, ข 
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ใบงานที ่1 

 

ใหนักเรียนบอกความหมายของเศษสวนตอไปนี้ 

 

1. 
100
15   

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. 
100

3  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. 
100

8  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. 
100
30  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. 
100
25  

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที ่2 

 

จงหาคําตอบจากโจทยที่กาํหนดตอไปนี ้

 

1. รอยละ 25 ของ 200 เทากับเทาใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. 30 เปนรอยละเทาใดของ 200 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. จํานวนอะไรเปนรอยละ 20 ของ 520 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. รอยละ 50 ของจํานวนอะไรมีคาเทากับ 237 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. รอยละ 30 ของ 680 คือจํานวนใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  ในการเดินทางไปกรุงเทพฯไปสระบุรีเปนระยะ 128 กิโลเมตร ถาเดินทางไป 70 % ของระยะทาง 

  ทัง้หมด จงหาวาเหลือทางอีกเทาไรจะถึงจุดหมาย 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

   มานีสอบวิชาคณิตศาสตรไดคะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน จงหาวามานีสอบ 

   วิชาภาษาไทยไดกี่เปอรเซน็ต 

 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 204 

แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

1. ปยะไดเงินเดือนเดือนละ 16,000 บาท เขาฝากธนาคารเดือนละ 6,000 บาท จงหาวาเขาฝาก 

    ธนาคารรอยละเทาไรของเงินเดือน 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ขอสอบฉบับหนึง่ม ี60 ขอ สมหมายทําถูก 42 ขอ จงหาวาสมหมายทําขอสอบผิดกี่เปอรเซ็นต 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนกัเรียน 800 คน มนีกัเรียนมาสาย 32 คน คิดเปนนกัเรียนมาสายรอยละ 

    เทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

4. ทางสายหน่ึงยาว 320  กิโลเมตร ราดยางไปแลว 180 กิโลเมตร เหลือทางทีย่ังไมไดราดยาง 

    กี่เปอรเซน็ตของทางทัง้หมด 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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5. สวนแหงหนึ่งปลูกตนไม 400 ตน เปนมะมวง 182 ตน เงาะ 128 ตน นอกจากนัน้เปนทุเรียน  

    จงหาวามีตนทุเรียนเปนรอยละเทาไรของจํานวนตนไมทั้งหมด 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ก 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    สมศรีขายทีดิ่นแปลงหนึง่ราคา 2,560,000 บาท เสียคานายหนา 5 % สมศรีจะไดรับเงินเทาใด 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. ซื้อเส้ือตัวหนึ่งราคา 240 บาท ขายไปราคา 288 บาท จงหาวาขายเสื้อไดกําไรรอยละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. เล้ียงไวสามชนิดเปน วัว 360 ตัว เปนมา 140 ตัว และหม ู150 ตัว เล้ียงหมูคิดเปนรอยละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. เวลา 365 วนั สมใจเดินทางไปตางจังหวัด 73 วัน สมใจเดินทางไปตางจังหวัดรอยละเทาใด 

    ในเวลา 1 ป 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ข 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

     แหวนทองคําราคา 1,650 บาท ลดราคาใหผูซื้อ 12 % ผูซื้อตองจายเงนิเทาใด 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

 

1. นักเรียนช้ัน ป.6 มี 400 คน มาเรียน 380 คน มนีักเรียนขาดเรียนคิดเปนรอยละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ซื้อกระเปามาราคา 1,100 บาท ติดประกาศขายราคา 1,400 บาท ลดใหผูซื้อ 80 บาท  

    จะไดกําไรรอยละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. มีนักเรียน 392 คน ไมมาโรงเรียน 18 คน คิดเปนรอยละเทาใดของจํานวนนักเรียนทัง้หมด 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แผนการจัดการจัดการเรียนรูที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 5 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ 

 

สาระสําคัญ 
 ส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการซื้อขาย คือ มีกําไรและการขาดทุนอยู

ตลอดเวลา ถามีของขายมากเกินไป หรือราคาแพงเกินไป ทําใหไมมีมผูซื้อ ผูขาย ก็จําเปนตอง    

ลดราคา จากราคาที่บอกไว ความสัมพันธระหวางคําตางๆที่ใชในการซื้อขาย 

 กําไร   =  ราคาขาย – ราคาทนุ 

 ขาดทุน   =  ราคาทนุ – ราคาทนุ 

 ราคาขาย  =  ราคาทนุ + กําไร หรือ ราคาทุน – ขาดทุน 

 ลดราคา  =  ราคาที่ติดไว - ราคาขาย 
 

ผลการเรียนรู 
 เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยางอิสระแลว นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดคํานวณ การหากําไร ขาดทุน สามารถแกโจทยปญหา เกี่ยวกับกําไร ขาดทุนได 

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหและใชกระบวนการเชิงเหตุผล ในการแกโจทยปญหาดวยความ

รอบคอบ 
 

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการซื้อขายมากกวา 1 คร้ัง 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 6 - 7 
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน นักเรียนนั่งตามกลุมละ 4 คน คละความสามารถกัน เกง    

ปานกลาง ออน อัตรา 1:2:1 และครูแจวจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  1.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบคําถามจากใบงานที่ 1 เกี่ยวกับกําไร- ขาดทุน 

  1.2  นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางสถานการณเกี่ยวกับการซื้อ- ขายและชวยกัน

ตอบคําถามเกี่ยวกับกําไร- ขาดทุนโดยการเปลี่ยนกันต้ังคําถามและเปลี่ยนกันตอบ 

 2.  ข้ันการสอนเนื้อหาใหม 

  2.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายและหาคําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให   

พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใชเทคนิค KWDL 
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   ขายนาฬิกาเรือนหนึ่งไดเงนิ 3,450 บาท ไดกําไร 15 % ถาตองการกาํไร 20 % จะตองขายเทาไร 

 

  ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทยโดยครูเขียนลงในตาราง KWDL 

บนกระดานดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง(การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลลงใน

ตาราง KWDL ชอง K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  

     (การอภิปราย) โดยครูเขียนขอมลูลงในตาราง KWDL ชอง W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง 

     (การดําเนนิการ) ครูขียนปรธโยคสัญลักษณ แสดงวธิีที่การหาคําตอบที ่

     นักเรียนรวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคําตองในตาราง KWDL ในชอง D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนออกมาอธิบายข้ันตอนการแกปญหาและเหตุผล

ที่เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว แลวเขียนขอมูลลงในตาราง KWDLชอง L 
 

คาบท่ี 8 - 9 
 3.  ข้ันฝกทกัษะและการเรียนเปนกลุม 

  3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทําแบบฝกทักษะซ่ึงแบงเปน 3  ตอน ตอนละ    

5 ขอ โดยเร่ิมตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน

เพื่อนในกลุมตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

  3.2 ครูใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนกลุม 

  3.3  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละตนทํา

แบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 5 ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ ถาทํา

ไมไดถึงรอยละ 75 ใหเพื่ออธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข   ถายังไมผานเกณฑครูจัดกลุมชวย

อธิบายอีกคร้ังหนึ่งสวนที่นักเรียนที่ผานเกณฑครูใหแบบฝกหัดที่ยากเพื่อเปนการเสริมทักษะ     

การคํานวณ 
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คาบท่ี 10 
 4.  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทาํแบบทดสอบ เร่ือง ไร และ ขาดทุน 

  4.2 ครูแจงวาเมื่อส้ินสุดการสอนแตละสัปดาหนําแนนทดสอบยอยของแตละคน

มารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 0-15 คะแนน จะไดแหนง กลุมยอดเยี่ยม  

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 16-25 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกงมาก 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 26-30 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกง 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

  นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน

เมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกกลุมยอดเยี่ยม 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  ใบงาน 

 2.  แบบฝกทักษะ 

 3.  แบบทดสอยยอย ก, ข 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลปรเมินผล 

  - ใหตรวจใบงานที่  

  - ตรวจแบบฝกทักษะ 

  - ตรวจแบบทดสอบยอย ก, ข 

 2. เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

  - ใบงาน 

  - แบบฝกทักษะ 

  - แบบทดสอยยอย ก, ข 
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ใบงานท ี1 

 

 

ใหนักเรียนเติมคําวา กาํไร หรือ ขาดทนุ หรือลดราคา และเต็มคําตอบ ในวงเล็บ ตอไปนี้ 

 

1. ซื้อผลไมมา 400 บาท ขายไป  500 บาท (  ) 

 

2. ปดราคาสินคาไว 1,000 บาท แตลูกคาซ้ืไป 950 บาท (  ) 

 

3. ลงทุน 1,200 บาท ขายไป 1,400 บาท (  ) 

 

4. ขายไดเงิน 2,000 บาท ตนทนุ 1,400 บาท (  ) 

 

5. ลูกคาซ้ือไปเพียง 228 บาท ทางรานติดราคาไว 250 บาท (  ) 

 

6. ซื้อกระเปาราคา 280 บาท ขายตอใหเพื่อน 250 บาท จะขาดทนุ  …………………บาท 

 

7. ขายวิทยุไปราคา 1,200 บาท หลังจากซื้อมา 800 บาท จะไดกาํไร ………………บาท 

 

8. แมคาลงทนุทาํขนมถุงละ 5 บาท จํานวน 200 ถุง เมือ่ขายไปไดทั้งหมดไดเงิน 1,500 บาท  

    ดังนั้นแมคาจะไดกําไรหรือขาดทุนกี่บาท …………………….บาท 

 

9. ปดราคาสินคาไว 400 บาท ลูกคาซ้ือไป 360 บาท ถาราคาทุนเปน 290 บาท ผูขายจะไดกําไร 

    หรือขาดทนุเทาไร …………………………….บาท 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

   ขายโตะตัวหนึง่ 2,850 บาท ขาดทนุ 5 % ถาตองการกําไร 10 % จะตองขายราคาเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  สมศรีซื้อเคร่ืองทาํน้าํอุน 5,000 บาท เขาต้ังราคาไวสูงกวาทนุ 15 % แลวลดราคาใหผูซื้อ 5 % 

  สมศรีไดรับเงินจาการขายเคร่ืองทําน้ําอุนเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

1. พอคาซื้อตูมาราคา 2,000 บาท ขายไดกําไร 12 % ผูซื้อนําไปขายตอไดกําไร 10 % จงหาวา 

    ผูซื้อนาํไปขายเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. มะลิขายนาฬิกาเรือนหนึง่ราคา 1,920 บาท ไดกําไร 20 % ถาตองการกําไรเพียง 15%  

    จะตองขายราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………….. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ติดราคาตูเย็น 9,200 บาท สูงกวาราคาทุน 15 % ถาตองการกาํไร 20 % จะตองติดราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

4. บริษัทติดราคารถยนตไว 500,000 บาท ไดกําไร 25 % ถามีผุซื้อรถยนตดวยเงนิสดจะคิดกําไร 

    เพยีง 20 % จงหาวาขายรถยนตเงินสดราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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5. สมชายซ้ือบานติดราคา 1,000,000 บาท ติดราคาบานโดยคิดกําไร 20 %แลวลดใหผูซื้อ 5 %  

    จากราคาทีติ่ดไว สมชายจะขายบานราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ก 
โจทยปญหารอยละเกีย่วกับการซ้ือขายมากกวา 1 ครั้ง 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    สหกรณติดราคาเคร่ืองกรองน้าํ 8,000 บาท ลดราคาแกผูซื้อ 10 % ของราคาที่ติดไว และ 

    ลดพิเศษใหแกสมาชิก 5 % ของราคาทีล่ดแลว จงหาวาสมาชิกสหกรณซื้อเคร่ืองกรองน้าํ 

    ในราคากี่บาท 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. สุภาขายโทรทัศน 7,650 บาท ขาดทนุ 15 % ถาสุภาตองการกาํไร 10 % จะตองขายราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ราคาทุนของวทิยุ 1,200 บาท พอคาติดราคาโดยคิดกําไร 15 % และลดราคาท่ีติดไว  

    พอคาขายวทิยุราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ราคาทุนจักรยาน 1,800 บาท วนิัยขายใหวิรัชขาดทนุ 5 % วัรัชนําไปขายตอไดกําไร 10 %  

    วิรัชขายจักรยานราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ข 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    แดงขายบานใหดําขาดทนุ 20 % ดําขายบานใหขาวไดกําไร 10 % ถาขาวซ้ือบานราคา 

    880,000 บาท แดงซ้ือบานมาราคาเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 226 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพจิารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. รัตนาซ้ือของมาราคา 4,500 บาท ขายใหวิภาดาขาดทุน 20 % วิภาดาขายใหวรรณธิดาไดกําไร  

    8 % วรรธิดาซื้อของมาราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. พอคาซื้อเตารีด 300 บาท นาํมาปดราคาขายโดยคิดกาํไร 25 % ตอมาเขาปดปายลดลงราคา  

    10 % พอคายังไดกาํไรกี่บาท 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ชางไมทาํโตะขายโตะใหพอคาไป 1,000 บาท ไดกําไร 20 % พอคานําไปขายตอไดกําไร 15 %  

    พอคาขายโตะไปราคาเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แผนการจัดการจัดการเรียนรูที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 5 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ 

 

สาระสําคัญ 
 การฝากเงินผูรับฝากจะใหผลประโยชนแกผูฝากเปนคาตอบแทน เรียกวา ดอกเบ้ีย   

การคิดดอกเบี้ยคิดจากเงินตน อัตรดอกเบ้ีย และระยะเวลาของการฝากเงิน การกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียจะกําหนดเปนอัตรารอยละ เชน ดอกเบ้ีย 15 % หมายความวาเงินตน 100 บาท เวลา 1 ป 

คิดเปนรอยละ 15 บาท 
 

ผลการเรียนรู 
 เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมกลุมและการฝกอยางอิสระแลว นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดคํานวณ ดอกเบ้ีย สามารถแกโจทยปญหา เร่ือง ดอกเบ้ีย ได โดยใชกระบวน       

การคิดวิเคราะหและใชกระบวนการเชิงเหตุผล ในการแกโจทยปญหาดวยความรอบคอบ 
 

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการซื้อขายมากกวา 1 คร้ัง 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 11 - 12 
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน นักเรียนนั่งตามกลุมละ 4 คน คละความสามารถกัน เกง      

ปานกลาง ออน อัตรา 1:2:1 และครูแจวจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  1.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบคําถามเกี่ยวกับการหาดอกเบ้ียจาก

สถานการณที่ครูกําหนดให เชน ฝากเงินประเภทสะสมทรัพย 5,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 12  

ตอป เมื่อครบปจะไดดอกเบ้ียเทาไร 

  1.2 นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางสถานการณเกี่ยวกับการหาดอกเบ้ีย 

 2.  ข้ันการสอนเนื้อหาใหม 

  2.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายและหาคําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให   

พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใชเทคนิค KWDL 

 

ฝากเงิน 15,000 บาท ในเวลา 1 ป ถาธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.5 ตอป ส้ินไป

จะไดดอกเบ้ียเทาไร 
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  ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทยโดยครูเขียนลงในตาราง KWDL 

บนกระดานดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง(การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลลงใน

ตาราง KWDL ชอง K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  

     (การอภิปราย) โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง KWDL ชอง W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง 

     (การดําเนนิการ) ครูขียนปรธโยคสัญลักษณ แสดงวธิีที่การหาคําตอบที ่

     นักเรียนรวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคําตองในตาราง KWDL ในชอง D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนออกมาอธิบายข้ันตอนการแกปญหาและเหตุผล

ที่เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว แลวเขียนขอมูลลงในตาราง KWDLชอง L 
 

คาบท่ี 13 - 14 
 3.  ข้ันฝกทกัษะและการเรียนเปนกลุม 

  3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทําแบบฝกทักษะซ่ึงแบงเปน 3  ตอน ตอนละ   

5 ขอ โดยเร่ิมตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบโดยครูเปนผูเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน

เพื่อนในกลุมตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

  3.2 ครูใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนกลุม 

  3.3  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละตนทํา

แบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 5 ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ ถาทํา

ไมไดถึงรอยละ 75 ใหเพื่ออธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข   ถายังไมผานเกณฑครูจัดกลุมชวย

อธิบายอีกคร้ังหนึ่งสวนที่นักเรียนที่ผานเกณฑครูใหแบบฝกหัดที่ยากเพื่อเปนการเสริมทักษะ      

การคํานวณ 
 

คาบท่ี 15 
 4.  ข้ันวัดผลและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทดสอบ เร่ือง การซื้อขายมากกวา 1 คร้ัง 

  4.2 ครูแจงวาเมื่อส้ินสุดการสอนแตละสัปดาหนําแนนทดสอบยอยของแตละคน

มารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 
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   ทีมที่ไดคะแนนเฉล่ีย 0-15 คะแนน จะไดแหนง กลุมยอดเย่ียม  

   ทีมที่ไดคะแนนเฉล่ีย 16-25 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกงมาก 

   ทีมที่ไดคะแนนเฉล่ีย 26-30 คะแนน จะไดแหนง กลุมเกง 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

  นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน

เมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกกลุมยอดเยี่ยม 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.  ใบงาน 

 2.  แบบฝกทักษะ 

 3.  แบบทดสอยยอย ก, ข 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลปรเมินผล 

  - ใหตรวจใบงานที่  

  - ตรวจแบบฝกทักษะ 

  - ตรวจแบบทดสอบยอย ก, ข 

 2.  เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

  - ใบงาน 

  - แบบฝกทักษะ 

  - แบบทดสอยยอย ก, ข 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  กูเงนิ 15,000 บาท ธนาคารคิดอัตรดอกเบี้ยรอยละ 16.5 ตอป เมือครบปจะเสียดอกเบ้ียเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

  นําไปฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพยจาํนวนหนึ่ง ครบปไดดอกเบ้ีย 900 บาท ถาธนาคารคิด 

   ดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป แลวเงนิตนเปนเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
 

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

1. ฝากเงนิธนาคาร 50,000 บาท ในเวลา 1 ป ธนาคารใหอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอป 

     จะไดดอกเบ้ียเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. กูเงินธนาคาร 50,000 บาท ในเวลา 1 ป ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 18 ตอป  

    ส้ินปจะตองนาํเงนิไปคืนธนาคารเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

………………………. 

…………………….... 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. กูเงินธนาคาร 50,000 ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 16.5 ตอป เมื่อครบ 219 วนันาํเงนิไป 

    ชําระคืนพรอมดอกเบ้ียเปนเงนิเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

4. ฝากเงนิทีธ่นาคารจํานวน 12,000 บาทในเวลา 146 วันจะไดดกเบ้ียเทาไร ถาธนาคารคิดอัตรา 

    ดอกเบ้ีย 3.5 % ตอป 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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5. ถากูเงิน 219,000 บาทเปนเวลา 6 เดือน และตองเสียดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 9 ตอป  

    เมื่อครบกาํหนดและตองจายเงินคืนทัง้หมดเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ก 
โจทยปญหารอยละเกีย่วกับการซ้ือขายมากกวา 1 ครั้ง 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    ฝากเงนิธนาคารประเภทประจํา 1,000,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ีย 13.5 % ตอปส้ินป 

    ไดดอกเบ้ียหลังหักภาษีเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. สุกิจฝากเงนิธนาคาร 4,000 บาทประเภทออมทรัพย ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม ถงึ วนัที ่5 กันยายน 

    ในปเดียว ธนาคารคิดดอกเบ้ีย 8 % ตอป จงหาวาสุกจิไดดอกเบ้ียเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. ฝากเงนิธนาคารประเภทออมทรัพย 10,000 บาท ธนาคารใหอัตราดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอป  

    เวลา 146 วนั จะไดดอกเบี้ยเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. กูเงินธนาคาร 60,000 บาท เสียอัตราดอกเบ้ียรอยละ 16.5 ตอป เวลา 292 วันตองสงทั้งเงนิตน 

    และดอกเบ้ียรวมเปนเงนิเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบทดสอบยอยชุด ข 
โจทยปญหารอยละ 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันวเคราะหโจทย แลวตอบคําถาม 

 ที่กําหนดให 

 

    ฝากเงนิ 80,000 บาท และธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป ส้ินปจะไดเงินตนและ 

    ดอกเบ้ียรวมกันเทาไร 

 

1. ส่ิงที่โจทยกาํหนดให ไดแก…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ ……………………………………………………………………… 

3. วิธีแกปญหาคือ…………………………………………………………………………………… 

4. เขียนเปนประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………….. 

5. ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทาํ) 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนพจิารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธทีํา 

1. สมจิกฝากธนาคาร 5,600 บาท เมื่อครบปสมจิตไดเงินรวม 5,936 บาท ธนาคารใหดอกเบ้ียเงนิ 

    ฝากรอยละเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

2. คุณพอขายรถยนตคันเกาไดเงินมา 6000,000 บาท ถาคุณพอนาํเงนิไปฝากธนาคาร  

    ซึ่งคิดดอกเบ้ียรอยละ 2.5 ตอปคุณพอตองการฝาก 1 ป ดังนัน้ครบกาํหนดคุณพอจะไดเงินคืน 

    เทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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3. ฝากเงนิ 36,500 บาท ในเวลา 200 วัน ถาธนาคารคิดดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป เมือ่ครบกําหนด 

    จะไดเงนิคืนทัง้หมดเทาไร 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 

W 

โจทยใหหาอะไร 

D 

ดําเนินการตามกระบวน 

L 

คําตอบที่ไดและคิด

คําตอบไดอยางไร 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

1……………………… 

………………………. 

………………………. 

2……………………… 

………………………. 

………………………. 

ประโยคสัญลักษณ 

1……………………… 

วิธีทํา………………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

คําตอบ……………… 

สรุปขั้นตอน………… 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

 

แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง……………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที…่……………. 

ครูผูสอน…………………………………………….โรงเรียน………………………………………. 
 

เกณฑการประเมิน 
 1 หมายถึง องคประกอบในการเขียนแผนมีความสอดคลองกันนอย 

 2 หมายถึง องคประกอบในการเขียนแผนมีความสอดคลองกันปานกลาง 

 3 หมายถึง องคประกอบในการเขียนแผนมีความสอดคลองกันมาก 
 

ระดับความสอดคลอง ประเด็นการประเมิน 

3 2 1 

1. ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ

มารตฐานการเรียนรู 

   

2. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ

วัตถุประสงค 

   

3. ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    

4. ความสอดคลองของนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู    

5. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ

สาระสําคัญ 

   

6. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ

ความสามารถของนักเรียน 

   

7. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค    

8. วิธีวัดและประเมินผลสอดคลองกับพฤติกรรม 

การดานความรู ทักษะ เจตคติ 

   

9. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

   

10. โดยภาพรวมความสอดคลองขององคประกอบ

ในการเขียนแผนการสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ TAI รวมกบัเทคนิค KWDL 

โดยการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ชื่อผูสังเกต………………………………………………………………………………………….. 

ผูรับการนิเทศ……………………………………………………………………………………….. 

เร่ือง…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที…่……………………………… 

วันที่ ………………เดือน………………………………พ.ศ……………………เวลา…………….. 

คําชี้แจง  ใหผูสังเกตการสอนบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูตามความเปนจริง โดยพิจารณา 

 จากประเด็นทีก่ําหนดไวในแตละขอ 

 ปฏิบัติ  หมายถงึ มีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ในการประเมิน 

 ไมปฏิบัติ หมายถงึ ไมมีพฤติกรรมตามตัวบงชีท้ี่กําหนดในแบบประเมิน 
 

กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

ปฏิบัติ ไม 

ปฏิบัติ 

บันทึก

พฤติกรรม

เพิ่มเติม 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    1.1 ทบทวนความรูเดิม 

    1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู 

     1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
     นําเสนอเน้ือหาและเทคนิคการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค 

KWDL 

    2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 

    2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใช เทคนิค KWDL  

    2.3 ถามคําถามนักเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามตาม

ขั้นตอน KWDL ดังนี้ 

    โจทยใหอะไรมาบาง (K) 

    โจทยตองการใหหาอะไรและเขียนประโยคสัญลักษไดอยางไร(W) 

    ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา(D) 

    ตรวจคําตอบและสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหา(L 

 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

 

……… 

 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

 

……… 

 

 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 
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กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ปฏิบัติ ไม

ปฏิบัติ 

บันทึก

พฤติกรรม

เพิ่มเติม 

    2.4 ชมเชยนักเรียนเม่ือทําถูก 

    2.5 ใชส่ือประกอบการอธิบาย 

     2.6 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ        

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

………… 

………… 

………… 

3. ขั้นฝกทักษะและเรียนเปนกลุม 
    3.1 ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนําตามบัตรกิจกรรม 

KWDL  

    3.2 ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางท่ัวถึง 

    3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล 

    3.4 ครูเฉลยแบบทดสอบยอยใหนักเรียนแลกกันตรวจ 

    3.5 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีทดสอบยอยไมผาน 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

………

………. 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

…………. 

…………. 

4. ขั้นวัดและประเมินผล 
    4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล 

    4.2 ครูตรวจแบบทดสอบยอย รวบรวมคะแนนของนักเรียนแตละ

กลุมมาคิดคะแนนเฉล่ียและเทียบเกณฑมาตรฐาน 

    4.5 แจงคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบ 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

5. ขั้นสรุปบทเรียน 
    5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา 

    5.2 ทบทวนและใหการบาน 

 

……… 

……… 

 

………. 

………. 

 

………… 

………… 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

และการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 
  

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอน จํานวน 6 ขอ  

 1. เพศ……………….. 

 2. อายุ……………….ป  

 3. วุฒิการศึกษา……………………………………. 

 4. ประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตร…………….ป 

 5. ประสบการณการอบรม สมนาเก่ียวกับการนิเทศ   

 เคย ไมเคย 

 6. ประสบการณการอบรม สมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและ

เทคนิค KWDL 

 เคย ไมเคย 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  

              TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 1. ทานคิดวากระบวนการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะสําหรับสภาพการจัด 

การเรียนรูในสถานศึกษาของทานหรือไมและชวยพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนไดอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ทานสามารถนําความรูเกีย่วกับการนเิทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปขยายผลและ

เผยแพรใหแกเพื่อนครูในกลุมสาระอ่ืนๆไดในระดับใด 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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 3. ทานพบปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนอะไรบาง

และทานมีแนวทางหรือขอเสนอแนะในการแกปญหานีอ้ยางไร 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

 4. ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เหมาะสมกับการ

สอนคณิตศาสตรอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 5. ทานสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ใหเพื่อนครูไดอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 6. ทานพบปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL อะไรบางและทานมีแนวทางหรือขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูตอไปอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ระคน 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถกูที่สุด 

 

1. พออายุ 42 ป แมอาย ุ34 ป ลูกอายุ  

11 ป ถาเอาอายุ แมรวมกับอายุลูกจะ

มากกวาอายพุอเทาไร 

ก. 3 ป 

ข. 4 ป 

ค. 5 ป 

ง. 6 ป 

4. เส้ือกับกระโปรงราคารวมกัน 900 บาท 

กระโปรงกับกางเกงรวมกนัราคา 850 บาท  

ถาเส้ือราคา 450 บาท เส้ือกบักางเกงรวมกัน 

ราคมเทาไร 

ก. 850 บาท 

ข. 900 บาท 

ค. 950 บาท 

ง. 1,00 บาท 

2. คาวีเก็บเงินได 897 บาท สุดาเก็บเงินได 

560 บาท มาลินีเก็บเงนิได 293 บาท  

อยากทราบวาคาวีเก็บเงนิไดมากกวาสุดา

และมาลินีรวมกันเทาไร 

ก. 42 บาท 

ข. 43 บาท 

ค. 44 บาท 

ง. 45 บาท 

5. แมคาซ้ือถุงเทามา 7 กลอง ราคา 430 บาท 

แลวขายไปหมดไดเงิน 789 บาท นาํเงนิไปซื้อ 

ถุงเทามาอีก 7 กลอง แมคาจะเหลือเงิน 

เทาไร 

ก. 539 บาท 

ข. 459 บาท 

ค. 439 บาท 

ง. 359 บาท 

3. มานะเลีย้งเปดไว 128 ตัว มานีเล้ียงเปด

ไว 192 ตัว เรณูเล้ียงเปดไว 59 ตัว มานีและ

เรณูมีเปดมากกวามานะก่ีตัว 

ก. 120 ตัว 

ข. 121 ตัว 

ค. 122 ตัว 

ง. 123 ตัว 

6. สมมีเงิน 328 บาท เงาะมีเงนินอยกวาสม  

81 บาท ลําไยมีเงนิมากกวาเงาะ 26 บาท  

ลําไยมีเงนิเทาไร 

ก. 173 บาท 

ข. 273 บาท 

ค. 373 บาท 

            ง.  473 บาท 
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7. ตูเย็นราคา 5,000 บาท เตารีดราคานอย

กวาตุเย็น 4,650 บาม พัดลมราคา เปนสอง

เทาของเตารีด จงหาราคาของพัดลม 

ก. 700  บาท 

ข. 600 บาท 

ค. 70 บาท  

ง. 60 บาท 

11. รานคาแหงหนึ่งปดราคาสินคาไว 465 บาท 

ถาซ้ือจริงจะลดใหอีก 60 บาท คืนกําไรใหอีก  

2 เทาของสวนลด สินคาราคาเทาไร 

ก. 185 บาท 

ข. 285 บาท 

ค. 385 บาท 

ง. 485 บาท 

8. สุกราคาตัวละ 800 บาท สุนัขราคา 

นอยกวาสุกร 300 บาท นกเขาราคาแพงกวา

สุนัข 2 เทา นกเขาราคาเทาใด 

ก. 800 บาท 

ข. 900 บาท 

ค. 1,000 บาท 

ง. 1,100 บาท 

12. ลูกทอหนึง่ผลราคา 45 บาท แอปเปลราคา

ถูกกวาลูกทอ 20 บาท ลูกสาล่ีราคาเปนสองเทา

ของแอปเปล ลูกสาล่ีราคาเทาไร 

ก. 50  บาท 

ข. 60 บาท 

ค. 70 บาท 

ง. 80 บาท 

9. เส้ือราคาตัวละ 80 บาท กาเกงราคา 

ตัวละ 90 บาท ถาซ้ือเส้ือกางเกง 4 ชุด 

จะตองจายเงนิเทาไร 

ก. 480 บาท 

ข. 580 บาท  

ค. 680 บาท 

ง. 780 บาท 

13. ปลาตากแหงทั้ง 900 ตัว คัดเปนกองตาม

ขนาดเดียวกันได 50 กอง ขายไปกองละ 

 28 บาท จะไดเงินเทาไร 

ก. 1,200 บาท 

ข. 1,300 บาท 

ค. 1,400 บาท 

ง. 1,500 บาท 

10. ขายนอยหนาไปกิโลกรัมละ 20 บาท 

จํานวน 5 กิโลกรัม และวนําไปซ้ืสมโอราคา

ผลละ 25 บาท จะซื้อไดกี่ผล 

ก. 1 ผล 

ข. 2 ผล 

ค. 3 ผล 

ง. 4 ผล 

14. ชาง 10 ตัว กนิกลวยวันละ 30 หวี  

ชาง 30 ตัว กนิกลวยกีห่ว ี

ก. 70 หว ี

ข. 80 หว ี

ค. 90 หว ี

ง. 100 หว ี
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15. คาใชจายเปนคาอาหารกลางวันของ

นักเรียนโรงเรียนหนึง่ จายคาเนื้อสัตว 800 

บาท คานําตาล 300 บาท คาขาวสารเปน

สองเทาของคาน้าํตาล รวมคาใชจาน 1 วนั

เปนเทาไร 

ก. 1,700 บาท 

ข. 1,600 บาท 

ค. 1,500 บาท 

ง. 1,400 บาท 

18. ชาตรีเก็บเงินได 2,000 บาท กําธรเก็บเงิน 

ไดเปน 2 เทา ของชาตรี ถา 2 คน รวมหุนกันทํา

การคายอย โดยนําเงนิทัง้หมดรวมกนัจะไดเงิน

ลงทนุเทาไร 

ก. 4,000 บาท 

ข. 5,000 บาท  

ค. 6,000 บาท 

ง. 7,000 บาท 

 

16. ทองมวนปบหนึง่ม ี50 อัน ทองมวน  

10 ปบ แจกใหเด็ก 250 คน จะไดคนละ 

เทาไร 

ก. 5 อัน 

ข. 4 อัน 

ค. 2 อัน 

ง. 1 อัน 

19. นางสาวศรีวิภา หนัก 46 กิโลกรัม นางสาว

วิไลหนกั 40 กโิลกรัม นางสาวสมใจหนักเปน

คร่ึงหนึง่ของเพื่อนทั้งสองคน นางสาวสมใจ 

หนกัเทาไร 

ก. 40 กิโกรัม 

ข. 41 กิโลกรัม 

ค. 42 กิโลกรัม 

ง. 43 กิโลกรัม 

17. เคร่ืองบินลําหนึ่งบินสูงกวาตึก 10 ชั้น   

10 เทา ถาตึกสูง 1,000 เมตร เคร่ืองบินลํานี ้

บินสูงเทาไร 

ก. 7,000 เมตร 

ข. 8,000 เมตร 

ค. 9,000 เมตร 

ง. 10,000 เมตร 

20. แจกนมสดแกนักเรียน 100 คน ไดคนละ  

2 กลอง แลวยงัมีนมสดเหลืออีก 150 กลอง  

มีนมสดทั้งหมดกี่กลอง 

ก. 350 กลอง 

ข. 300 กลอง 

ค. 250 กลอง 

ง. 200 กลอง 
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เฉลย 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ระคน 

 

ขอที่ เฉลย 

1 ก 

2 ค 

3 ง 

4 ก 

5 ง 

6 ข 

7 ก 

8 ค 

9 ค 

10 ง 

11 ค 

12 ก 

13 ค 

14 ค 

15 ก 

16 ค 

17 ง 

18 ก 

19 ง 

20 ก 
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน เรื่อง โจทยปญหารอยละ 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถกูที่สุด 
 

1. ในการประชุมคร้ังหนึ่ง มผูีเขารวม 

การประชุม 760 คน เปนชาย 45%  

ค จะเปนหญิงกี่คน 

ก. 342 คน 

ข. 343 คน 

ค. 344 คน 

            ง.  345 คน 

4. ซื้อของมาในราคา 4,200 บาท  

ขายไปขาดทนุ 15 % ขายของไปราคา 

เทาใด 

ก. 3,000 บาท 

ข. 3,200 บาท 

ค. 3,400 บาท 

            ง.  3,570 บาท 

2. ซื้อนาฬกิารเรือนละ 5,000 บาท ขายไป 

4,550 บาท ขายนาฬิการขาดทุนรอยละเทาใด 

ก. 8 % 

ข. 9 % 

ค. 10 % 

ง. 11 % 

5. ในการสอบคณิตศาสตรคร้ังหนึ่ง ธิดาได  

56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน  

ธิดาสอบไดรอยละเทาใด 

ก. 80 % 

ข. 81 % 

ค. 82 % 

ง. 83 % 

3. ขายโทรทัศนเคร่ืองหนึง่ราคา 22,000 บาท 

คิดแลวกําไร 10 % ตนทนุของโทรทัศนเคร่ืองนี้

ราคาเทาใด 

ก. 18,000 บาท 

ข. 19,000 บาท 

ค. 19,800 บาท 

ง. 19,999 บาท 

6. เส้ือตัวหนึง่ติดราคาไว 360 บาท พอคาลด

ใหผูซื้อ 10 % ผูซื้อตองจายเงินเทาไร 

ก. 350 บาท 

ข. 334 บาท 

ค. 324 บาท 

ง. 314 บาท 
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7. สินคาช้ินหนึ่งติดราคไว 1,850 บาท  

ขายจริง 1,739 บาท พอคาลดราคาใหรอยละ

เทาไร 

ก. 9 % 

ข. 8 % 

ค. 7 % 

             ง.  6 % 

10. อุทัยวรรณซ้ือที่ดินราคา 334,000 บาท 

ขายตอใหนนัทนาไดกําไร 4 % นันทนานาํไป

ขายตอใหประทุมไดกําไร 5 % ประทุมซื้อที่ดิน

ราคาเทาใด 

ก. 357,760 บาท 

ข. 367,760 บาท 

ค. 375,648 บาท 

ง. 375,848 บาท 

8. สงกรานตซือ้โทรทัศนเคร่ืองหนึ่งราคา 

25,000 บาท ขายใหจนัทนเจิมขาดทนุ 8 % 

จันทรเจมิขายใหสุรียไดกําไร 5 % สุรียซื้อ

โทรทัศนราคาเทาใด 

ก. 23,000 บาท 

ข. 24,150 บาท 

ค. 24,160 บาท 

ง. 24,170 บาท 

11. ลงททนุเล้ียงปลาดุก 24,500 บาท นาํไป

ขายไดราคา 34,500 บาท ขายปลาดุกไดกําไร

รอยละเทาไร 

ก. 50 % 

ข. 40 % 

ค. 35 % 

30 % 

9. จําเรียงขายเคร่ืองซักผาราคา 11,000 บาท 

ไดกําไร 10 % ถาตองการขายใหไดกําไร 15 % 

จะตองขายในราคเทาไร 

ก. 11,500 บาท 

ข. 10,500 บาท 

ค. 10,100 บาท 

ง. 10,000 บาท 

12. ลาวัลยขายคอมพิวเตอรราคา 31,200 

บาทคิอแลวไดกําไร 20 % ลาวัลยซื้อ

คอมพิวเตอรมาราคเทาไร 

ก. 6,240 บาท 

ข. 25,000 บาท 

ค. 25,6000 บาท 

26,000 บาท 
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13. วทิยุราคา 1,500 บาท พัดลมราคา 1,000 

บาท เตารีดราคา 500 บาท นิดาซื้อของทั้ง

สามอยางซึง่ประกาศลดราคาให 20 % 

ทั้งหมดนิดาตองจายเงนิเทาใด 

ก. 2,400 บาท 

ข. 2,500 บาท 

ค. 2,600 บาท 

             ง.  2,90 บาท 

17. จําปากูเงนิธนาคาร 80,000 บาท  

ธนาคารคิดดอกเบ้ีย 15 % ตอป จําปากูเงิน

ธนาคารนาน 4 เดือน จาํปาตองเสียดอกเบี้ย

เทาไร 

ก. 4,000 บาท 

ข. 3,900 บาท 

ค. 3,800 บาท 

ง. 3,700 บาท 

14. พอคาติดราคาหมอหุงขาวไฟฟาไว 1,400 

บาท ขายจริงเพียง 1,120 บาท พอคาลดราคา

รอยละเทาไร 

ก. 180 % 

ข. 20 % 

ค. 25 % 

            ง.  280 % 

18. ศรีอรุณทําขอสอบได  246 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 300 คะแนน ศรีอรุณสอบไดรอย

ละเทาไร 

ก. 80.50 % 

ข. 80 % 

ค. 81 % 

ง. 82 % 

15. ซื้อแหวนราคา 980 บาท ขายไปขาดทนุ  

5 % ขายแหวนไปราคาเทาไร 

ก. 975 บาท 

ข. 941 บาท 

ค. 931 บาท 

ง. 929 บาท 

19. พอคาติอราคาสินคาอยางหนึง่ไว 5,000 

บาท พอคาลดใหผูซื้อ 10 % พอคายงัไดกําไร

อีก 25 % พอคาซื้อสินคามาราคาเทาใด 

ก. 3,600 บาท 

ข. 3,750 บาท 

ค. 4,000 บาท 

ง. 4,500 บาท 

16. ติดราคาวทิยุ 2,180 บาท ลดราคา 25 % 

ขายวทิยุราคาเทาไร 

ก. 1,735 บาท 

ข. 1,635 บาท 

ค. 1,535 บาท 

ง.  545 บาท 

20. พอคาขายเคร่ืองปรับอากาศราคา 

14,662.50 บาท คิดแลวไดกําไรรอยละ 15 % 

พอคาซื้อเคร่ืองปรับอากาศราคาเทาไร 

ก. 13,750 บาท 

ข. 12,750 บาท 

ค. 12,550 บาท 

ง. 2,250 บาท 
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ตารางที่ 15 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง โจทยปญหารอยละ 

 

ขอที่ เฉลย 

1 ก 

2 ข 

3 ค 

4 ง 

5 ก 

6 ค 

7 ง 

8 ข 

9 ก 

10 ข 

11 ข 

12 ง 

13 ก 

14 ข 

15 ค 

16 ข 

17 ก 

18 ง 

19 ก 

20 ข 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดเรียนรู 
ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ……………………… 

 2. ศึกษาอยูระดับช้ัน  ป.3  ป.6 
 

ตอนท่ี 2 ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางทางขวามือชองใดชองหนึ่งตามความรูสึก

และความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

  ☺ หมายถงึ มีความเหน็อยูในระดับเหน็ดวยมาก 

   หมายถงึ มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

   หมายถงึ มีความเหน็อยูในระดับเหน็ดวยนอย 

 
ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 

☺   
 

1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน 

   

2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูสงเสริมความสามารถในการเรียนรูและปฏิบัติ

ตามขั้นตอนได 

   

3 กิจกรรมการสอนสงเสริมความสามารถในการทํางานรวมกับเพื่อนและ

ใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุมได 

   

4 กิจกรรมการสอนชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยคณิตศาสตรได

ตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL 

   

 

5 

ดานบรรบากาศ 
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL  

ชวยใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

   

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

กิจกรรม 

   

7 นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน    

8 ครูคอยใหความชวยเหลือและแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมทําใหมี

บรรยากาศท่ีเปนกันเอง 
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ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 

☺   
 

9 

ดานประโยชนที่ไดรับ 
นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีแกโจทยปญหาเพิ่มขึ้น 

จาการจัดการเรียนรู 

   

10 นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาและแกโจททยปญหาคณิตศาสตร

ไดดวยตนเอง 

   

11 นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค KWDL ไปใชในการเรียนรูวิชา 

อื่น ๆ ได 

   

12 นักเรียนไดรูจักคุนเคยกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ค 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดดคลอง 
ของแผนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

 

ตารางที่ 16 ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการนเทศแบบเพือ่นชวยเพื่อน 

   
ผูเช่ียวชาญ ขอ รายการที่ประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1 เน้ือหาในกานิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของครูได 

+1 +1 +1 1.00 

2 จุดประสงคมีความสอดคลองกับแผนการนิเทศ +1 +1 +1 1.00 

3 กิจกรรมการนิเทศมีความสอดคลองกับ 

แผนการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 

4 ส่ือ/เคร่ืองท่ีใชในการนิเทศมีความสอดคลองกับ

แผนการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 

5 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับ 

แผนการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับการนเิทศ 

  แบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  

ผูชั้ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเปนการรวมมือกันระหวางผู

นิเทศและครูเพื่อชวยเหลือและพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

2 . การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนไมจําเปนตองวิเคราะห

ปญหาหรือความตองการในการพัฒนาตนเองของครู 

+1 +1 +1 1.00 

3 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนไมจําเปนตองมี 

การประชุมกอนและหลังการสังเกตการสอน 

+1 +1 +1 1.00 

4 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนครูและผูนิเทศตองมี 

การปรึกษาหารือกันเก่ียวกับประเด็นหรือปญหาใน 

การจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

5 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนผูนิเทศเปนผูกําหนดเกณฑ

มาตรฐานของพฤติกรรมที่ใชไดหรือตองปรับปรุง 

+1 +1 +1 1.00 

6 บุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

ไมจําเปนตองเปนครูที่สอนในรายวิชาเดียวกัน 

+1 +1 +1 1.00 

7 ในการวิเคราะหผลการสังเกตการสอน ผูนิเทศ  

เปนผูเรียบเรียงขอขอมูลจากการสังเกตพรอมทั้งนําเสนอให

ครูทราบแตไมใหความเห็นสวนตัวหรือวิพากษวิจารณ 

การปฏิบัติงานของครู 

+1 +1 +1 1.00 

8 การประชุมหลังการสังเกตการสอนทุกคร้ัง เพื่อวิเคราะหผล

การสังเกตการสอนและรวมกันคิดหาแผนการแกปญหา  

เพื่อวางแผนการสอนคร้ังตอไป 

+1 +1 +1 1.00 

9 การสรางและเลือกใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนจะตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูและเทคนิค

วิธีการสอน 

+1 +1 +1 1.00 
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ผูชั้ยวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

10 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนชวยใหครูมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการสอนของตนเองกับเพื่อนอยางตอเน่ืองดวย

ความเต็มใจ 

+1 +1 +1 1.00 

11 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเปนการสงเสริมการทํางาน

รวมกันของครูในสายงานเดียวกัน 

+1 +1 +1 1.00 

12 การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเหมาะสําหรับนําไป

พัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเทานั้น 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรยีนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับ 

  การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกบัเทคนิค KWDL 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1 เทคนิค TAI เปนเทคนิคหนึ่งของการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

+1 +1 +1 1.00 

2 เทคนิค TAI เปนกระบวนการสอนที่เนนใหกลุม 

ชวยเ หลือบุคคลในกลุมที่มีปญหาใหบรรลุผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 1.00 

3 เทคนิค KWDL มาจากคําวา What you know ? 

,What to know ? What you do to find 0ut ? และ 

What you learned ? 

+1 +1 +1 1.00 

4 เทคนิค KWDL  ขั้น K คือ ขั้นที่กําหนดใหนักเรียน

บอกไดวาโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 

+1 +1 +1 1.00 

5 เทคนิค KWDL  ขั้น W คือ ขั้นที่กําหนดใหนักเรียน

บอกไดวา โจทยตองการทราบอะไร 

+1 +1 +1 1.00 

6 เทคนิค KWDL  ขั้น D คือ ขั้นที่กําหนดใหนักเรียน

แสดงวิธีเพื่อหาคําตอบ 

+1 +1 +1 1.00 

7 เทคนิค KWDL  ขั้น L คือ ขั้นที่กําหนดใหนักเรียน

เสนอขั้นตอนการคิดคํานวณหรือหาคําตอบ 

+1 +1 +1 1.00 

8 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL เปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม

ชวยเหลือเปนรายบุคคล 

+1 +1 +1 1.00 

9 ในการจัดกลุมการเรียนรูนักเรียนท่ีเปนสมาชิกใน

กลุมตองมีระดับความสามารถที่เทาๆกัน 

+1 +1 +1 1.00 

10 เทคนิค KWDL จะอยูในขั้นการสอนเนื้อหาใหม +1 +1 +1 1.00 

11 ในการใชเทคนิค KWDL สามารถสลับขั้นตอนไดตาม

สะดวก 

+1 +1 +1 1.00 

12 ขั้นการฝกทักษะเปนขั้นที่ใหนักเรียนไดฝกทักษะเปน

รายบุคคล 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

13 . ในการทดสอบยอยนักเรียนท่ีไดคะแนน 75 %  

ถือวาผานการทดสอบและทําขอสอบชุดตอไปได 

+1 +1 +1 1.00 

14 การคิดคะแนนเฉลี่ยหมายถึง คะแนนของนักเรียน 

แตละคนในการทดสอบยอยแตละหนวย 

+1 +1 +1 1.00 

15 ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL ครูตองมีสวนชวยอธิบายและซอมเสริมให

นักเรียนท่ีทดสอบไมผาน 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรู 
 

ตารางที่ 19 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบเประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ รายการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

 IOC 

1 ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับมารตฐาน 

การเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

2 ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับวัตถุประสงค +1 +1 +1 1.00 

3 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค +1 +1 +1 1.00 

4 ความสอดคลองของนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

5  ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระสําคัญ +1 +1 +1 1.00 

6 ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับความสามารถ

ของนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

7 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 +1 1.00 

8 วิธีวัดและประเมินผลสอดคลองกับพฤติกรรมการดาน

ความรู ทักษะ เจตคติ 

+1 +1 +1 1.00 

9 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

10  โดยภาพรวมความสอดคลองขององคประกอบในการเขียน

แผนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 264 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู 
 

ตารางที่ 20 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
 

ผูเช่ียวชาญ ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI  

รวมกับเทคนิค KWDL 1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

  1.1 ทบทวนความรูเดิม 

+1 +1 +1 1.00 

  1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

  1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม 

 นําเสนอเน้ือหาและเทคนิคการแกโจทยปญหาดวย

เทคนิค KWDL 

  2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค 

KWDL 

+1 +1 +1 1.00 

2.3 ถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามตาม

ขั้นตอน KWDL ดังนี้ 

- โจทยใหอะไรมาบาง (K) 

+1 +1 +1 1.00 

- โจทยตองการใหอะไรและเขียนประโยคสัญลักษณได

อยางไร(W) 

+1 +1 +1 1.00 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน D +1 +1 +1 1.00 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน L +1 +1 +1 1.00 

2.4 ชมเชยนักเรียนเม่ือเม่ือทําถูก +1 +1 +1 1.00 

2.5 ใชส่ือประกอบการิธิบาย +1 +1 +1 1.00 

2.6 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเรียนเปนระยะ +1 +1 +1 1.00 

3. ขั้นฝกทักษะและเรียนเปนกลุม 

  3.1 ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนําตามบัตร

กิจกรรม KWDL 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

  3.2 ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยางทั่วถึง +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI รวมกับ

เทคนิค KWDL 1 2 3 

รวมคา 

IOC 

4. ขั้นวัดและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

  4.2 เฉลยแบบทดสอบยอยโดยใหนักเรียนแลกเปล่ียนกัน

ตรวจ 

+1 +1 +1 1.00 

  4.3 อธิบายเพ่ิมเติมใหกับนักเรียนที่ทําแบบทดสอบยอย

ไมผาน 

+1 +1 +1 1.00 

  4.4 รวบรวมคะแนนของนักเรียนแตละกลุมมาคิด

คะแนนเฉล่ียและเทียบเกณฑมาตรฐาน 

+1 +1 +1 1.00 

  4.5 แจงคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบ +1 +1 +1 1.00 

5. ขั้นสรุปบทเรียน 

  5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 

  5.2 ทบทวนและใหการบาน +1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครทูี่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อชวยเพื่อนและการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค TAI รวมกบัเทคนิค KWDL 

 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ  

  การนิเทศแบบเพื่อชวยเพื่อนและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ 

  เทคนิค KWDL 
  

ผูเช่ียวชาญ ขอ ประเด็นคําถาม 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1 ทานคิดวากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเหมาะ

สําหรับสภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของทาน

หรือไมและชวยพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนไดอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2 ทานสามารถนําความรูเก่ียวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวย

เพื่อนไปขยายผลและเผยแพรใหแกเพื่อนครูในกลุมสาระ  

อื่น ๆ ไดในระดับใด 

+1 +1 +1 1.00 

3 ทานพบปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนิเทศแบบ

เพื่อนชวยเพ่ือนอะไรบางและทานมีแนวทางหรือ

ขอเสนอแนะในการแกปญหานี้อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค 

KWDL เหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตรอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

5 ทานสามารถเผยแพรความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL ใหเพื่อนครูไดอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

6 ทานพบปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL อะไรบางและทานมี

แนวทางหรือขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูตอไปอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ 
เรื่อง โจทยปญหา การบวก ลบ คูณหาร ระคน กอน-หลัง การจดัการเรยีนรูดวยเทคนิค 

TAI รวมกับ เทคนิค KWDL 
 

ตารางที่ 22 ผลการผระเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ 

 หาร ระคน กอน-หลัง การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนคิ KWDL 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

 IOC 

1 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 2 

+1 +1 +1 1.00 

3 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 3 

+1 +1 +1 1.00 

4 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 4 

+1 +1 +1 1.00 

5  ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 5 

+1 +1 +1 1.00 

6 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 6 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

7  ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 7 

+1 +1 +1 1.00 

8 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก ลบระคน ขอที่ 8 

+1 +1 +1 1.00 

9 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก และคูณระคน ขอที่ 9 

+1 +1 +1 1.00 

10  ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการ ลบและการคูณระคน ขอที่ 10 

+1 +1 +1 1.00 

11 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการ ลบและการคูณระคน ขอที่ 11 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

 IOC 

12 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการลบและการคูณระคน ขอที่ 12 

+1 +1 +1 1.00 

13 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการคูณและการหารระคน ขอที่ 13 

+1 +1 +1 1.00 

14 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการคูณ ขอที่ 14 

+1 +1 +1 1.00 

15 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก และการคูณระคน ขอที่ 15 

+1 +1 +1 1.00 

16 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการคูณและการหาระคน ขอที่ 16 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

17 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการคูณ ขอที่ 17 

+1 +1 +1 1.00 

18 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก และการคูณระคน ขอที่ 18 

+1 +1 +1 1.00 

19 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก และการหารระคน ขอที่ 19 

+1 +1 +1 1.00 

20 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทย

ปญหาการบวก และการหารระคน ขอที่ 20 

+1 +1 +1 1.00 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ 
เรื่อง โจทยปญหารอยละ กอน-หลัง การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ TAI รวมกบั  

เทคนิค KWDL 
 

ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ เร่ือง โจทยปญหารอยละ  

  กอน-หลัง การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนิค KWDL 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 1 

+1 +1 +1 1.00 

2 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 2 

+1 +1 +1 1.00 

3 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 3 

+1 +1 +1 1.00 

4 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 4 

+1 +1 +1 1.00 

5  ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 5 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

6 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 6 

+1 +1 +1 1.00 

7  ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 7 

+1 +1 +1 1.00 

8 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 8 

+1 +1 +1 1.00 

9 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 9 

+1 +1 +1 1.00 

10  ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 10 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

11 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 11 

+1 +1 +1 1.00 

12 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 12 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

13 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 13 

+1 +1 +1 1.00 

14 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 14 

+1 +1 +1 1.00 

15 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 15 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

16 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 16 

+1 +1 +1 1.00 

17 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 17 

+1 +1 +1 1.00 

18 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 18 

+1 +1 +1 1.00 

19 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 19 

+1 +1 +1 1.00 

20 ความสอดคลองของประเด็นการทดสอบดานโจทยปญหา

รอยละ ขอที่ 20 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเร่ือง  

  โจทยปญหา การบวก ลบ คูณหาร ระคน 
 

ขอที่ คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.14 0.50 

2 0.26 0.42 

3 0.41 0.58 

4 0.54 0.67 

5 0.68 0.42 

6 0.51 0.17 

7 0.49 0.33 

8 0.68 0.83 

9 0.82 0.75 

10 0.76 0.67 

11 0.71 0.42 

12 0.60 0.58 

13 0.71 0.67 

14 0.68 0.25 

15 0.95 0.50 

16 0.57 0.67 

17 0.51 0.58 

18 0.73 0.75 

19 0.71 0.42 

20 0.78 1.00 

21 0.50 0.58 

22 0.71 0.67 

23 0.60 0.75 

24 0.71 0.92 

25 0.68 1.00 
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเร่ือง 

   โจทยปญหา รอยละ 
 

ขอที่ คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.40 0.57 

2 0.60 0.43 

3 0.65 0.57 

4 0.55 0.71 

5 0.90 0.86 

6 0.85 0.20 

7 0.35 1.00 

8 0.65 0.57 

9 0.69 0.43 

10 0.70 0.43 

11 0.75 0.89 

12 0.70 0.89 

13 0.55 1.00 

14 0.65 0.57 

15 0.55 0.43 

16 0.90 0.43 

17 0.75 0.89 

18 0.85 0.89 

19 0.35 0.57 

20 0.65 0.43 

21 0.69 0.57 

22 0.65 0.71 

23 0.55 0.86 

24 0.65 0.20 

25 0.85 0.43 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ีทีตอการ
จัดการเรยีนรูดวยเทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL 

 

ตารางที่ 26 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอ 

  การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกบัเทคนิค KWDL 
 

ผูเช่ียวชาญ ขอ ประเด็นคําถามความคิดเห็น 

1 2 3 

รวมคา 

IOC 

1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2 กิจกรรมการสอนสงเสริมความสามารถในการเรียนรู

และปฏิบัติตามขั้นตอนได 

+1 +1 +1 1.00 

3 กิจกรรมการสอนสงเสริมความสามารถในการทํางาน

รวมกับเพื่อนและใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

4 กิจกรรมการสอนชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย

คณิตศาสตรตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL 

+1 +1 +1 1.00 

5 ดานบรรบากาศ 
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค TAI รวมกับ

เทคนิค KWDL ชวยใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนและตองการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 

7 นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร 

+1 +1 +1 1.00 

8 ครูคอยใหความชวยเหลือและแนะนําในการปฏิบัติ

กิจกรรมทําใหมีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

9 ดานประโยชนที่ไดรับ 
นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีแกโจทยปญหา

เพิ่มขึ้นจากการจัดการเรียนรู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

10 นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาและแกโจททย

ปญหาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 

11 นักเรียนสามารถนําวิธีคิดจากเทคนิค KWDL ไปใชใน

การเรียนรูวิชาอื่นๆได 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

12 นักเรียนไดรูจักคุนเคยกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 27 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกบัเทคนิค  

  KWDL แผนที่ 1 ของครูผูสอนคณิตศาสตร จําแนกตามประเด็นคําถาม 
 

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 

ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/ไมปรากฏ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิ คTAI  

รวมกับเทคนิค KWDL 
คนที่ 1 คนที่ 2 รวม คนที่ 1 คนที่ 2 รวม 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

  1.1 ทบทวนความรูเดิม 

 

 

 

 

 

2 

 

-- 

 

- 

 

- 

  1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู   2 - - - 

  1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู   2 - - - 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม 

 นําเสนอเน้ือหาและเทคนิคการแกโจทยปญหา

ดวยเทคนิค KWDL 

  2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใช

เทคนิค KWDL 

  2 - - - 

  2.3 ถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบ

คําถามตามขั้นตอน KWDL ดังนี้ 

- โจทยใหอะไรมาบาง (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- โจทยตองการใหอะไรและเขียนประโยค

สัญลักษณไดอยางไร(W) 

  2 - - - 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน D   2 - - - 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน L   2 -  - 

2.4 ชมเชยนักเรียนเม่ือเม่ือทําถูก  - 1 -  1 

2.5 ใชส่ือประกอบการิธิบาย   2 - - - 

2.6 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเรียนเปน

ระยะ 

  2 - - - 

3. ขั้นฝกทักษะและเรียนเปนกลุม 

  3.1 ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

  3.2 ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียน 

อยางทั่วถึง 

 - 1  - 1 

  3.3  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล   2 - - - 
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ตารางที่ 27   (ตอ) 
 

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 

ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/ไมปรากฏ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิ คTAI  

รวมกับเทคนิค KWDL 
คนที่ 1 คนที่ 2 รวม คนที่ 1 คนที่ 2 รวม 

  3.4  ครูเฉลยแบบทดสอบยอยโดยใหนักเรียน

แลกเปล่ียนกันตรวจ 

  2 - - - 

  3.5  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีทํา

แบบทดสอบยอยไมผาน 

  2 - - - 

4. ขั้นวัดและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบรายบุคคล 

  2 - - - 

  4.2 ครูตรวจแบบทดสอบ รวบรวมคะแนนของ

นักเรียนแตละกลุมมาคิดคะแนนเฉล่ีย 

  2 - - - 

5. ขั้นสรุปบทเรียน 

  5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหา 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

  5.2 ทบทวนและใหการบาน   2 - - - 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกบัเทคนิค 

  KWDL แผนที่ 2 ของครูผูสอนคณิตศาสตร จําแนกตามประเด็นคําถาม 
 

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 

ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/ไมปรากฏ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิ คTAI  

รวมกับเทคนิค KWDL 
คนที่ 1 คนที่ 2 รวม คนที่ 1 คนที่ 2 รวม 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

  1.1 ทบทวนความรูเดิม 

 

 

 

 

 

2 

 

-- 

 

- 

 

- 

  1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู   2 - - - 

  1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู   2 - - - 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม 

 นําเสนอเน้ือหาและเทคนิคการแกโจทยปญหา

ดวยเทคนิค KWDL 

  2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใช

เทคนิค KWDL 

  2 - - - 

  2.3 ถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบ

คําถามตามขั้นตอน KWDL ดังนี้ 

- โจทยใหอะไรมาบาง(K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- โจทยตองการใหอะไรและเขียนประโยค

สัญลักษณไดอยางไร(W) 

  2 - - - 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน D   2 - - - 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน L   2 -  - 

2.4 ชมเชยนักเรียนเม่ือเม่ือทําถูก   2 - - - 

2.5 ใชส่ือประกอบการิธิบาย   2 - - - 

2.6 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเรียนเปน

ระยะ 

  2 - - - 

3. ขั้นฝกทักษะและเรียนเปนกลุม 

  3.1 ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

  3.2 ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียนอยาง

ทั่วถึง 

  2 - - - 

  3.3  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล   2 - - - 
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ตารางที่ 28   (ตอ) 
 

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 

ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/ไมปรากฏ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคTAI 

รวมกับเทคนิค KWDL 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

รวม คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

รวม 

  3.4  ครูเฉลยแบบทดสอบยอยโดยใหนักเรียน

แลกเปล่ียนกันตรวจ 

  2 - - - 

  3.5  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีทํา

แบบทดสอบยอยไมผาน 

  2 - - - 

  ขั้นวัดและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบรายบุคคล 

  2 - - - 

  4.2 ครูตรวจแบบทดสอบ รวบรวมคะแนนของ

นักเรียนแตละกลุมมาคิดคะแนนเฉล่ีย 

  2 - - - 

5. ขั้นสรุปบทเรียน 

  5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหา 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

  5.2 ทบทวนและใหการบาน   2 - - - 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกบัเทคนิค  

 KWDL แผนที ่3 ของครูผูสอนคณิตศาสตร จําแนกตามประเด็นคําถาม 
 

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 

ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/ไมปรากฏ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิ คTAI  

รวมกับเทคนิค KWDL 
คนที่ 1 คนที่ 2 รวม คนที่ 1 คนที่ 2 รวม 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

  1.1 ทบทวนความรูเดิม 

 

 

 

 

 

2 

 

-- 

 

- 

 

- 

  1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู   2 - - - 

  1.3 จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู   2 - - - 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม 

 นําเสนอเน้ือหาและเทคนิคการแกโจทยปญหา

ดวยเทคนิค KWDL 

  2.1 การใหตัวอยางโจทยปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยใช

เทคนิค KWDL 

  2 - - - 

  2.3 ถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบ

คําถามตามขั้นตอน KWDL ดังนี้ 

- โจทยใหอะไรมาบาง (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- โจทยตองการใหอะไรและเขียนประโยค

สัญลักษณไดอยางไร(W) 

  2 - - - 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน D   2 - - - 

- ถามคําถามนักเรียนตามลําดับขั้นตอน L   2 -  - 

2.4 ชมเชยนักเรียนเม่ือเม่ือทําถูก   2 - - - 

2.5 ใชส่ือประกอบการิธิบาย   2 - - - 

2.6 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเรียนเปน

ระยะ 

  2 - - - 

3. ขั้นฝกทักษะและเรียนเปนกลุม 

  3.1 ฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

  3.2 ติดตามดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียน 

อยางทั่วถึง 

  2 - - - 

  3.3  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล   2 - - - 
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ตารางที่ 29   (ตอ) 
 

จํานวนครูที่มีพฤติกรรม 

ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/ไมปรากฏ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิ คTAI  

รวมกับเทคนิค KWDL 
คนที่ 1 คนที่ 2 รวม คนที่ 1 คนที่ 2 รวม 

  3.4  ครูเฉลยแบบทดสอบยอยโดยใหนักเรียน

แลกเปล่ียนกันตรวจ 

  2 - - - 

  3.5  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีทํา

แบบทดสอบยอยไมผาน 

  2 - - - 

  ขั้นวัดและประเมินผล 

  4.1 นักเรียนทําแบบทดสอบรายบุคคล 

  2 - - - 

  4.2 ครูตรวจแบบทดสอบ รวบรวมคะแนนของ

นักเรียนแตละกลุมมาคิดคะแนนเฉล่ีย 

  2 - - - 

5. ขั้นสรุปบทเรียน 

  5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหา 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

  5.2 ทบทวนและใหการบาน   2 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่  30 สถิติ t-test dependent คะแนนแบบทดสอบผลการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร เร่ือง     

                   โจทยปญหาการ บวก ลบ คูณและหาร ระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3     

                   กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนคิ TAI รวมกับ เทคนิค KWDL โดยครูที ่

                   ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
 
 
T-Test 

 
 

Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
กอนป3 13.7500 28 1.93649 .36596 Pair 1 
หลังป3 17.2500 28 1.37773 .26037 

 
 

Paired Samples Correlations 
 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 กอนป3 & 

หลังป3 28 .732 .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 
กอนป3 –  
หลังป3 

-3.5000 1.31937 .24934 -4.0116 -2.9884 -14.037 27 .000 
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ตารางที่  31 สถิติ t-test dependent คะแนนแบบทดสอบผลการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร เร่ือง 

                   โจทยปญหารอยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัด 

   การเรียนรู ดวยเทคนิค TAI รวมกับ เทคนคิ KWDL โดยครูที่ไดรับการนิเทศแบบ 

   เพื่อนชวยเพือ่น 

 
 
 
T-Test 

 
 

Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
กอนป6 8.3056 36 4.11144 .68524 Pair 1 
หลังป6 13.7222 36 2.78374 .46396 

 
 

Paired Samples Correlations 
 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 กอนป6 & 

หลังป6 36 .896 .000 

 
 

Paired Samples Test 
 

Paired Differences 
95% Confidence Interval 

of the Difference  
 
 

Mean 
 

Std. 
Deviation 

 

Std. Error 
Mean 

 Lower Upper 

t 
 
 

df 
 
 

Sig. 
(2tailed)

 
 

Pair 1 
กอนป6 –  
หลังป6 

-
5.4167 2.03365 .33894 -6.1048 -4.7286 

-
15.98

1 
35 .000 
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