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 The purposes of this research were: 1) to  compare  learning  outcomes on  mathematics  problem  solving 
on  addition and   subtraction of  third  grade  students  taught  by hunter’s  model of  teaching  and cooperative  learning 
approach, 2) to  study  learning  behaviors  of  the  students  that  taught  by  hunter’s model  of teaching . 3) to study 
group  working  behaviors  of  the  students  that   taught  by  cooperative  learning   approach  and  4 ) to study  of  the 
third  grade  students’  opinions  towards the instruction by hunter’s  model of  teaching  and  cooperative  learning 
approach. The sample consisted of  56  students  in  third  grade class during the academic year 2006 of    Wat Sakateam 
School , Nakhon   Pathom   Province.  
 The instruments  employed  for the data collection were lesson plans, learning outcomes test , observation  
form  of  learning behaviors, observation form of  group working behaviors and questionnaires. The statistical analysis 
employed were mean, standard deviation, and t-test independent.  
 The results of this research were: 
 1.The learning outcomes on mathematics problem solving on addition and   subtraction of third grade 
students taught by hunter’s model of teaching and cooperative learning approach were non-statistically significant 
different at 0.05 level . 
 2. The  learning  behaviors  of  the  students that taught by hunter’s model of  teaching  were  at  high 
level of performance, the behaviors that were performed the most were the participation in the lesson introduction 
activities   and  enthusiastic  for  learning. Whereas  the  students’  questioning  were  performed  at  the  least  level.  
 3. The  students’  group  working  behaviors  that  taught  by  cooperative  learning  approach  were  at  a 
high  level  of performance, the students’ giving explanation and suggestion,   and  discuss  with  their friends were the  
most  performed. The behaviors   that   were the least performed were giving praises and encouragement to their friends. 
 4. The students’ opinions   towards   hunter’s model of teaching were at a high agreement level. On the 
aspects  of  the  learning  environment, learning usefulness and learning activities were perceived at  a  much  agreement  
level. The students’ opinions   towards   cooperative   learning  approach were  at  a  high  agreement  level.  On the  
aspects  of  learning  usefulness, learning environment and learning  activities  were also  perceived  at  a  much  
agreement  level. 
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การเก็บขอมูล และสรางความประทับใจทีด่ีแกผูวิจัย  
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 ผูวิจัยขออุทิศคุณคาใดๆ ทีเ่กิดจากวิทยานพินธเลมนี้ อุทศิสวนกุศลใหอาจารยวัชรินทร  
เสถียรยานนท “ครูผูสรางครู”   ครูผูถายทอดจิตวิญญาณแหงความเปนครูใหกับศิษย ครูผูใหโดยไม
หวังผลตอบแทน ครูผูถายทอดความรู ดวยความเอื้ออาทร ความรัก ความเมตตาอยางที่สุดตราบจน
ลมหายใจสดุทายของชีวิต ครูที่สรางใหผูวิจัยมีวันนี้และทําใหผูวิจยัเขาใจความหมายของคําวา “ครู” 
อยางแทจริง  
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       สารบัญ 
 
บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................. 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ........................................................................................................ 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................. 
สารบัญตาราง..................................................................................................................... 
สารบัญแผนภูมิ.................................................................................................................. 
สารบัญภาพ....................................................................................................................... 
บทที่ 
  1 บทนํา...................................................................................................................  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา......................................................... 
กรอบแนวคิดในการวิจัย................................................................................. 
วัตถุประสงคของการวิจยั............................................................................... 
คําถามการวิจยั................................................................................................ 
สมมติฐานการวิจัย.......................................................................................... 
ขอบเขตการวจิัย.............................................................................................. 
นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................ 

   2  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ.......................................................................................... 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช2544 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ.................................................................... 
วิสัยทัศนการเรียนรู..................................................................................
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร...... 
สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร..................................... 
มาตรฐานการเรียนรู.................................................................................. 
แนวการจัดการเรียนรู............................................................................... 
การประเมินผลการเรียนรู......................................................................... 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัสระกระเทียม............................................. 
   วิสัยทัศน................................................................................................... 
    พันธกิจ................................................................................................... 
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สารบัญ (ตอ) 
บทที่ 

 เปาหมาย...................................................................................................
   คุณลักษณะอนัพึงประสงค....................................................................... 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ัน 
 ประถมศึกษาปที่ 3........................................................ ........................... 
 การจัดทําหนวยการเรียนรู....................................................................... 

การสอนคณิตศาสตร..................................................................................... 
  วิธีการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา............................................. 

  จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร................................................................ 
  ทฤษฎีการเรียนรู..................................................................................... 
 โจทยปญหาคณิตศาสตร................................................................................. 
   ความหมายของโจทยปญหา..................................................................... 
   ประเภทของโจทยปญหา.......................................................................... 
  ลักษณะของโจทยปญหาคณติศาสตร....................................................... 
  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร.................... 
  ขั้นตอนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตร...... 
  การฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร........................................... 
  บทบาทของครูในการเตรียมการสอน...................................................... 
 เทคนิค  KWDL............................................................................................ 
 วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร.................................................................. 
  วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค  KWDL........................ 
   พฤติกรรมการเรียนรู................................................................................. 
   การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู................................................................ 
 วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู......................................................................... 
  เทคนิคการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์........................................................ 
  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  แบบ STAD   รวมกับเทคนิค  KWDL..... 
   กระบวนการกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม...................................... 
 งานวิจยัที่เกี่ยวของ.......................................................................................... 
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        สารบัญ (ตอ) 
บทท่ี 
  3 วิธีดําเนนิการวิจัย.................................................................................................. 
 การดําเนนิการวิจัย......................................................................................... 
 ระเบียบวิธีการวิจัย.......................................................................................... 
 ตัวแปรที่ศึกษา................................................................................................ 
 เนื้อหา............................................................................................................. 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง.......................................................................... 
 แบบแผนการทดลอง...................................................................................... 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย................................................................................. 
 การสรางเครื่องมือในการวิจยั......................................................................... 
 การดําเนนิการทดลอง..................................................................................... 
 การวิเคราะหขอมูล......................................................................................... 
 สรุปการดําเนนิการวจิัย.................................................................................. 
 4 การวเิคราะหขอมูล............................................................................................... 
 ตอนที่ 1   เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่    3    ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู.. 

 ตอนที่ 2   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนตามรูปแบบของฮันเตอร...................................................... 

 ตอนที่ 3   ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  ที่จัดการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู................................................ 

ตอนที่ 4   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอ 
การจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู.................................................. 

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ................................................................... 
 สรุปผลการวิจัย............................................................................................... 
 อภิปรายผล..................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ................................................................................................... 
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      สารบัญ (ตอ) 
 
บรรณานุกรม....................................................................................................................... 
ภาคผนวก............................................................................................................................ 
 ภาคผนวก  ก  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครือ่งมือวิจัย..................................... 
 ภาคผนวก  ข  การตรวจคณุภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั.............................. 
 ภาคผนวก  ค  การตรวจสอบสมมุติฐาน......................................................... 
 ภาคผนวก  ง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.......................................................... 
  ประวัติผูวจิัย...................................................................................................................... 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่ 
 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนวดัสระกระเทยีม 
   ระดับประถมศึกษา (เวลาเรยีน/ช่ัวโมง/สัปดาห).................................... 
 2 หนวยการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3.. 
 3 แผนผัง KWDL : โจทยปญหาคณิตศาสตร.......................................................... 
 4 การเขากลุมเรียนตามปกติ กบักลุมแบบรวมมือกัน............................................
 5 การจัดกลุมผูเรียน................................................................................................
 6 การคิดคะแนนพัฒนา...........................................................................................
 7 เกณฑการกําหนดทีมที่ไดรับการยกยอง.............................................................. 
 8 การวิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูของ 
   แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู................................................................... 
 9 เกณฑการแปลความหมายของคาพฤติกรรมการเรียนรู....................................... 
 10 เกณฑการแปลความหมายของคาพฤติกรรมการทํางานกลุม............................... 
 11 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น............................................................... 
 12 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น.................................................... 
 13 การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร.... .................  
     14 การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน(Cooperative Learning)... ................. 
 15   สรุปวิธีดําเนนิการวจิัย......................................................................................... 
 16 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)  เร่ือง โจทยปญหาการบวก 
   และการลบระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ 
   ของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู....................................... 

17 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการ 
   เรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือ 
   กันเรียนรู.................................................................................................. 

18 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูหลังเรียน ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธี 
   สอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู............ 
19 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวิธีสอนตามรูปแบบ 
  ฮันเตอร .................................................................................................... 
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สารบัญตาราง  (ตอ) 
ตารางที่ 

20 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพรวมของนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปที่ 3  ที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู.............................  
21   ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือ 

    กันเรียนรูเมื่อพิจารณาเปนรายดาน............................................................ 
22 คะแนนพัฒนากลุมของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ทีจ่ัดการเรียนรู 
   โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู........................................................ 
23   ระดับความคดิเห็นโดยภาพรวมของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ทีม่ีตอการ 
   จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบ 
   รวมมือกันเรยีนรู...................................................................................... 
24 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ทีม่ีตอการจัดการเรียนรู 
   โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูเมื่อพจิารณาเปนรายดาน................. 
25 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ทีม่ีตอการจัดการเรียนรู 
  โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน............... 
26    คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม 

               รูปแบบของฮันเตอร ...............................................................................  
     27 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ 
               รวมมือกันเรยีนรู .....................................................................................  

28 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทย 
   ปญหาการบวก และการลบ....................................................................  
29 แสดงคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผล 
            การเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ.................................... 
30 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในการสอน 
   ตามรูปแบบของฮันเตอร.......................................................................... 
31 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมใน 

การสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู................................................................. 
 32 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น 
    ประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอวิธีสอนตามรูปแบบของ ฮันเตอร.................. 
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สารบัญตาราง  (ตอ) 
ตารางที่ 
 33 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ................... 

34 การปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของ 
            ฮันเตอร..................................................................................................... 

 35 การปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
 36 การปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและ 
    การลบ..................................................................................................... 
 37 การปรับปรุงแกไขแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู   ในการสอนตามรูปแบบ 
   ของฮันเตอร..............................................................................................  

38 การปรับปรุงแกไขแบบสังพฤติกรรมการทํางานกลุมในการสอนแบบรวมมือ 
  กันเรียนรู.................................................................................................. 
39 การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนรูโดยใช 
   วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู......  

 40 คะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน   เร่ือง   โจทยปญหาการบวก และการลบ ของ 
   นักเรียน ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวธีิ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเปนกระบวนการที่ทําให
มนุษย สามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตของตน สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุขและ
สามารถเกื้อหนุน การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงในทกุๆ 
ดาน ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีการศึกษาประเทศนัน้ยอมมีการพัฒนากาวไกลกวาประเทศใดๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2538 :1) การศึกษาจึงเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดชที่วา “การศึกษาเปนปจจยัใน
การสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบานเมืองใด
ใหการศกึษาทีด่ีแกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกบัทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถ ธํารงรักษาความเจรญิมั่นคงของประเทศชาติไวไดและพัฒนาให
กาวหนาตอไปไดตลอด” (ทิศนา  แขมมณี 2547:168) 

ดวยความตระหนักถึงความจํา เปนและความสําคัญของการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดกําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่     9    ( พ.ศ.2545  –  2549 )    โดยเนนแนวคิดที่ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวม และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ให
คนไทยทุกคนไดพัฒนาศักยภาพทุกดานเพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสามารถ
สรุปแนวทางการพัฒนาได 4 กลุม โดยแนวทางดานการศึกษาไดถูกรวมอยูในกลุมของการพัฒนา
คนใหมีคุณภาพรูทันการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจน
ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สนับสนุนการผลิตกําลังคน พัฒนา
ความคิด ใหประชาชนรูจัก  คิดวิเคราะห และแกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนระบบ จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 มาถึงการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซ่ึง
มุงพัฒนาสู  “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green Society)” โดยคํานึงถึง การเสริมสรางคุณภาพ
คน ใหมีการพัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่อง สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต สรางนิสัยรัก
การอานและใฝรูตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิต เพื่อใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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เพิ่มทักษะความรูความสามารถทั้งระดับพื้นฐานและระดับวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสรางความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพและการมีงานทํา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2548:4, 11) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 ในมาตราที่ 22 และ 24 ได
กําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองได กระบวนการจัดการการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ จัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา เรียนรูจากประสบการณจริง  การเผชิญสถานการณและ การ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2542 : 12-13)  การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพัฒนาใหนักเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู ดวยเหตุนี้กลุมวิชาทักษะ โดยเฉพาะคณิตศาสตรจึงมีความสําคญั   อยาง
ยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอชีวิตประจําวันของมนุษย เปนเครื่องมือที่
นําความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพื้นฐาน
ของการคนควาวิจัยทุกประเภท และเปนที่ยอมรับกันวา คณิตศาสตรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด            
ใน   การพัฒนาคุณภาพมนุษยเพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหสามารถคิดอยาง
เปนระบบมีเหตุผล และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ,     
กองวิจัยทางการศึกษา 2542  ข:1)  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง ในดานการคิด การเหตุผลและการแกปญหาอยางเปนระบบ (สุวร  กาญจนมยูร 2544 :11) 
เปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร อ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวของ 
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สามารถชวยพัฒนา
มนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทาง รางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน        
ทําเปน   แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,      
กรมวิชาการ 2545:1) 

การเรียนรูคณิตศาสตรยังมีความสําคัญและเกี่ยวของอยางมากในชีวิตประจําวันของ
มนุษย     ไมวาเด็กหรือผูใหญ ไมวาจะอยูในสถานการณใด     จนกลาวไดวาประสบการณ                
ในชีวิตประจําวันของเราจะเกี่ยวของกับคณิตศาสตรทั้งสิ้น (จันทรเพ็ญ   เงียบประเสริฐ 2542:1) 
เชนการบอกเวลา การแลกเปลี่ยนเงินตรา การตัดสินใจ การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาเลือกส่ิงที่ดี
ที่สุด การตรวจสอบเงินคาใชจายแตละเดือน นอกจากนี้อาชีพตางๆ เชน วิศวกร นักบัญชี ครูอาจารย 
แพทย และนักธุรกิจตางๆ ก็ตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตรในการประกอบอาชีพ ในการเรียน
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คณิตศาสตร    นักเรียนจะไดเรียนการแกปญหาตางๆ     ตั้งแตปญหาที่งายและยากขึ้นตามลําดับ         
หากนักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําไปใชไดอยางถูกตองก็จะดํารงชีวิต    
ในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เปนนักคิด นักผลิตที่ดีในอนาคต ตลอดจนสามารถ
นําประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยที่ผานมามีขอมูล 
หลายตัวช้ีวาการจัดการศึกษาในปจจุบัน   ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร   อันเปน
พื้นฐานที่สําคัญที่จะชวยสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   อีกทั้งจากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช   2544 ไดมีการกําหนดจุดประสงค ที่จะพัฒนาผูเรียน  ใหเปนคนดีมีปญญา                 
มีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การเพิ่มศักยภาพของนักเรียนใหสูงขึ้น       
การพัฒนาศักยภาพในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มีความจําเปนอยางมาก โดยเฉพาะสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ที่แตละประเทศทั่วโลก มีการแขงขันกันอยางสูง แตในประเทศไทยนั้นยังพัฒนาไดไม
เต็มที่ จะเห็นไดจากผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการในชวง 5 ป (พ.ศ. 2539 – 2543) เมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบ ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการของประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ คือ ประเทศจีน 
ไตหวัน เกาหลี สิงคโปร เวียดนาม และประเทศไทย พบวา วิชาฟสิกส เคมี และ คณิตศาสตร 
ประเทศไทยอยูในอันดับสุดทายของกลุม วิชาชีววิทยาประเทศไทยอยูในอันดับที่ 4 จาก 5 ประเทศ 
(ประเทศสิงคโปรไมไดเขารวมการแขงขันในวิชานี้) และเปนวิชาเดียวที่ประเทศไทยมีผลการ
แขงขันอยูในอันดับที่สูงกวาประเทศเวียดนาม  
 จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นถึงสถานภาพ และคุณภาพดานการศึกษาของไทย  
โดยเฉพาะทําใหเห็นปญหาดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เนนใหนักเรียน
ทองจําสูตร มิไดปลูกฝงใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห และแกปญหา การเรียนการสอนในโรงเรียน
ไมไดใหความสําคัญกับการทดลองในหองปฏิบัติการ เนื่องจากตองการเรงสอนเนื้อหาใหไดมาก
ที่สุดเพื่อมุงสูการสอบเขามหาวิทยาลัย         นักเรียนจึงขาดทักษะในการวางแผนการทํางานและ   
ไมมีความอดทนที่จะขบคิดปญหาเปนเวลานานๆ     ซ่ึงเปนจุดออนตอการสอบภาคปฏิบัติ            
ในการแขงขันโอลิมปกวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544: 54)   
  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชทักษะ เนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวของกับนามธรรม
ยากแกการอธิบาย และยกตัวอยางใหเห็นไดชัดเจน ทําใหการสอนบางครั้งไมบรรลุวัตถุประสงค
และสงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียน (วันเพ็ญ   ผลอุดม 2546:2) จากขอมูลผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียน โรงเรียนวัดสระกะเทียม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 
นักเรียนยังมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรทุกระดับชั้นอยูในเกณฑต่ํา และเมื่อตรวจสอบเนื้อหาวิชา 
พบวา เนื้อหาวิชาที่เปนปญหามากที่สุดในทุกระดับชั้น ไดแก  เรื่องโจทยปญหา เมื่อพิจารณาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   จากการสัมภาษณ
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ครูผูสอนพบวานักเรียนไมสามารถแกไขโจทยปญหาได มีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไมสามารถ
อานโจทยปญหา และไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาได   เนื่องจากไมเขาใจโจทยปญหาและไมได
รับการฝกการวิเคราะหโจทยปญหาอยางเปนระบบ      นอกจากนี้นักเรียนยังไมสามารถระบุไดวา 
จะนําวิธีการใดมาใช ในการแกปญหาซึ่งสาเหตุดังกลาว  สอดคลองกับปญหาในการแกโจทยปญหา
ของวันเพ็ญ   ผลอุดม (2546 : 2) ซ่ึงสรุปประเด็นปญหาในการแกโจทยปญหาไดวามีสาเหตุมาจาก 

1. นักเรียนไมสามารถอานโจทยปญหาไดอาจเนื่องมาจากนักเรียนไมมีพืน้ฐาน 
ความรูในเรื่องการอาน 

2. นักเรียนที่อานโจทยปญหาไดบาง ก็ไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาได   เนื่องจาก 
ไมเขาใจโจทยปญหาและไมเคยไดรับการฝกการวิเคราะหสถานการณ หรือเหตุการณตางๆ 

3. นักเรียนไมสามารถคนหาวิธีการที่จะนาํมาแกปญหาได 
4. นักเรียนไมสามารถสรางโจทยปญหาไดดวยตนเอง 
จากผลการวิจัยและศึกษาสภาพปญหาทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร ไดมีผูสนใจ

ศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได เชน เฮนนีย (Henney 
1971 ,อางถึงใน สมปอง พรหมพื้น 2543 :2) พบวาการที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาไดนั้นมี
สาเหตุ  2 ประการคือ  นักเรียนไมทราบวาปญหาคืออะไรและไมทราบวิ ธีแกปญหานั้นๆ                
ลีเบลน (Leblane 1980, อางถึงใน สมศรี   คงวงศ 2542 : 3) กลาววา ครูสวนมากขาดเทคนิคและ
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอน   ทั้งนี้เพราะการแกโจทยปญหาถือวาเปนงานที่ยาก และ
กระบวนการแกปญหาเปนกระบวนการที่ยุงยากซับซอน     มากกวากระบวนการพัฒนาทักษะ
กรรมวิธีในการคํานวณและมากกวากระบวนการพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร  สวน ซัดดัม และ  
เวเวอ (Sudam and Weaver 1977 ,อางถึงใน สมปอง  พรหมพื้น 2543 : 3)  ไดศึกษาตัวแปร ที่ทําให
นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโจทยปญหาทางคณิตศาสตรตัวแปรที่ สําคัญที่ สุด  คือ 
ความสามารถในการเขาใจโจทยปญหา 

สมศรี  คงวงศ (2542 : 4)  และสมปอง   พรหมพื้น (2543 : 3)  ไดสังเกตการสอนและ
สัมภาษณครูผูสอนพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนการสอนคือ ครูจะเสนอ
เนื้อหาใหม โดยอธิบายและยกตวัอยางบนกระดาน ตั้งคาํถามใหนักเรียนตอบ ใหนกัเรียนฝกทําตาม
ตัวอยาง โดยไมมีส่ือการสอนหรือกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝกคิดหรอืแกปญหา เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการแกปญหา และจะใหนกัเรียนบางคนออกไปแสดงวิธีหาคําตอบบนกระดาน นกัเรียน
คนอื่นๆ จะสงัเกตการทํางานของเพื่อน โดยนกัเรียนไมไดฝกการทํางานรวมกนั ครูจะสรุปเนื้อหา 
แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหดั จากการสังเกตและสัมภาษณนกัเรียน  พบวานกัเรยีนบางสวนไม
เขาใจในมโนมติและกระบวนการแกปญหา ทําแบบฝกหัดทีแ่ตกตางจากตัวอยางไมคอยได บางคน
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บอกวาแบบฝกหัดยากเกินไป อานโจทยแลวไมเขาใจ ทําใหแกปญหาและคิดคํานวณไมได          
จากการสัมภาษณครูผูสอน พบวา นักเรยีนสวนใหญแกโจทยปญหาไมคอยได เนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรไมดี ขาดทักษะการแกโจทยปญหาและการคิดคํานวณ   ครูผูสอนไมไดสอนเทคนิค
การแกปญหาใหแกนักเรยีน   เพราะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกบัเทคนิควิธีการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร    ไมมีเวลาเตรียมการสอน    จงึสอนตามหนงัสือแบบเรียน     เพราะมีงานที่รับผิดชอบ  
นอกเหนืองานสอนมาก การจัดการเรียนการสอนครูจะใชการสอนบรรยายแบบรวบรัด โดยการ
อธิบายตามตัวอยางจากแบบเรียน และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ซ่ึงเปนการสอนวิธีการมากกวา
หลักการหรือเปนการสอนที่มุงที่คําตอบมากกวากระบวนการ นอกจากนั้น ยังมีปญหาอื่นๆ เชน 
นักเรียนมีความพรอมในการเรียนตางกัน นักเรียนที่เรียนออนไมสนใจเรียนคณิตศาสตร ขาดการทํา
กิจกรรมกลุมยอย         นักเรียนไมมีโอกาสไดใชความคิดของตนเองในการแกโจทยปญหา          
ขาดความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร สอดคลองกับ  ปราณี   จงศรี (2545 : 4) 
ซ่ึงไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ไมประสบผลสําเร็จวา มีสาเหตุมา
จากการที่นักเรียนในหองเรียนมีจํานวนมากเกินไปจนทําใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดไม
ทั่วถึง ขาดครูที่ตรงกับสาขาวิชา ครูมีภารกิจมาก ขาดสื่อและอุปกรณ โดยสาเหตุที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ วิธีสอนของครู ครูสอนโดยยึดแบบเรียนมาตรฐานเปนหลัก ใชวิธีสอนแบบบรรยาย 
ยกตัวอยางบนกระดานดําแลวจึงใหทําแบบฝกหัด ครูใชส่ือประกอบการสอนนอยและไมทั่วถึง 
นักเรียนขาด  ความกระตือรือรนในการเรียน ขาดการสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนกลุม
นักเรียนออนไมสนใจ การเรียนการสอนและขาดความรับผิดชอบ นักเรียนไมไดรับความสนใจจาก
ครูและเพื่อนๆ 

จากขอมูลดังทีก่ลาวมา ผูวจิัยไดสรุปสาเหตขุองปญหาออกเปน 2 ดานคือ 1) ดานตัวครู 
สรุปไดวา ครูขาดการเตรียมตัวในการสอน จัดเนื้อหาไมเหมาะสมกับวยัและความสามารถของ
ผูเรียน ครูละเลยการใหประสบการณการเรียนรูที่เปนรูปธรรม สอนใหนักเรยีนจําคาํหลักเพื่อบอก
วิธีทํา สอนตามตัวอยางในหนังสือ ขาดเทคนิคในการสอนที่มีประสิทธิภาพและขาดขั้นตอนในการ
สงเสริมการคิด สวนใหญจะเนนที่คําตอบมากกวากระบวนการ 2)  ดานตวันกัเรยีน สรุปไดวา 
นักเรียนขาดการฝกวิเคราะหโจทยปญหาอยางเปนระบบ มีพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี นักเรียนที่
เรียนออนไมสนใจการเรียนคณิตศาสตร ขาดการทํากิจกรรมกลุม ขาดความรับผิดชอบและมีเจตคติ
ที่ไมดตีอวิชาคณิตศาสตร 

จากสาเหตุทีไ่ดกลาวมาขางตน สาเหตุทีสํ่าคัญคือวิธีสอนของครูซ่ึงควรปรับเปลี่ยนไป
จากเดิม ดังที่  รุง    แกวแดง  (2540 : 90 – 117) กลาวถึงสภาพการสอนที่ควรปรับเปลี่ยนไปจาก
อดีตมีดังตอไปนี้ 
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 1) ที่ผานมาโดยทัว่ไปโรงเรียนมีการสอนมากกวาการเรียน   ครูมบีทบาทในการทํา
กิจกรรมตางๆ มากกวาผูเรยีน ดังนัน้จึงควรมีการปฏิวตัิระบบการเรยีนการสอนใหผูเรียนเปนผูมี
บทบาทมากทีสุ่ดในกจิกรรมการเรียนรู 
 2) ที่ผานมา โรงเรียนสวนใหญ ยังจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยไมยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เปนเหตใุหผูเรียนขาดความสามารถในการคิด และการสรางความรูดวยตนเองครูจึงควร
ปฏิวัติกระบวนการเรียนโดยเปลี่ยนบทบาทของตน จากการถายทอดความรู มาเปนการสนับสนนุ
สงเสริมชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ใหผูเรยีนไดเรียนรูและสรางความรูดวยตนเอง 
 3)  ที่ผานมา การเรียนสวนใหญจะเปนการเรียนแบบแยกสวน ขาดการเชื่อมโยงความรู
เขาดวยกัน ทําใหผูเรียนไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันได 
 4)  ที่ผานมา การเรียนสรางความเครียดและความทุกขใหแกเด็ก ทําใหนักเรยีนมีเจตคติ
ที่ไมดีตอการเรียนรู ขาดความใฝรู ดังนั้นจึงควรมีการปฏิวัติกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองและเรียนรูตามความสนใจมากขึ้น มีความสุข สนุกกับการศกึษาเรียนรู 
 5)  ที่ผานมา  ผูเรียนมีบทบาทเปนผูรับความรูจากครู    ผูเรียนไมมีโอกาสไดฝกฝน 
การเรียนรูดวยตนเอง จึงขาดความสามารถในการเรยีนรูตลอดชีวิต ดังนั้นครูจึงควรฝกฝนใหผูเรยีน
รูจักเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 6)   ที่ผานมา การเรียนรูถูกจาํกัดอยูในหองเรียนเทานัน้การเรียนรูที่แทจริงนั้นไมจําเปน 
ตองเกิดขึ้น ในหองเรียนเสมอไป  ครูควรเปดโอกาสและกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย การเรียนแบบใหมเปนการเรียนตลอดเวลา เปนการเรียนตามความพรอมผูเรียน
สามารถเรียนไดทุกเวลา เรียนที่ไหนก็ได และสอบที่ไหน เมื่อไหรกไ็ด 

ดังนั้น ระบบการสอนที่ดีจึงเปนองคประกอบสําคัญของการถายทอดความรู                
ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน ใหประสบความสําเร็จได การพิจารณาหาแนวทางการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู จึงเปนสิ่งที่ครูสามารถกระทําได เพื่อพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียน และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนควรใชวิธีสอนหรือเทคนิค
การสอนหลายๆวิธี โดยเนนใหนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมใหมาก ฝกใหนักเรียนไดทํางาน ไดรวม
กิจกรรมในการเรียน ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดมีความรับผิดชอบและรูจัก
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

จากการศึกษางานวิจยัและเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการสอน
ของฮันเตอร  (Hunter’s Teaching Model)  ซ่ึงจดัไดวาเปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รูปแบบหนึ่ง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในทีน่ี้หมายถึง กระบวนการเรยีน การสอนที่ชวยให
ผูเรียนเกดิการเรียนรูตามวตัถุประสงค เปนรูปแบบการสอนหนึ่งที่สามารถนําไปใชไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการสงเสริมพัฒนาการเรียนรู ดานความรู  (Cognitive Level) 
มากที่สุด โดยเฉพาะในรายวชิาที่มุงเนนการพัฒนาทักษะใหกับผูเรียน (Skills) ในทกุดาน รูปแบบ
การสอนของ ฮันเตอร เปนรูปแบบการสอนซึ่งมีพื้นฐานมาจากงานวจิัย ทฤษฎีการสอนและการฝก
ปฏิบัติความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของการเรียนไดมาจากการรูส่ิงใหมๆ  รูปแบบการสอนของ 
ฮันเตอร มีจดุมุงหมายเพื่อชวยใหครูรูวา ควรพิจารณาอะไรบาง คํานึงถึงอะไรบาง กอนที่จะ
ตัดสินใจวาจะสอนอะไร ครูจะตองวิเคราะหวัตถุประสงคและเปาหมายของการจดัการศึกษาเปน
หลัก (วัชรา เลาเรียนดี 2547:54) วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร ประกอบดวย ขัน้ตอนการสอน   
7 ขั้น   คือ 1. ขั้นนํา  2.แจงวัตถุประสงคการเรียนรู  3.ขั้นเสนอเนื้อหาสาระหรือทักษะใหม  4.ขั้น
แสดงตัวอยางหรือแสดงแบบ  5. ขั้นทดสอบความเขาใจ 6. ขั้นการฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา และ     
7.ขั้นการฝกปฏิบัติโดยอิสระ   

 กระบวนการสอนตามแนวคิดของฮันเตอร เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เนื่องจากมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยครูจะตองแสดงแบบหรือตัวอยาง
ใหนักเรียนเห็นใหเขาใจอยางชัดเจน มีการฝกปฏิบัติ    โดยครูคอยดูแล แนะนํา และใหกําลังใจ
แกไข เมื่อนักเรียนทําผิด นอกจากนี้การใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติตามลําพัง ยังสามารถเปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกฝนตนเอง ตามศักยภาพและเปนการตรวจสอบความเขาใจของตนเองอีกดวย           
ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป เรามักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญ        เรามักจะมุงไปที่ปฎิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน      หรือ
ระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองขามไป
ทั้งๆ ที่มีผลการวิจัยช้ีชัดเจนวา     ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง  ตอโรงเรียน  ครูและเพื่อนรวมชั้น     
มีผลตอการเรียนรูมาก จอหนสัน และจอหสัน (Johnson and Johnson1994:31 – 32, อางถึงใน      
ทิศนา แขมมณี 2547:99)   กลาววา ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนมี 3 ลักษณะคือ 

1.  ลักษณะแขงขันกัน ในการศึกษาเรยีนรู ผูเรียนแตละคนจะพยายามเรียนใหไดดีกวา
คนอื่น เพื่อใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตางๆ 

2.  ลักษณะตางคนตางเรียน คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบดูแลตนเองใหเกดิการเรียนรู 
ไมยุงเกีย่วกับผูอ่ืน และ 

3.   ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู   คือ    แตละคนตางก็รับผิดชอบ       
ในการเรียนรูของตนและในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย    จอหนสันและ
จอหนสันชี้ใหเห็นวา   การจัดการศึกษาปจจุบันมักสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขัน ซ่ึงอาจมีผลทําให
ผูเรียนเคยชินตอการแขงขันเพื่อแยงชิงผลประโยชนมากกวาการรวมมือกันแกปญหา  อยางไรก็ตาม 
เขาแสดงความเห็นวา เราควรใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูทั้ง     3     ลักษณะ    โดยรูจักใชลักษณะ  
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การเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพการณ        ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจําวัน    ผูเรียนจะตองเผชิญ
สถานการณที่มีทั้ง   3   ลักษณะ   แตเนื่องจากการศึกษาปจจุบันมีการสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขัน
และแบบรายบุคคลอยูแลว เราจึงจําเปนตองหันมาสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงสามารถชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี      รวมทั้งไดเรียนรูทักษะทางสังคม   และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ซ่ึงเปน
ทักษะที่จําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิตดวย   ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําการวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู  รวมกับเทคนิค KWDL   ซ่ึงเปนเทคนิคที่สามารถชวยใหนักเรียนวิเคราะห 
และแกโจทยปญหาไดอยางเปนระบบ 

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู        เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ   แตละกลุมประกอบดวย
สมาชิกที่มีความรู   ความสามารถแตกตางกัน     โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู 
และในความสําเร็จของกลุม    ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู 
รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน    คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา    สมาชิกในกลุม
ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม      ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม    วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู       สามารถนํามาใชไดกับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้นและจะมีประสิทธิผล 
ยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา   การกําหนดเปาหมายในการเรียนรู 
การคิดแบบหลากหลาย    การปฏิบัติภารกิจที่ซับซอน    การเนนคุณธรรมจริยธรรม   การเสริมสราง
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสรางนิสัยความรับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือ
ภายในกลุม   (วัฒนาพร  ระงับทุกข 2542 : 34)วิธีการสอนแบบนี้มีขอดีหลายประการคือ    ผูเรียน
ไดรวมกันเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การซักถามทําใหเกิดความกลา    และไดทราบคําตอบในเรื่องที่
ตนสนใจหรือยังไมกระจาง     การอธิบายใหเพื่อนฟงจะทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องที่เรียน
มากขึ้น     เพื่อนๆ ที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดแจง     ผูเรียนไดพัฒนาการทํางานเปนกลุมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   คนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวา     ซ่ึงจะมีความตั้งใจชวยเหลือเพื่อนๆ 
เพื่อยกระดับผลงานของกลุมใหสูงขึ้น     ซ่ึงจะสงผลกับสมาชิกทุกคนในกลุม    (บุญชม  ศรีสะอาด 
2541:122) รวมทั้งยังฝกใหผูเรียนเปนคนที่มีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ  
และยอมรับฟงในเสียงขางมาก       ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหวิธีการเรียนแบบรวมมือกันสงผล
ใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาวิธีการเรียนแบบอื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา  2542  ข :97) 

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีหลายวิธี แตละวิธีจะมีโครงสรางที่แตกตางกัน และมี
ความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาที่แตกตางกันไป วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใช        
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การแบงกลุมแบบคณิตศาสตรตองเรียนรูความคิดรวบยอด การวิเคราะหปญหารวมกัน หาแนวทาง
ในการแกปญหา และมีการฝกทักษะ ซ่ึงการใหนักเรียนเรียนรูเปนกลุมและฝกทักษะเปนกลุมจะทํา
ใหผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความรวมมือกัน และ             
มีการประยุกตเนื้อหาที่เรียนมาใชแกปญหา   (Good   and   others,   1989   –   1990,  อางถึงใน       
วีระศักดิ์   เลิศโสภา   2544 : 3) ดังนั้นการใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD จึงเปน
รูปแบบที่เหมาะกับการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางยิ่ง 

การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู ที่แบงผูเรียน
ที่มีความสามารถแตกตางกันออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ 4-5 คน โดย
กําหนดใหสมาชิกของกลุม ไดเรียนรูในเนือ้หาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว ทําการทดลองความรู 
คะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทมี ผูสอน
จะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชยเปนตน ดงันั้นสมาชิกกลุมจะตองมีการ
กําหนดเปาหมายรวมกนัชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม (สุวิทย  มลูคํา 2546 :170) 

ในการสอนแกโจทยปญหา มีนักการศึกษาไดเสนอแนะกระบวนการในการสอนแก
โจทยปญหาไวมากมาย และคลายคลึงกัน สามารถสรุปไดวา ในการแกโจทยปญหาจะตองอาน
โจทยปญหา ทั้งหมดและอานทบทวน จนสามารถ ระบุไดวาโจทยตองการใหหาอะไร มีขอมูล
ใดบางที่เกีย่วของกับปญหาที่โจทยตองการใหหาคําตอบ คิดคํานวณแกโจทยปญหา และตรวจ
คําตอบจากกระบวนการในการสอนแกโจทยปญหาดังกลาว ผูวิจยัไดนําเอาเทคนิค KWDL มาใช
รวมกับ รูปแบบการสอนของ ฮันเตอรและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู เนื่องจากเทคนิค KWDL 
จะมีการถามคาํถามนําในการอานโจทยปญหา เพื่อใหแสวงหาบนัทกึขอมูลตามที่ตองการในแตละ
ขั้น การนําเทคนิค KWDL ไปใชในการสอนแกโจทยปญหา ซ่ึงมักจะมีปญหาในการอานโจทยไม
เขาใจวเิคราะหโจทยไมเปน ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได 
ดังนั้น ทุกขัน้ตอนครูจึงตองคอยแนะนํา ช้ีแนะแนวทางใหนักเรยีนไดคดิพิจารณา และวิเคราะหให
หลากหลายมากที่สุด การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค KWDL รวมกบัวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู นักเรยีนที่เกงกวาก็จะสามารถชวยนกัเรียนที่ออนกวาได การใชเทคนิค KWDL 
ในการสอนคณิตศาสตร ครูตองเตรียมแผนผัง KWDL ในตอนเริ่มตนบทเรียนทีค่รูอธิบาย โดยครู
และนักเรียนรวมกันเรียนรูทาํความเขาใจ ซ่ึงตองมีแผนผัง KWDL ประกอบใหเหน็ชัดเจนทุกคน
ดวย การฝกทําแบบฝกหัดแบบมีสวนรวม นักเรียนจะตองมีแผนผัง KWDL ของตัวเองเพื่อเติม
ขอความดวยเชนกัน (วัชรา  เลาเรียนดี 2547:97) ขอความที่เติมมาจากคาํถามที่วา 
 K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร
,วิทยาศาสตร) 
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 W : เราตองการรู.ตองการทราบอะไร (What we want to know) หรือโจทยใหอะไรหรอื
บอกอะไรบาง 
 D : เราทําอะไร.อยางไร (What we do และหาคําตอบ) หรือเรามีวิธีการอยางไรบางหรือ
มีวิธีดําเนนิการเพื่อหาคําตอบอยางไร 
 L : เราเรียนรูอะไร (จากการดําเนินการ ขั้นที่ 3) (What we learned) ซ่ึงคือ คําตอบ สาระ
ความรู และวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน 

การสอนแกโจทยปญหาของครูโดยทั่วไป จะสังเกตไดวามีลักษณะคลายคลึงกับการแก
โจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL  เพียงแตมีขั้นตอนที่ไมชัดเจน และเปนระบบเทากับ เทคนคิ 
KWDL 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตรสรุปไดวา การจัดการเรียนรูของ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ความคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับการจัด      
การเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 120) ใหความหมายการเรียนรูที่ยึดผูเรียนสําคัญที่สุดไววา     
การเรียนรูที่ยดึผูเรียนสําคัญที่สุด เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตวัตั้ง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับผูเรียน และประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนควรจะไดรับ และมีการจดักิจกรรม           
การเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
อยางเต็มที่ และไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรยีนรูอยางแทจริง 

แนวการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้งหรือเปนสําคัญ  เปนกระบวนการที่พัฒนา
รางกายจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมของผูเรียนใหเจริญงอกงาม โดยการสรางใหผูเรียนมี
สวนรวมรู   รวมคิด   รวมกระทํา   ผูสอนทําหนาที่รวมวางแผนในกิจกรรมที่เหมาะสม    กระตุนให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม สงเสริมความคิดและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
อยางเต็มที่ ตามความตองการ ตามความสนใจ และเต็มตามศักยภาพของผูเรียน ในการจัดการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนควรคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และความแตกตางของ
ผูเรียน การจัดสาระการเรียนรูจึงควรจัดใหมีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความสนใจ  รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย ไมวาจะเปน   
การเรียนรูรวมกันทั้งชั้น เรียนเปนกลุมยอย เรียนเปนรายบุคคล      การดําเนินกิจกรรมการเรียน         
การสอนวิชาคณิตศาสตร        ส่ิงสําคัญที่ผูสอนควรคํานึงถึงคือ   ความรูพื้นฐานของผูเรียนสําหรับ
การเรียนรูเนื้อหาสาระใหม    การเตรียมความพรอมเพื่อนําเขาสูกิจกรรม   การฝกฝนแกปญหาเปน
ประจําสม่ําเสมอ    การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรูในลักษณะใหเรียนรูรวมกันเปนกลุม เปน
แนวการจัดและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซ่ึงกันและกัน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู 
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ทักษะกระบวนการคิดและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
วิธีสอนตามรูปแบบการสอนของ ฮันเตอร ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน ชัดเจนเนนการฝกฝนและการฝก
ปฏิบัติจริง โดยครูจะมีบทบาทในการดูแลฝกฝนใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ใหตัวอยางและดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูในการฝกฝนอยางเปนลําดับขั้นตอน รวมกับเทคนิค KWDL ซ่ึงเปนเทคนิคที่
เนนใหนักเรียนสามารแกโจทยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ซ่ึงเนน กระบวนการกลุมและการคิดแกปญหารวมกันอยางเปนระบบ โดยครูจะมีบทบาท
เปนผูสนับสนุน สงเสริมการทํางานรวมกัน และใหกําลังใจแกผูเรียน มาใชในการจัดการเรียนรู
รวมกับเทคนิค    KWDL   เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองโจทย
ปญหาการบวกและการลบของนักเรียน   อันจะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการแกโจทย
ปญหาอยางเปนระบบ    สามารถวิเคราะหโจทยปญหา    และแกปญหาอยางเปนขั้นตอน                  
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น   มีโอกาสในการประสบ-
ความสําเร็จในการทํางานนักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ   สนุกสนาน   เรียนรูเทคนิค
ในการแกปญหาคณิตศาสตร   เปนแรงจูงใจและการเสริมแรงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกาเรียนวิชา
คณิตศาสตร   มากกวาการเรียนแบบทองจําหรือคิดคํานวณจากปญหาที่พบตามตัวอยาง      ซ่ึงจะทํา
ใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายและเกิดเจตคติไมดีตอการเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ ผูวจิยัไดศกึษาแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาหลายๆ ทานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร ซ่ึงมีผลการวิจัยที่เกีย่วกับวิธีสอนตามรูปแบบ
ของ ฮันเตอร สามารถสรุปไดดังนี้ผลการวจิัยของ เพอเชล (Percell 2003 : abstract)  พบวาการนําวธีิ
สอนตามรูปแบบของ ฮันเตอร ไปใชในการจัดการสอนสามารถชวยใหครูกําหนดแผนการสอนได
เปนลําดับขั้นตอน นักเรียนสามารถทําความเขาใจในจดุประสงคและเปาหมายในการเรียน สวน   
การวิจยัของสมิท (Smith 1993 : abstract) พบวา วิธีสอนตามรูปแบบของ ฮันเตอร ชวยทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนตอการเรยีนดีขึ้น 

ตามแนวคิดของ ฮันเตอร    ในการพัฒนารูปแบบการสอนของครู ซ่ึงชวย                 
ในการตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่เรียกวา “ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน
สูการปฏิบัติ”  (Instruction Theory into Practice)  และใชกันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกาโดย 
ในการวางแผนการสอนครู ควรพิจารณาใน 3 ดาน คือ 1.  ดานเนื้อหาของบทเรียน ครูควรเลือก
เนื้อหาใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน   2.  พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 3. พฤติกรรมการสอน
ของครูซ่ึงมีความสําคัญมากที่สุด ที่จะสงผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน    เมื่อครู        
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มีทิศทางในการจัดการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนการสอน ครูก็จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนตามขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน (Marilyn    2002)  ดังนี้ 1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
(Anticipatory Set)  2.  ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู (Objectives) 3.  ขั้นสอน (Input) 4.ขั้นแสดง
ตัวอยาง (Modeling)  5. ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ (Checking for Understanding)  6.ขั้นฝก
ปฏิบัติโดยครูแนะนํา (Guided Practice) 7.  ขั้นการฝกโดยอิสระ (Independent Practice)                
จากขั้นตอนการสอนตามรูปแบบดังกลาวจะสังเกตไดวา มีขั้นตอนการสอนคลายกับการสอน
โดยทั่วไปของครู     คือครูจะสอนใหนักเรียนฝกฝนแกโจทยปญหา   โดยการแสดงตัวอยางให
นักเรียนสังเกต และฝกปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน        แตการสอนตามรูปแบบของฮันเตอรจะสามารถ
ระบุขั้นตอนการสอนไดอยางชัดเจน    ซ่ึงเมื่อนํามาใชรวมกับเทคนิค KWDL   ก็จะสามารถชวยให
นักเรียนมีทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางเปนขั้นตอนยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาจะเห็นไดวาการจะพัฒนาผลการเรียนรูดานการแกโจทยปญหาควรมี
รูปแบบการสอนที่ชัดเจน มีการเตรียมวางแผนการสอน และเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและ
พื้นฐานของผูเรียน ตองคํานึงถึงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนตามวัยตลอดจนพฤติกรรมการสอน
ของครูที่จะสงผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน นอกจากจะตองมีรูปแบบการสอนที่
ชัดเจนแลว วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ก็เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียนของนักเรียน ทักษะการทํางานกลุมและสงเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวย 
ดังเชน งานวิจัยของ อารมณ  ปุมสันเทียะ (2541: บทคัดยอ)  สุริยะ แสงสุทธิ (2541: บทคัดยอ)  
อรุณศรี   เหลืองธานี (2542: บทคัดยอ) และภัทราภรณ   คัมภิรา (2543: บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา ผลจาก
การใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากการใช
วิธีการสอนแบบคูมือครู และสูงกวานักเรียนที่สอนแบบปกติ นักเรียนมีผลการเรียนรู ดานพุทธิพิสัย
, ทักษะพิสัย และดานจิตพิสัยสูงกวาเกณฑที่กําหนด  ผลการวิจัยของ สมปอง   พรหมพื้น (2543: 
บทคัดยอ)   คําดี  ขินานา (2546: บทคัดยอ)    อาหแมด (Ahmad 2001: abstract) และ เชน   (Chen 
2005 : abstract) ยังสอดคลองกันอีกวา   นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีพฤติกรรม                
การปฏิบัติงานกลุมที่เหมาะสม     นักเรียนมีความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรม   ทํางานดวย      
ความสามัคคีในกลุม    มีความรับผิดชอบตอตนเอง และกลุมเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   เขาใจ
ถึงความสามารถของแตละบุคคลและมีทักษะทางสังคม นอกจากนี้      จากผลการวิจัยของ             
สุริยะ แสงสุทธิ (2541: บทคัดยอ) และภัทราภรณ   คัมภิรา (2543: บทคัดยอ) ยังพบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกับเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอการเรียน     นักเรียนไดรับ        
ความสนุกสนาน    มีความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเอง      ทําใหนักเรียน
มีความสําเร็จในระดับมาก     นักเรียนมีการชวยเหลือถึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเขาใจ
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ถึงความสามารถของแตละบุคคล        มีความรูสึกที่ดีตอกันทําใหนักเรียนเกิดการยอมรับซ่ึงกันและ
กันสงผลใหนักเรียนเกิดความสัมพันธอันดีและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 จากการศึกษางานวิจัยตางๆผูวิจัยจึงนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มาใชในการวิจัย
ครั้งนี้ โดยใชเทคนิคการแบงกลุมแบบกลุมผลสัมฤทธ์ิ หรือ STAD (Student Team Achievement 
Division)  ซ่ึงทุกคนจะตองพัฒนาความรูของตนเองในเรื่องที่ผูสอนกําหนด ซ่ึงจะมีการชวยเหลือตวิ
ความรูใหแกกัน มีการทดสอบความรูเปนรายบุคคลแทนการแขงขันและรวมคะแนนเปนกลุม   
กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดจะเปนฝายชนะ ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่คละความสามารถ
ทางดานการเรียน นั่นคือ อัตราสวนของนักเรียนที่เรียนเกงตอนักเรียนที่เรียนปานกลางตอนักเรียนที่
เรียนออน เทากับ 1 : 2 : 1 ซ่ึง สมาชิกภายในกลุมจะชวยเหลือกันในการเรียนเพื่อใหกลุมประสบ-
ความสําเร็จตามเปาหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะยึดหลัก 3 ประการคือ รางวัลหรือเปาหมาย
ของกลุม คุณคาของแตละบุคคลและโอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จครูจะดําเนินการ
สอนอธิบายบทเรียน และฝกทักษะกอนทั้งชั้น     แลวใหนักเรียนเขากลุมเรียนรู ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม 
ทําแบบฝกหัดในเวลาที่กําหนด     โดยที่นักเรียนกลุมจะมีการชวยเหลือกัน     ครูจะคอยดูแลติดตาม 
การปฏิบัติงานของนักเรียนอยางทั่วถึงและคอยแนะนํา กระตุนสงเสริมใหมีการรวมมือกันในกลุม 
หลังจากปฏิบตัิกิจกรรมกลุม      นักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายกลุม      โดยไมมีการชวยเหลือกนั  
มีการตรวจและใหคะแนนพฒันาและคะแนนกลุม    

จากการสังเคราะหงานวิจัยและการศึกษาเอกสารตาง  ๆ  ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอน           
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD ไดเปน 5 ขั้นตอนดังนี้           
1) ขั้นนํา  ครูทบทวนความรูเดิม  ช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานรวมกันและชี้แจงวัตถุประสงค
ของการเรียนใหแกนักเรียนเขาใจ      แบงนักเรียนเปนกลุมยอย ๆ ประมาณกลุมละ  4-5  คน     โดย
คละความสามารถของนักเรียนทั้ง  เกง  ปานกลาง  ออน     2) ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหา หรือบทเรียน
ใหมใหนักเรียนเขาใจ  โดยใชวิธีการอันเหมาะสม     สนับสนุนใหนักเรียนสรางความรู  ความเขาใจ
ดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ  จากนั้นครูจึงมอบหมายงานให
นักเรียน       3) ขั้นศึกษากลุมยอย   ครูจัดใหนักเรียนเขากลุมแลวจัดแบงหนาที่กัน  ชวยกัน
แกปญหา  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม  เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด  และ
ชวยเหลือกันและกันในการเรียนรู โดยมีครูเปนผูชวยเหลือแนะนํา   เมื่อนักเรียนมีขอสงสัยหรือ
ปญหาที่สมาชิกในกลุมไมสามารถชวยได       4) ขั้นการทดสอบยอย  และประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียน   เปนการตรวจสอบวาผู เ รียนประสบผลสําเร็จในการเรียนมากนอยเพียงใด               
โดยการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล  ไมมีการชวยเหลือ จากนั้นคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม  
แจงใหนักเรียนทราบ            5) ขั้นสรุปบทเรียน  และประเมินผลการทํางานกลุม  ใหนักเรียนสรุป
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บทเรียนและทําการประเมินการทํางานของกลุมโดยการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน  
วิธีการทํางานกลุม       อธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังไมเขาใจ และมอบรางวัลเพื่อ            
เปนการเสริมแรงทางบวก  และเปนการยอมรับความสําเร็จของนักเรียน 

สําหรับเทคนิค KWDL  เปนเทคนิคซึ่งสามารถนํามาใชในการสอนคณิตศาสตร 
โดยเฉพาะในเรื่องโจทยปญหาได         เนื่องจากในการคิดหาคําตอบของโจทยปญหานั้น นักเรียน
จะตองอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยกอน    จึงจะสามารถคิดคํานวณได    การกําหนด
ขั้นตอนของเทคนิค KWDL จะการมีคําถามนําเพื่อใหแสวงหาบันทึกขอมูล ตามที่ตองการในแตละ
ขั้นเทคนิค KWDL จะชวยฝกใหนักเรียนสามารวิเคราะหโจทยปญหา เขาใจโจทยไดดียิ่งขึ้นวาโจทย
ถามอะไร โจทยใหอะไรมา สามารถสรุปปญหาออกมาโดยการแยกแยะสถานการณหรือเงื่อนไขใน
โจทยออกเปนสวนๆ ซ่ึงจะชวยทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น    สอดคลองกับ    ผลการวิจัยของ                      
วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : 61)       น้ําทิพย   ชังเกตุ (2547 : 79) และนิรันดร แสงกุหลาบ (2547: 
บทคัดยอ)  ซ่ึงใชเทคนิค KWDL  ในการสอนแกโจทยปญหาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
4       ผลการวิจัยพบวา     ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิค KWDL  สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิค KWDL   อยูใน
ระดับมาก     การนําเทคนิค KWDL มาใชรวมกับวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู       จะสามารถเนนการคิดคํานวณและการแกโจทยปญหาของนักเรียนทําให
นักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น     แตรูปแบบการสอนของฮันเตอรครูจะเปนผูฝกฝนใหนักเรียน
ปฏิบัติ สวนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    นักเรียนจะรวมกันฝกฝน และปฏิบัติงานรวมกัน            
ในการสงเสริมใหสมาชิกในกลุมเกิดกระบวนการเรียนรู     ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบ            
ผลการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวิธีสอนที่แตกตางกันดังกลาว 
 จากแนวคิดและหลักการขางตนผูวิจยัจึงไดกําหนดกรอบแนวคดิ เพื่อการวิจยัคร้ังนี้     
ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู  
 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรยีนที่ใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ใชวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู 

 
 
 

วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร
รวมกับเทคนิค KWDL 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2.ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู 
3.ขั้นสอนโดยครูแนะนําการใช 
    เทคนิค KWDL  
   K–นักเรียนหาสิ่งที่โจทย    
         กําหนด 
   W–นักเรียนหาสิ่งที่โจทย 
         ตองการทราบ 
D–นักเรียนดําเนินการแกโจทย 
      ปญหา 
L-นักเรียนเสนอผลการแกโจทย 
     ปญหา 

4.  ขั้นแสดงตัวอยาง 
5.  ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
6.  ขั้นฝกปฏิบัติ 
7.  ขั้นการฝกโดยอิสระ  

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับเทคนิค KWDL 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2.ขั้นสอน  
3.ขั้นศึกษากลุมยอยใชเทคนิค 
KWDL   ในการแกโจทยปญหา 
K – นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่ 
       โจทยกําหนด 

 W – นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่ 
         โจทยตองการทราบ 
D – นักเรียนดําเนินการแกโจทย 
        ปญหา 
L -  นักเรียนรวมกัน เสนอผล 

        การแกโจทยปญหา 
4.ขั้นการทดสอบยอยคิดคะแนน 
    พัฒนารายบุคคลและกลุม 
5.ขั้นสรุปบทเรียนและ 
    ประเมินผลการทํางานกลุม  
ใหรางวัลยกยองกลุมที่ 
ประสบความสําเร็จ  

1.ผลการเรียนรู เรื่อง โจทย 
ปญหาการบวกและการลบ 
 

2. พฤติกรรมการเรียนรู 

3.พฤติกรรมการทํางานกลุม 

4.ความคิดเห็นของนักเรียน 
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คําถามการวิจัย 
1.ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรรวมกับเทคนิค KWDL และวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู รวมกบัเทคนิค KWDL แตกตางกนัหรือไม 
 2.พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร อยูระดับใด 
และเปนอยางไร 
 3.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนทีใ่ชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูอยูระดับใด 
และเปนอยางไร 

4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช วิธีสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู ในเรื่องบรรยากาศในชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมการเรยีนรู และประโยชนที่ไดรับอยูระดับใด  
สมมติฐานการวิจัย 

ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวก และการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 
ที่จัดการเรียนรู  โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL และวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู รวมกับเทคนิค  KWDL  แตกตางกัน 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแก นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่   3   กลุม 

โรงเรียนสระกะเทยีม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา นครปฐมเขต  1 จํานวน  9  โรงเรียน ไดแก  
โรงเรียนวัดหนองดินแดง  โรงเรียนวดัลาดหญาแพรก  โรงเรียนวดัรางสระกะเทยีม  โรงเรียนวัดราง
ปลาหมอ  โรงเรียนวดัใหมหวยลึก  โรงเรียนวัดวังเย็น  โรงเรียนบานไรตนสําโรง  และโรงเรียนวดั
สระกะเทยีม   รวมนักเรยีน  240   คน 

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดจากการสุมโดยการจับฉลากได โรงเรียน 
วัดสระกะเทยีม(สถาพรทักษิณาคาร) สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1 นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  2 หองเรียน 
จํานวนนักเรียนหองละ 28  คน  รวมนกัเรียน 56 คน  และกําหนดเรียนหองเรยีนเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยวิธีการจับฉลาก 
 2.  ตัวแปรที่ศกึษา 

      ตัวแปรที่ศกึษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี ้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
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  2.1.1 วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
  2.1.2 วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู  
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 

       2.2.1 ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ 
                 2.2.2 พฤติกรรมการเรียนรู  
 2.2.3 พฤติกรรมการทํางานกลุม 
               2.2.4 ความคิดเหน็ของนักเรียน  

3.  เนื้อหา 
      เนื้อหาที่นํามาใชในการวจิัย คร้ังนี้เปนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสาระที่ 1 
จํานวนและการดําเนินการ หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนวดัสระกะเทียม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
 4.  ระยะเวลา 
      ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ดําเนนิการ
ทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชเวลา สัปดาหละ 6 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกนั ผูวิจยัจึงไดกําหนดนิยามศัพท เฉพาะของการวิจยัคร้ังนี้
ไวดังนี ้
 1.ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ หมายถงึ คะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ ซ่ึงเปนสถานการณทาง
คณิตศาสตรที่ตองการคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปปริมาณ จํานวนหรือคําอธิบายใหเหตุผล ประกอบดวย   
ขอความหรือตัวเลข นกัเรียนตองใชกระบวนการแกปญหาที่เหมาะสมในการวิเคราะห ตีความหมาย
ของโจทย เพื่อหาคําตอบ ของโจทยปญหาทั้งแบบปรนัยและอัตนยัที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

2.วิธีสอนตามรูปแบบของฮนัเตอร หมายถึง วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับ
การใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทยปญหาการบวกและการลบ ตามกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร มีขั้นตอนการสอน 7 ขั้น คือ 1)ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2)  ขัน้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู  
3)  ขั้นสอน ครูแนะนําใชเทคนิค KWDL  คือ   K – นักเรยีนหาสิ่งที่โจทยกําหนด,   W – นักเรียนหา
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ ,  D – นักเรียนดําเนินการแกโจทยปญหา,  L -  นักเรยีน เสนอผลการแก
โจทยปญหา  4) ขั้นแสดงตัวอยาง   5) ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 6) ขั้นฝกปฏิบัติ และ               
7) ขั้นการฝกโดยอิสระ 
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3.วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู หมายถึง วิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูเทคนิคSTAD 
รวมกับการใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทยปญหาการบวกและการลบ ตามกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นนํา  ครูทบทวนความรูเดิม  ช้ีแจงวัตถุประสงค
ของการเรียน แบงนักเรยีนเปน โดยคละความสามารถ 2) ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหา  หรือบทเรียน
ใหมใหนกัเรียนเขาใจ  โดยใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทยปญหา    3) ขั้นศึกษากลุมยอย  โดยใช
เทคนิค KWDL คือ   K –นักเรียนรวมกันหาส่ิงที่โจทยกําหนด ,   W – นักเรียนรวมกนัหาสิ่งที่โจทย
ตองการทราบ,   D – นักเรียนดําเนนิการแกโจทยปญหา ,L -  นักเรียนรวมกัน เสนอผลการแกโจทย
ปญหา   4) ขั้นการทดสอบยอย  และ5) ขั้นสรุปบทเรียน  และประเมนิผลการทํางานกลุม   
 4.พฤติกรรมการเรียนรู หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติของนักเรียน ที่สังเกตได
ในชั้นเรียน ตามขั้นตอนการสอนทั้ง 7 ขั้นของวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร ไดแก นักเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน ตั้งใจฟงครูอธิบายและมองสื่อที่ครูใชประกอบการสอน  
นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในเรื่องที่จะเรียน  มีสวนรวมในกิจกรรมการสอนโดยการตอบ
คําถามของครู  ซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรียน  นักเรียนจดบันทึก  ปฏิบัติตามขณะครูอธิบาย 
และยกตัวอยาง   ตั้งใจฟงคําถาม และตอบปญหาไดอยางชัดเจนถูกตอง    นักเรียนใหความสนใจกับ
การแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามของเพื่อน  ทําแบบฝกหัดที่ครูมอบหมายไดครบ            
มีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดเมื่อครูแนะนํา ทําแบบฝกหัดดวยความระมัดระวัง และตรวจทาน
กอนทําขออ่ืน แกไขหรือทบทวนแบบฝกหัดในขอที่ผิดพลาดหลังจากที่ครูตรวจแลว  ทําแบบฝกหัด
เสร็จในเวลาที่กําหนด และ / หรือสงงานตรงเวลา  วัดไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.พฤติกรรมการทํางานกลุม  หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในขณะที่ทํากิจกรรม
กลุมเพื่อใหงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กาํหนดไว ซ่ึงพิจารณาจากแบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุมที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุมพฤติกรรมการทํางานกลุม         
4   ดาน  คือ 1) ดานการสรางความคุนเคย   2) ดานการสื่อสาร   3) ดานการยกยองให    และ 4) ดาน
การขจัดความขัดแยง สามารถวัดไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ผูวิจยัสรางขึ้น 

6. ความคิดเหน็    หมายถึง      ความรูสึกนึกคิดของนักเรยีนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู 
เทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL ในดานบรรยากาศในการเรียนการสอน การจัดกจิกรรม    
การเรียนการสอน และประโยชนที่ไดรับจากการสอน 
 7. นักเรียน  หมายถึง ผูที่เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2549 
ของโรงเรียนวดัสระกะเทียม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครปฐม เขต 1   
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวก และการลบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวจิัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   1.1  ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
   1.2  วิสัยทัศนการเรียนรู 
   1.3  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   1.4  สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   1.5  มาตรฐานการเรียนรู 
   1.6  แนวการจัดการเรียนรู 
   1.7  การประเมินผลการเรียนรู  

  2.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนวัดสระกะเทียม  
      2.1  วิสัยทัศน 
        2.2  พันธกจิ 
      2.3  เปาหมาย 
  2.4  ผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
          2.5  การจัดทําหนวยการเรียนรู  

3.การสอนคณติศาสตร       
        3.1  วิธีสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา     
       3.2  จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร 
   3.3  ทฤษฎีการเรียนรู  

4.โจทยปญหาคณิตศาสตร 
       4.1  ความหมายของโจทยปญหา  ประเภทและลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร  
       4.2  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 
        4.3  การฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
20

5.เทคนิค KWDL   
6. วิธีสอน ตามรูปแบบของ ฮันเตอร (Hunter’s Teaching Model)   

      6.1 รูปแบบการสอนของฮันเตอร   
    6.2  วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

   6.3  พฤติกรรมการเรียนรู  และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
               7.วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   

   7.1 ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
   7.2  เทคนิคการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธ์ิ (Student   Teams  – Achievement Division , 

 STAD)   
    7.3  วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เทคนคิ STAD รวมกับเทคนิค KWDL   
  7.4  กระบวนการกลุม และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
               8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศมี

จุดประสงคทีจ่ะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขดี
ความสามารถในการแขงขนัโดยในการจัดการศึกษาจะมุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  
ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมี
ความสมดุล โดยยดึหลักผูเรียนสําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได    
(กรมวิชาการ,ศูนยพัฒนาหนังสือ  2544 : 3) 
ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ 

คณิตศาสตรมีลักษณเปนนามธรรม  มีโครงสรางซึ่งประกอบดวยคํานิยาม บทนิยาม
สัจพจนที่เปนขอตกลงเบื้องตน  จากนัน้จงึใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางทฤษฎีบทตางๆ ขึ้น 
และนําไปใชอยางเปนระบบ  คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน 
เปนเหตเุปนผล และมีความสมบูรณในตวัเอง 
วิสัยทัศนการเรียนรู 

การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 เปน
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  
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สามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถนําไปเปนเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆและเปนพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาตอ  ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแก
ผูเรียนแตละคน  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรและตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น
ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
ไดมีโอกาสเรยีนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว  ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  มีเจตคติทีด่ีตอคณิตศาสตร 
ตระหนกัถึงคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 

การที่ผูเรียนจะเกดิการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมคีวามสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ดังนี้ 
 1.  มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกีย่วกับจาํนวนและการดําเนินการ  
การวัด เรขาคณิต พีชคณติ การวิเคราะหขอมูล และความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนัน้
ไปประยกุตได 

2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ 

3. มีความสามารถในการทาํงานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวนิัย  มคีวามรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใจตนเอง พรอมทั้งตระหนกัในคุณคาและมีเจตคตทิี่ดี
ตอคณิตศาสตร 

คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3) 
เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชัน้ที่ 1 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
1.  มีความคิดรวบยอด และความรูสึกเชิงจํานวนเกีย่วกบัจํานวนนับและศูนย     และการ 

ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนบั
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสรางโจทยได 
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2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาต และความจุ 
สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตอง และเหมาะสม     และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมติิ   สองมิติ   และ
สามมิติ  

4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 
5. รวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูล และอภปิรายประเดน็ตาง ๆ  จากแผนภูมิรูปภาพ และ

แผนภูมแิทงได 
6. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา 

การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรรค
และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลกัที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบ ดวย
เนื้อหาวิชาคณติศาสตร  และทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร       ในการจัดการเรยีนรูผูสอนควร
บูรณาการสาระตางๆเขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได  
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 
 สาระที่ 1 : จํานวนและการดาํเนินการ 
 สาระที่ 2 : การวัด 
 สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
 สาระที่ 4 : พีชคณิต 

สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถานศึกษาอาจ
จัดใหผูเรยีนเรยีนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนขึ้น หรือฝกทักษะกระบวนการมากขึน้ 
โดยพิจารณาจากสาระหลักทีก่ําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมก็ได    เชน    แคลคูลัสเบื้องตน    หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน   โดยพิจารณาใหเหมาะสมกบั
ความสามารถและความตองการของผูเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู 

สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ ในเรื่องของโจทยปญหาการบวกและการลบนัน้ จัดอยูใน
มาตรฐานตอไปนี้ 
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 สาระที่ 1    จํานวนและการดําเนินการ 
                   มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการ

ใชจํานวนในชวีิตจริง 
                          มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการ ดาํเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนนิการในการแกปญหาได 

                  มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
                   มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับ

จํานวนไปใชได 
 สาระที่ 6    ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร 

                    มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
                   มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล 

 มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ 

                   มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชือ่มโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตร  กบัศาสตรอ่ืน ๆ ได 

มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
แนวการจัดการเรียนรู 
 ในการจดัการเรียนรูกลุมวิชาคณิตศาสตรเพือ่ใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และ
สามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตเพื่อพฒันาคุณภาพของชีวิตและพฒันาคุณภาพของสังคมไทยให
ดีขึ้นนั้นผูจดัควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนในหลายๆดาน ไดแก ความพรอมของ
สถานศึกษาในดานบุคลากร    ผูบริหาร   ผูสอน    ผูเรียน    และสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดสาระ 
การเรียนรูจะตองจัดใหสอดคลองกับสาระของกลุมคณิตศาสตรในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 
 สถานศกึษาตองจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู    และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในหลักสูตร         นอกจากนีส้ถานศึกษาสามารถจัดสาระ 
การเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนเพิ่มขึ้นจากที่กาํหนดไวในหลักสูตรก็ได  
การจัดการเรยีนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ   และมุงหวังใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุม
คณิตศาสตร คํานึงถึงองคประกอบตอไปนี ้

1. ปจจัยสําคัญของการจัดการเรียนรู ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ผูสอน ผูเรียน และ 
สภาพแวดลอม 
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2. แนวคิดพื้นฐานของการจดัการเรียนรู คอืการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและแกปญหา
ดวยตนเอง ไดศึกษาคนควาจากสื่อ และเทคโนโลยีตางๆ โดยอิสระ ผูสอนมีสวนชวยในการจดั
เนื้อหาสาระ และกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดัของผูเรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ผูสอนทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําและชีแ้จงในขอบกพรองของ
ผูเรียน  การจดักิจกรรมควรใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัต ิโดยฝกการสังเกต ฝกใหเหตุผล 
และหาขอสรุปจากสื่อรูปธรรม และขยายวงความรูสูนามธรรมใหกวางขึ้นสูงขึ้นตามความสามารถ
ของผูเรียน 

3.  รูปแบบของการจัดการเรยีนรู    รูปแบบของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมีหลาย
รูปแบบ ผูสอนสามารถนําไปจัดใหเหมาะสมกับเนื้อหา และเวลาเรียนของผูเรียนไดดังนี ้

      3.1 การเรียนรูจากการปฏบิัติจริง 
      3.2 การเรียนรูจากการใชคําถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
      3.3 การเรียนรูจากการศกึษาคนควา 
      3.4การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

การประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนกระบวนการที่ชวยให
ไดขอมูลสารสนเทศ  ซ่ึงแสดงถึงพัฒนาการและความกาวหนาในการเรียนรูดานตาง ๆ คือ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัจํานวนและการดําเนนิการ    การวัด    เรขาคณิต    พีชคณิต   
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  รวมทั้งการนําความรูดังกลาวไปประยุกต 

2. ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร   ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการแกปญหา  
การใหเหตุผล   การสื่อสาร   การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และการนําเสนอ   การเชื่อมโยง  
และการคิดริเร่ิมสรางสรรค (กระทรวงศกึษาธิการ , กรมวชิาการ 2544 : 208-211) 

หลักการของการประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ยึดหลักการสําคัญดังนี้ 

1.  การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องและควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน 
     ผูสอนควรใชงานหรือกจิกรรมคณิตศาสตรเปนสิ่งเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมใน 

การเรียนรู  และใชการถามคําถาม  นอกจากการถามเพือ่ตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาแลว   ควรถามคําถามเพื่อตรวจสอบ     และสงเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
ดวยการกระตุนดวยคําถามซึ่งเนนกระบวนการคิดทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน และ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน  ผูเรียนมีโอกาสไดพูดแสดงความคิดเห็นของตน  แสดงความเห็นพองและ
โตแยง  เปรียบเทียบวิธีการของตนกับของเพื่อนเพื่อเลือกวิธีการที่ดใีนการแกปญหา  ดวยหลักการ
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เชนนี้ทําใหผูสอนสามารถใชคําตอบของผูเรียนเปนขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรของผูเรียน 

2. การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรู           
                        จุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูในทีน่ี้เปนจดุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
ในระดบัชั้นเรยีน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่
ประกาศไวในหลักสูตร     เปนหนาที่ของผูสอนที่ตองประเมินผลตามจุดประสงค       และเปาหมาย 
การเรียนรูเหลานี้เพื่อใหสามารถบอกไดวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กาํหนดหรือไม 
ผูสอนตองแจงจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบ    เพื่อใหผูเรียน
เตรียมพรอมและปฏิบัติตนใหบรรลุจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

3. การประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตรมีความสําคัญเทาเทียมกับการ 
วัดความรู ความเขาใจในเนื้อหา  
                        ผูสอนตองออกแบบงานหรือกิจกรรมซึ่งสงเสริมใหเกิดทักษะ  /  กระบวนการทาง
คณิตศาสตรอาจใชวิธีการสังเกต    สัมภาษณ     หรือตรวจสอบคุณภาพผลงาน     เพื่อประเมิน
ความสามารถของผู เรียน งาน  หรือกิจกรรมการเรียนบางกิจกรรม  อาจครอบคลุมทักษะ /
กระบวนการทางคณิตศาสตรหลายดาน งาน  หรือกิจกรรมจึงควรมีลักษณะตอไปนี้ 

3.1  สาระในงานหรือกิจกรรมอาศัยการเชื่อมโยงความรูหลายเร่ือง 
3.2  ทางเลือกในการดําเนินงานหรือแกปญหามีไดหลายวิธี 
3.3  เงื่อนไขหรือสถานการณปญหามีลักษณะเปนปญหาปลายเปด  ที่ใหผูเรียนที่ม ี

ความสามารถตางกันมีโอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน 
3.4  งานหรือกจิกรรมตองเอือ้อํานวยใหผูเรียนไดใชกระบวนการสื่อสาร  ส่ือ 

ความหมายทางคณิตศาสตร และนําเสนอในรูปการพูด การเขียน การวาดรูป เปนตน 
3.5  งานหรือกจิกรรมที่ใกลเคียงสภาพจริงหรือสถานการณที่เกดิขึ้นจริง  เพื่อให 

ผูเรียนตระหนกัในคณุคาของคณิตศาสตร 
4. การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรอบดาน      
    การประเมินผลการเรียนรูมิใชเปนเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่ 

กําหนดเทานั้นแตควรใชเครื่องมือวัด    และวิธีการที่หลากหลาย    เชน    การทดสอบ  การสังเกต  
การสัมภาษณ การมอบหมายงานใหทําเปนการบาน การทําโครงงาน การเขียนบันทึกโดยผูเรียน 
การใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานของตนเอง หรือการใหผูเรียนประเมินตนเอง การใชเครื่องมือวัด
และวิธีการที่หลากหลาย จะทําใหผูสอนมีขอมูลรอบดานเกี่ยวกับผูเรียน  เพื่อนําไปตรวจสอบกับ
จุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว 
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5. การประเมินผลการเรียนรูตองเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความ 
กระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถดานคณิตศาสตรของตน  

     การประเมินผลที่ดี    โดยเฉพาะการประเมินผลระหวางเรียน    ตองทําใหผูเรียนมี 
ความกระตือรือรน คิดปรับปรุงขอบกพรอง และพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรของตนให
สูงขึ้น  เปนหนาที่ของผูสอนที่ตองสรางเครื่องมือวัดหรือวิธีการที่ทาทาย  และสงเสริมกําลังใจแก
ผูเรียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มขึ้น 
      การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง   ดวยการสรางงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู  ที่สงเสริมบรรยากาศใหเกิดการไตรตรองถึงความสําเร็จ  หรือความลมเหลวใน
การทํางานของตนไดอยาง   อิสระ   เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใน
การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรของตน 

ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู 
 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   อาจดําเนนิการดงันี้ 

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู  ผูสอนและผูที่เกีย่วของ เชน ผูบริหารควร 
รวมกันพจิารณากําหนดรูปแบบ และชวงเวลาการประเมินผลใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
จุดประสงคและเปาหมายของการประเมิน 

2. สรางคําถามหรืองาน   และเกณฑการใหคะแนนใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู   
และผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ถาผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนความรูความเขาใจ   การประยุกตความรู
ไปใชกับสถานการณใหม  วิธีการประเมินอาจกระทําไดในรูปการเขียนตอบ    รูปแบบของคําถาม
อาจเปนคําถามใหคนหาคําตอบ   ใหพิสูจน หรือแสดงเหตุผล    ใหสรางหรือตอบคําถามปลายเปดที่
เนนการคิดแกปญหาและเชื่อมโยงความรูหลายเรื่องเขาดวยกัน    ถาตองการประเมินทักษะ/
กระบวนการ  ทางคณิตศาสตร  และการตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร   วิธีการประเมินอาจทํา
ไดในรูปการใหผูเรียนปฏิบัติจริง    ผูสอนสังเกตกระบวนการทํางาน การพูดแสดงความคิดของ
ผูเรียน  ดูรองรอยความชํานาญและความสามารถจากผลงานที่ปรากฏคําถามหรืองานอาจอยูในรูป
สถานการณหรือปญหา ปญหาปลายเปดหรือโครงงานที่ผูเรียนคิดขึ้นเอง  นอกจากนี้อาจใชวิธีให
ผูเรียนประเมินตนเองหรือประเมินโดยกลุมเพื่อน 

3. จัดระบบขอมลูจากการวดัและการประเมนิผลการเรียนรู  ถาขอมูลเปนผลจากการ 
ทําแบบทดสอบ หรือเขียนตอบ  ก็ควรเกบ็รวบรวมในรูปคะแนน  ถาขอมูลอยูในรปูพฤติกรรมที่
สังเกตได ก็ควรมีระบบการบันทึก แบบฟอรมการบันทึกควรประกอบดวย สวนนาํ คือ การระบุวนั 
เวลา สถานที่ ช่ือผูเรียน และผูสังเกต  เร่ืองที่เรียนและผลการเรียนรูที่คาดหวัง สวนเนื้อหา คือ การ
บันทึกรายละเอียดของงาน และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน ที่ปรากฏจริง สวนสรุป  คือ การตีความ
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เบื้องตนของผูสังเกต  พรอมทั้งระบุปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น  การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรูของผูเรียนตองกระทําหลายครั้ง และใชขอมูลจากหลายดาน 

4. นําขอมูลจากการวัดผล  และประเมินผลมาวิเคราะห  และสังเคราะห เพือ่ใหได 
ขอสรุปเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน    โดยอาจจําแนกเปนรายบุคคล   รายกลุม    รายประเภท        
(  ความคิดรวบยอด กระบวนการ เจตคติ ฯลฯ)  และรายมาตรฐานการเรียนรู 
  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระกะเทียม 
 

 โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษณิาคาร) เปนโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต1 ตั้งอยูที่ 36 หมู 5 ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
เปดทําการสอน 2 ระดับ คือระดับปฐมวยั และระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นที่ 1-2)  โดยมีผูบริหาร 
คือ นายสุนัย  ทองนวล  มีจํานวนครูทั้งส้ิน  15  คน  และมีจํานวนนักเรียนรวม  384  คน 
 

วิสัยทัศน 
 มุงเนนวิชาการ บริหารแบบมีสวนรวม รวมแหลงการเรยีนรู พัฒนาสูคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 
พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาใหกับนกัเรียนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา 
 2.นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูเต็มศักยภาพ 
 3.สงเสริมการบริหารและการจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ 
 4.สงเสริมความรวมมือกับชุมชน 
เปาหมาย 
 1.พัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง คนด ี
 2.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูเต็มศักยภาพ 
 3.นักเรียนทุกคนดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.เปนผูมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ และปฏิบตัิตนอยูในระเบียบขอบังคับ 
 2.เปนผูมีความเสียสละ มุงประโยชนเพื่อสวนรวม 
 3.มีวิถีประชาธิปไตย 
 4.มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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  โรงเรียนวัดสระกะเทียม ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและเวลาเรียนในแตละชวง
ช้ัน รวมทั้งกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัสระกะเทียม ระดบัประถมศึกษา 
   (เวลาเรียน/ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ชวงชั้นท่ี 1 ชวงชั้นท่ี 2 กลุมสาระ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.ภาษาไทย 6 6 6 5 5 5 
2.คณิตศาสตร 6 6 6 4 4 4 
3.วิทยาศาสตร 2 2 2 2 2 2 
4.สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 2 2 2 2 2 2 
5.สุขศึกษา และพละศึกษา 2 2 2 2 2 2 
6.ศิลปะ 1 1 1 1 1 1 
7.การงานอาชพีและเทคโนโลยี 2 2 2 2 2 2 
8.ภาษาตางประเทศ 1 1 1 4 4 4 
9.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 3 3 3 3 3 

รวม 25 25 25 25 25 25 
 

ที่มา : โรงเรียนวัดสระกะเทยีม, หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัสระกะเทียม ปการศึกษา2547 
(นครปฐม : ม.ป.ท. ,2547), 7. 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 
  สาระที่ 1 : จํานวนและการดาํเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 :   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช 
จํานวนในชวีติจริง 

1. สามารถอานจํานวนนับไมเกนิ 100,000 และเขียนเติมตวัหนังสือ ตัวเลข 
ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได 

2. สามารถบอกคาจํานวนนับไมเกิน 100,000 ของตัวเลขในแตละหลักและ 
เขียนในรูปกระจายได 

3. สามารถเปรียบเทียบ จํานวนนับไมเกิน 100,000 และใชเครื่องหมาย   =   ≠   
>   <   ได 

4. สามารถเรียงลําดับจํานวนไมเกิน 100,000  สามถึงหาจํานวนได 
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มาตรฐาน ค 1.2 :   เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ 
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนนิการในการแกปญหาได 

1. สามารถบวกจาํนวนเลขที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 ไดพรอมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2. สามารถวิเคราะหและหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไม
เกิน 100,000 ได  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

3. สามารถลบจํานวนเลขที่มีตัวตั้งไมเกิน 100,000 ได พรอมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

4. สามารถวิเคราะหและหาคําตอบจากโจทยปญหา การลบที่มีตัวตั้งไมเกนิ 
100,000 พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวนและความสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับ 
จํานวนไปใชได 

1. สามารถหาคําตอบจากโจทยการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนไม
เกินสี่หลัก พรอมทั้ง ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวิธีทําได 

2. สามารถหาคําตอบจากโจทยการคูณจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มี
สองหลัก พรอมทั้ง ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวิธีทําได 

3. สามารถวิเคราะหโจทยปญหาการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนไม
เกินสี่หลัก และจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 

4. สามารถหาคําตอบจากโจทยการหารที่ตัวตัง้ไมเกินสี่หลัก  และตัวหารมี
หนึ่งหลักได พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  และแสดงวิธีทําได 

5. สามารถวิเคราะหโจทยปญหาการหารที่ตัวต้ังไมเกินสีห่ลัก  และตัวหาร
มีหนึ่งหลักไดและตัวหารมหีนึ่งหลักได พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

6. สามารถหาคําตอบจากโจทย การบวก ลบ คูณ หารระคนได พรอมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

7. สามารถวิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวก ลบ คณู 
หารระคน พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

8. สรางโจทยและโจทยปญหาตามสถานการณที่กําหนดใหได 
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สาระที่ 2 : การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพืน้ฐานเกีย่วกับการวัด 
1. สามารถวัดความยาวหรือความสูงและบอกความยาวและความสูงเปน

เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตรได 
2. สามารถบอกระยะทางที่กําหนดเสนทางใหเปนเมตร เซนติเมตรได 
3. สามารถเลือกใชเครื่องวัดและหนวยการวดัความยาว ความสูง หรือ

ระยะทางที่เปนมาตรฐานไดอยางเหมาะสม 
4. สามารถบอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดตาง ๆ ได 
5. สามารถเปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทางได 
6. สามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวก และการลบ เกี่ยวกับความยาว 

ความสูง และหาคําตอบได 
 มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 

1. สามารถชั่งส่ิงของที่กําหนดใหโดยใชเครือ่งชั่งที่มีหนวยมาตรฐาน และ
บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัม กรัม และขีดได 

2. สามารถบอกความสัมพันธระหวางหนวยการชั่งและเปรียบเทียบ
น้ําหนกัได 

3. สามารถวิเคราะหโจทยการบวกลบเกีย่วกับน้ําหนกัและหาคําตอบได 
4. สามารถจําแนกและบอกคาของเงินที่กําหนดใหทั้งหมดได 
5. สามารถเขียนจํานวนเงินโดยใชจดุไดและกําหนดจํานวนเงินโดยใชจดุ

ใหบอกจํานวนเงินเปนบาทและสตางคได 
6. สามารถเขียนและอานโดยใชจุดและแสดงตําแหนงของเข็มส้ัน เข็มยาว 

บนหนาปดนาฬิกาได 
7. สามารถบอกความสัมพันธระหวางหนวยเวลา นาที กับชั่วโมง ช่ัวโมง

กับวัน วันกับสัปดาห วันกบัเดือน วนักับป และเดือนกบัป แตละคูได 
มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
1. สามารถตวงสิ่งของโดยใชเครื่องตวงที่มีหนวยมาตรฐานเปนลิตร 

มิลลิลิตร ถวยตวง และชอนตวงได 
2. สามารถเปรียบเทียบความจใุนหนวยเดยีวกันของภาชนะสองขนาดได 
3. สามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวก การลบเกี่ยวกบัปริมาตรหรือ

ความจุของภาชนะและหาคําตอบได 
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4. สามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกบัเงินและหา
คําตอบได 

5. สามารถอานและบันทึกรายรบั รายจายได 
6. สามารถอานและบันทึกกจิกรรมดวยเหตุการณตาง ๆ ที่ระบุเวลาได 

สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิได 
1. สามารถบอกคุณสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตนั้น ๆ ได 
2. โดยกําหนดรปูเรขาคณิตสองมิติให สามารถบอกไดวาเสนรูปวงกลม 

รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปส่ีเหล่ียม รูปหาเหล่ียม 
3. สามารถบอกไดวารูปเรขาคณิตรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร 
4. สามารถเขียนชื่อและสัญลักษณแทนจดุสวนของเสนตรง รังสี เสนตรง

และมุมได 
5. บอกชื่อจุดตัดของเสนตรงตั้งแตสองเสนขึ้นไปตัดกันได 
มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนกึภาพ (visualization) ใชเหตผุลเกี่ยวกับปริภูมิ 

(spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได 
1. สามารถเขียนรูปเรขาคณิตสองมิตินั้นในลักษณะตาง ๆ ได 
2. สามารถบอกไดวาส่ิงที่เหน็นัน้ประกอบดวยรูปเรขาคณิตรูปใดบาง 

 สาระที่ 4 : พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ 

และฟงกชันตาง ๆ ได 
1. สามารถบอกจํานวนตอไปนีข้องจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 

ทีละ 50 ที่อยูในรูปแบบเดยีวกัน  และบอกความสัมพันธได 
2. สามารถบอกจํานวนตอไปนีข้องจํานวนทีล่ดลงทีละ 3 , 4 , 25 , 50   

และบอกความสัมพันธได 
3. สามารถบอกจํานวนทีเ่ปนแบบรูปซ้ํา หรือรูปภาพที่มีรูปขนาด  หรือสี

สัมพันธกันสองลักษณะ  พรอมทั้งบอกความสัมพันธกนัได 
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรอ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย  และนําไปใชแกปญหาได 
สามารถวิเคราะห สถานการณหรือปญหาบอกความสัมพันธหรือเขียนให

อยูในรูปประโยคสัญลักษณได 
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สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
1. สามารถรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวันได 
2. สามารถจําแนก จัดประเภทขอมูล และนําเสนอได 
3. สามารถอานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพทีก่าํหนดอัตราสวน 1:1 , 1:2 , 

1:10 และอภิปรายประเดน็ตาง ๆ ได 
4. สามารถอานขอมูลจากแผนภูมิแทงทีก่ําหนดอัตราสวน   1:1 , 1:2 , 

1:10 และอภิปรายประเดน็ตาง ๆ ได 
สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร 

มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
1. ใชวิธีการหลากหลายในการแกปญหาได 
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณจริงได 
มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล 
สามารถใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร และการนําเสนอ 
สามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อ

ความหมาย  และนําเสนอไดอยางถูกตอง  และเหมาะสม 
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชือ่มโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตรและเชื่อมโยง  คณิตศาสตร กบัศาสตรอ่ืน ๆ ได 
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรมาเชื่อมโยงการเรียนรูเนื้อหาตางๆ 

ในทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืน ๆ 
มาตรฐาน  ค 6.5 : มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 

 สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัไดนําเนื้อหาจากสาระที่ 1 : จํานวน และการดําเนินการ 
มาตรฐานที่ 1.2, และ 1.4  มาใชในการดําเนนิการวจิัย 
การจัดทําหนวยการเรียนรู   

โรงเรียนวัดสระกะเทียมไดจัดทําหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  3  หนวยการเรียนรู 14   หนวย   เวลา 200  ช่ัวโมง แสดงไวดังตารางที่  2 
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ตารางที่ 2   หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน  
วัดสระกะเทยีม  

หนวยการ
เรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 จํานวนไมเกิน100,000 

-การบวกจํานวน และการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย  
-การเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่องหมาย =  ,   = , > , < 
-การเรียงลําดับจํานวน   

15 

2 การบวกลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวต้ังไมเกิน 100,000 
-การบวกลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวต้ังไมเกิน 100,000 
-โจทยปญหาการบวกลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวต้ังไมเกิน 100,000 

14 

3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง 
-การอาน ,การเขียน และการอภิปรายประเด็นตางๆ 

14 

4 การวัดความยาว 
-การวัดความยาวโดยใชเครื่องมือวัดที่มีหนวยมาตรฐาน 
-การเปรียบเทียบความยาว 
-การคาดคะเนความยาว 

15 

5 ทบทวนการคูณและการหาร 
-ความหมายของการคูณ การหาร 
-การคูณจํานวนหนึ่งหลัก สองหลัก 
-การหาร 
-ความสัมพันธของการคูณ และการหาร 

12 

6 เวลา 
-การบอกเวลาจากหนาปดนาฬิกาโดยการอานและการเขียนเปนนาที ช่ัวโมง 
-อาน วัน เดือน ป จากปฏิทิน 
-บอกความสัมพันธระหวางหนวยเวลา 

15 

7 การบวกลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 10,000 
-การบวกจํานวนสองจํานวนและสามจํานวนซึ่งมีผลบวกไมเกิน10,000 
-การลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 10,000 
-โจทยปญหาการบวกและการลบ โจทยปญหาระคน  

12 

8 การช่ัง การตวง 
-การคาดคะเน น้ําหนัก ปริมาตรความจุไดสัมพันธกับเครื่องวัดที่มีหนวย
มาตรฐาน 
-การแกโจทยปญหา และสถานการณเกี่ยวกับการชั่ง การตวง 

15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
34

ตารางที่ 2 (ตอ) 
หนวยการ
เรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา 

(ชั่วโมง) 
9 เศษสวน 

-ทบทวนความหมายของเศษสวน  การเขียนเศษสวน  การเปรียบเทียบเศษสวน 
-การบวกและการลบเศษสวนเมื่อตัวสวนเทากัน 

15 

10 การคูณ 
-การคูณจํานวนที่มี 1 หลักกับจํานวนที่ไมเกิน 4 หลัก 
-การคูณจํานวนที่มี 2 หลักกับจํานวนที่มี 2 หลัก 
-โจทยปญหา 

17 

11 การหาร 
-การหารตัวต้ังไมเกิน 4 หลัก และตัวหารไมเกิน 1 หลัก 
-โจทยปญหา 

17 

12 เงิน และการบันทึกรายรับรายจาย 
-การจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญ และธนบัตร คาตางๆกัน 
-โจทยปญหา 

15 

13 รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร 
-การบอกชนิดของรูปเรขาคณิต การเขียนรูปเรขาคณิต โดยใชแบบรูปเรขาคณิต 
-รูปที่มีแกนสมมาตร 

12 

14 จุด สวนของเสนตรง เสนตรง รังสี มุม 
-จุด รังสี สวนของเสนตรง จุดตัดมุม 

12 

ที่มา : โรงเรียนวัดสระกะเทยีม, หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัสระกะเทียม ปการศึกษา2547 
(นครปฐม : ม.ป.ท. ,2547), 13. 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดนําหนวยที่ 2  การบวกลบจํานวนทีม่ีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 
100,000 มาใชเปนเนื้อหาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
   

การสอนคณิตศาสตร 
 

 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหประสบความสําเร็จนั้น ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการจัดการเรียนรู  ครูจะตองมีการเตรียมตัวอยางดี ทั้งความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  ความสามารถ
ในการถายทอดความรู  มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและการสอนคณิตศาสตร  อีกทั้งยังตอง
ตระหนักวาการเรียนรูของนักเรียนเกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกนักเรียน ไดศึกษา  
วิเคราะหจนกระทั่งคนพบ ซ่ึงมีองคประกอบหลายประการที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู 
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องคประกอบที่สําคัญ ไดแก วิธีการสอน จิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรูที่เปนแนวทางในการสอน
คณิตศาสตร เปนตน 
วิธีการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
 วิธีการสอน คือ คุณลักษณะและพฤติกรรม และเทคนิควิธีการในการจัดดําเนินการ
สอน ของผูสอนเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู  โดยผูเรียนจะทํากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการของ
สมอง เชน ฟง  อาน  เขยีน  โยงความสัมพนัธ  ผลการเรียนดังกลาวจะอยูในรูปความเขาใจ  การคิด
วิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคา  เปนตน  การดําเนินการสอนของผูสอนอาจอยูในรูปการ
บรรยาย  อภิปราย   สาธิต  หรือปฏิบัติใหดู  ซ่ึงการสอนคณิตศาสตรเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความ
เขาใจและมีเหตุผลสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัไดนัน้  ครูสามารถใชวิธีการสอนหลายๆวิธี  
ใหเหมาะสมกบัเนื้อหาที่จะสอน  และความสามารถของนักเรียน ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการสอนได
ดังนี้ (เมธี  ลิมอักษร 2520  ,อางถึงใน กระทรวงศกึษาธิการ,กรมวิชาการ,กองวจิัยทางการศึกษา 
2542  ก :13-15 ) 
 1.วิธีปาฐกถา หรือวิธีบรรยาย (Lecture Method) เปนวิธีที่ครูบอกเลาขอเท็จจริง หรือ
กฎเกณฑตางๆ ใหแกนกัเรยีนโดยตรง วธีินี้เหมาะสําหรับนักเรียนในระดับสูง ซ่ึงไดสรางรากฐาน
ทางคณิตศาสตรมาดีแลว  สําหรับนักเรยีนระดับไมสูงนกั  ครูควรใชวธีิการบรรยายใหนอยที่สุด 

2.วิธีการอภิปราย (Discussion Method)  เปนวิธีที่ครูและนักเรยีนรวมมือกันคิดคนหา
เหตุผลมาสนับสนุน หรือคัดคานขอเสนออันใดอนัหนึ่ง กิจกรรมเชนนี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อ
นักเรียนที่รวมกันอภิปรายมคีวามรูในเรื่องที่จะอภิปรายดพีอสมควร  จึงจะสามารถมีสวนรวมใน
การอภิปราย เพื่อนําไปสูขอสรุปอยางใดอยางหนึ่ง 

3.วิธีคนพบ (Discovery Method) เปนการแนะใหนกัเรียนคนพบหลักการทาง
คณิตศาสตรดวยตนเอง โดยชวยนกัเรียนใหพยายามใชความคิดที่มอียูแลวไปในทางการคิดเพือ่ให
เกิดเปนความรูใหม  การสอนตามวิธีนี้ครูจะเปนผูตั้งคําถามซักถามนักเรียนในดานตางๆ เพือ่
นําไปสูการแกปญหา และคนพบสิ่งที่ตองการจะเรยีนรูดวยตนเอง บทบาทของครูเปนเพียงผูแนะ
นักเรียนใหเชือ่มโยงความคดิใหมๆ ใหเขากับสิ่งที่นักเรียนสะสมไวแลวจากประสบการณ 

4.วิธีสาธิต (Demonstration Method)  เปนการสอนโดยครูจะแสดงเนื้อหา หรือวิธีการ
แกปญหาคณิตศาสตรใหนักเรียนดู  นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากการที่ครูใชส่ือ  อุปกรณ
ที่เปนรูปธรรม 

5.วิธีอุปมาน (Inductive Method) เปนการหาคณุสมบัติหรือหลักเกณฑตางๆ โดย
พิจารณาหาคุณสมบัติของสิ่งที่อยูรวมกนั  เชน  พื้นที่สามเหลีย่มจะเทากับครึ่งหนึ่งของพืน้ที่
ส่ีเหล่ียมผืนผาตั้งอยูบนฐานเดียวกัน และอยูระหวางเสนขนานคูเดยีวกนั 
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6.วิธีอนุมาน (Deductive Method) เปนการใชกฎเกณฑ คาํจํากัดความ กติกา หรือทฤษฎี 
มาปรับกับเหตกุารณที่เราพบ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอพิสูจน หรือขอยุติใหม 

7.วิธีแกปญหา (Problem Solving Method)  เปนวิธีที่ครูกระตุนใหนักเรียนแกปญหา
อยางมีเหตุผล  โดยอาศัยความคิดรวบยอด  กฎเกณฑ  ขอสรุป  ประสบการณ  การสังเกต ตลอดจน
ความรูความชาํนาญในเรื่องนั้นๆ ในการพิจารณาปญหาจะตองมีขัน้ตอน ครูจะตองพยายามให
นักเรียนเขาใจปญหากอนวา โจทยบอกอะไร โจทยตองการอะไร เพื่อพิจารณาปญหานั้นออกมา
เปนขอยอย  ดวยการวเิคราะหจากขอมูลตางๆ ที่โจทยบอกเปนแนวทางในการตอบปญหา  และ
สรุปปญหานั้นไดถูกตอง  ตามขอมูลที่กําหนดไดหรือไม  

8.วิธีทดลอง  (Experimental Method) เปนวิธีที่มุงใหนกัเรียนกระทํา  โดยการสังเกต 
เปนการนํารูปธรรมมาอธิบายนามธรรม  นักเรยีนจะคนหาขอสรุปจากการทดลองนั้นดวยตัว
นักเรียนเอง 

9.วิธีสอนดวยบทเรียนโปรแกรม หรือบทเรียนสําเร็จรปู  เปนการสรางบทเรียนขึ้น
เพื่อใหนักเรยีนเรียนดวยตนเอง  โดนครูจะแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ จากงายไปยาก  กรอบที่
เรียนจะตอเนือ่งกัน  โดยตองคํานึงถึงการสอนที่จะใหนกัเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง  

นอกจากนี้ ประยูร  อาษานาม  (2537 : 27-28) ยังไดสรุปหลักสําคัญในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาไวดงันี ้

1.กําหนดความมุงหมายของการเรียนการสอนที่เดนชัด     การเรียนการสอนเปน
กระบวนการที่สัมพันธกัน ดังนั้นครูจะตองรูวาจะสอนอะไร  ครูตองการใหนักเรียนรูอะไรบาง 
จะตองทําอะไรบาง เมื่อทั้งสองฝายทราบสิ่งที่จะตองเรียนรูแลว ครูก็จะไดวางแผนการสอน และจัด
สภาพการณที่จะกอใหเกิดการเรียน และนักเรียนก็จะทํากิจกรรมอยางมีจุดหมาย 

2.จัดกิจกรรมการสอนหลายๆ วิธี และใชวสัดุประกอบการสอนหลายชนิด ในการเรยีน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งครูควรจัดกจิกรรมหลายๆ ประเภท เพราะวากิจกรรมแตละประเภทจะใหความ
เขาใจในเรื่องที่เรียนในระดบัแตกตางกัน นักเรียนแตละคนจะไดเรียนรูจากกจิกรรมที่เหมาะสมกบั
ระดับความสามารถของตนเอง 

3.เรียนรูจากการคนพบ กิจกรรมตางๆ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรเปนสื่อใน
การชวยใหนักเรียนไดคนพบมโนคติและหลักการทางคณติศาสตร 

4.จดักิจกรรมการเรียนรูที่มรีะบบโดยคํานงึถึงโครงสรางของเนื้อหาเปนสําคัญ 
5.การเรียนรูมโนคติทางคณติศาสตรควรเริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม เด็กควรได

เรียนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งทีย่ากขึ้น จากสิ่งที่มองเห็นดวยตาไปสูส่ิงที่มองเห็นดวยมโนภาพ 
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6.การฝกหัดควรไดกระทําหลังจากที่นักเรยีนเขาใจหลักการแลวการฝกหัดเปนกจิกรรม
เพื่อย้ําความเขาใจ และเพื่อการเก็บรักษาความรู 

จากขอความดงักลาวสามารถสรุปไดวา ในการสอนคณติศาสตรครูควรใชเทคนิค และ
วิธีการสอน รวมทั้งส่ือและอุปกรณตางๆ ที่หลากหลายโดยเลือกวิธีสอนใหเหมาะกับเนือ้หา  
วัตถุประสงคในการเรียน และวิธีการเรียนรูของนักเรียน  ซ่ึงจะทําใหการสอนเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด   เพื่อใหนักเรยีนมีความรู ความเขาใจและเกิดการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร 
 
จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร 

การใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาความสามารถของมนุษย   ดังนั้นเมื่อมีนกัเรยีน 
เขามาสูกระบวนการศกึษา ส่ิงที่ครูจะตองคิดและทําคือการพัฒนาใหนักเรียนคนนัน้มีความสามารถ
เพิ่มขึ้น การศกึษาเกีย่วกับความสามารถของมนุษยนั้น เปนหัวขอทีน่ักจิตวิทยาและนกัการศึกษาให
ความสนใจกนัมานาน และผลจากการศึกษาเรื่องความสามารถของมนุษยนี้กน็ําไปสูการจัดวาง
นโยบายของการศึกษา การจดัทําหลักสูตรและการจดักระบวนการสอน ( ลิขิต กาญจนาภรณ 2548 : 
1 ) จิตวิทยาการศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดการศกึษา การสรางหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล นักการศึกษา และครู จําเปนจะตองมีความรูพื้นฐานทาง
จิตวิทยาการศกึษา เพื่อจะไดเขาใจพฤตกิรรมของผูเรียนและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนแกปญหา
ตางๆที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอน ( สุรางค  โควตระกูล 2545 : 1 ) ดังนี ้
 1.ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual  Differences)  นักเรยีนยอมมีความแตกตาง
กันทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  ลักษณะนิสัยที่ด ี  สติปญญา  บุคลิกภาพและความสามารถ  
ดังนั้น ในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะตองจดักิจกรรมที่สอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคลของนักเรียนดวย เชน สงเสริมนักเรียนใหกาวหนาโดยการฝกทกัษะ ดวยแบบฝกทักษะที่ยาก
และสอดแทรกความรูตาง ๆ ให สวนนกัเรียนที่ออนก็ใหทําแบบฝกหัดที่งายและสนุก (วันเพ็ญ     
ผลอุดม 2546 : 9-10) 
 2.การเรียนโดยการกระทํา (Learning by Doing)  ทฤษฎีนี้ John Dewey  กลาววา ในการ
สอนคณิตศาสตรนั้น  ปจจุบนัมีส่ือการเรียนการสอนรูปธรรมมากมาย ครูจะตองใหนักเรียนไดลอง
กระทําหรือปฏิบัติจริงแลวจงึสรุปมโนมติ (Concept)  ครูไมควรเปนผูบอก เพราะถานักเรยีนได
คนพบดวยตวัเองเขาจะเขาใจและทําได 
 3.การเรียนเพือ่รอบรู (Matery  Learning)  การเรียนเพือ่รอบรูเปนการเรียนรูจริง ทาํได
จริง นักเรยีนนั้นเมื่อเรียนคณิตศาสตรบางคนทําไดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ครูกาํหนดให  แต
บางคนก็ไมสามารถทําได  นักเรียนประเภทหลักนี้ควรจะไดรับการสอนซอมเสริมใหเขาเกดิการ
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เรียนรูเหมือนคนอื่น ๆ แตเขาจะตองเสียเวลานานกวาตนอื่นในการที่จะเรียนเนื้อหาเดียวกัน 
ครูผูสอนจะตองพิจารณาเรือ่งนี้ ทําอยางไรจึงจะสนองความแตกตางระหวางบุคคลได ใหนักเรยีน
ไดเรียนรูจนครบจุดประสงคการเรียนรูทีก่ําหนดไว  เมื่อนักเรียนเกดิการเรียนรูและสําเร็จตามความ
ประสงคเขาจะเกดิความพอใจ มีกําลังใจและเกิดแรงจูงใจอยากจะเรยีนตอไป 
 4.ความพรอม (Readiness)  เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะถานักเรียนไมมีความพรอม  
เขาก็ไมสามารถเรียนตอไปได  ครูจะตองสํารวจความพรอมของนักเรียนกอน  นักเรียนที่มวีัย
ตางกันความพรอมยอมไมเหมือนกัน ในการสอนคณติศาสตรครูตองตรวจสอบความพรอมของ
นักเรียนอยูเสมอ  ครูจะตองดูความรูพื้นฐานของนักเรยีนวาพรอมทีจ่ะเรียนตอไปหรือเปลา  ถา
นักเรียนยังไมพรอมครูควรที่จะดําเนินการทบทวนเสียกอน เพื่อใชความรูพื้นฐานนั้นอางอิงตอไป
ไดทันที การทีน่ักเรียนมคีวามพรอมก็จะทาํใหนกัเรียนเรียนไดด ี
 5.แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจเปนเรื่องที่ครูควรจะไดเอาใจใสเปนอยางยิ่ง เพราะ
ธรรมชาติของคณิตศาสตรกย็ากอยูแลว ครูควรจะไดคํานึงถึงเรื่องขวัญ แรงจูงใจ งาน ความสําเร็จ 
และความพงึพอใจ ดังแผนภมูิที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  แรงจูงใจที่ครูควรคํานึงถึงในการสอนคณิตศาสตร 

 
การใหนกัเรียนทํางานหรือโจทยปญหานั้น  ครูจะตองคํานึงถึงความสําเร็จดวย  การที่

ครูคอย ๆ ทําใหนักเรยีนเกิดความสําเร็จเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ    ครูจะตองคํานงึถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล การใหเกิดการแขงขนัหรือเสริมกําลังใจเปนกลุม กจ็ะสรางแรงจูงใจเชนเดียวกนั นักเรียนแต
ละคนมีมโนมติของตนเอง (Self – Concept)  ซ่ึงอาจเปนไดทั้งทางบวก และทางลบ  ถาเปนทางบวก

  ความสําเร็จ 

งาน 

  ความพอใจ ขวัญ 

แรงจูงใจ 
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ก็จะเกิดแรงจูงใจ แตถาเปนทางลบก็อาจจะหมดกําลังใจ  อยางไรก็ตามครูจะตองศึกษานักเรียนใหดี
เพราะนกัเรียนบางคนประสบความผิดหวังในชีวิต ยากจน กลับเปนแรงจูงใจใหนกัเรยีนดกี็ได 
 6.การเสริมกําลังใจ (Reinforcement)  การเสริมกําลังใจเปนเรื่องที่สําคัญในการสอน 
เพราะคนเรานัน้เมื่อทราบวาพฤติกรรมที่แสดงออกมานัน้เปนที่ยอมรบั ยอมทําใหเกิดกําลังใจ การที่
ครูชมนักเรียนในโอกาสอันเหมาะสม จะเปนกําลังใจแกนักเรียนเปนอยางมาก  การเสริมกําลังใจนัน้
มีทั้งทางบวกและทางลบ  การเสริมกําลังใจทางบวก ไดแก การชมเชย การใหรางวลั แตการเสริม
กําลังใจทางลบ เชน การทําโทษนั้นควรพจิารณาใหดี ถาไมจําเปนก็ไมควรทํา  ครูควรจะหาวิธีการที่
ปลุกปลอบใจดวยการใหกําลังใจดวยวิธีตาง ๆ 
 7.การสรางเจตคติในการเรยีนการสอน  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร เจตคติที่ดตีอ
วิชานี้เปนสิ่งที่พึงปรารถนาเปนอยางยิ่ง  เจตคติเปนสิ่งที่ไมสามารถสอนไดโดยตรง แตเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นหรือไดรับการปลูกฝงทีละนอยกับนกัเรียน โดยผานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนั้นใน 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง  ครูควรคํานึงถึงดวยวาจะเปนทางนํานกัเรยีนไปสูเจตคตทิี่
ดีหรือไมดีตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรหรือไม 
 ดังนั้นในการสอนคณิตศาสตรครูจะตองจดักิจกรรมที่สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน พยายามใชส่ือการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม ใหนกัเรียนไดลอง
กระทําหรือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และควรตรวจสอบความพรอมของนักเรียนอยูเสมอ  ครูจะตองดู
ความรูพื้นฐานของนักเรียนวาพรอมที่จะเรียนตอไปหรอืเปลา  ถานักเรียนยังไมพรอมครูควรที่จะ
ดําเนินการทบทวนเสียกอน การที่นักเรียนมีความพรอมจะทําใหนกัเรียนเรียนไดด ี นอกจากนี ้ ครู
ควรจะไดคํานงึถึงเรื่องขวัญ แรงจูงใจ งาน ความสําเร็จ และความพงึพอใจ รวมทั้งการเสริมกําลังใจ 
เพราะเมื่อนกัเรียนทราบวาพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเปนที่ยอมรับ ยอมทําใหเกิดกําลังใจ และทํา
ใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีนมากยิ่งขึน้ 
 
ทฤษฎีการเรียนรู 

1.ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจต ( Jean Piaget  ) 
   เพียเจตเชื่อวาคนเราทุกคนตั้งแตเกดิมามคีวามพรอมทีจ่ะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

และโดยธรรมชาติแลวมนษุยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรม หรือเร่ิมกระทํากอน ( Active ) 
นอกจากนี้เพยีเจตถือวามนษุยเรามีแนวโนมพื้นฐานที่ตดิตัวมาแตกําเนดิ 2 ชนิด คือ การจัดและ
รวบรวม ( Organization ) และการปรับตัว ( Adaptation ) ( สุรางค  โควตระกูล 2545 : 48 -57) ซ่ึง
อธิบายไดดังตอไปนี ้
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 การจัดและรวบรวม  ( Organization ) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการตางๆ
ภายใน เขาเปนระบบอยางตอเนื่องกัน    เปนระเบียบ    และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ตราบที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
 การปรับตัว ( Adaptation )  หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเพื่ออยูในสภาพ
สมดุล การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการ 2 อยางคือ 

1. การซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ ( Assimilation ) เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับ 
ส่ิงแวดลอมกจ็ะซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม    ใหรวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา  
( Cognitive  Structure )  

2. การปรับโครงสรางทางเชาวนปญญา ( Accommodation )   หมายถึง     การเปลี่ยน 
แบบโครงสรางของเชาวนปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอม หรือประสบการณใหม หรือเปน
การเปลี่ยนแปลงความคิดเดมิใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหม 

สรุปแลวในพฒันาการทางเชาวนปญญาบคุคลตองมีการปรับตัวซ่ึงประกอบดวย 
กระบวนการทีสํ่าคัญ 2 อยางคือ การซมึซับหรือดูดซึม และการปรับโครงสรางทางสติปญญา
ดังกลาว เพียเจตกลาววา ระหวางระยะเวลาตั้งแตวยัทารกจนถึงวยัรุน คนเราจะคอย ๆ สามารถ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพยีเจต  ไดแบงพัฒนาการทางเชาวนปญญาออกเปนขั้นใหญๆ  
4 ขั้น โดยใหความหมายของขั้น ( Stage ) ดังตอไปนี ้

1.ขั้นระดับเชาวนปญญา หมายถึง ระยะเวลาที่กอตั้งริเร่ิมและรวบรวมความรูคิด  
( Mental Operation ) หรือเร่ิมพัฒนาเชาวนปญญา 

2.การบรรลุถึงขั้นเชาวนปญญาขั้นหนึ่ง จะเปนรากฐานสาํหรับพัฒนาการทางเชาวน 
ปญญาขั้นตอไป หรือการจะกลาวไดอีกนยัหนึ่งวา การพฒันาทางเชาวนปญญาเปนสิ่งตอเนื่องกัน 

3.ระดับขั้นของพัฒนาการทางเชาวนปญญาเปนสิ่งที่เปนไปตามขั้นไมสับสน เปนตนวา 
ขั้นแรกตองมากอนขั้นที่ 2 และขั้นที่ 2 ตองมากอนขั้นที่ 3 เปนตน 

4.ขั้นพัฒนาการของเชาวนปญญา แตละขั้นเปนรากฐานของขั้นตอไป 
เพียเจต ถือวาเด็กทุกคนตั้งแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพนัธกับสิ่งแวดลอม และ 

ปฏิสัมพันธนี้ ทําใหเกิดพัฒนาการเชาวนปญญา เพียเจตแบงองคประกอบที่มีสวนเสริมสราง
พัฒนาการเชาวนปญญามี 4 องคประกอบคือ 

1. วุฒิภาวะ ( Maturation ) เพียเจตกลาววา การเจริญเติบโตดานสรีรวิทยา โดยเฉพาะ 
เสนประสาทและตอมไรทอ มีสวนสําคัญตอการพัฒนาเชาวนปญญา หรือจะตองจัดประสบการณ
หรือส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับความพรอมหรือวัยของเด็ก 

2. ประสบการณ  ( Experience )  ทุกครั้งที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะเกิด 
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ประสบการณ แบงออกเปน 2 ชนิดคือ 
2. 1  ประสบการณที่เนื่องมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

 ( Physical Environment ) 
2. 2  ประสบการณที่เกีย่วกับการคิดหาเหตผุลและทางคณิตศาสตร     ( Logics   –  

 mathematics experience )    ซ่ึงมีความสําคัญในการแกปญหาตางๆ   โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร 
3. การถายทอดความรูทางสังคม ( Social Transmission )   หมายถึง การที่พอ แม ครู  

และคนที่อยูรอบตัวเดก็จะถายทอดความรูใหเดก็หรือสอนเด็กทีพ่รอมจะรับถายทอดดวย
กระบวนการซมึซับประสบการณหรือการปรับโครงสรางทางเชาวนปญญา 

4. กระบวนการพัฒนาสมดุล ( Equilibration )   หรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
( Self – regulation ) ซ่ึงอยูในตวัของแตละบุคคล เพื่อจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวน
ปญญาขั้นตอไปอีกขั้นหนึ่งซ่ึงสูงกวา โดยใชกระบวนการซึมซับประสบการณ และการปรับ
โครงสรางทางสติปญญา 

ขั้นพัฒนาการเชาวนปญญา 
 เพียเจตไดแบงพัฒนาการของเชาวนปญญาออกเปน 4 ขั้นคือ 
 ขั้นที่ 1 Sensorimotor ( แรกเกิดถึง 2 ขวบ ) เปนขั้นของพฒันาการทางสติปญญา
ความคิดกอนระยะเวลาที่เดก็ออนจะพูดและใชภาษาได เพียเจตกลาววาสติปญญาความคิดของเด็ก
ในวยันีแ้สดงออกโดยทางการกระทํา ( Actions ) เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาจะไมสามารถที่จะ
อธิบายได 
 ขั้นที่ 2  Preoperational ( 18 เดือน – 7 ขวบ )  เปนขั้นที่เชาวนปญญาและความคิด
ของเด็กในวยั 18 เดือน ถึง 7 ขวบ ความคิดของเดก็วยันี้ยังขึน้อยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ไม
สามารถที่จะใชเหตุผลอยางลึกซึ้งแตเปนขัน้ที่เด็กเริ่มใชภาษา สามารถที่จะบอกชือ่ส่ิงตางๆที่อยู
รอบตัวเขาและเกีย่วของกับชีวิตประจําวันของเขาสามารถที่จะเรียนรูถึงสัญลักษณและใชสัญลักษณ
ได เดก็ในวยันี้มักจะเลนสมมติ เชน พูดกับตุกตาเหมือนพูดกับคนจรงิๆ เด็กวยันี้มคีวามตั้งใจทีละ
อยาง และยังไมสามารถที่จะเขาใจวาส่ิงทีเ่ทากันแมวาจะเปลี่ยนรูปรางหรือแปรสภาพหรือเปลี่ยนที่
วาง ควรจะยังคงเทากัน และยังไมสามารถที่จะเปรียบเทยีบส่ิงของมากและนอย ยาวและสั้นไดอยาง
แทจริงและมกีารยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมสามารถที่จะเขาใจความคดิเห็นของผูอ่ืน 
 ขั้นที่ 3 Concrete Operations ( อายุ 7 -11 ป )  เนื่องจากกลุมตัวอยางในการทดลองมี
พัฒนาการทางเชาวนปญญาอยูในขั้น Concrete Operations ผูวิจยัจึงนําเสนอรายละเอยีดดังนี ้ 
 พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้แตกตางกับเด็กในขั้น 
Preoperational มาก เด็กวัยนี้จะสามารถที่จะสรางกฎเกณฑและตั้งเกณฑในการแบงส่ิงแวดลอม
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ออกเปนหมวดหมูได ถาหากแสดงการทดลองเกี่ยวกับน้ําในแกว 2 ใบที่เทากัน และเทน้ําจากใบ
หนึ่งไปในแกว ค ที่มีขนาดเล็กกวา เด็กวัยนี้ก็จะตอบไดวาน้ํายังคงมีจํานวนเทากัน แมวาระดับของ
น้ําไมเทากันเพราะจํานวนน้ําในแกว ค มาจากแกว ก ที่มีขนาดเทากับแกว ข และถาแสดงการ
ทดลองเกี่ยวกับความยาวของไมตามรูป ก และ ข แลว เด็กวัยนี้ก็จะสามารถจะบอกไดวาขนาดของ
ไม ก และ ข ยังคงเทากัน ดังภาพการทดลองที่ 1 
                                                                                                       
          ก                                         ก 
        
          ข     ข 
        
ไม ก และ ข มคีวามยาวเทากนั      ไม ก ซ่ึงขนาดเดียวกันกับ ข ถูกเลื่อนไปทางขวา

  
ภาพที่ 1  ภาพการทดลองเกีย่วกับความยาวของไม 
ที่มา  :  สุรางค  โควตระกูล ,จิตวิทยาการศกึษา (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ,2545),55. 

 
สรุปแลวเด็กวยันี้สามารถที่จะเขาใจเหตุผลวา ของที่มีขนาดเทากัน แมวาจะแปรรูปราง

ก็ยังคงจะมีขนาดเทากันหรือคงตัว นอกจากนี้เดก็เขาใจความหมายของการเปรียบเทยีบวาของจะสูง
กวา หนักกวาหรือเบากวา เชนเดียวกับมากหรือนอยไมเปนสิ่งที่เด็ดขาด หรือเปนสิ่งที่สมบูรณใน
ตัว ( Absolute ) แตขึ้นอยูกับวาเปรียบกับอะไร เพยีเจตสรุปความแตกตางของความคิดเชาวนปญญา
ของเด็กวยันีก้บัเด็กในขั้น Preoperational ดงัตอไปนี ้

1.   การสรางภาพในใจ ( Mental Representations ) เดก็ในวัย 7 -11 ป สามารถที่จะวาด
ภาพความคดิในใจได ซ่ึงตรงขามกับเด็กในวัย 2 -7 ป ซ่ึงไมสามารถที่จะทําได ถาหากจะถามเดก็
อายุ 5 ขวบ หลังจากกลับจากโรงเรียนใกลๆบานใหบอกทางไปโรงเรียน เด็ก 5 ขวบจะไมสามารถ
บอกได แตเดก็อายุ 7 – 11 ป จะสามารถบอกหรืออธิบายหรือเขียนแผนที่ไดวาไปโรงเรียนอยางไร 

2.   ความคงตัวของสสาร ( Conservation ) เด็กในวยั 7 -11 ป สามารถที่จะบอกไดวา
ของเหลวหรือของแข็งจํานวนหนึ่งจะมีจํานวนคงทีแ่มวาจะเปลี่ยนแปรรูปหรือสถานที่วาง เปนตน 
ในการทดลองเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร เด็กวยั   Concrete Operations   สามารถที่จะตอบไดถูก 

3.   การคิดเปรียบเทียบ ( Relational Terms ) เด็กในวยั  Concrete Operations สามารถ
ที่จะคิดเปรยีบเทียบได และสามารถที่จะเขาใจวาของสิง่ใดสิ่งหนึ่งจะใหญกวา มากกวา นอยกวา 
ใหขึ้นอยูกับวาเปรียบเทียบกับอะไร เชนเดียวกับความมืดและสวาง ขึ้นอยูกับวาเปรียบกับอะไร 
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เขาใจวาของตางๆมีความสัมพันธกันไมใชเปนสิ่งที่สมบูรณในตัว ( Absolute ) นอกจากนี้ เด็กวยันี้
จะเขาใจความหมายของสวนยอยและสวนรวม 

4. การแบงกลุมหรือจัดหมู ( Class Inclusion ) เด็กวยั Concrete Operations สามารถที่
จะตั้งเกณฑทีจ่ะชวยแบงหรือจัดจัดสิ่งแวดลอมหรือส่ิงของรอบๆตัวเขาเปนหมวดหมูได เชน เขาใจ
วาสามารถที่จะแบงสุนัข แมว มา รวมกนัได เพราะเปนสัตวส่ีเทาเหมือนกัน ถาเอาลูกกวาดสีตางๆ 
จํานวนตางๆกนั เชน ลูกกวาดหอดวยกระดาษสีเหลือง 8 อัน และลูกกวาดหอดวยกระดาษสีน้ําตาล 
4 อัน และตั้งคําถามวา “ ลูกกวาดสีเหลืองมีมากกวาหรอืลูกกวาดมีมากกวากัน ” เดก็วยันี้จะตอบวา 
“ ลูกกวาด ” ซ่ึงตรงกันขามกบัเด็กวัย 5 ขวบ ในขั้น  Preoperational จะตอบวา “ ลูกกวาดสีเหลือง ” 
เพราะการรับรู จะบอกใหเขารูวาลูกกวาดสีเหลืองมมีากกวาสีน้ําตาล และไมไดเขาใจวาลูกกวาดสี
เหลืองเปนแตเพียงสวนหนึ่งของลูกกวาด 

5. การเรียงลําดับ ( Serialization and Hierarchical Arrangements ) เด็กในวัย Concrete 
Operations สามารถที่จะจัดของตามลําดับ ความหนกั ความยาวได เชน เอาไมขนาดตางๆกัน และ
บอกใหเด็กวัยนี้เรียงระดับตามความยาว เด็กวยันีจ้ะทําไดอยางงายดาย ซ่ึงในวัย Preoperational จะ
ยังทําไมได 

6. การคิดยอนกลับ ( Reversibility ) เดก็วยัประถมศึกษาหรือ Concrete Operations 
สามารถที่จะคิดกลับได เชน เด็กวัยนีจ้ะคดิไดวา ถา 5 +7 = 12 จะตอบปญหาไดวา 12 -7 จะได 5 
หรือ 12 -5 ได 7 เปนตน 

สรุป พัฒนาการทางเชาวนปญญาและความคิดของเด็กระหวางอายุ 7 ปถึง 11 ป นับวา 
เปนไปอยางรวดเรว็มาก ในขั้นนี้เพยีเจตไดเรียกวา Concrete Operations เด็กวัยนี้มีเชาวนปญญาทีม่ี
คุณภาพแตกตางจากเดก็ขั้น Preoperational คือ สามารถที่จะอางอิงดวยเหตุผลและไมขึ้นกับการ
รับรูจากรูปรางเทานั้น เด็กวยันี้สามารถแบงกลุม  โดยใชเกณฑหลายๆอยาง และคดิยอนกลับ 
 ( Reversibility ) ได  ความเขาใจเกีย่วกับกิจกรรมและความสัมพันธของตัวเลขก็เพิม่ขึ้น 
 ขั้นที่ 4 Formal Operations ( 12 ปถึงวัยผูใหญ ) ในขั้นนี้พัฒนาการทางเชาวนปญญา
และความคิดของเด็กเปนขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดเปนผูใหญ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุด
ลง  เด็กสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู     สามารถที่จะคิดอยาง
นักวิทยาศาสตร สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎีและเห็นวาความเปนจริงที่เห็นดวยกับการ
รับรูไมสําคัญเทากับความคิดถึงส่ิงที่อาจเปนไปได ( Possibility ) เพียเจตไดสรุปวา “ เด็กวัยนี้เปนผู
ที่คิดเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกส่ิงทุกอยาง และมีความพอใจที่จะ
คิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีตัวตน หรือส่ิงที่เปนนามธรรม ”  
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 การสอนใหเกดิความเขาใจจนพบความสําเร็จจะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง
คือ ( นัคสวรรย ศรีจันทร 2545 : 29 – 30 )  

1.   เด็กจะตองมวีุฒิภาวะ ( Maturation ) ถายังไมมีก็ยากตอการรับรู 
2.   เด็กเล็กๆจะตองจัดกิจกรรมที่ไดลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนการสอนใหมาก  

( Physical – experience )  
3.   พยายามจัดกจิกรรมที่ใหมกีารทํางานเปนกลุม เพื่อจะไดใชภาษาสญัลักษณตางๆใน

การทํางานรวมกัน อันจะกอใหเกดิขบวนการสังคมประกิต ฝกใหอยูในสังคมไดอยางดีตั้งแตเล็กๆ  
( Socialization )  

4.   เพียเจตเสนอวา การสอนคณิตศาสตรควรสอนตามลักษณะขั้นบันไดเวยีน คือ สอน
ทบทวนเรื่องเดิมและคอยๆขยายออกไปสูความรูใหม เวลาที่ครูจะสอนความคิดรวบยอดใหมหรือ
ความรูใหมใหแกนกัเรียน ครูจะตองรูวา ความรูเดิมของเด็กที่เปนพืน้ฐานของเรื่องนี้ มีอะไรบาง 
เด็กมีหรือยัง เชน ครูจะสอนเรื่องการหาร เด็กจะตองมีความรูเร่ืองการลดลงมากอน ถาเด็กยังลบเลข
ไมเปน การสอนเรื่องการหารก็ทําไมได เชนนี้เรียกวาการลบเปนพื้นฐานของการสอนหาร 

ในการสอนเรือ่งใหมที่ใหความคิดรวบยอดใหม ครูจะตองทราบวาอะไรเปนความรู 
พื้นฐานที่ตองเรียนมากอน หากเด็กมีความรูพื้นฐานนั้นแลว  การรับความคิดรวบยอดใหม ก็
สามารถดูดซึมเชื่อมโยงเขาหากันได ดังภาพที่ 2  
 
 

- ขึ้นเรื่องใหมการหาร 
 
 
- ทบทวนการลบ 

 
 

- ขึ้นเรื่องใหมการคูณ 
 

 
- ทบทวนการบวก 
 

ภาพที่ 2  การสอนตามลักษณะขั้นบนัไดเวียน 
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อยางไรก็ตามถาเด็กมีความรูพื้นฐานเดิมไมพอที่จะรับความคิดรวบยอดใหม เรียกวา 
โครงสรางเดิมไมพอเพียงทีจ่ะรับโครงสรางใหม ก็จําเปนที่ครูจะตองสอนซอมใหในเรื่องเดิมกอน 
เพื่อใหเด็กมีความรูในเรื่องเกาจนพอเพียงที่จะขึ้นเรื่องใหมได ขบวนการตามลักษณะขั้นบนัไดเวียน
นี้จะชวยสรางความเขาใจเกากับใหมใหเชื่อมโยงใหตอเนือ่งกันไดด ี ซ่ึงเปนขบวนการที่มีความ
จําเปนตอการเรียนรูมาก 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจต สามารถสรุปไดวา ในการจัดการ
สอนวิชาคณิตศาสตร ครูควรคํานึงถึงวุฒิภาวะของนกัเรียนโดยจดัเนื้อหาใหเหมาะสมกับวยั ไมงาย
หรือยากจนเกนิไป ครูควรใหนักเรยีนลองปฏิบัติและทํากิจกรรมใหมาก พยายามจัดกิจกรรมที่ใหมี
การทํางานเปนกลุม และกอนที่จะสอนเนื้อหาใหมควรมีการทบทวนเรื่องเดมิกอนแลวจึงคอยๆ
ขยายออกไปสูความรูใหม เพื่อใหนกัเรียนมีความพรอมและสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมได 

 
2.ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ( Jerome S. Bruner ) 
   บรูเนอร (Bruner ,อางถึงใน นคสวรรย ศรีจันทร 2545 : 31-32) ไดเสนอความคิด 

เกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรูไวหลายประการ  นับแตโครงสรางของเนื้อหาวิชา ความพรอม
ของผูเรียน ความคิดสรางสรรค แรงกระตุนในการเรียนรูและการใชส่ือการเรียน ผูเขียนขอสรุป
เฉพาะแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวกับการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร ดังนี้ 

1.  การตั้งสมมติฐานบรูเนอรกลาวไววาวชิาใดๆก็ตาม สามารถที่จะนํามาสอนใหเขาใจ
ไดในทกุระดบั ถาครูผูสอนรูจักจดัเนื้อหาวิชา จดัวิธีสอนใหเหมาะสมกับตามที่บรูเนอรไดกลาวไว 
ผูสอนสามารถสอนวิชาเดียวกันไดทุกระดับ ถาจัดเนื้อหาวิชาเสยีใหม ช้ันสูงๆก็จัดเนื้อหาที่ลึก ช้ัน
ถัดลงไปก็จัดสอนเนื้อหาที่งายลงมาหนอย ช้ันตนๆก็สอนเพียงความคิดรวบยอดที่อยูในระดบั 
พื้นฐาน นอกจากนีว้ิธีสอน และการจัดกิจกรรมในการสอนมีสวนชวยในการเรียนรูอยางมาก 
ช้ันตนๆใหประสบการณที่มรูีปธรรมใหมาก ช้ันถัดไปกจ็ัดประสบการณที่คละกนัระหวางรูปธรรม
กับนามธรรม ช้ันสูงก็ใชเฉพาะนามธรรมกไ็ด 
  2. ครูควรทําหนาที่เปนผูแนะแนวทางในการเรียนมากกวาที่จะเปนผูบอกความรูเสียเอง  
นั่นคือ บรูเนอรใหหลีกเลี่ยงการสอนแบบบรรยายใหมากที่สุด การจัดกิจกรรมการเรียนรูวชิา
คณิตศาสตรควรเปนไปในลกัษณะที่ครูอยูในฐานพี่เล้ียงคอยชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกให
นักเรียน มิใชครูดําเนินการเบ็ดเสร็จทุกอยางในการปอนความรู 
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3. ปรัชญาพื้นฐานในการเรียนรูวิชาคณติศาสตร คือ การใหเดก็ไดคนพบความรูดวย
ตนเองนั่นคือ อยาปอนความรูให แตตองใหเด็กรูจักคนหาความรู รูจกัแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

4. การวางแผนการสอน และเตรียมการสอนมาดี ยอมกอใหเกดิการเรยีนรูที่ด ี
5.  การวัดผลการเรียนรูตองสัมพันธกับการสอน อยามุงวดัความจํา 
6.  เด็กจะเรียนรูไดดี ถาบอกใหทราบวัตถุประสงคของบทเรียนแตละบท 
7.  นักเรียนสามารถเรียนรูจากเพื่อนรวมงานได จึงควรใหทํางานเปนกลุม 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 3 ขั้นซึ่งบรูเนอรไดนําเสนอไวมดีังนี ้
1. ขั้นการเรียนรูโดยการกระทํา  (Enactive Stage) เปนขั้นที่เด็กจะเรียนรูจากการ

กระทําไดมากที่สุด เปรียบขั้นนี้ไดกับขั้นแรกของเพียเจต คือ ขั้นการรับรูทางประสาทสัมผัสและ
การเคลื่อนไหว 

2. ขั้นการเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ (Iconic Stage)  เปนขั้นพัฒนาการทาง
สติปญญาในขั้นนี้ อาศัยการใชประสาทสัมผัสตางๆ เชน การมองเห็นสิ่งใด ก็เปนประสบการณ
สวนหนึ่ง นําประสบการณที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสมาสรางเปนภาพขึ้นในใจแทน 

บรูเนอรไดทดลองกับเด็กวัย 5 -7 ขวบ โดยใหเดก็จดัเรียงลําดับทอแกวทรงกระบอก 9 
อัน ดังภาพที่  3 

 
 

 
 
             

              
                                                                                
           
 
                                                                                

 
 
ภาพที่ 3  การทดลองจัดเรียงลําดับทอแกวทรงกระบอก 
ที่มา : พรรณี  ชูทัย,จิตวิทยาการเรียนการสอน(กรุงเทพมหานคร : วรวฒุิการพิมพ ,2522),81. 
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คร้ังแรก บรูเนอรใหเด็กดกูารจัดวางทอแกวเรียงดังภาพ ตอจากนั้นกห็ยิบทอแกวออกที
ละแถว  และใหเด็กจัดใหมใหเหมือนเดิม ตอจากนัน้หยบิทอแกวออกอีกครั้ง ใหเด็ก 5 ขวบและ 7 
ขวบ จดัใหเหมือนเดิม ผลการทดลองพบวาเดก็ 5 ขวบ ไมสามารถจัดเรียงลําดบัเล็กไปหาใหญ
ตามเดิมได สวนเด็ก 7 ขวบ สามารถทําไดถูกตอง 

จากแนวคิดของบรูเนอรสรุปไดวา  การสรางภาพในใจขึ้นมากอนการกระทํา จะเพิม่
ตามระดับอาย ุ เด็กยิ่งโตมากยิ่งสามารถถายทอดประสบการณออกมาเปนสัญลักษณไดมากขึ้น
เทานั้น ในขั้นนี้จึงเปนการรับรูภาพ  และจนิตนาการนัน่เอง 

3. ขั้นการเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสญัลักษณ (Abstract Stage) เปนขัน้      
การถายทอดการเรียนรูหรือประสบการณดวยการใชสัญลักษณหรือภาษาเปนนามธรรมได สามารถ
แกปญหาไดเปนอยางดี บรูเนอรมีความเห็นวา ความรูความเขาใจเรื่องสัญลักษณและภาษา มี
พัฒนาการขึ้นมาพรอมๆกัน 
 จากการพัฒนาการทางสติปญญาดังกลาวบรูเนอรไดนํามาจัดลําดับการสอน 
คณิตศาสตรวาควรมี 3 ขั้น ดงันี้ 

1. ในขั้นการเรยีนรูโดยการกระทํา  (Enactive) ใหเร่ิมตนสอนโดยใชของ 3 มิติ พวก
วัสดุของจริงตางๆกอน 

2. ในขั้นการเรยีนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ (Iconic) ขั้นใชจินตนาการประกอบ คือ 
ของ 3 มิติ เชน ภาพตางๆ กราฟ แผนที่ เปนตน ประกอบการสอน 

3. ในขั้นการเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ (Abstract) ขั้นใชจินตนาการ
ลวนๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมายตางๆ เปนขัน้สุดทายในการสอนคณิตศาสตร 
  
 3.ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล ( David P. Ausubel ) 

 นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูนีเ้ชื่อวาความสําคัญของการใหการศึกษา  คือ การใหความรูที่
ถูกตอง ชัดเจน และตองเปนความรูที่รวบรวมไวอยางมีระเบียบ วิธีการที่จะทําให การเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงคได ( ประยูร อาษานาม 2537 : 15 - 16 ) มีหลักการอยู 2 ประการคอื 

1. การจัดความรูใหมีโครงสรางที่เหมาะสม 
2. การจัดลําดับความยากงายของความรูอยางเหมาะสม 
ออซูเบล เสนอแนะวัตถุประสงคที่สําคัญของการศึกษา 2 ขอคือ 
1. การกระตุนใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรยีนรูใฝรู ศึกษาหาความรูและเก็บรักษา

ความรูไวใหไดนานที่สุด 
2. ความสามารถในการใหความรูในการแกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ลักษณะการเรยีนรูตามแนวคิดของออซูเบลสามารถจัดเปนกลุมหรือหมู ( cluster ) ได 
ดังภาพที่ 4  ซ่ึงออซูเบลจัดกลุมจากการเรียนรูแบบทองจาํ ( Rote learning )  การเรียนรูแบบรู
ความหมาย ( Meaningful learning ) การเรยีนรูจากการบอกเลา ( Reception learning ) และการ
เรียนรูจากการคนพบ ( Discovery learning )  

 
   การบอกเลา          การคนพบ 

 
 

 
 การทองจํา 
   

    
การรูความหมาย 
 
 
 

ภาพที่ 4  ลักษณะการเรียนรูตามแนวคิดของออซูเบล 
ที่มา : ประยูร  อาษานาม, การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพประกายพรึก ,2537) ,16. 
 
 จากกลุมการเรยีนรูทั้ง 4 กลุมของการเรียนรูแบบความหมาย – การคนพบ (Meaningful  
Discovery learning ) จะเปนลักษณะการเรยีนรูที่พึงประสงคที่นักเรียน ควรจะไดรับการฝกฝน 
 ความคิดเหน็ทีน่าสนใจของออซูเบลอีกประการหนึ่ง คือการใหความรูแกเด็กควร
คํานึงถึงประสบการณในอดตีหรือความรูเดิมของเด็ก ซ่ึงเปนบรรทัดฐานสําคัญที่จะใหเด็ก มีความ
พรอมในการความรูใหม 
 อนึ่ง ออซูเบลเชื่อวาเดก็อายุต่าํกวา 12 ปตองเรียนรูจากของจริง การทดลองหรือปฏิบัติ
จะชวยใหเดก็เขาใจสิ่งที่เรียนไดอยางชดัเจน เดก็หลังวยัเรียนระดับประถมศึกษาจะสามารถเรียนรู
ไดจากการสนทนา การอภิปราย และกจิกรรมที่นาสนใจ ดังนั้นการเรียน การสอนในระดับ
ประถมศึกษาอุปกรณการสอนจึงเปนสวนสําคัญ 
 
 

 
        I 
 

 
        II 

 
       III 

 
        IV 
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 4.แนวคิดของดีนส ( Soltan Dienes )  
 นักคณิตศาสตรศึกษาผูนี้มีช่ือเสียงในประเทศออสเตรเลีย    อังกฤษ    แคนาดา    และ 

สหรัฐอเมริกา ดีนสไดเสนอหลัก 4 ประการในการสอนคณิตศาสตร ( ประยูร อาษานาม 2537 : 17 
– 18 )  ดังนี ้

1. เด็กจะเรียนรูจากการเลนหรือกิจกรรม (The Dynamic principle) 3 ระดับคือ การเลน
เกมหรือกจิกรรมที่ไมมีกติกาแนนอน แตมีมโนมติทางคณิตศาสตรแฝงอยู หลังจากนั้นเด็กจะเรยีนรู
จากการเลนหรือกิจกรรมที่มีกติกาหรือระเบียบและเปนขั้นที่เด็กจะเริม่เขาใจมโนมติ อาจจะรูโดย
การใชฌาน ( Intuition )  และในขั้นสดุทายเด็กจะเรยีนรูจากการฝกหัดซึ่งมุงใหเรียนรูมโนมตทิี่
ตองการโดยตรง 

2.เด็กจะเรียนรูจากการมีมโนคติทางคณิตศาสตร (The Constructive principle)ความรู
หรือมโนมติทางคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่ยัว่ยใุหเกิดความนกึคิดที่จะ
แกปญหา       แมวาเดก็จะไมมีความคดิเชิงวิเคราะห ( Analytic thinking ) หรือไมสามารถจะ
ประเมินอยางมีเหตุผล ( Logical judgment ) ไดเด็กจะสามารถรับรูมโนมติไดโดยฌาน 

3. เด็กจะเรียนรูจากความสัมพนัธของตัวแปรทางคณิตศาสตร (The Mathematical 
variability principle) จากการที่วาตัวแปรทางคณิตศาสตรตางๆ มีความสัมพันธกันอยางคงที่ แมตัว
แปรตางๆเปลี่ยนแปลงได การชวยใหเดก็เขาใจมโนมติทางคณิตศาสตร ควรใชวิธีการหลายๆวิธี แต
จําเปนตองรักษาความบริบูรณหรือสภาพของมโนมติใหคงเดิม ตวัอยางเชน รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสอาจ
เขียนไดหลายลักษณะและหลายขนาด แตก็ยังคงเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสอยูนั่นเอง ดังภาพที่ 5 
 
 
                               
  
 

ภาพที่ 5 ภาพลักษณะของรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 
ที่มา : ประยูร  อาษานาม, การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพประกายพรึก ,2537) ,18. 
 

4. เด็กจะเรียนรูไดจากการรับรูที่หลากหลาย (The Perceptual variability principle)  
การรับรู ( Perception ) สามารถรับรูไดหลายวิธีแตมโนมติยอมคงที่ หลักการขอนี้หมายความวาแม
การเสนอมโนมติจากสภาพการณหลายสภาพ แตมโนมติก็คือส่ิงเดียวกัน เชน ในการสอนเรื่อง
ส่ีเหล่ียมผืนผา การสรางรูปสี่เหล่ียมผืนผาบนกระดานดํา บนกระดาษหรือใชยางรัดของตรึงบน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
50

กระดาน เรขาคณิต ( garboard ) ก็คือส่ีเหล่ียมผืนผานั่นเอง ดังนั้นการเรียนมโนมติทางคณิตศาสตร 
เด็กจะตองเขาใจสิ่งที่สามารถแทนไดหลายรูปแบบนัน้วามีลักษณะรวมกันหรือกลาวงายๆวาเปนสิ่ง
เดียวกัน 
 
  5. ทฤษฎีการเรียนรูตามหลกัการของกาเย ( Robert M. Gagne ) 

    กาเย ( 1977 ) ไดจําแนกลักษณะของการเรียนรูออกเปน 8 ชนิด โดยแบงจากแบบ 
งายๆ ไปจนถงึยุงยากซับซอน ดังนี้ ( สุรพล พยอมแยม 2544 : 42 – 44 )  

1. การเรียนรูดวยสัญญาณ ( Signal Learning ) 
2. การเรียนรูส่ิงเรา – การตอบสนอง ( Stimulus – Response Learning )  
3. การเรียนรูแบบลูกโซ ( Chaining ) 
4. การเชื่อมโยงทางภาษา ( Verbal Association ) 
5. การเรียนรูแบบจําแนกความแตกตาง ( Discrimination Learning ) 
6. การเรียนรูความคิดรวบยอด ( Concept Learning ) 
7. การเรียนรูกฎเกณฑ ( Rule Learning ) 
8. การเรียนรูแบบแกปญหา ( Problem Solving )  

 
การเรียนรูดวยสัญญาณ 

การเรียนรูดวยสัญญาณ เปนการเรียนรูที่จะตอบสนองตอสัญญาณ โดยการตอบสนอง
จะเปนไปโดยมิไดตั้งใจ เชน คนตัวสูงใหญ เดินเขาไปในอาคารเตี้ยๆก็มักจะกมศีรษะลง เพราะกลัว
ศีรษะถูกเพดานแลวเจ็บ ทั้งๆที่เพดานสูงพอที่ศีรษะจะลอดได โดยไมตองกม 
การเรียนรูสิ่งเรา – การตอบสนอง 

การเรียนรูส่ิงเรา – การตอบสนอง เปนการเรียนรูที่จะตอบสนองดวยการเคลื่อนไหว 
ของกลามเนื้อใหมีความถกูตองและแมนยํา ภายใตเงื่อนไขของสิ่งเรา เปนการตอบสนองที่สามารถ
ควบคุมหรือบงัคับได การเรยีนรูชนิดนี้ถือวา การทบทวนซ้ําหลายๆครั้ง เปนสิ่งจําเปนในการสราง
ความสามารถในการเรยีนรู 
การเรียนรูแบบลูกโซ 

การเรียนรูแบบลูกโซ มักจะเปนการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนลักษณะความตอเนื่องของ 
การเรียนรู เนนการเคลื่อนไหวทางกลามเนื้อ ทั้งชวงสั้นๆและตอเนื่องแบบลูกโซ ตัวอยางเชน 
ผูเรียนตัดเสื้อ ตองจัดวัสดุอุปกรณใหถูกตอง ปฏิบัติงานทีละขั้นไดถูกตอง โดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของผูสอนอยางใกลชิด 
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การเรียนรูแบบการเชื่อมโยงทางภาษา 
การเชื่อมโยงทางภาษา เปนลักษณะการเรยีนรูแบบลูกโซอยางหนึ่ง แตเปนลูกโซทาง 

ภาษา การเรยีนรูภาษาในการติดตอส่ือสาร เปนการเรียนรูโดยใชสมอง  
การเรียนรูแบบจําแนกความแตกตาง 

การที่จะใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวร เนื่องจากการเรียนรูนัน้ทําไดยาก ที ่
เปนเชนนี้เพราะเราจะลืมในสิ่งที่เรียนรูไป เนื่องจากไดรับส่ิงใหมเขาไปแทน ส่ิงเกาๆที่ไมไดใชจึง
มักถูกลบลาง ตัวอยางเชน นักเรียนเรียนความหมายของคําในภาษา แรกๆก็จําไดดี เมื่อเร่ิมเรียนมาก
ขึ้น ก็อาจลืมคําที่เรียนรูกอนหนานั้น เนื่องจากยังไมไดนํามาใช แตถานักเรียนสามารถจําแนกคําที่
เรียนรูไปเปนหมวดหมู แบงตามชนิด ตามขนาด รูปราง เปนตน นักเรียนอาจจดจําคําเหลานั้นได
นานขึ้น 
การเรียนรูความคิดรวบยอด 

การเรียนรูความคิดรวบยอด หมายถึง การเรียนรูสามารถแยกแยะสถานการณของสิ่งเรา  
ในรูปแบบคณุสมบัติที่ซับซอน เชน สีสรร รูปราง ตําแหนง จํานวนและอื่นๆ โดยเขาใจใน
ความหมายของสิ่งนั้น ตัวอยางเชน ใหเด็กเรียนรูคําวา “ กลาง ”  
การเรียนรูกฎเกณฑ 

การเรียนรูกฎเกณฑ  เปนลักษณะของการเรียนรูเกีย่วกับการควบคุมความคิดรวบยอด 
ขึ้นเปนกฎเกณฑที่ใหความหมายที่เปนจรงิ เชนตัวอยางกฎของการทําคํานามเอกพจนใหเปน
พหูพจนในภาษาอังกฤษ เปนตน 
การเรียนรูแบบแกปญหา 

เมื่อผูเรียนเรียนกฎเกณฑตางๆมาแลว ก็สามารถนํากฎเกณฑเหลานี้ไปใชใน 
สถานการณตางๆในการฝกแกปญหา เชน แกปญหาโจทยทางคณิตศาสตร การเรียนรูแบบแกปญหา
จะชวยสงผล ใหผูเรียน    ไดเรียนรูดวยความคิดใหม     ซ่ึงจะพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหมี
ความเชี่ยวชาญแตกฉาน ซ่ึงเปนระดับสูงสุดของการเรียนรู 

จากทฤษฎีการเรียนรูที่กลาวมาในขางตนสามรถนํามาใชในการจดัการเรียนรู
คณิตศาสตรไดโดย ในการสอนเรื่องใหมที่ใหความคดิรวบยอดใหม ครูจะตองทราบวาอะไรเปน
ความรูพื้นฐานที่ตองเรียนมากอน หากเดก็มีความรูพื้นฐานนั้นแลว  การรับความคิดรวบยอดใหม ก็
สามารถดูดซึมเชื่อมโยงเขาหากันได การใหความรูแกเด็กควรคํานึงถึงประสบการณในอดีตหรือ
ความรูเดิมของเด็กซึ่งเปนบรรทัดฐานสําคัญที่จะใหเดก็ มีความพรอมในการความรูใหม  นอกจากนี ้
ความพรอมของผูเรียน ความคิดสรางสรรค แรงกระตุนในการเรยีนรูและการใชส่ือการเรียนที่
เหมาะสม จะสามารถทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถ และความรูของตนเองไดดีขึ้น  
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 โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 

เนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตรสวนใหญจะมีวิธีการนําเสนอความรู   โดยการใชคําถาม 
หรือการตั้งปญหาที่มีขอความหรือสถานการณที่เรียกวา “โจทยปญหา” (ปราณ ี จงศรี 2545 : 38)  
เพื่อทําความเขาใจเกีย่วกับโจทยปญหาใหกระจางชัดยิ่งขึน้ในสวนนี้จึงกลาวถึงความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
ความหมายของโจทยปญหา 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ “โจทยปญหา” คณิตศาสตรเอาไวตางๆ 
กันดังนี ้
 อาดัมซ   เอลลิสและบีสัน   (Adams Ellis and Beeson 1977 : 173 ,อางถึงใน             
สุนีย  เหมะประสิทธิ์ 2533:71)  ใหความหมายวาโจทยปญหาทางคณติศาสตรคือโจทยภาษา (Word  
Problem)  หรือโจทยเชิงเรื่องราว (Story  Problem) หรือโจทยเชิงสนทนา (Verbal  Problem)  นัน่
คือ ปญหาทางคณิตศาสตรที่บรรยายสถานการณดวยถอยคําหรือขอความ และตวัเลขโดยตองการ
คําตอบในเชิงปริมาณหรือตวัเลข ผูแกปญหาตองคนหาวาจะใชวิธีการใดแกโจทยปญหา 
 ดไวท   (Dwight   1966 : 40  ,อางถึงใน   ปราณี  จงศรี  2545 : 39) ไดใหความหมาย
ของโจทยปญหาไววา  โจทยปญหาเปนกลุมของขอความที่อาจเปนไปไดทั้งคําพูด และขอเขียน    
ซ่ึงใหขอเท็จจริงหรือขอมูลดังกลาวโดยจะไมช้ีแนะวาจะไดคําตอบในเชิงปริมาณไดอยางไร 
 คอลเลอร (Collier 1969, อางถึงใน สมปอง  พรหมพืน้ 2543 : 11) ไดใหความหมายของ
โจทยปญหาวา เปนสถานการณที่เด็กไมสามารถหาคําตอบหรือวิธีแกปญหาไดทันททีันใด  เพื่อให
ไดคําตอบที่ถูกตอง 
 แอนเดอรสันและพิงกรี  (Anderson and Pingry  1973 : 228) ใหความหมายของโจทย
ปญหาคณิตศาสตรวาเปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการการแกไข (Solution) หรือหาคําตอบซึ่ง
ผูตอบจะทําไดดี จะตองมวีิธีการที่เหมาะสมและใชความรูตัดสินใจโดยพรอมมูล 
 วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : 20)  ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปน
ขอความหรือคําถามที่เปนสถานการณ  ซ่ึงประกอบดวยภาษา  ตวัเลข  โดยที่ไมมีเครื่องหมายบวก 
ลบ คูณ หาร รวมอยูดวย  ผูเรยีนตองใชความรู ทักษะประสบการณตลอดจนกระบวนการที่
เหมาะสมวิเคราะห  ตีความหมายโจทยปญหาดังกลาว เพื่อหาวิธีการที่ใชในการคํานวณ และ
ดําเนินการเพื่อใหไดคําตอบ 
 สัทธา  สืบดา (2545 : 74) ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปน      
โจทยภาษา  โจทยเร่ืองราวทีบ่รรยายสถานการณดวยถอยคํา ขอความ ตวัเลข และอ่ืนๆ โดยตองการ
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คําตอบเชิงปริมาณหรือตวัเลขหรือกระบวนการแกปญหา ซ่ึงผูแกปญหาตองคนหาวาจะใชวิธีใดทีม่ี
กระบวนการอยางเหมาะสมโดยใชความรู  ประสบการณ  การวางแผน  และการตัดสินใจ
ประกอบการพิจารณาแกปญหานั้น ๆ 
 จากความหมายที่ไดกลาวมานั้น สามารถสรุปไดวาโจทยปญหาคณิตศาสตร  คือ 
สถานการณทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปปริมาณ    จํานวน    หรือคําอธิบายให
เหตุผล ประกอบดวยขอความ หรือตัวเลข ซ่ึงผูเรียนตองใชกระบวนการแกปญหาที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห ตีความหมายของโจทย เพื่อหาคําตอบ  
ประเภทของโจทยปญหา 
 ในการแบงโจทยปญหาคณติศาสตรเปนรูปแบบตาง ๆ นั้น มีแนวคดิของนักการศกึษา
ไดนําเสนอไวดังนี ้
 บารูดดี้ (Baroody 1987 : 260-261 ,อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,ศนูยพัฒนาหลักสูตร 
2541 : 1) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 แบบ คือ 

1. ปญหาปกติ (routine  problems) เปนปญหาที่พบในหนังสือเรียนและหนังสือทั่ว ๆ ไป 
 ผูแกปญหามคีวามคุนเคยในโครงสรางและวิธีการแก 

2. ปญหาที่ไมปกติ (nonroutine  problems)  เปนปญหาที่เนนกระบวนการคดิ และ 
ปริศนาตาง ๆ  ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน  เพื่อนํามาใชใน
การแกปญหา 

แอชลอคและคณะ  (Ashlock  and  others 1983)  แบงรูปแบบของโจทยปญหา 
คณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.โจทยปญหาในหนังสือหรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปนประโยค
คณิตศาสตร (Standard Textbook or Translation Problems) เปนโจทยปญหาที่แกดวยหลักการหรือ
กฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัว ไมคอยยุงยากมากนกั 
 2.  โจทยปญหาที่แกดวยกระบวนการ (Process   Problems)     เปนโจทยปญหาที่ตองแก
ดวยกลวิธีตางๆ ซ่ึงยุงยากกวาประเภทที่ 1 เพราะตองแกดวยกระบวนการ  3  ขั้นตอน คือ 

2.1  ความเขาใจปญหา 
 2.2  การพัฒนาและการหากลวิธีในการแกปญหา 
 2.3  การประเมินการแกปญหา 

 แฮตฟลด   เอ็ดเวอรด  และบิตเตอร (Hatfield Edwards and Bitter1993, อางถึงใน  
สัทธา  สืบดา 2545 :74) ไดแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 3 ประเภทไดแก 
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 1.โจทยปญหาปลายเปด เปนโจทยปญหาที่มีจํานวนของคําตอบที่เปนไปไดมาก ดังนั้น
กระบวน การในการแกโจทยปญหาจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากกวาคําตอบที่จะไดรับ 
 2.โจทยปญหาที่ใหคนหา มักจะมีคําตอบที่จบอยูในตวั แตมวีิธีการที่หลากหลายที่
นักเรียนสามารถหาคําตอบได 
 3.โจทยปญหาที่มีแนวทางใหคนหาคําตอบ  โดยทั่วไปจะเปนปญหาทีธ่รรมดาที่สุด
รวมทั้งมีคํา แนะนําสําหรับแกโจทยปญหาและมีวิธีการแกโจทยปญหาที่ไมยุงยาก 
 ฟอง (Fong 1993 , อางถึงใน สมปอง  พรหมพื้น 2543 : 13) ไดแบงประเภทของโจทย
ปญหาออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
 1.  ปญหาที่ไมมีขอความ (Routine Non-Verbal Problem) คือปญหาที่ไมมีขอความใดๆ 
เขามาเกี่ยวของในการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร    นักเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการทาง 
คณิตศาสตรเพยีงพอ  ซ่ึงปญหาลักษณะดังกลาวนี้  จะนํามาใชเปนแบบฝกหดัสําหรับนักเรยีน
ภายหลังที่เรียนรูหลักการที่เกี่ยวของนั้นมาแลว  ตวัอยางเชน 25 = X : 25 , X มีคาเทากับเทาใด  
ปญหานี้ผูเรียนตองเรียนเรื่องสัดสวนมาแลว เปนตน 
 2. โจทยปญหาทั่วไป (Routine Verbal Problem) เปนโจทยปญหาโดยทัว่ไป ที่ใชวิธี
แกปญหาทีแ่นนอนตายตวั  ยากงายปนกนัไป  นักเรียนสามารถจํารูปแบบปญหาและแกปญหานั้น
ได เรียกอีกอยางวา ปญหาขัน้ตอนเดยีว ตวัอยางเชน สบู 6 กอนราคา 30 บาท ถาสบู 9 กอนจะราคา
เทาใด? 
 3.  โจทยปญหาประยุกต (Verbal Problem with Application)  เปนปญหาที่ตองใชทักษะ
หลายอยางเพือ่แกปญหา  ผูเรียนเคยเรยีนรูทักษะหรือความคิดรวบยอดที่เกี่ยวของกับปญหามาแลว  
เพียงแตนําเอาความคิดรวบยอดนั้นมาประยุกตเปนปญหา  เรียกอีกอยางหนึ่งวาโจทยปญหาหลาย
ขั้นตอน 
 4. ปญหาที่เนนกระบวนการ (Process  Problem)  เปนปญหาที่ดดัแปลงพัฒนาจาก
ปญหาตาง ๆ โดยตองใชยุทธวิธี หรือเทคนคิที่มากกวา 1 วิธีขึ้นไปในการแกปญหา 
 5.  ปญหาในชีวิตจริง (Real-Life  Problem)  ตัวอยางเชน  มานีตองหาเตรียมน้าํสมให
สมาชิกในครอบครัว อยากทราบวา มานีตองการเตรยีมน้ําสมเปนปริมาณเทาใด เปนตน ในการ
แกปญหานี้ผูเรียนตองรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกอน ไดแก ครอบครัวนี้มีสมาชิกกี่คน  แกวน้าํมี
ขนาดเทาไร  ราคาของน้ําสม ฯลฯ จึงจะสามารถหาแนวทางแกปญหาได  ซ่ึงเปนปญหาที่ชวยให
ผูเรียนรูจักการวิเคราะหสถานการณทีแ่ตกตางกันออกไป 
 สุวร  กาญจนมยูร (2533 : 105) ไดเสนอลักษณะโจทยปญหาคณิตศาสตร 4 ลักษณะที่
แตกตางจากทีก่ลาวมาแลว ดงันี้ 
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1. โจทยปญหาคณิตศาสตรที่อยูในลักษณะของคําทาย 
2. โจทยปญหาคณิตศาสตรที่อยูในลักษณะของรูปภาพ 
3. โจทยปญหาคณิตศาสตรที่อยูในลักษณะของสัญลักษณ 
4. โจทยปญหาคณิตศาสตรที่อยูในลักษณะของขอความ 
ดวงเดือน  ออนนวม (2535 : 122 – 129)  ไดกลาวถึงโจทยปญหาคณิตศาสตรที่นักเรียน 

สนใจแบง  ออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1.โจทยปญหาที่ไดมาจากประสบการณที่นกัเรียนพบจริงๆ   จากการทีน่ักเรียนทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชน การตัดสินวาฝายใดชนะในการเลนเกม เปนตน 
 2.โจทยปญหาที่ไมไดมาจากประสบการณที่นักเรียนพบจริง ๆ  ในชั้นเรียนแตเปน
สภาพการณทีน่ักเรียนนึกถึงหรือคิดถึงได เชน การวางแผนไปเที่ยวรวมกันและกันประมาณวาจะใช
คาใชจายเทาไร จะตองใชเวลานานเทาไร จึงจะเก็บเงินไวใชจายไดพอ เปนตน 
 จากประเภทของโจทยปญหาที่ไดกลาวมานั้น จะพบวาโจทยปญหามีหลายประเภทใน
การจะพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาของนกัเรียน จึงควรใชโจทยปญหาที่มีความ
หลากหลาย สามารถฝกกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา และนําไปใชในการแกปญหาที่
เกี่ยวของกับชวีิตประจําวันได ดังนัน้ผูวิจยัจึงไดสรางโจทยปญหาที่มีความหลากหลายเพื่อนํามาใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 ในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร เนื้อหาทุกเรื่องในหลักสูตรสวนใหญจะมวีิธีการ
นําเสนอความรูโดยการใชคาํถามหรือการตั้งปญหาที่มีขอความหรือสถานการณที่เรยีกวา “โจทย
ปญหา” เพื่อใหนักเรยีนไดฝกแกโจทยปญหาตาง ๆ รวมทั้งฝกฝนคิดคนหาวิธีการแสวงหาคําตอบ
ของโจทยปญหานั้นดวยตนเอง  ปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
มีหลากหลายลักษณะดวยกนัซึ่งชารลและเลสเตอร (Charles and Lester ,อางถึงในกรมวิชาการ , 
ศูนยพัฒนาหลกัสูตร 2544 : 19-25)  ไดแบงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี ้
 1.  ปญหาเปนแบบฝกทักษะ  เปนแบบฝกหัดสําหรับการคิดคํานวณที่ตองอาศัยความ
รวดเร็วและแมนยําในการหาคําตอบ เชน 5+2 , 56-23 , 24 x 17 , 16% ของ 56 เปนตน 
 2.  โจทยปญหาชั้นเดยีว เปนโจทยปญหาที่ใชกันทัว่ ๆ ไปในหนังสือเรียนคณิตศาสตร 
เชน สม 440 ผล เนาเสีย 20 ผล คิดเปนสมเนารอยละเทาไร ? หรือปลาทู 50 เขง เขงละ 5 ตัว คิดเปน
ปลาทูทั้งหมดกี่ตัว ? 
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 3.  โจทยปญหาเชิงซอน เชน ไขไก 40 ถาด ถาดละ 10 ฟอง นํามาจัดเปนถาดละ 8 ฟอง 
จะไดกี่ถาด ? จากการติดตามและประเมนิผลพบวา นกัเรียนจะมีปญหาหรือประสบความยุงยากใน
การทําโจทยปญหาประเภทนี้คอนขางมาก 
 4.  โจทยปญหาประยุกต  เปนโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับการฝกหรือสงเสริมใหนักเรียน
นําปญหาคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณจริง  จัดวาเปนปญหาที่มีความยุงยาก
ซับซอนกวาโจทยปญหาในขอ 2 และขอ 3 ตัวอยาง  ปญหาในลกัษณะนีจ้ะเกี่ยวของกับทักษะ
คณิตศาสตรหลายอยาง  นกัเรียนจะตองมคีวามสามารถในการวางแผน  เก็บและรวบรวมขอมูล จะ
เก็บขอมูลอะไร  ใชวิธีการอยางไรและจะตองประยุกตใชความรูและทักษะที่จําเปนตาง ๆ เชน 
ความรูในเรื่องการวัด การคิดคํานวณ เรขาคณิต การคาดคะเนและสถิติ เปนตน 
 5. ปญหาเชิงกระบวนการ เปนปญหาทีฝ่กใหนกัเรียนคิดคน  หรือสรางวิธีการคิดที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหาไดเร็วยิ่งขึ้น   ปญหาในลักษณะนี้นกัเรียนจะไมเคยรู
เทคนิคหรือวิธีการคิดดังกลาวมากอนเลย การฝกแกปญหาในลักษณะนี้เปนเรื่องยากสาํหรับนักเรยีน 
 6. ปญหาเชิงปริศนา  เปนปญหาที่เกีย่วของกับปริศนาตาง ๆ ซ่ึงไมจําเปนจะตอง
เกี่ยวของกับคณิตศาสตรเสมอไป และไมจําเปนตองใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานัน้ และเมื่อพบ
วิธีการแกปญหาอยางหนึ่งอยางใดแลวก็ไมจําเปนตองสามารถนําไปใชแกปญหาอื่นไดดวย เชน จง
ลากเสนตรง 4 เสนใหผานจดุทุกจุดโดยไมตองยกปากกาหรือดินสอ 
 โพลยา (Polya 1957 , อางถึงใน สุนยี  เหมะประสิทธิ์  2533:32) ไดกลาวถึงวิธีการสราง
โจทยปญหา  ซ่ึงพอสรุปไดวาการกําหนดโจทยปญหาหรือคําถามลงในตารางสําหรับใชกับนกัเรียน  
ครูควรมีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ  ตองชวยใหนักเรียนแกปญหาใกลตวัไดและตองพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน เพื่อที่เขาจะไดแกปญหาในอนาคตไดดวยตนเอง  โดยเนื้อเร่ืองที่นํามา
สรางคําถามนั้น ตองมีลักษณะสอดคลองกับสามัญสํานึกและความจรงิโดยทั่ว ๆ ไป เมื่อครูฝกให
นักเรียนไดแกปญหาที่คลายคลึงกันบอย ๆ  จะทําใหนักเรียนเปนคนชางสังเกตสามารถคิดแกปญหา
ไดดวยตนเองอยางถูกตอง 
ลักษณะปญหาที่ดี 
 ลักษณะของปญหาที่ดีควรมลัีกษณะดังนี้  (กรมวิชาการ,ศูนยพัฒนาหนังสือ 2544 : 18) 

1. ภาษาทีใ่ชกระชับ รัดกุม ถูกตอง สามารถเขาใจไดงาย 
2. แปลกใหมสําหรับนักเรยีน ชวยกระตุนและพัฒนาความคิด ทาทายความสามารถ 

ของนักเรียน 
3. ไมส้ันหรือยาวเกนิไป 
4. ไมยากหรืองายเกินไป สําหรับความสามารถของนกัเรียนในวัยนั้น ๆ 
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5. สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวยัของนักเรียน 
6. ใหขอมูลอยางเพียงพอ ทีจ่ะนําไปประกอบการพิจารณาแกปญหาได 
7. เกี่ยวของกับชวีิตประจําวันของนักเรียน 
8. ขอมูลที่มีอยูจะตองทันสมัย และเปนเหตุการณที่เปนไปไดจริง 
9. มีวิธีการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี 
10. นักเรียนสามารถใชการวาดภาพลายเสน  แผนภาพไดอะแกรม หรือแผนภูมิชวย 

ในการแกปญหา 
ปรีชา  เนาวเยน็ผล (2538 : 62)  กลาววา  ลักษณะของโจทยปญหาคณติศาสตรที่ดีครู 

นํามาใหนักเรยีนคิดหาคําตอบ ควรมีลักษณะดังนี ้
1. ทาทายความสามารถของนักเรียน 
2. สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวยัของนักเรียน 
3. แปลกใหมสําหรับนักเรยีน 
4. มีวิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี 
5. ใชภาษาที่กระชับ  รัดกุม  ถูกตอง 
จากลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมานั้น  จะเห็นวาลักษณะของโจทย 

ปญหามีสวนสมัพันธกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  ฉะนั้นครูผูสอนควรจะสราง
โจทยปญหาใหนาสนใจทาทายความสามารถของนักเรียน  โจทยปญหาควรมีความสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน  ใชภาษาที่เขาใจงายกระชับ  รัดกุม  ควรมีความยากงายเหมาะสมกับวยั
ระดับความรู และพื้นฐานของนักเรียน     
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดมีผูที่กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร ดังนี้ 
 กรมวิชาการ , ศูนยพัฒนาหลักสูตร (2541 : 2-3) ไดเสนอแนะวิธีการแกโจทยปญหาไว
ดังนี ้
 1.  การมองเหน็ภาพ  ผูแกปญหาควรมองทะลุปญหา  มคีวามคิดกวางไกล  และมองเห็น
แนวทางการแกปญหา 
 2.  การจินตนาการ  ผูแกปญหาควรรูจักจินตนาการวาปญหานั้นเปนอยางไร  เพื่อหา
แนวทางในการคิดแกปญหา 
 3.  การแกปญหาอยางมีทักษะ  เมื่อมองเหน็แนวทางในการแกปญหาก็ลงมือทําอยางมี
ระบบ ทําดวยความชํานาญ  มีความรูสึกทาทายที่จะแกปญหาแปลก ๆ ใหม ๆ 
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 4.  การวิเคราะห  ตองรูจักวิเคราะหตามขั้นตอนที่กระทํานั้น 
 5.  การสรุป  เมื่อกระทําจนเห็นรูปแบบแลวก็สามารถสรุปได 
 6. แรงขับ    ถาผูแกปญหาไมสามารถแกปญหาไดในทันที   จะตองมีแรงขับที่สรางพลัง
ความคิด ไดแก ความสนใจ  เจตคติที่ดี   อัตโนทัศน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

7.  การยืดหยุน  ผูแกปญหาจะตองไมยึดตดิรูปแบบที่ตนเองคุนเคย  ควรยอมรับรูปแบบ
อ่ืน ๆ และวิธีการใหม ๆ 

8.  การโยงความคิด  การสัมพันธความคิดเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งในการแกปญหา 
สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2534)  กลาววา  การแกโจทยปญหาเปนความสามารถขั้นสูงสุดที่

สลับซับซอน จําเปนตองอาศัยองคประกอบดานตาง ๆ 4 ดาน ดวยกัน ไดแก 
1) ความสามารถในการอาน 
2) ความสามารถในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐาน 
3) ความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา 
4) ความสามารถในการหาวิธีการแกโจทยปญหา 

กาเย (Gagné 1985 : 186-187)  กลาวถึงสาระสําคัญของความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรสรุปไดดังนี้ 

1.  ทักษะทางปญญา (intellectual  skills)  หมายถึงความสามารถในการนํากฎ     สูตร 
ความคิดรวบยอด และ/หรือหลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม ทักษะ
ทางปญญาจะเปนความรูที่ผูเรียนเคยเรียนมากอน 

2. ลักษณะของปญหา (problem  schemata)  หมายถึง  ขอมูลในสมองที่เกี่ยวของกับการ 
แกปญหา ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งทีโ่จทยตองการกับสิ่งที่กําหนด 
ใหได  ขอมูลเหลา นี้ไดแก คําศัพท และวธีิการแกปญหาลักษณะตาง ๆ 

3.  การวางแผนหาคําตอบ   (planning   strategies)    หมายถึงความสามารถในการใช 
ทักษะทางปญญาและลักษณะของปญหาในการวางแผนแกปญหา  การวางแผนหาคาํตอบเปนกลวธีิ
การคิด (cognitive  strategies)  อยางหนึ่ง 

4. การตรวจสอบคําตอบ (validating the answer) หมายถึงความสามารถในการตรวจ
ยอนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของการแกปญหา ตลอดกระบวนการใน
การสอนคณิตศาสตรนั้น  เมือ่ผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด  ถาเปนเรื่องงายและผูเรียนสามารถทําได กจ็ะ
ฝกไปจนเกิดความชํานาญ (skill)  และใชขอเท็จจริงหรือหลักการและความคิดรวบยอดที่ไม
ซับซอน  อาจจะใชเพยีงขอเท็จจริงหรือหลักการหรือความคิดรวบยอดเดียวฝกซ้ําๆ  จนเกดิทักษะ  
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อยางไรก็ตามในตัวแบบฝกหดันั้นเมื่อใชหลาย ๆ  ขอเท็จจริง หรือหลายหลักการ หอืหลายความคดิ
รวบยอด  นักเรียนก็ไมสามารถจะทําไดจึงพบ “ปญหา” วาจะทําอยางไร 
 เมื่อผูเรียนพบ“ปญหา”จะเกดิการแกปญหาและตองถามตอไปอีกวาจะแกปญหาอยางไร  
การแกปญหานั้นม“ีกระบวนการแกปญหา”เมื่อผูเรียนสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหา
ก็จะแกปญหานั้นได  เมื่อไดฝกการแกปญหาบอย ๆ กจ็ะเกิดทักษะการแกปญหา (Problem solving 
skill) 
 โดโนแวน จอหนสัน และเจอรัล ไรชิ่ง  (Donovan Johnson and Jerald Rising 1982 , 
อางถึงใน  สมปอง  พรหมพื้น 2543 : 19-20) กลาววา การแกปญหาตองใชกระบวนการทางสมองที่
ซับซอน ซ่ึงประกอบดวย 

1. การมองเห็นภาพ  (Visualizing) 
2. การจินตนาการ (Imagining) 
3. การจัดกระทํากับวัตถุหรือส่ิงของ (Manipulation) 
4. การวิเคราะห (Analyzing) 
5. การสรุป (Abstracting) 
6. การโยงความคิด (Associating Ideas) 
นอกจากนี้ยังตองอาศัยความรูพื้นฐาน   มโนมติ    และทกัษะเกีย่วกับปญหานั้น ๆ   เชน  

ทักษะในการอาน  ความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเห็น  และการที่นักเรียนจะมคีวามสามารถ
ในการแกปญหาไดนัน้  นกัเรียนจะตองไดรับการฝกฝนใหมีความรูความสามารถพื้นฐานดังตอไปนี้ 

1. มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหา มคีวามเขาใจ มมีโนมติ และทกัษะในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ 
ปญหานั้น 

2. มีความสามารถในการอาน การแปลความ การตีความ และขยายความ 
3. มีความสามารถในการแปลงขอความเปนสัญลักษณหรือแผนภาพ 
4. มีความสามารถในการวิเคราะหขอความเกี่ยวของในระหวางขอมูลทีม่ีอยู หาความ 

เกี่ยวของระหวางขอมูลที่มีอยูกับประสบการณเกา 
5. มีความสามารถในการจัดระบบขอมูล  จัดลําดับขั้นตอน  การวิเคราะหหารูปแบบ 

และการหาขอสรุป 
6. มีความใฝใจใครรู  มีความกระตือรือรนและอยากรูอยากเห็น 
7. มีศรัทธา  กําลังใจ  และความอดทนในการแกปญหา 
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จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอการแกโจทยปญหา 
คณิตศาสตร  ประกอบดวย การมองเห็นภาพและการมองเห็นแนวทางในการแกปญหา ทักษะการ
คิดวิเคราะห เชื่อมโยงความคิด การคิดคํานวณ ความสามารถทางดานภาษา การอาน การแปลความ 
ตีความและขยายความและสุดทายคือความสนใจ ความกระตือรือรน และการฝกฝนของนักเรียน 
ขั้นตอนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได 
 การแกโจทยปญหา เปนการคิดแกปญหาตามสถานการณที่กําหนด มนีักคิดมากมายได
เสนอขั้นตอนแกโจทยปญหา ไวดังนี ้
 โพลยา (Polya  1957  ,  อางถึงใน  นิยม  ชัยวงศ  2544)  ไดกําหนดขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาไวดังนี ้

ขั้นท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา (Understand the Problem) เปนการทําความเขาใจใน
ปญหาเปนขั้นตอนในการหาแบบจําลองของคณิตศาสตร การนยิามศพัทขอมูลที่จําเปนตองเขามา
เกี่ยวของกับปญหานั้น ๆ ทาํความเขาใจใหกระจางวาอะไรคือความจริง อะไรคือเงือ่นไขและอะไร
คือเปาหมาย หรือส่ิงที่โจทยตองการทราบ 

ขั้นท่ี 2 วางแผนในการแกปญหา (Devising a Plan)  เปนขั้นตอนที่ตองอาศัยผลที่ได
จากขอมูลในขัน้ที่หนึ่ง    นําไปสูการวางแผนในการแกปญหา  เชน หาความสัมพันธระหวางขอมลู
จะตองแกปญหาใดกอนเพื่อที่จะไดคําตอบที่โจทยตองการ และมีกีว่ิธีที่จะทําใหไดคําตอบ 

ขั้นท่ี 3  ดําเนนิการตามแผน (Carry out the Plan)  เปนขั้นตอนที่เลือกวิธีการที่วางไว
ในขั้นตอนที่สอง ตองอาศัยเทคนิคทางคณติศาสตรที่เคยเรียนรู และทักษะบางอยางในการแกปญหา
ตามแผนที่คิดไวการดําเนินการตามแผนนีจ้ะรวมถึงการเขียนคําอธิบายถึงวิธีการแกปญหา
จนกระทั่งไดคาํตอบ 

ขั้นท่ี 4  มองยอนหลัง (Looking Back)  ขั้นนี้เปนการพิจารณาวาไดแกปญหาได
เรียบรอยครบถวนตามที่โจทยตองการหรอืไม คําตอบที่ไดเปนสิ่งที่เปนไปไดหรือไมไดอยางไร 

จากลักษณะการแกปญหาทีโ่พลยาแสดงไว จะเห็นวา การแกปญหาตองอาศัย
ความสามารถและศักยภาพหลายอยาง เชน การทําความเขาใจปญหาตองอาศัยความคิด วิจารณญาณ 
การคิดแผนแกปญหาตองอาศัยการคิดวิเคราะห สังเคราะห (ซ่ึงเปนความสามารถคอนขางสูง ใน
ทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรูของบลูม) และกระบวนการ อุปมาอุปไมยตองอาศัยความคิดสรางสรรค
อันไดแก ความคลอง ความคิดหลายทาง ความคิดริเร่ิม และความละเอียดลออ ในการตรวจสอบวา
ใชขอมูลเงื่อนไขหมดหรือไม มีแงมุมใดบางที่มองขามไปนอกจากนี้ ขั้นการตรวจตรายอนกลับ 
ตองใชความคดิวิจารณญาณ ดูความสมเหตุสมผลและผลของคําตอบที่ได เราจึงเหน็ไดวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

61

ความสามารถในการแกปญหาเกีย่วของกบัความคิดสรางสรรค ความคิดวิจารณญาณ และความคิด
ระดับสูงอยางแยกกันไมออก 
 ปเตอร (Peter 1984 ,อางถึงใน สัทธา  สืบดา 2545 : 78) ไดสรุปรวบรวมขั้นตอนการ
แกปญหาคณิตศาสตรจากบทความและงานวิจัยไวดังนี ้

1. อานโจทยปญหาอยางพินจิพิเคราะห 
2. หาสิ่งที่โจทยกําหนดให 
3. กําหนดสัญลักษณแทนตวัท่ีไมทราบคา 
4.เขียนความสมัพันธระหวางสิ่งที่ไมทราบคาและสิ่งที่ทราบคาเพื่อกําหนดกระบวนการ 

แกโจทยปญหา 
5. การคาดคะเนคําตอบที่เปนไปได 
6. คิดคํานวณแกโจทยปญหา 
7. ตรวจสอบคําตอบ 
8. สรุปคําตอบ 
ดไวท (Dwight 1966 : 47,อางถึงใน ปราณี  จงศรี 2545 : 44) เสนอแนะกระบวนการใน 

การสอนแกโจทยปญหาไว 7 ประการ คือ 
 1. ใหนกัเรียนอานโจทยทั้งหมดเพื่อทําความเขาใจอยางคราว ๆ 

2. อานทบทวนอีกครั้งหนึ่งและระบใุหไดวา 
    2.1 โจทยตองการใหหาอะไร 
    2.2  มีขอมูลอะไรบางที่เกี่ยวของกับปญหาที่โจทยตองการใหหาคําตอบ 

3. ระบุใหเห็นอยางชัดเจนถึงความเกีย่วของของสิ่งที่โจทยกําหนดใหกับสิ่งที่โจทยไม 
กําหนดให ที่จะนําไปสูการหาคําตอบ โดยแสดงออกเปนคําพูดหรือประโยคที่ชัดเจน 

4. เขียนประโยคสัญลักษณ 
5. คํานวณหรอืหาตัวเลขที่จะทําใหประโยคสัญลักษณเปนจริง 
6. ตรวจคําตอบ 
7. ใชคําหรือประโยคแสดงวธีิทํา 
ขั้นตอนทั้ง  7  ขอนี้  ดไวทระบุวา ขั้นที่ 3 , 4 และ 5  เปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหนกัเรียน 

สามารถแกโจทยปญหาไดด ี  กลาวคือ  จะตองฝกใหนักเรียนแยกแยะและวเิคราะหความสัมพันธ
ของขอความ ฝกใหเขยีนประโยคสัญลักษณ และสามารถคิดคํานวณไดอยางถูกตอง 

ครูลิค (Krulik  1977 ,อางถึงใน วีระศกัดิ์  เลิศโสภา 2544 : 30)       คณิตศาสตรใหไดผลดี 
นั้นจะตองเปนไปตามลําดับขั้นตอนตอไปนี ้
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 1.  อานโจทยและทําความเขาใจวา  โจทยถามอะไร  ตองการอะไร  มีขอมูลอะไรที่
โจทยบอก  แลวเร่ิมเขียนรูปแบบหรือประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตร 

      2.  หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่โจทยบอกกับขอมูลที่โจทยตองการทราบดวย  การ 
คิดยอนกลับ  เราเคยพบปญหาเชนนี้มากอนหรือไม  แลวเร่ิมตั้งสมมตฐิานหลาย ๆ ขอ เพื่อหาทาง
ทดสอบสมมติฐาน 

3.  หาวิธีการทีถู่กตองเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
4.  ตรวจสอบผลลัพธวาส่ิงที่คนพบนั้นเปนการตอบปญหาที่ถูกตองแนนอนเพยีงไร 
สุนีย  เหมะประสิทธิ์  (2534 : 15)  เสนอลําดับขั้นตอนในการแกโจทยปญหา ดังนี ้
1. ขั้นวิเคราะหโจทยปญหา      ฝกใหนกัเรียนรูจักสังเกตและวเิคราะหวาสวนใดของ 

โจทยคือส่ิงที่โจทยตองการ  สวนใดคอืส่ิงที่โจทยกําหนดให  ฝกวิเคราะหวาโจทยนัน้มีขอมูล
เพียงพอหรือไม ขอมูลใดจําเปนหรือไมจําเปนตอการแกปญหา 

2.ขั้นวิธีแกโจทยปญหา        ฝกใหนกัเรียนมีมโนมติเกี่ยวกับการบวก  ลบ  คูณ  และ 
หารเชื่อมโยงความสัมพันธกับขอมูล ตีความโจทยและแปลงโจทยเปนรูป แผนภาพ และประโยค
สัญลักษณที่ถูกตอง  โดยไมควรใหนักเรียนจําคําหลัก ควรฝกโดยอาศัยหลักเหตุผลและความจรงิ
เปนสําคัญ 

3. ขั้นคํานวณ  ฝกใหนกัเรียนมีทักษะในการคาํนวณ มีความแมนยํา และรอบคอบใน 
การคํานวณ 

4. ขั้นพิจารณาความเปนไปไดของคําตอบ    เมื่อไดคําตอบแลวควรฝกใหนักเรยีนรูจกั 
สังเกต  คิดวิเคราะหวาคําตอบที่ไดนั้นมีความเปนไปได และสมเหตุสมผลหรือไม 

5. ขั้นตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ  ฝกใหนักเรยีนรูจักการตรวจสอบความ 
ถูกตองของคําตอบ ทําได 3 วิธี คือ การประมาณคําตอบ (คิดในใจ) ใชวิธีใหม และใชวิธีเดิม 
 กระทรวงศกึษาธิการ , ศูนยพัฒนาหลักสูตร (2541 : 5-6)  ไดเสนอแนะขัน้ตอนใน    
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี ้
 1.กอนที่ครูผูสอนจะใหนกัเรยีน เรียนแกปญหา  ครูผูสอนควรใหนักเรยีนอาน
สถานการณใหเขาใจ แลวใหนักเรยีนพจิารณาดูวาสถานการณใหรายละเอียดอะไรบาง แลวจําแนก
สถานการณออกเปน 

1.1 ส่ิงที่สถานการณใหมา 
 1.2  ส่ิงที่ตองการใหหา 

   1.3 ในสถานการณมีการซอนเงื่อนไขในการแกปญหาไวหรือไม  และนักเรียน 
สามารถเดาหรือคาดคะเนคําตอบที่เปนไปได ไดหรือไม 
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2. วางแผนแกปญหา    สถานการณทีก่ําหนดใหจะมวีธีิแกปญหามากมาย    ครูอาจยก 
ตัวอยางแสดงวิธีการแกปญหาแตละวิธีใหนักเรียนดู  เพือ่เปนแนวทางใหนกัเรียน  นักเรียนบางคน
อาจมีวิธีแกปญหาแตกตางไปจากที่ครูเสนอแนะก็ได  ครูไมควรยึดตดิกับคําตอบเทานั้น  ครูควรดู  
วิธีการแกปญหาของนักเรยีน  ในการสอนทุกครั้งควรมีการสรุป  ช้ีแนะใหนกัเรียนไดพิจารณา
วิธีการแกปญหา เพื่อสรางนิสัยใหนักเรยีนคิดวางแผนกอนลงมือทํา  และรูจักเลือกวิธีการแกปญหา
ที่งาย ส้ัน และสะดวกที่สุด 

    ยุทธวิธีในการแกปญหามหีลายวิธี เชน 
- เดาและตรวจสอบ (Guess and Check) 
- ทําปญหาใหงายลง (Make a Simplier Problem) 
- คนหารูปแบบ (Look for a Pattern) 
- วาดรูป หรือแผนภาพ (Draw a Picture) 
- ทําตาราง (Make a Table) 
- แจงกรณีอยางมีระบบ (Make an Organized List) 
- ทํายอนกลับ (Work Backward) 
- ใชหลักเหตุผล (Use Logical Reasoning) 
- การแสดงบทบาทสมมุติ (Simulation) 

3.แกปญหาตามแผนที่วางไวครูผูสอนควรใหนักเรยีนเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม ตาม 
ความสามารถของนักเรียนแตละคน  ครูผูสอนไมควรจะกําหนดวานักเรียนจะตองใชยุทธวิธีนีจ้งึ
ถูกตองและในบางสถานการณอาจใชหลายยุทธวิธีผสมกันก็ได  ถานักเรียนยังคิดหายุทธวิธีที่
เหมาะสมในการแกปญหาไมได  ครูผูสอนควรใหการเสริมแรงทางบวก  เพื่อใหนกัเรียนมกีําลังใจ
ในการทําตอไป ครูควรฝกใหนักเรยีนตรวจสอบการวางแผนกอนทีจ่ะลงมือทําตามแผน โดย
พิจารณาความเปนไปได ความถูกตองของแผนที่วางไววาเหมาะสมกับการแกปญหาหรือไม  ปญหา
บางปญหาในชีวิตจริงไมสามารถนําวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชไดโดยตรง  ครูควรฝกใหนักเรยีน
พิจารณาและปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสม 

4. ตรวจสอบ  ครูผูสอนสวนใหญจะมองขามความสําคัญของการตรวจสอบ  เนื่องจาก 
การจัดการเรยีนการสอนในปจจุบัน มกัใหความสําคญัของคําตอบที่ถูกตอง มากกวาการคํานงึถึง
กระบวนการในการคิด  จงึมีแนวโนมวาครูผูสอนจะหยุดทําการสอนทันทีเมื่อนักเรียนไดผลลัพธ
แลว  ครูผูสอนไมควรปลอยใหสภาพการจัดการเรยีนการสอนมีลักษณะดังทีก่ลาวนี้ แตควรจัด
กิจกรรมใหนกัเรียนไดมองยอนกลับไปทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาแลว  โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบ  และพิจารณาวานาจะมีคําตอบอื่น  หรือวิธีการคิดอยางอืน่
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อีกหรือไม  โดยครูผูสอนอาจใชคําถามเพื่อชวยใหนักเรียนมองยอนกลับ หรือตรวจสอบขั้นตอน
ตาง ๆ ในลักษณะตอไปนี้ เชน  วิธีการที่ใชแกโจทยปญหาสมเหตสุมผลหรือไม  สามารถพิสูจน
ผลลัพธที่ไดวาเปนความจริงหรือไม สามารถใชวิธีการอื่นในการแกโจทยปญหาขอเดิมนี้ไดอีก
หรือไม  และวธีิการที่นักเรียนใชจะสามารถนําไปใชแกปญหาอื่น ๆ ไดบางหรือไม 

หลังจากที่ครูใหนักเรยีนแกสถานการณตาง ๆ  แลวอาจจะมีการฝกทักษะในการ 
แกปญหา (มตีัวอยางใหในบางสถานการณ)  หรือฝกการสรางโจทยปญหา  โดยอาศัยสถานการณ
จากสภาพแวดลอม  จากกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตจริง  รวมทั้งดัดแปลงจากปญหาเดิม เพื่อฝกการมอง
ไปขางหนา ความเคยชนิจากกระบวนการเหลานี้ จะชวยสงเสริมใหนักเรยีนเปนนักแกปญหาทีม่ี
ความสามารถตอไป 

วันเพ็ญ  ผลอุดม  (2546 : 33)   ไดเสนอขัน้ตอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดเปน   
4  ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหา 
2. ขั้นกําหนดทางเลือกที่ดีทีสุ่ดในการแกโจทยปญหา 
3. ขั้นการคิดคาํนวณ 
4. ขั้นการตรวจคําตอบ 
จากขั้นตอนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตน       จงึพอสรุปไดวา  

การแกโจทยปญหาประกอบดวย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะหโจทยปญหา  2) ขั้นการ
หาวิธีแกโจทยปญหา  3) ขั้นดําเนินการแกโจทยปญหา และ 4) ขั้นตรวจสอบความถูกตอง 
การฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 การฝกทักษะการแกโจทยปญหาก็มีลักษณะคลายกับการฝกทักษะการคิดเลขเร็ว
กลาวคือ ทักษะตาง ๆจะเกิดไดนั้นจําเปนจะตองอาศัยเทคนิคบางประการมาชวย  (สุวร  กาญจนมยรู 
2544 : 49)  “นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาเปน และแกโจทยปญหาไดรวดเร็ว กต็อเมื่อนักเรยีนมี
ทักษะในการแกโจทยปญหา” 
 การแกโจทยปญหาเปน หมายถึง มีวิธีแกโจทยปญหาหนึง่ ๆ อยางนอย 1 วิธี  นักเรียน
จะมีทักษะในการแกโจทยปญหาตองอาศัยเทคนิคชวย  เทคนิคในการแกโจทยปญหา ไดแก 
 1.เทคนิคการอานโจทยปญหา จะตองอานแบงวรรคตอนถูกตอง  อานซ้ําเพื่อจับใจความ
สําคัญของโจทยวา กลาวถึงเรื่องอะไร อยางไร  
 2.เทคนิคการใชคําถาม จะตองฝกใหเปนคนถามเกง ถามถึงประเด็นสาํคัญวา ขอความ
ของโจทยปญหาทั้งหมดนั้นมีกี่ตอน  ตอนใดเปนสิ่งกําหนดให และตอนใดเปนสิ่งที่โจทยถามหรือ
โจทยตองการทราบ 
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 3.เทคนิคการวาดภาพประกอบโจทยปญหา  เพื่อทําใหขอความในโจทยปญหาชัดเจน
เพราะมีภาพ ประกอบ นักเรียนหลายคนเขาใจขอความของโจทยหลังจากวาดภาพประกอบแลว 
 4.เทคนิคการแตงโจทยปญหาที่เปนตัวอยาง  โดยเริ่มจากโจทยปญหาที่ไมซับซอนและ
ใชตัวเลขมีคานอย ๆ กอน แลวคอย ๆ แตงโจทยปญหาที่คอนขางซับซอนขึ้น  ใชตัวเลขที่มีคามาก
ขึ้น เพื่อใหนักเรียนตีความ แปลความและสรุปความ ตลอดจนวิเคราะหขอความในโจทยได 

หากนกัเรียนสามารถคิดวิธีในการแกโจทยปญหาไดจากงายไปหายาก  ก็จะทําใหนักเรียนม ี
ความเชื่อมั่นตวัเองวา แกโจทยปญหาเปน 
 5.  เทคนิคการแปลความและสรุปความมาเปนประโยคสญัลักษณ  นกัเรียนตองสามารถ
วิเคราะหขอ ความที่เปนสิ่งกาํหนดให กบัสิ่งที่โจทยตองการทราบวามีความสัมพันธกนัอยางไร จะ
มีลูทางในการหาคําตอบหรอืแกโจทยปญหานั้นไดดวยวธีิการใด 

6.  เทคนิคการเขียนแสดงวิธีทํา  นักเรียนจะตองเขียนขอความแสดงวิธีทําในแตละขอ 
อยางสั้น ๆ แตตองชัดเจนและรัดกุม ส่ือความหมายไดดีตามเจตนาของโจทยปญหานั้น และหาวธีิ
ทําหลาย ๆ วิธีเทาที่จะสามารถคิดวิธีได 

ดวงเดือน  ออนนวม (2535 : 129-133)   ไดกลาวถึงเทคนคิตาง ๆ ที่ชวยพัฒนา 
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนดังนี ้

1.  การใชโจทยปญหาที่นกัเรียนสนใจ  แบงได  2 ประเภท คือ 
         1.1 เปนโจทยปญหาที่ไดมาจากสภาพการณที่นกัเรียนพบจริง ๆ  จากการที่นกัเรียน

ทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การตดัสินใจวาฝายใดชนะการเลนเกม เปนตน 
         1.2  เปนโจทยปญหาทีไ่มไดมาจากสภาพการณที่นกัเรียนพบจริง ๆ  ในชั้นเรยีน แต
เปนสภาพการณที่นักเรียนนกึถึงหรือคิดถึงได เชน การวางแผนไปเทีย่วรวมกันและประมาณวาจะ
ใชจายเทาไร  จะตองใชเวลานานเทาไรจึงจะเก็บเงนิไวใชจายไดพอ เปนตน 

2.  การแสดงบทบาทสมมติ 
3.  การเปรียบเทียบ    เปนการพยายามใหนกัเรียนมองเหน็วิธีการในการหาคําตอบของ 

โจทยปญหาทีย่าก  โดยการคิดปญหางาย ๆ ที่คลายกับโจทยปญหาทีย่าก  โดยเปลี่ยนจากตวัเลขทีม่ี
คามากใหเปนตัวเลขที่มีคานอย  ซ่ึงจะชวยใหนกัเรยีนเห็นวิธีการแกโจทยปญหาไดงายขึ้นเพราะ
เปนโจทยปญหาชนิดเดียวกนั 
 4. การหาคําตอบงาย ๆ ดวยการคิดในใจ  การนําโจทยปญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน  และกิจกรรมในหองเรยีนเปนโจทยปญหางาย ๆ มาใหนกัเรียนฝกทักษะในการหา
คําตอบ โดยไมตองใชการเขยีน 
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 5. การประมาณคําตอบ  นกัเรียนควรไดรับการกระตุนและไดรับการแนะนําในการหา
คําตอบจนติดเปนนิสัย  ที่จะตองประมาณคําตอบกอนแกปญหาทุกครัง้ 
 6. การตรวจความสัมพันธตาง ๆ  มีความสัมพันธหลายอยางที่เปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการแกปญหาผูที่แกปญหาไดดีควรจดจาํความสัมพันธตาง ๆ เชน ป  เดือน  วนั  สัปดาห  เปนตน 
 7.  การจดจําวธีิการแกปญหาเฉพาะอยาง   โจทยปญหาบางชนิดมีรูปแบบในการ
แกปญหาเฉพาะตัว  ถาหากนักเรียนสามารถจดจําวิธีการนี้ได  ก็สามารถนําไปแกปญหาที่อยูใน
ลักษณะเดยีวกนัได 
 8.  การจดจําสูตรตาง ๆ  การคํานวณโดยใชสูตรชวยในการหาคําตอบไดเร็วขึ้นดังนั้น
ความสามารถในการจดจําสูตรอยางทราบความหมาย   ก็จะมีสวนพัฒนาความสามารถในการแก
โจทยปญหาใหแกนักเรยีนได 
 9.  การใชโจทยปญหาหลายระดับ     เนื่องจากนกัเรยีนในชั้นยอมมีระดับความสนใจ  
เหตุจูงใจ  และวุฒภิาวะในการเรียนคณิตศาสตรตางกัน  ดังนั้นโจทยปญหาที่ใหนักเรียนจึงควรยาก
พอที่จะทาทายความสามารถของนักเรียน    แตตองไมยากเกินไปจนทําใหเกิดความคบัของใจ  ครู
ตองพยายามจดัโจทยปญหาใหเหมาะกับประสบการณของนักเรียน  ซ่ึงครูทําไดโดยจัดโอกาสให
นักเรียนพบกบัโจทยปญหาในระดบัตาง ๆ กัน 
 10.  การใชโจทยปญหาหลาย ๆ แบบ 
 11 . การหาคําตอบดวยการทาํหลาย ๆ วิธี 

12. การวิเคราะหโจทยปญหา คือแยกแยะดวูาโจทยปญหากําหนดอะไรใหบาง โจทย
ตองการใหหาอะไร ซ่ึงจะชวยใหเขาใจโจทยดยีิ่งขึ้นแลวจึงเลือกขอมูลที่จําเปนตองใชในการแก 
โจทยปญหาไวกําจดัขอมูลที่ไมจําเปนออกจึงทําใหมองเห็นทางวาจะใชวิธีใดในการแกโจทยปญหา 

13. การแปลงสภาพของโจทยปญหาใหเปนประโยคสญัลักษณ ความสามารถในการ
เขียนประโยคสัญลักษณ แสดงถึง ความสามารถของนักเรียนในการแปลความหมายของโจทย ซ่ึง
วิธีการที่ชวยใหนักเรยีนรูจกัคิดวิเคราะหโจทยปญหากอนการคํานวณหาคําตอบ ตลอดจนวิธีการใน
การแกโจทยปญหา นักเรยีนจึงเขียนประโยคสัญลักษณได 
 14. การสรางโจทยปญหา  การสรางโจทยปญหาเปนทางหนึ่งที่แสดงถึงความเขาใจ
โจทยปญหาตาง ๆ ซ่ึงทําไดหลายวิธี เชน การสรางโจทยปญหาจากประโยคสัญลักษณ การให
นักเรียนสรางโจทยปญหาเพียงบางสวน การใหนกัเรียนสรางโจทยปญหาเองทั้งหมด 
  15. การฝกทกัษะการอานทีจ่ําเปนตอการแกโจทยปญหา จากเทคนิคที่กลาวมาขางตน 
จะเห็นวามีทั้งเทคนิคที่คลายคลึงกัน  และเทคนิคที่แตกตางกัน แตครูผูสอนก็สามารถนํามาประยุกต 
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ใชในการจัดกระบวนการเรยีนรูได ซ่ึงหากใชเทคนิคที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพของ    
การจัดกระบวนการเรียนรูกจ็ะสามารถทําใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
บทบาทของครูในการเตรียมการสอน 
 โพลยา (Polya 1957  ,อางถึงใน กรมวิชาการ, ศูนยพฒันาหนังสือ 2544 : 70-71) ได
กลาวถึงบทบาทของครูในการแกปญหาวา “งานที่สําคัญที่สุดของครู คือ การชวยเหลือนกัเรียน
ในขณะแกปญหาและตองการความชวยเหลือ ในการแกปญหานกัเรียนตองการเวลาในการคิด 
พิจารณา วเิคราะหคําถาม หาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบ” บทบาทของครูในการแกปญหาจึงเปน
เร่ืองสําคัญ และมีขอควรคํานงึในการสอนดวย 

1. ในการเตรียมการสอนการแกปญหา มีขอความคํานึงดังนี ้
1.1 กอนการแกปญหา 

- ควรอธิบายใหมองเห็นความสําคัญของการอานโจทยปญหา     อานโจทย
อยางระมัดระวัง คิดขณะที่อานและใหความสนใจกับคํา หรือขอความที่ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- ควรกระตุนใหนักเรียนสนใจกับขอมูลตางๆ ในโจทยปญหา   และพยายาม
ทําความเขาใจในแตละประโยคของโจทย 

- เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็วาจะใชวิธีการใดในการ
แกปญหา ในกรณีที่นักเรยีนตอบผิด ครูควรใหกําลังใจและใหเวลานักเรียนคิด 

- ควรทดลองแกโจทยปญหานัน้กอน    เตรยีมคําถาม ละวิธีการที่เปนไปได 
ทั้งหมดในการแกโจทยปญหานั้น 

1.2 ระวังการแกปญหา 
- ควรตระหนักในจุดออนของนักเรียนในการแกปญหา 
- ชวยเสนอแนะวิธีแกปญหาในกรณีทีน่ักเรยีนมีปญหาทําไมได 
- ชวยกระตุนใหใชวิธีการคิดทีแ่ตกตางจากวธีิที่ใช 
- ใหตรวจทานงานที่ทําหลังจากทําเสร็จแลว 

1.3 หลังการแกปญหา 
- ควรเปดโอกาสใหแสดงวิธีทํา อธิบายแนวคิด ตลอดจนบอกคําตอบ 
- ควรถามวานักเรียนใชความรูอะไรบางในการแกปญหาขอนี้ 
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2. ปฏิบตัิตามขั้นตอนของการแกปญหา 4 ขั้นตอน มีดังนี ้
2.1 การทําความเขาใจปญหา  ครูควรกระตุนใหนักเรียนอานโจทยปญหา แลวถาม

คําถามวานักเรยีนเขาใจโจทยปญหาเพียงใด โจทยกําหนดอะไรมาให โจทยตองการใหหาอะไร ใน
กรณีที่ทํางานเปนกลุม สมาชิกในกลุมอาจจะชวยกันตั้งคําถามเพื่อใหเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้
อาจจะเปลีย่นโจทยปญหาเปนคําพูดของตนเอง 

2.2 การวางแผนการแกปญหา     ครูควรกระตุนใหนักเรยีนพิจารณาความสัมพันธ
ของขอมูลในโจทยปญหา และถามวาเคยเหน็โจทยลักษณะนี้มากอนหรือไม ถาเคยใชวิธีการใด โดย
ใหบอกยุทธวธีิการแกปญหานั้น 

2.3 การดําเนนิการตามแผน  เมื่อนักเรียนวางแผนการแกปญหาแลว ควรไดรับ
การกระตุนจากครู ใหลงมือแกปญหาตามแผนที่วางไว ถาแผนที่วางไวใชไมได ควรกระตุนใหใช
วิธีใหม และใหคําแนะนําในกรณีทีน่ักเรยีนตองการความชวยเหลือ 

2.4 การตรวจสอบผล/คําตอบ  ขั้นตอนนี้มีความสําคัญในการแกปญหา      เพราะ 
เปนการตรวจสอบความเขาใจ ความเปนเหตุเปนผลของคําตอบที่ได ครูอาจจะถามใหนกัเรียน
อธิบายวิธีการทํา  และวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการแกปญหา ซ่ึงจะมีหลายวิธี 

กรมวิชาการ (2544 : 74-75) ไดสรุปบทบาทของครูในการสอนการแกปญหา 
คณิตศาสตรไวดังนี ้

1. กอนการแกปญหา 
1.1 ใหอานโจทยปญหา ในกรณีที่นักเรียนยังอานโจทยไมได เชน นกัเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 1 ครูควรอานโจทยใหนกัเรียนฟงทั้งหอง 
1.2 ใหอภิปรายโจทยปญหา เพื่อพิจารณาสิ่งที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ 

คําตอบหรือโจทยถามอะไร และส่ิงที่โจทยกําหนดใหสัมพันธกับสิ่งที่โจทยถามอยางไร 
1.3 ใหชวยกนัแสดงความคิดเหน็วาจะใชวิธีการใด ในการแกโจทยปญหา 

2. ระหวางการแกปญหา 
2.1 สังเกตและถามนักเรียนวา    นักเรียนกําลังแกปญหาโดยใชวิธีการใด  หรือทําถึง 

ขั้นตอนใด   เชน   เขียนประโยคสัญลักษณใช  สมบัติการเทากันของการบวกในการแกสมการหรอื
แทนคาตัวแปร เพื่อหาคําตอบ เปนตน 

2.2 ใหนกัเรียนเสนอแนวคิดหรอืวิธีการที่แตกตางไป (ถามี) 
2.3 ใหนกัเรียนตอบคําถามของโจทยปญหา 

3. หลังการแกปญหา 
3.1 ใหชวยกนัอภปิรายคําตอบ บอกเหตุผล ตรวจสอบ คําตอบ คิดยอนกลับ 
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3.2 ใหเชื่อมโยงโจทยปญหานี้กบัโจทยปญหาตาง ๆ ที่เคยพบในการเรยีนเนื้อหานี้
วา เหมือนกันหรือแตกตางกนัอยางไร 

3.3 ใหลองเขียนโจทยปญหาของเนื้อหานี้ จากโจทยที่งายไปสูโจทยที่สลับซับซอน 
บทบาทของครูดังที่กลาวมาขางตนมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของการสอน 

ครูควรใหความเปนกันเองกบันักเรียน ยอมรับฟงความคิดเห็นของนกัเรียน สรางบรรยากาศในการ
เรียน ใชหลักมนุษยสัมพนัธทั้งในขณะทําการสอนและในชวงเวลาอื่นๆ พยายามใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากทีสุ่ด และใหความชวยเหลือเมือ่นักเรียนพบปญหา หากครู
ปฏิบัติไดดังนี้ ก็จะทําใหนักเรียนเกดิความเชื่อมั่นและพรอมที่จะรับรูในสิ่งที่ครูสอน 

 
 เทคนิค KWDL 

  
เทคนิค KWDL  เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล 

(Ogel 1986)  ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนตองมีความสามารถในการอาน
กอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมีคุณภาพมากขึ้น ดวยเทคนคิ KWL, KWDL และ KWL 
plus วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ KWDL มีขั้นตอนการดําเนินการ
เชนเดยีวกันกบั KWL เพียงแตเพิ่ม ขั้น D ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตอนที่ 4 ซ่ึง KWDL มาจากคําถามที่วา 

 K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร) 
 W: เราตองการรู , ตองการทราบอะไร (What we want to know) หรือโจทยใหอะไร 

บอกอะไรบาง 
 D: เราทําอะไร , อยางไร (What we do และหาคําตอบ) หรือเรามีวิธีการอยางไรบาง 

หรือมีวิธีดําเนนิการเพื่อหาคาํตอบอยางไร 
 L: เราเรียนรูอะไรจาก (การดําเนินการ ขั้นที่ 3) (What we learned) ซ่ึงคือ คําตอบสาระ

ความรูและวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน 
การกําหนดขัน้ตอนของเทคนิค KWDL การมีคําถามนําเพื่อใหแสวงหาบันทึกขอมูล

ตามที่ตองการในแตละขั้น จะชวยสงเสริมการอานมากขึ้น โดยเฉพาะการอานเชิงวเิคราะห การนํา
กระบวนการหรือเทคนิค KWDL ไปใชในการสอนคณิตศาสตร โดยเฉพาะดานโจทยปญหาของ
นักเรียนทุกระดับชั้นจะมีปญหามากที่สุด เนื่องจากการอานโจทยไมเขาใจชัดเจน วิเคราะหโจทยไม
เปน เปนปจจัยสําคัญปจจยัหนึ่ง นอกจากการคิดคํานวณไมเปน ครูตองเตรียมแผนผัง KWDL 
เชนเดยีวกับเทคนิค KWL ในตอนเริ่มตนบทเรียนที่ครูอธิบาย โดยครูและนักเรียนรวมกันเรียนรูทาํ
ความเขาใจ ซ่ึงตองมีแผนผัง KWDL ประกอบใหเห็นชดัเจนทกุคนดวย การฝกทําแบบฝกหัดแบบมี
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สวนรวม นักเรียนจะตองมแีผนผัง KWDL ของตัวเองเพื่อเติมขอความดวยเชนกนั แตควรใหใช
รวมกัน 2 คน ตอ 1 ชุด จะเหมาะสมกวา เพราะมุงเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกนัดวย ดังตวัอยาง
ตาราง KWDL (วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 96-97) ตอไปนี ้

 
ตารางที่ 7  แผนผัง KWDL : โจทยปญหาคณิตศาสตร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

 W/มีวิธีการอยางไร  
ใชวิธีอะไรไดบาง 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได L และ 
คิดคําตอบอยางไร 

1. --------- 
2. --------- 
3. --------- 
4. --------- 

1. --------- 
2. --------- 
3. --------- 
4. --------- 

แสดงวิธีทํา ----- 
วิธีที่ 1 
วิธีที่ 2 
วิธีที่ 3 

คําตอบ ----- 
 
สรุปขั้นตอน 

ที่มา : วัชรา เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ (นครปฐม : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร , 2547) , 97. 
 
KWDL : เทคนิคในการจัดการและบันทึกผลงาน 

 การชี้แนะการทํางานของเดก็ในการทดลองนี้ ไดนําเทคนิค K-W-L ของ Ogle มาใช คือ 
K     What we know. 
W   What we want to know. 
D    What we did. 
L     What we learned. 

ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นสําหรับการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรเทคนิค KWL นี้ Ogle ได
พัฒนาขึ้นสําหรับชวยการอานเพื่อความเขาใจ เปนเทคนิคที่ ช้ีแนะใหผูอานใชขั้นตอนเชนเดียวกับ
ผูอานที่เชี่ยวชาญแลว ใชอยูเทคนิคนี้สามารถประยุกตใชกับการคนหาวธีิการตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
ได 
  K คือ รูอะไรอยูบางแลว 

  ในขั้นตอนนี้ ผูอานระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อานวารู อะไรอยูบางแลวครูทําหนาที่
บันทึกคําตอบและชวยนกัเรยีนจดัหมวดหมู ของขอมูลเหลานั้น ชวยอธิบายความเขาใจที่อาจ
คลาดเคลื่อน หรือ ชวยอธิบายใหชัดเจนยิง่ขึ้น 
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สําหรับการแกโจทยปญหาเปนกลุม ขั้นตอน 'K' จะเกีย่วของ กับการอานโจทยปญหา 
ตีความ ถกแถลงเกี่ยวกับขอมูลที่ใหมา อาจ รวมทั้งกระบวนวิธีอ่ืน เชน ลงมือปฏิบัติตามที่ปญหา
กําหนด วาดรูป ทําแผนภูม ิ เพื่อวานกัเรียนจะไดเขาใจปญหาและรูวาตนรูอะไรบาง แลวเกีย่วกับ
ปญหานั้น 

 W คือ ตองการจะรูอะไร 
 ดวยการชี้แนะจากครู นกัเรยีนจะบอกสิ่งที่พวกเขาตองการเรียน รูไดบอยครั้งนักเรยีน

จะมีคําถามที่ยงัไมไดตอบในเรื่องที่อาน หรือนักเรียนอาจยกหวัขอที่ยังไมไดถกแถลงกนัขึ้นมา และ
ตองคนหา จากแหลงความรูอ่ืน เพื่อที่จะหาคําตอบและขอมูลเหลานั้น 

สําหรับการแกโจทยปญหานัน้ ขั้นตอน 'W' จะเกีย่วของเรื่องที่โจทยถามวาคําถามคือ
อะไร และคําถามนั้น หมายความวากระไรสวนขั้นตอนที่วาตองการรูอะไรนั้นอาจเกี่ยวของ กับการ
ตัดสินใจของนักเรียนในการวางแผนจะแกปญหา พวกเขาอาจตกลงกัน วาจําเปนตองไปหาขอมูล 
และตองตัดสนิใจวาจะไปหาแหลงขอมูลที่ไหน หรือบางครั้งอาจตองทําโพล หรืออาจตองไปคุยกบั
ใคร ๆ หรืออาจตองทํา การวดั ทําการทดลองหรือตองไปคนควาจากหนังสือตาง ๆ 
  L คือ ไดเรียนรูอะไร 

  ขั้นตอนนี้ของ Ogle ใหนักเรียนอานในใจและบันทึกวาไดรู อะไรบาง แลวนํามาเลาสู
กันฟง แลวบนัทึกไวขั้นตอนนี้ชวยให ผูเรียนไดขดัเกลาและขยายความคิดเห็นทั้งกระบวนการอาน
และกระบวน การเขียน 

ในการแกโจทยปญหา ขั้นตอน 'L' นี้ประสงคใหผูเรียนบอก คําตอบรวมทั้งอธิบายและ
ช้ีแจงถึงขั้นตอนของการดําเนินการแกปญหา พวกเขาอาจใหผูอ่ืนชวยตรวจสอบเพื่อความแนใจ 
หรือพวกเขาอาจพูด กันถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบของพวกเขาเองกลุมนักเรียนจะไดรับ การ
สงเสริมใหเหน็ผลสะทอนและไดเขียนเกีย่วกับขอมูลทั่วไปที่ได เรียนรู ตัวอยางเชน นักเรียนกลุม
หนึ่งอาจเขยีนและพูดเกี่ยวกบั เร่ืองวิธีการวาดภาพชวยไดอยาไร หรือการที่พวกเขาไดใชกระบวน
วิธี เดาและตรวจสอบอยางไร เปนตน 
  นอกเหนือจากขั้นตอนของ Ogle แลวในทางคณิตศาสตรไดเพิ่มขั้น ตอน 'D' อีก 1 
ขั้นตอน คือ 'ไดทําอะไรไปแลวบาง' สมาชิกของกลุม ไดใชแบบบันทึกไปดวยขณะที่แกปญหา 
ขั้นตอน 'รูอะไรบาง แลว' และ 'ตองการจะรูอะไร' นั้น ไดชวยใหพวกเขาเขาใจปญหา แลววางแผน
ที่จะหาวิธีแก แลวจึงประเมนิคําตอบสวนการบรรยายวา 'ไดทําอะไรไปแลวบาง' แลวบันทึกไวนัน้
ชวยใหนกัเรียนคิดอยาง มีสติถึงแผนและกระบวนการดําเนินงานทีพ่วกเขาไดใชในขณะที่ทํางาน 
ในการแกปญหา ขั้นตอน 'D' นี้ไดจัดไวในลําดับที่ 3 กอนขั้นตอน 'L' 
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 เทคนิค KWDL เปนเทคนิคที่ชวยใหนกัเรยีนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาคณิตสาสตร
ไดอยางเปนลําดับขั้นตอน  สามารถมองโจทยไดอยางลึกซึ้งและแกโจทยปญหาไดดวยวิธีการที่
หลากหลาย ผูวิจัยจึงนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอนแกโจทยปญหาการบวก และการลบของ
นักเรียน 
 

วิธีสอนตามรปูแบบของฮันเตอร 
 

วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร (Hunter’s Model  of  Teaching)  เปนรูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Teaching Model) ซ่ึงในที่นีห้มายถึง  กระบวนการเรยีนการสอนที่ชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงค    รูปแบบการสอนและวิธีการสอนแบบตาง ๆ ของครูยอม
สงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนไดตาง ๆ กนั  ดังนั้นรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนแตละแบบยอม
เหมาะสมกับแตละระดับของจุดประสงคในการเรียนรูของผูเรียน เชน จุดประสงคการเรียนรูของ
ผูเรียนอยูในระดับใหรู จํา และเขาใจ นําไปใชได  ยอมจะเหมาะสมกับรูปแบบการสอน หรือวธีิ
สอนเฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่งในทํานองเดียวกนั   รูปแบบการสอนหรือวธีิสอนเพื่อใหผูเรียนเกดิความรู  
ความจํา ความเขาใจและนําไปใชได  ยอมจะไมเหมาะกับที่จะนําไปใชสอนเพื่อใหผูเรียนคิดเปน  
แกปญหาเปน เปนตน  ซ่ึงรูปแบบการสอนดังตอไปนีจ้ะใชไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
กับการสงเสริมพัฒนาการเรยีนรู ดานความรู (Cognitive level) มากที่สุด  โดยเฉพาะในรายวิชาที่
มุงเนนการพัฒนาทักษะใหกบัผูเรียน (Skills) ในทุกดาน (วัชรา  เลาเรียนดี 2547 : 50) 
 คําวา รูปแบบการสอน (Teaching Model)  หมายถึง  กระบวนการที่เปนขัน้ตอน
ตามลําดับ ในการจัดการเรยีนการสอนของครูโดยทั่วไป จะประกอบดวย กระบวนการดําเนนิ      
การสอนใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําสูบทเรียน  ขั้นสอน  ขั้นสรุปและประเมินผล  ซ่ึงแตละขั้นตอนจะ
มีรายละเอียดของกิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนที่แตกตางกันไปตามสมรรถภาพและ
ศักยภาพในการสอนของครู  ซ่ึงครูควรจะตองมีศักยภาพและสมรรถภาพในดานการสอน  ในอันที่
จะสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  คําวา ครูทีม่ีสมรรถภาพ (Competency)  ตามความคดิ
ของฮันเตอร ก็คือ ครูที่รูดีวาตนเองและนักเรียนกําลังทําอะไรอยู  ทําอยางไร  และทําไมถึงได
ประสบผลสําเร็จ และปฏิบัตงิานในหนาทีด่วยความตั้งใจ 
 เมดิลีน  ฮันเตอร เปนศาสตราจารยดานการบริหารการศึกษาและการศึกษา รูปแบบ   
การสอนของฮันเตอรไดรับความนยิมและใชกันอยางกวางขวางมาตั้งแตป 1970  นอกจากนี้ฮันเตอร
ยังมีผลงานทางการศึกษาอีกมากมาย (Marilyn 2005) รูปแบบการสอนของฮันเตอรเปนรูปแบบการ
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สอนที่ออกแบบมาอยางรวมสมัย มีวัตถุประสงคชัดเจนสาํหรับนักเรยีน เปนรูปแบบทีม่ีประโยชน
อยางมากสําหรับบทเรียนทีต่องการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อฝกทักษะ (Wilson 2002) 
 รูปแบบการสอนตามแนวคดิของ ฮันเตอร มีพื้นฐานจากทฤษฎกีารสอนและการฝก
ปฏิบัติรวมทั้งความเชื่อที่วาการสอนนั้นจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปโดยเนนความเปนวิทยาศาสตร
ของการสอน  และแนวคิดเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเหตุและผล  ความสําเร็จหรือ
ประสิทธิภาพของการเรียนที่ไดจากการเรยีนรูส่ิงใหม ๆ  ในขณะเดยีวกันฮันเตอรจะมองครูในฐานะ
นักตัดสินใจมอือาชีพ (Professional  Decision  Maker)  ซ่ึงจะใชความรูจากผลการวิจยั  และ
ความสัมพันธระหวางเหตแุละผลมาเปนปจจัยในการตดัสินใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรยีน   
การสอน  ความเปนศิลปตามแนวคดิของฮันเตอรก็คือ  ในดานการวางแผนการสอน การประเมนิผล 
การปฏิบัติงานของครูเพื่อการปรับปรุง  และพัฒนาซึ่งตองอาศัยศิลปดวย 
 ฮันเตอรเสนอรูปแบบการสอนของตนเองโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหครูรูวา           
ควรพิจารณาอะไร บาง คํานึงอะไรบางกอนที่จะตดัสินใจวาจะทําอะไร  โดยยดึทฤษฎีที่เปนไปได
ตางๆ  เปนหลักในการตัดสนิใจ ตัวอยางเชน  ครูจะตองวิเคราะหวัตถุประสงค  เปาหมายของชุมชน
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  เพื่อจะตดัสินใจวาจะใชกิจกรรมการสอน  กิจกรรมการเรียนรูอะไรบาง
ในการสอนนกัเรียนในวันรุงขึ้นและฮันเตอรยงัยืนยันวาครูควรจะมีการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนอยางใกลชิด เชน การอาน การฟง การสังเกต การอภิปราย ทดลองการบันทึก และอ่ืน 
ๆ วากิจกรรมเหลานี้จะเหมาะสมกับวิชาทีน่ักเรียนจะตองเรียนรูหรือไม และเหมาะสมกับเด็กในวนั
นั้นหรือไม เปนตน 
 หลักจิตวิทยาอีกประการหนึ่งที่มีความสมัพันธกับแรงจูงใจภายใน(Intrinsic Motivation) 
ของผูเรียนก็คอื  การเสริมแรงเสริมกําลังใจ (Reinforcement)  ซ่ึงจะสงเสริมความเชื่อมั่นในตวัเอง  
ความภูมใิจในตัวเองของผูเรียน และในการสอนนั้น  การเชื่อมโยงระหวางความรู  กิจกรรมการ
เรียนรู  กับชวีิตประจําวันของนักเรียนจะชวยใหการเรยีนรูของผูเรียนมีความหมายและมีประโยชน
มากขึ้นซึ่งรูปแบบการสอนของฮันเตอร ประกอบดวยข้ันตอนการสอนดังนี ้(Allen 1998 ) 

1.  ขั้นกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) 
2.  ขั้นมาตรฐานการเรียนรูทีต่องการใหเกดิกับนกัเรียน (Standards) 
3.  ขั้นเตรียมความพรอมเขาสูบทเรียน (Anticipatory  Set) 
4.  ขั้นการสอน (Teaching) 
    -  สอนเนื้อหา (Input) 
    -  แสดงแบบใหดู (Modeling) 
    -  ตรวจสอบความเขาใจ (Check For Understanding) 
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5.  ขั้นการฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา (Guided  Practice/Monitoring) 
6.  ขั้นสรุป (Closure) 
7.  ขั้นฝกปฏิบัติตามลําพัง (Independent  Practice) 

 ในการดําเนินการสอนในแตละขั้นตอนมรีายละเอียดดังนี้  (Allen 1998) 
1. กําหนดวัตถุประสงค (Objectives)  กอนเริม่บทเรียน ผูสอนตองทําความเขาใจใน 

วัตถุประสงคของการสอนวาคืออะไร เนนอะไรเปนพิเศษ  นักเรยีนตองเขาใจเรื่องอะไรบาง ตอง
เขาใจเรื่องอะไร 

2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู (Standards) ผูสอนตองรูวาอะไรคือมาตรฐานใน 
การเรียน   เชน  ลักษณะของบทเรียนที่จะนําเสนอ  พฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึน้ 
ความรูหรือทกัษะอะไรที่ผูเรียนจะตองมีบาง 

3. เตรียมความพรอมเขาสูบทเรียน  (Anticipatory    Set)    เปนการเตรียมความพรอม 
ในการเขาสูบทเรียน  บางครั้งเรียกวา “ ขั้นตะขอ ”  (hook)  ครูกระตุนความสนใจของนักเรียนสราง
ประสบการณการเรียนรูโดยการชักนําใหนกัเรียนมีความพรอมในการเรียนสามารถจะรับความรูที่
จะเกิดขึ้นได 

4. การสอน/นําเสนอเนื้อหาใหม  (Teaching / Presentation)  เปนการสอนหรือ         
การบรรยายซึง่ประกอบไปดวย การสอนเนื้อหา การแสดงตัวอยาง และการตรวจสอบความเขาใจ 

4.1 การสอนเนื้อหา (Input)  ครูผูสอนตองเรียงเนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนเรียนรู 
หรือทําใหนกัเรียนเกดิทักษะ  ผานทางการจดบันทึก แผนฟลม เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 
หรือรูปภาพ เปนตน 

4.2 การแสดงตัวอยาง  (Modeling)     เปนสื่อชนิดหนึ่งที่ใชในการอธิบายให 
นักเรียนเขาใจในบทเรียน โดยสามารถทําใหนกัเรียนมองเห็นตวัอยางในการทํางานตัง้แตเร่ิมตนจน
ส้ินสุดการทํางาน  จัดลําดับเหตกุารณเปรียบเทียบส่ิงที่ปฏิบัติและสามารถนําไปใชได (ในการ
พิจารณาปญหา,เปรียบเทียบ สรุปความ เปนตน) 

4.3 การตรวจสอบความเขาใจ   (Checking  for  Understanding)   เพื่อพิจารณาวา 
นักเรียนเขาใจหรือไมกอนทีจ่ะดําเนินการสอนในขั้นตอไปซึ่งขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสําคัญ ในการ
ตรวจสอบวา หลังจากดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไปแลว นักเรียนเขาใจสามารถนําไปใชไดถูกตอง
หรือไม  ถานักเรียนมีขอสงสัยหรือไมสามารถปฏิบัติได แสดงวานกัเรียนยังไมเกดิความคิดรวบยอด 
หรือทักษะ  ดังนั้นผูสอนจึงตองทบทวนการสอนใหมเพื่อใหนกัเรียนเกดิความเขาใจในบทเรียน
กอนที่จะเริ่มทาํการสอนในขัน้ตอไป 
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 ในการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนนัน้ ผูสอนสามารถใชคําถามในการตรวจสอบ
ความเขาใจ  การถามคําถามนั้นจําเปนตองใชทักษะและความชํานาญ การใชคําถามสามารถทบทวน
ความเขาใจของนักเรียน เปนเครื่องมือเพือ่ใหนกัเรียนทบทวนความรูที่ได และเพือ่ใหมั่นใจไดวา
นักเรียนไดรับความรูครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  ตามแนวคิดของ Bloom  ไดมีการกําหนดคําถามทีม่ี
ลักษณะตางกนัหลายประเภทและทําหนาที่หลายอยางไว  โดยการสรางและพัฒนาระดับความคดิที่
แตกตางกัน เชน คําถามบางคําถามบางประเภทตองการเพียงใหจําหรือพิจารณากอนตอบ  คําถามที่
ดีจะตองเร่ิมจากงายสุด ไปสูคําถามที่ยากที่สุดของระดับความรูทางปญญา ตามแนวทางการตัง้
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวยความรู(Knowledge) ความเขาใจ(Comprehensis) 
การเอาไปใช (Application)  การวิเคราะห(Analysis) การสังเคราะห(Synthesis)  และการประเมินคา 
(Evaluation)  นอกจากนี้หลังจากการถามคําถาม ควรใหเวลากับนกัเรียนในการคิดคําตอบดวย 

5. การฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา    (Guided Practice)   นักเรยีนจะไดลงมือปฏิบัติหรือทํา 
แบบฝกหัดภายใตการแนะนาํดูแลของครู  ครูจะเดินดูนกัเรียนทํางานไปรอบ ๆ หองเรียน เพื่อดู
นักเรียนและใหการชวยเหลือนักเรียนที่มปีญหาในการปฏิบัติ มีการชมและใหกําลังใจกับนักเรียน 

6. การสรุป (Closure) นักเรียนสรุปบทเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรู 
ความเขาใจในสิ่งที่ครูไดสอนไปแลว  โดยมีวิธีการคือ 

6.1 สรุปสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูหรือปฏิบตัิไปแลวตั้งแตตนจนจบบทเรียน 
6.2 ครูใหคําแนะนําและใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียน 
6.3 ครูชวยใหนักเรียนมองเหน็ภาพในการทํางานมากขึ้น เขาใจมากขึ้น ขจดั 

ความสับสนในบทเรียนออกไป 
6.4 เสริมในจุดสําคัญที่ตองการเนนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู เกิดความสมัพันธทาง 

ดานความคดิ  ลําดับความคดิของปญหาทีต่องแกไข และทบทวนการปฏิบัติ  และสรุปการนําไปใช 
เพื่อใหนักเรยีนเกิดความคิดรวบยอดในบทเรียน 

7. ฝกปฏิบัติตามลําพัง (Independent  Practice)  นักเรียนแตละคนมวีิธีการเรียนรูที่
แตกตางกัน การฝกปฏิบัติ  ตามลําพังจะเปนชวงเวลาทีใ่หนกัเรียนแตละคนฝกฝนตนเอง โดยการ
ปฏิบัติซํ้าในรายการที่กําหนด  เพื่อใหนกัเรียนสามารถจดจําในสิ่งที่เรียนไปแลวได  อาจใหนกัเรียน
ทําการบานหรือทํางานตามลําพังในหองเรียน  ขั้นตอนนี้ สามารถพัฒนาทักษะและความคิดรวบ
ยอดใหนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆได   หากนกัเรียนขาดการฝกปฏิบัติ อาจทําใหนกัเรียน
ลมเหลวในการนําความรูที่เรียนมาทั้งหมดแลวไปใช 

นอกจากนี้  วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 55)  ไดกลาวถึงการกําหนดขั้นตอนการสอนของ 
ฮันเตอร เปนกระบวนการสอน 7 ขั้นตอน ดงันี้ 
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1. ขั้นนํา (Anticipatory Set)     กอนเริ่มสอนครูจะตองชวยใหนกัเรียนรูวาเขาจะตอง 
เรียนอะไร มุงเนนเรื่องอะไรบาง 

2. แจงหรือบอกวัตถุประสงคการเรียนรูและเปาหมายของการเรียนรู    (Objectives  
and Purposes) โดยบอกใหนกัเรียนทราบวาจะเรียนอะไร มีประโยชนอยางไร นักเรียนตองทาํ
อะไรไดบาง 

3. การเสนอเนื้อหาสาระใหม หรือทักษะใหม   (Input)    โดยที่ครูจะสอนเนื้อหาสาระ 
และทักษะ โดยใชกจิกรรมการสอนและการเรียนรูที่หลากหลาย 

4. เสนอรูปแบบ ทํารูปแบบพฤติกรรมตาง ๆ ใหดู    (Modeling)       การเสนอรูปแบบ 
ทําแบบใหนักเรียนดูเปนการชวยใหนกัเรียนมองเห็นสิ่งที่เรียน  ที่เปนกระบวนการชัดเจนหรือ
ผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได 

5. การตรวจสอบหรือทดสอบความรูความเขาใจ  (Checking for Understanding)  
 ฮันเตอร เสนอวาในขัน้ตอนนี้ควรใหนกัเรียนชูนิว้ช้ีเมื่อนักเรียนเขาใจคําส่ังตาง ๆ หรือการแนะนํา
ใหม ๆ หรือเมือ่เห็นดวยกับคาํตอบของเพื่อนรวมชั้น 

6. การใหฝกปฏบิัติโดยครูคอยแนะนํา (Guided  Practice)  การฝกทักษะใหม ๆ   
ความรูหลักการใหมที่เรียนโดยครูคอยชวยเหลือแนะนําอยางใกลชิด 

7. การใหฝกโดยอิสระ   (Independent  Practice)   การใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดย 
อิสระตามลําพัง  ควรจะทําเมื่อแนใจวานักเรียนจะไมทําสิ่งใดผิดพลาดที่รุนแรง  ถายังไมพรอมครู
ควรใหฝกโดยที่ครูคอยแนะนําใหมากกอน 

กระบวนการสอนตามแนวคดิของ ฮันเตอร  เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะที่ตองมี
รูปแบบ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน  โดยครูจะตองแสดงแบบใหนกัเรียนเห็น  เขาใจชัดเจน  ดังนัน้จึงไม
เหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนา  การคิด  ความคิด  และการสรางสรรคส่ิงใหม 
อยางไรก็ตามการจัดการเรยีนการสอนยังตองพัฒนาผูเรียน ทั้งความรู ความคิด การปฏิบัติ                   
และการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ จึงเปนที่ยอมรับกันวารูปแบบการสอนของฮันเตอรเปนรูปแบบการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงทาทายครูผูสอนในการทดลองใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
งานในวิชาชีพครูได 
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วิธีสอนตามรปูแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 
จากการศึกษารูปแบบการสอนของฮันเตอร สามารถสรุปไดวารูปแบบการสอนดังกลาว 

มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการฝกปฏิบัติโดยมีครูคอยแนะนําอยางใกลชิด มีการตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียนและการฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล  ซ่ึงสามารถนํารูปแบบการสอนของฮันเตอรมาใช
รวมกับเทคนิค KWDL  ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม  จากผลการวิจัยของ   
วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544:63) พบวาการเรยีนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL 
ทําใหนกัเรียนเกิดการเรยีนรูในการแกโจทยปญหาไดมากกวานักเรยีนที่เรียนการแกโจทยปญหา
เทคนิค KWDL ดวยวิธีปกต ิสอดคลองกับสุภาภรณ  ทองใส (2548 : 64) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนํา
เทคนิค KWDL มาใชในการแกโจทยปญหาพบวาเทคนิค KWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกการวิเคราะหโจทยปญหาไดอยางหลากหลายตามขั้นตอนการสอน และสามารถหา
วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบชัดเจน   

ผูวิจัยจึงนําวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL มาเปนแนวทางใน
การจัดการเรยีนการสอน ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นการเตรียมความพรอมในการเขาสูบทเรียน  ครู
อธิบายถึงเนื้อหาสาระที่จะตองเรียนและแนะนําใหนักเรยีนทราบวานักเรียนจะตองเรยีนรูอะไร 
อยางไร และจะตองมุงเนนหรือใหความสนใจกับจุดใดในบทเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู    ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของบทเรียนให
นักเรียนทราบ   
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสอน ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน โดยทบทวนความรูเดิม 
สอนหรืออธิบายเนื้อหาใหม  ยกตวัอยางประกอบการอธิบายเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเพือ่
ตรวจสอบความเขาใจ โดยใชเทคนิค KWDL ในการสอน คือ 

K : เรารูอะไร (What we know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง โดยนักเรียน  อานโจทย    
และหาสิ่งที่โจทยกําหนดให 
 W    : เราตองการรู ตองการทราบอะไร  (What we want to know)    หรือโจทยใหอะไร 
บอกอะไรบาง โดยนักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ    หรือปญหาที่ตองการคําตอบ 
 D     : เราทําอะไร , อยางไร  (What we do และหาคําตอบ)  เรามีวิธีการอยางไรบาง  
หรือมีวิธีการดาํเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร    โดยนักเรียนดําเนินการ แกโจทย ปญหาตามแผนที่
วางเอาไว 
 L     : เราเรียนรูจากอะไร  (What we learned)  ซ่ึงก็คือคําตอบสาระความรู และวิธีศึกษา
คําตอบ และขัน้ตอนการคิดคํานวณ  โดยใหนักเรยีนเสนอ  ผลการแกโจทยปญหา 
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 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นแสดงตัวอยาง  ครูแสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค 
KWDL ใหนกัเรียนดูเพื่อชวยใหนักเรยีนเขาใจกระบวนการและผลลัพธที่ตองปฏิบัติได 
 ขั้นตอนที่ 5  ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ  ครูใชคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียน หรือทําแบบฝกหัด 

      ขั้นตอนที่ 6  ขั้นฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ฝกทักษะการ 
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร เพื่อหาคําตอบ โดยใชตาราง KWDL  

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการฝกโดยอสิระนักเรียนเปนรายบุคคลทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ
โดยไมมีการชวยเหลือกัน  จากนั้นครูคิดคะแนนกลุม คํานวณหาคะแนนพัฒนา และใหรางวัลกลุมที่
ประสบความสําเร็จ 
 
พฤติกรรมการเรียนรู 
 ในการศึกษาคนควาเกีย่วกับความหมายของพฤติกรรม   ไดมีผูใหความหมายและทัศนะ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมไวดังนี ้
 อุทัย หิรัญโต (2540 : 27) กลาววา พฤติกรรมเปนกรยิาการที่แสดงออกหรือปฏิกริิยา
ตอบโตที่เกิดขึน้เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา ซ่ึงจะออกมาจากภายนอกหรือภายในรางกายก็ได ทุกสิ่งทุก
อยาง ที่มนุษยกระทําหรือผูอ่ืนจะเห็นหรือไมก็ตาม   ถือไดวาเปนพฤติกรรมทั้งส้ิน      สอดคลองกับ  
พรฉวี ดาโรจน (2542 : 23)  ซ่ึงกลาววา พฤติกรรมเปนการแสดงออกในลักษณะตางๆของบุคคล
เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา การแสดงออกนั้นอาจจะสังเกตไดหรือไมสามารถสังเกตได ดงันั้น 
พฤตกิรรมจึงครอบคลุมทั้งการกระทํา และความรูสึกนกึคิดของบุคคล  สวนวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย 
(2546 : 11) และประกาศ มีชัย (2548 : 37) ที่ไดใหความหมายของพฤติกรรมเอาไวตรงกันวา 
พฤติกรรม เปนการแสดงออกตามธรรมชาติทางรางกายและจิตใจมนษุย ทั้งที่สังเกตไดและสังเกต
ไมได การศึกษาเรื่องพฤติกรรมตองอาศัยเครื่องมือที่วัดไดโดยตรง และเครื่องมือที่วดั โดยทางออม
เพื่อ แปลความหมายของพฤติกรรมไดอยางถูกตอง พาสนา จุลรัตน (2548 : 2)  ใหความหมายของ
พฤติกรรมวา พฤติกรรมหมายถึงการกระทําทุกอยางทีเ่กิดขึ้นในสิ่งมชีีวิต ไมวาจะรูตัวหรือไมรูตวั 
และไมวาบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทําที่เกิดขึ้นนัน้หรือไม ก็ถือเปนพฤติกรรมทั้งส้ิน เชน การเดนิ 
การวิ่ง การนอน การเขียนหนังสือ การเตนของหัวใจ และการหลั่งของน้ํายอย เปนตน   นกัจิตวยิา
เชื่อวา พฤติกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นตองมีสาเหตุ และสาเหตุเพยีงประการเดียวอาจทําใหเกดิ
พฤติกรรมในรูปแบบตางๆ ไดมากมาย ทาํนองเดียวกนั พฤติกรรมแตละรูปแบบที่แสดงออกมายอม
เกิดจากหลายสาเหตุไดเชนกัน 
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 สกินเนอร (Skinner 1975 : 3 ) กลาววา พฤติกรรมเปนการกระทําของมนุษย ไมวา    
การกระทํานัน้ๆ ผูกระทําจะรูสึกตัวหรือไมก็ตาม สวน มาติน และเพยีร (Matin and Pear 1992 :3) 
กลาววา พฤตกิรรม คือ การกระทํา กจิกรรมการแสดงออก การปฎิบตัิ และการตอบสนองที่บุคคล
แสดงดวยคําพดู หรือการกระทํา 
 จากความหมายตางๆขางตน สามารถสรุปไดวา พฤตกิรรมหมายถึง ส่ิงที่บุคคลกระทํา 
แสดงออก หรือตอบสนองตอส่ิงเรา ซ่ึงจะแสดงออกมาจากภายนอกหรือภายในรางกายก็ได        
การแสดงออกนั้นมีทั้งที่สังเกตได และสังเกตไมได และเกิดขึ้นไมวาผูกระทําจะรูตัวหรือไมก็ตาม 
ความหมายของการเรียนรู 
 ในการศึกษาคนควาเกีย่วกับความหมายของการเรียนรู ไดมีผูใหความหมายและทัศนะ
เกี่ยวกับการเรียนรูไวดังนี ้

ชาตรี ศรีสําราญ (2538 : 2 )  และจิราภา เตง็ไตรรัตน (2547 : 123) ไดใหความหมายไว
สอดคลองกันวา การเรยีนรูเปนกระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรอนั
เนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัด พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่ไมจัดวาเกิดจากการเรยีนรู
เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเทานัน้ เชนความเหน็ดเหนื่อย ผลจากการกินยา การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เนื่องมาจากวฒุิภาวะ การไดรับบาดเจ็บทางดานรางกาย เหลานี้ไมนับวา
เกิดจากการเรยีนรู สอดคลองกับ สุรางค  โควตระกูล (2545 : 85) และคอนบารค (Cronbach 1963 : 
71)  กลาววา  การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดมีประสบการณ 
ซ่ึงกลาววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน          สวน                    
สุพัตรา  ชาติบัญหาชัย (2548 : 26-27) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนที่มีความตอเนื่อง มีการงอก
เงยและการเปลี่ยนแปลงได ทั้งดานบวก และดานลบ นั่นคือ คนที่รูแลว อาจลดทอน จางลง หรือรู
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงกับสามารถลบลางความรูเดิม หรือเปลี่ยนเปนความรูชุดใหม ผลลัพธของ     
การเรียนรูเร่ืองใดก็ คือ ความรู (Knowledge) ในเรื่องนั้น  การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทั้งทางดานสมอง การกระทํา และประสบการณ โดยเกี่ยวของกับความจํา   ความเขาใจ   การนึกคิด   
การรับรู  การวิเคราะห และการแกปญหา การเรียนรูในเรื่องใดสามารถเขาใจถึงความสัมพันธของ
ส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การกระทําที่มีกระบวนการทาง
ความคิดมาเกี่ยวของ พรอมกับการปฏิบัติการเพื่อใหเกิดขอสรุปที่เปนการเรียนรู ความเขาใจ และ
สามารถทําได ผลลัพธทราบไดจากความเขาใจของผูเรียนรูตอคําถาม หรือประเด็นที่ตองการความ
ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
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ฮิลการด และบาวเออร (Hilgrad and Bower 1952 ,อางถึงใน ปราณี รวมสูต 2542 : 135) 
กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมใหมๆ หรือเปนกระบวนการที่ทําให
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเปนผลของการตอบสนองตอสภาพการณ หรือส่ิงเราซ่ึงไมใช
ปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ไมใชวุฒภิาวะ และไมใชสภาพการณของการเปลี่ยนแปลงในรางกาย
ช่ัวคราวที่เนื่องมาจากความเหนื่อยลาหรือ ฤทธิ์ยา 

จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม       อันเนื่องมาจากกระบวนการที่เปนประสบการณตรง     หรือประสบการณทางออม  
การมีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือส่ิงเรา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งทางบวก และทางลบ  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวจะมีลักษณะที่ถาวร  

ดังนั้น งานที่สําคัญของครูก็คือ การชวยใหนักเรยีนแตละคนเกดิการเรยีนรูหรือมีความรู 
และทักษะตามที่หลักสูตรไดวางเอาไว ครูมีหนาที่จัดประสบการณในหองเรยีน เพื่อที่จะชวยให
นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน ดังนัน้ความรูเกีย่วกับกระบวนการ
เรียนรูจึงเปนรากฐานของการสอนที่มีประสิทธิภาพ  (สุรางค  โควตระกูล  2545 : 85) 
ความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู 
 นักการศึกษาหลายๆทานไดใหความหมาย    และอธิบายถึงลักษณะของพฤติกรรม      
การเรียนรูไวดังตอไปนี้ 
 วรณัฐ  กล่ินจนัทร  (2541 : 30)   ใหความหมายวา   พฤติกรรมการเรียน   หมายถึง    
การกระทํากจิกรรม การตอบสนองปฏิกิริยาที่นักเรียนแสดงออกในการเรียนหรือวิธีการในการเรยีน
ของนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาในดานความรู เจตคติ และทักษะตามจุดมุงหมายที่ได
กําหนดไวในแตละวิชาเรียน 
 พรฉวี ดาโรจน (2542 : 23) ใหความหมายของพฤติกรรมการเรียนรูไวสอดคลองกบั
แสวง   ทองปาน   (2544 : 20)   วาพฤติกรรมการเรียนรู    หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงออก 
ถึงความเอาใจใสในการเรยีนซึ่งแสดงออกเปนประจํา เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียน และ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดไีด    สวนอรพิน  วงษแสน   (2542  : 11) ไดสรุปความหมาย
ของพฤติกรรมการเรียนรูไวคลายคลึงกันวา เปนพฤติกรรมที่นํามาปฏิบัติใหเกดิประโยชนตอ     
การเรียน และปฏิบัติฝกฝนเปนประจําจนกลายเปนนสัิย โดยเฉพาะวิธีการเรยีน การทํางานที่
เกี่ยวกับการเรียน และการใชเวลาในการเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม ชวยสงเสริมใหการเรยีนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 อเนก  หิรัญสถิตย (2548 : 75) กลาววา พฤติกรรมการเรียนรูเปนพืน้ฐานที่จะสรางให
เกิดนิสัยในการเรียนเมื่อพฤติกรรมการเรียนรูไดปฏิบัติเปนประจํา   พัฒนาการในดานตางๆ  เชน 
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การรูจักใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การจดบันทึก การมีสวนรวมในขณะเรยีน หรือการเตรียมตวั
สอบ ยอมจะนาํไปสูการพัฒนาตนเองหรือการสรางนิสัยในการเรยีนทีด่ีตอไป 
 โฮลทซแมน (Holtman 1965, อางถึงใน อาคม ระดมสุข 2547 : 11-12)  ไดกลาววา 
พฤติกรรมการเรียนเปนพฤติกรรมที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับ 
 1.  การใชเวลาในการเรยีน ไดแก   การรูจักใชเวลาในการเรียนไดอยางเหมาะสม   และ
การทํางานโดยรูจักแบงเวลาวาควรทําเรื่องใดกอน หลัง ไมผัดผอน หลีกเลี่ยง รอเวลาทําในเวลา
กระชั้นชิดไมเสียเวลากับเรื่องไมเปนสาระจนเกดิควร และปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายทันเวลา 
 2.  วิธีการเรียน ไดแก   การรูจักใชวิธีการเรียนที่ถูกตอง   มีการวางแผนตระเตรียมงาน
กอนลงมือทํา รูจักแหลงขอมูลที่ตองการทราบ ทํางานดวยความมีระเบียบรอบคอบ ทํางานใหสําเรจ็
อยางมีประสิทธิภาพ 
 แครนตัน และบารคเลย  (Cranton and Barclay 1985, อางถึงใน วรณัฐ กล่ินจันทร 
2541 : 30) ไดใหความเหน็วา พฤติกรรมการเรียนรูหมายถึง วิธีการเรียนของผูเรียนที่ตอบสนองตอ
ส่ิงเราขณะนัน้ นั่นเอง 
 จากความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู ดังที่กลาวไวในขางตน สามารถ
สรุปไดวา พฤติกรรมการเรียนรูหมายถึง การกระทําและการปฏิบัติตน ของนักเรียนในการศึกษาหา
ความรู ที่ปฏิบัติเปนประจําเพื่อใหเขาใจบทเรียน หรือเพือ่ชวยสงเสริมการเรียนของตนเอง  
 
พฤติกรรมการเรียนรูท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมไดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคล และการทํางานหนัก
เทานั้น แตยังขึ้นอยูกับวิธีการเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการเรียนหรือวิธีการเรียนทีม่ี
ประสิทธิภาพนั้น เปนองคประกอบหนึง่ที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน กลาวคือ 
นักเรียนที่เปนคนเรียนดนีั้น ไมจําเปนตองเปนคนมีสติปญญาเฉลียวฉลาดมาก แตตองเปนคนที่รูจกั
ใชเวลา ตองรูจักวิธีเรยีน วธีิทํางานใหไดผลดี (Maddox 1965 , อางถึงใน เชิดชาย ชูชวยสุวรรณ 
2547 : 8 )   
 พฤติกรรมการเรียนรูจะสงผลตอผลการเรียนรูของผูเรียน ถาผูเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ดีกจ็ะมีผลการเรียนสูงขึ้น ในทางตรงกันขามหากผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมดี ก็จะ
สงผลใหมีผลการเรียนต่ํา อยางไรกต็ามพฤติกรรมการเรียนรูสามารถพัฒนาได ดังที่มีผูเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหเกิดพฤตกิรรมการเรียนไวดังนี ้
 เฉลียว บุษเนยีร (2531 : 23)   และนิพนธ สินพูน (2545 : 48) กลาวถึงพฤติกรรม       
การเรียนคณิตศาสตรไวสอดคลองกันวาวา การเรียนคณิตศาสตรใหประสบความสําเร็จ นักเรยีน
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จะตองรูจักสังเกต บันทกึ รวบรวมขอมูล หาความสัมพนัธ สรุป และตรวจทาน  ทองจําสูตร และ
กฎเกณฑที่ใชในการคํานวณเสมอๆ จะชวยใหการคิดแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดรวดเร็วขึ้น 
 อรพินท ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2531 : 97) ไดวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูทีด่ีวา 
ตองเปนผูมีความรับผิดชอบในตนเอง ไดผัดวันประกันพรุง มีการตัดสินใจแนนอนในการทํางาน มี
การวางแผนการเรียน จดัระบบการเรยีนและการทํางาน รูจักแบงเวลา มีวิธีการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส หมั่นทบทวน และคนควาเปนประจํา กลาวไดวา พฤติกรรมการเรียน
นั้นเปนสิ่งที่ควรจะตดิตัวนักเรียนอยูตลอดเวลา การแสดงพฤติกรรมที่ดีในการเรียนจะชวยสงเสริม
ใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรยีนไดวิธีหนึ่งในการเรียนคณิตศาสตรเชนเดียวกัน           
การแสดงพฤตกิรรมการเรียนรูที่ดีจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหนกัเรียน          
ประสบความสําเร็จในการเรียนดวยเชนกนั 
 ปราณี ศิวพรพิทักษ (2539 :58-59) ไดแบงพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรไว 6 ดาน 
ดังนี้  
 1.  พฤติกรรมการเตรียมตวัเรียนคณิตศาสตร หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน
ที่ไดสรางความพรอมใหแกตนเอง กอนทีจ่ะเรียนบทเรียนวิชาคณติศาสตร โดยการศึกษาหาความรู 
อาน และทําความเขาใจในราย ละเอยีดของเนื้อหาจากแบบเรียน จากเอกสาร ทดลองทําโจทย 
แบบฝกหัด ตลอดจนรวบรวมปญหาที่พบ เพื่อเตรียมถามอาจารยในหองเรียน 
 2.   พฤติกรรมการเรียนคณติศาสตรในหองเรียน   หมายถึง   การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยการฟง อาน คิด คํานวณ แกโจทยปญหา อภิปรายซักถาม ฝกทําแบบฝกหัด รวม
กิจกรรมกลุมเกี่ยวกับคณติศาสตรในระหวางเรียนในหองเรียน 
 3.   พฤติกรรมการทําการบานวิชาคณิตศาสตร    หมายถึง   การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียนในการทําแบบฝกหดั หรืองานในเนื้อหาคณิตศาสตร ทํารายงาน อานตํารา ทองกฎหรือ 
สูตร ตามที่อาจารยมอบหมายใหนักเรยีนนาํไปทําใหเสรจ็ แลวนํามาสงอาจารยตามเวลาที่กําหนด 
 4.  พฤติกรรมการทบทวนวชิาคณิตศาสตร   หมายถึง   การแสดงพฤตกิรรมของนักเรียน 
ที่สนใจศึกษาเนื้อหาวิชาคณติศาสตรที่ไดเรียนมาจากหองเรียน โดยการอาน และทําความเขาใจ
เนื้อหาที่เรียน การทองกฎหรอืสูตร การคิดคํานวณแกโจทยปญหา และโจทยทกัษะ เปนการกระทํา
ที่เริ่มดวยตัวนกัเรียนเอง มใิชงานที่อาจารยมอบหมายให 
 5. พฤติกรรมการทํากิจกรรมทางคณิตศาสตร    หมายถึง   การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียนตามความตองการโดยการศกึษาคนควา อานวารสารตําราเกี่ยวกับคณิตศาสตร การอภิปราย
ปญหากับเพื่อน การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม การเขารวมกจิกรรมชุมนุมคณิตศาสตร  การเขาแขงขัน
ตอบปญหาคณิตศาสตร การเขาชมนิทรรศการคณิตศาสตร 
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 6. พฤติกรรมการเลือกเรียนคณิตศาสตรเพิม่เติม    หมายถึง   การแสดงพฤติกรรม  
ความสนใจของนักเรียน ในการเลือกเรียนคณิตศาสตร โดยไมตองบังคับ อาจเปนการเลือกเรียนตาม
หลักสูตรในชัน้เรียนปกติ หรือเลือกเรียนเพิ่มเติมนอกหองเรียน 
 พรฉวี ดาโรจน (2542 : 24) สรุปวา การเรยีนคณิตศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงค จะเนน
ที่พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนเปนสําคัญดังนั้นผูเรียนจะตองเอาใจใสในการเรยีน ตั้งใจฟงครู
อธิบาย จดงาน ซักถามขอสงสัยในบทเรยีน มีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา
เรียน ทองจําสูตร กฎเกณฑ ทฤษฎีที่สําคัญทางคณิตศาสตร 
 ประกาศ มีชัย (2548 : 39 ) กลาววา การเรียนคณิตศาสตรนักเรียนควรตัง้ใจฟงคําอธิบาย
จากครูในขณะเรียนในหอง หมั่นซักถามขอสงสัย ของใจจากครูผูสอนทันที หมั่นทําแบบฝกหัดให
มากๆดวยตัวเองอยางสม่ําเสมอ ดวยความเขาใจมากกวาความจํา ทาํใจใหรักและสนุกสนานกับ    
การเรียนวิชานี้ ผูที่สนใจ ตัง้ใจเรียนโดยตลอด จะสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี  
 สมิท (Smith 1970, อางถึงใน อาคม ระดมสุข 2547 : 15) ไดศึกษาและพบวานกัเรยีน
สามารถประหยัดเวลาได 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 4 ของเวลาเรียนที่เคยใช ถารูจกัสรางนิสัยทางการเรียนทีด่ี 
และจัดระบบวิธีการเรียนใหมีประสิทธิภาพดังนี ้
 1.  กําหนดตารางเวลาในการเรียน โดยแนใจวาไดใหเวลาแตละวิชาอยางเพยีงพอ และ
บังคับตนเองปฏิบัติตามตารางเวลานั้น 
 2.   จัดสถานที่ที่เหมาะสมกบัตนเองในการทํางาน 
 3.    ตั้งสมาธิอยางแนวแนปราศจากสิ่งรบกวน 
 4.    ทํางานที่ไดรับมอบหมายในแตละวันใหเสร็จ 
 นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะวิธีสรางนิสัยทางการเรียนที่ดี ดงันี้ 
 1.    การอาน ตองอานใหรวดเร็ว    ชวยใหอานเนื้อเร่ืองไดมาก   และตองเขาใจเนื้อหาที่
อานและจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  
 2.    การขีดเสนใต เพื่อเนนจดุสําคัญที่อาจเปนปญหาขอเท็จจริง   
 3.    การจดโนต   สวนที่สําคัญที่ไดอานหรอืรับฟง จะชวยใหจดจําไดงายขึ้น 
 4.   การทบทวน หลังจากทีไ่ดเรียนมาแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทบทวนเรื่องที่เรียนมา 
โดยใชชวงเวลาหนึ่งๆ เพื่อจะไดคงความรูในเรื่องนั้นๆ เอาไว 
 5.  การเขียนหรือทําการบานที่ไมเขาใจ  
 6.  การใชหองสมุด 
 7.  การใชเครื่องมือ อ่ืนๆชวยในการเรียน เชน แผนที่ ตาราง   จะทําใหเขาใจบทเรียนได
ดียิ่งขึ้น 
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 เฟอร และฟลลิปส (Fehr and Phillips 1981 :17) กลาววาวิธีการเรียนคณิตศาสตรในชั้น
มัธยมศึกษาทีไ่ดผลนั้น ควรใหนกัเรียนไดรับวิชาความรูดวยตนเอง โดยครูใชวิธีการซักถามสืบสวน
เชิงวิทยาศาสตร ซ่ึงนักเรียนจะตองรูจักสาเหตุ รูจักเลือก รูจักเชื่อมโยงสูขอสรุปในรูปธรรม และ
รูจักสรางความคิดรวมยอดจากผลที่ได 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทานที่ ไดเสนอแนะพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีในการ
เรียนคณิตศาสตร สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการเรียนรูที่ดีในการเรียนคณิตศาสตรนั้นนักเรียน
จะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียน สนใจในการเรียนทั้งใน และนอกหองเรียน นักเรียนตองเขา
ช้ันเรียน และเขารวมกิจกรรมในชั้นเรยีนดวยความตั้งใจ ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย หมั่นฝกฝน
ทบทวน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 การสังเกตเปนพื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักพฤตกิรรม ลักษณะ
ของพฤติกรรมการเรียนรูทีจ่ะสังเกตตองเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก กระทํา ในสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง และจะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเหน็   และนับได   ไดยินได   และวัดได 
 หลักสําคัญเบื้องตนที่พิจารณากอนทีจ่ะเรมิทําการสังเกตและบันทกึพฤติกรรม 
(สมโภชน เอีย่มสุภาษิต 2541 : 7) มีดังตอไปนี้ 
 1.  ผูสังเกต และบันทึกพฤติกรรม จะตองกําหนดพฤตกิรรมที่จะสังเกต และบันทกึให
แนนอนชดัเจน  
 2.    ผูสังเกต   และบันทึกพฤติกรรม   จะตองกําหนดเวลา    และสถานที่ของการสังเกต
พฤติกรรมใหแนนอน เชน  อาจจะใชเวลา  20  นาที ในการสังเกตพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ ด.ช. 
แดง ในชัว่โมงเรียนคณติศาสตร เปนตน หลักของการกําหนดเวลา และสถานที่ของการสังเกต
พฤติกรรมนั้น ขึ้นอยูกับพฤติกรรมที่ตองการจะสังเกตเปนหลัก เพราะพฤติกรรมบางอยางจะเกิดใน
เวลา และสถานที่ที่ จํากดัเทานั้น 
 3.   ผูสังเกต และบันทึกพฤติกรรม   จะตองเลือกลักษณะของการบันทึกพฤติกรรมให
เหมาะกับพฤตกิรรมที่สังเกต 
 4. ผูสังเกต และบันทึกพฤติกรรม  จะตองเลือกวิธีการบันทึกพฤตกิรรมใหเหมาะกับ
พฤติกรรมที่บันทึก 
 5.  เพื่อที่จะใหการปรับพฤติกรรมไดผลยิ่งขึ้น  ผูสังเกตควรเลือกสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเพียงพฤติกรรมเดยีวในการสังเกต และบันทกึพฤติกรรมในแตละครั้ง เพราะจะทําให
ขอมูลที่ไดมามีความเที่ยงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจะไมเกิดความสับสนของผูสังเกต 
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 สมโภชน  เอีย่มสุภาษิต (2541 : 23) ไดกลาวถึง หลักการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวา
ผูสังเกตพฤติกรรมควรยึดหลักการดังนี ้
 1. เลือกและกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการสังเกตที่เหน็เดนชดั พฤติกรรมที่
ผูสอนควรจะเลือกเพื่อทําการสังเกตนั้น ควรจะเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ
มาตรฐานของชั้นเรียน และผูสอนคิดวาพฤติกรรมการเรียนรูนั้นมีผลกระทบตอการเรียนการสอน
มากที่สุด นอกจากนี้พฤตกิรรมการเรียนรูทีสั่งเกตนั้นควรเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบอยๆ 
  เมื่อผูสอนเลือกพฤติกรรมการเรียนรูที่สังเกตไดแลว ผูสอนจะตองกําหนดพฤตกิรรม
ใหชัดเจน เพือ่ที่วา ไมวาใครก็ตามหากเขาใจพฤติกรรมที่กําหนดไวแลว จะสามารถบอกไดทันทีวา
ผูเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นหรือไม เชน พฤติกรรมการควบคุมตนเองได โดยที่ผูเรียนสามารถ
ควบคุมอารมณและความตองการของตนเองได สามารถจัดการกับภาวะอารมณ หรือความฉุนเฉียว
ของตนเอง  
 2.   การเลือกผูสังเกตพฤติกรรม ผูสังเกตสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ 
        2.1 นักเรยีนสังเกตตนเอง 
        2.2 บุคคลอื่นเปนผูสังเกต  วิธีนี้คอนขางที่จะใหขอมลูใกลเคียงความเปนจริง
มากกวาวิธีแรก เพราะวาผูสังเกตนั้นมแีนวโนมที่จะเกิดความลําเอียงนอยกวา 
 3. เลือกสถานที่ทําการสังเกตพฤติกรรม ในการเลือกสถานที่นั้นขึ้นอยูกับจดุมุงหมาย
ของผูสอนวาตองการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในสถานที่ใด อาจเปนหองเรยีน 
หองสมุด หรือบานของผูเรียนก็ได 
 4.  เลือกเวลาที่จะทําการสังเกตพฤติกรรม   ควรเลือกพฤติกรรมที่ตองการสังเกตที่เกิด
บอยที่สุด และการเลือกเวลานั้นควรจะใชวิธีสุมเวลา ซ่ึงหมายความวา ผูสังเกตจะไมทําการสังเกต
พฤติกรรมหนึง่ในเวลาเดียวกันของวนัเดยีวกัน  แตสามารถสุมการสังเกตหลายๆเวลาของวัน
เดียวกันได ชวงการสังเกตโดยการสุมเวลานี้จะทาํใหไดขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด 
เนื่องจากวาไมมีพฤติกรรมใดที่จะเกิดบอยในชวงเวลาเดยีวตลอดเวลา 

5.  เลือกใชแบบสังเกตพฤติกรรมใหเหมาะสม  ซ่ึงแบบบันทึกการสงัเกตพฤติกรรมนั้น 
ผูสังเกตควรเปนผูสรางเอง โดยมุงเนนใหสอดคลองกับลักษณะพฤติกรรมที่จะศึกษา ดังนั้น วิธีการ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมสามารถแบงไดดังนี ้
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5.1 การสังเกตพฤติกรรมแบบสุมเหตุการณ (Event Sampling) เปนการเลือก
สังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่ตองการศึกษาในชวงเวลาหนึง่ๆ เทานั้น โดยเนนความถี่หรือจํานวนครั้ง
ของพฤติกรรมการเรียนรูอันพึงประสงคที่จะศึกษา ทีเ่กิดในชวงเวลาที่สังเกตนั้น สวนพฤติกรรม
อ่ืนๆ ที่เกิดในชวงเวลาดงักลาวจะไมนํามาบันทึก 
                 5.2 การสังเกตพฤติกรรมแบบสุมเวลา   (Time  Sampling)  ผูสังเกตจะแบงเวลา
ออกเปนชวงๆ แลวนับเฉพาะจํานวนชวงเวลาที่เกดิพฤติกรรมการเรียนรูอันพึงประสงคที่จะศึกษา 
สวนเกณฑการนับชวงเวลานั้นตองกําหนดใหแนนอน โดยจะตองใหสอดคลองกับลักษณะของ
พฤติกรรมที่ตองการจะศกึษา และจดุมุงหมายที่กําหนดไว เชน สังเกตพฤติกรรมทุกๆ 10 นาที    
เปนเวลา 1 คาบเรียน จะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนคนนัน้ๆ ในชวงเวลานั้นๆ นอกจากนี ้       
การสังเกตแบบสุมเวลาสามารถสังเกตไดคร้ังละหลายๆคน โดยสลับชวงเวลาครั้งละ 1 คน ขอมลูที่
ไดจากการสังเกตสามารถแยกเปนพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน นอกจากนี้การสังเกตแบบสุม
เวลา สามารถสังเกตพฤติกรรมไดหลายๆประเภทพรอมกัน โดยจําแนกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแตละ
ชวงเวลาเปนพฤติกรรมใดบาง และเพื่อความสะดวกในการบันทึกควรกําหนดรหัสของพฤติกรรม
แตละประเภทดวย   หากประเภทของพฤตกิรรมที่จะสังเกต   และบนัทกึนั้นมหีลายประเภท 

จากขอความดงักลาวสามารถสรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น หากผูสอนมี
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ในขณะทาํการสอนจะชวยใหผูสอน สามารถเลือก
วิธีการปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรยีนและชวยใหทราบถึงทิศทาง
ของพฤติกรรมการเรียนรูทีด่ีวาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  

 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative  Learning Methods) เปนวิธีการสอนที่มี

การจัดกลุมการทํางาน เพื่อสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน     การเรียนแบบ
รวมมือ ไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมรวมกันแบบธรรมดา  แตเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสราง
ที่ชัดเจน กลาวคือสมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการเรียนรู และสมาชิกทุกคนจะ
ไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ      เพื่อที่จะชวยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรูของสมาชิกในทีม 
(สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน 2544 : 3) 

 จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996 ,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี  2548 : 
102)  ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไว คือ     
การสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูเปนวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนกัเรียนเปนกลุมเล็กๆ 
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กลุมละ 3-5 คน สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนความสามารถทาง   
การเรียนของนักเรียน ในแตละกลุมจะมนีักเรียนที่มีความสามารถในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา
คละกัน สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกัน รับฟงความคิดเห็น ตลอดจนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบและประสบความสําเร็จในการเรียนรวมกัน 

 สลาวิน (Slavin 1990) กลาววา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีการจัดการเรยีน
การสอนที่ชวยใหผูเรยีนใชความสามารถเฉพาะตัวและศกัยภาพในตนเองรวมมือกันแกปญหาตางๆ 
ใหบรรลุผลสําเร็จได โดยสมาชิกในกลุมตระหนกัวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้น 
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของกลุม สมาชิกในกลุมจะตองรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกจะไดมี
การพูดคุยกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อน และส่ิงที่เปนผลพลอยไดจาก
การใชวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกประการหนึ่ง คือ การที่นกัเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเอง
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวานักเรยีนไดมีสวนรวมในการทํากจิกรรมกลุม ซ่ึงแตละคนจะมบีทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จของกลุม 

 จอยซและเวลล (Joyce and Wiel 1986 : 39 ,อางถึงใน วัชรา เลาเรยีนดี 2548 :103) 
กลาวถึงวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวา เปนการสอนทีช่วยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาใหเกดิ
การเรียนรู โดยมีเพื่อนกลุมเดียวกันเปนผูคอยแนะนําหรือชวยเหลือ เพราะผูเรียนทีอ่ยูในวัยเดียวกัน
จะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครผููสอน ซ่ึงมีหลักที่ผูสอนตองคํานึงถึงอยู 3 ประการคือ 

1. รางวัลหรือเปาหมายของกลุม (Team Award)  ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  
ผูสอนจะตองตั้งรางวัลไว  เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึน้  และพยายาม
ปรับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลที่กําหนดใหอาจ เปนสิ่งของ
ประกาศนยีบตัร คําชมเชย ฯลฯ อยางไรก็ตามผูสอนควรชี้ใหผูเรยีนเห็นวา กลุมไมควรแขงขันกัน
เพื่อจุดประสงคจะตองการรางวัลเพียงอยางเดียว 

2. การรับผิดชอบตอผลงานของนักเรียนแตละคน  (Individual Accountability) 
ความสามารถของแตละบุคคลในกลุมมีผลตอรางวัล เพื่อเปาหมายของกลุมผูสอนตองพยายามให
ผูเรียนทราบวา ถึงแมจะเรยีนเปนกลุมแตในการวัดความกาวหนาของกลุมจะวัดจากความกาวหนา
ของแตละบุคคล โดยวัดความสามารถของแตละบุคคลในกลุมแลวหาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ดังนั้น 
ความสําเร็จหรือความกาวหนาของกลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ 

3.  โอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกนั   (Equal  Opportunities  for  
Success) ผูเรียนตองตระหนักวา พวกเขาไดสรางกลุมของเขาขึ้นมาดวยกันไมใชเฉพาะผูใดผูหนึ่ง
เทานั้น ดังนัน้ ผูเรียนตองปรับปรุงพฤติกรรมที่เขามีมาตั้งแตเดิมใหดขีึ้น เพื่อสงผลใหกลุมประสบ-
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ผลสําเร็จมากที่สุด   ซ่ึงจะเปนผลตอตัวเอง   นักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ปานกลางและ
ต่ํา จะสามารถทําไดดีเทาๆ กนั และชวยกันสรางคุณคาใหกับกลุมตนได 

จากแนวคิดดังที่กลาวมาแลวนั้นพอสรุปไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนการจัด
กิจกรรมใหนกัเรียนไดรวมกลุมในการทํางาน สมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันในการทํางาน 
หรือปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเรจ็ ซ่ึงจะชวยใหนกัเรียนมีความกระตือรือรน มีความภาคภูมใิจ
ในตนเอง สมาชิกมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน และชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น  
 
ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

 อาโจสและจอยเนอร (Ajose and Joyner 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนด ี 2547 : 2) 
กลาวสรุปวา วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูเปนกระบวนการทีน่ักเรียนที่มีความสามารถตางกัน    
มารวมกนัเปนกลุมเล็ก ๆ ทํางานรวมกนัเพือ่ใหบรรลุเปาหมายเดียวกนั โดยที่การเรียนรูแบบรวมมอื
กันเรียนรูจะตองประกอบดวยลักษณะสําคัญดังนี้ 

1. การพึ่งพาอาศยักัน 
2. การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันอยางใกลชิด 
3. ความรับผิดชอบตอการทํางานกลุม ตอตนเอง และตอสมาชิกกลุม 
4. การใชทักษะทางสังคม (Group Process Skills) 
5. การใชทักษะกระบวนการกลุม (Group Process Skills) 
จอหนสันและคณะ (Johnson , Johnson and Holubec 1987, อางถึงในวัชรา เลาเรียนด ี 

2547 : 2)  ไดเสนอลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี ้
1. สมาชิกจะรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ชวยกันปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ

โดยมีเปาหมายรวมกนัหรือเปาหมายเดียวกัน มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อวัสดุอุปกรณ 
2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธกัน รวมอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
3. สมาชิกกลุมทุกคนมีความรบัผิดชอบตอตนเอง ตองาน ตองรวมกันทํางาน 
4. สมาชิกกลุมมีทักษะการทํางานกลุม มีมนษุยสัมพันธที่ดตีอกัน ครูตองสอนและฝก 

ทักษะการทํางานกลุมแกนักเรียนและประเมินผลการทํางานกลุมของนกัเรียนดวย 
จากลักษณะสาํคัญของวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูดังที่กลาวมาแลว สามารถสรุปได

วา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกในกลุม ซ่ึงตองมีการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนใหความรูแกกัน ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกอใหเกดิ
ทักษะทางสังคมแตกตางจากการเรียน    โดยใหนักเรียนเขากลุมตามปกติ    ซ่ึงจอหนสันและคณะ
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(Johnson, Johnson and Holvbec 1993 : 4 - 5 ) ไดเปรียบเทียบการเขากลุมเรียนตามปกติกับกลุม
แบบรวมมือ ดงัตารางที่ 4 

 
ตารางที่  4  การเขากลุมเรียนตามปกติกับกลุมแบบรวมมอืกัน 
 

การเขากลุมเรียนตามปกต ิ
(Traditional Groups) 

กลุมแบบรวมมือกัน 
(Cooperative Groups) 

มีการใหความชวยเหลือและพึ่งพาอาศัย
กันนอย สมาชิกในกลุมใหความสําคัญ
เฉพาะภารกิจในสวนที่ตวัเองรับผิดชอบ 

มีการใหความชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกนัเปนอยางดี 
สมาชิกในกลุมจะรับผิดชอบทิ้งภารกิจของตนเอง และ
ของผูอ่ืน ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานรวมกัน 

รับผิดชอบเฉพาะสวนของแตละบุคคล สมาชิกจะรับผิดชอบทั้งกลุมและตนเองเพื่อใหการ
ทํางานมีคุณภาพสูง 

สมาชิกมีการรวมอภิปรายกนัเพียงเล็กนอย สมาชิกในกลุมจะมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม 
กระตุนใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน 

ขาดกระบวนการกลุม และการทํางานจะ
ประสบผลสําเร็จเปนรวยบุคคล 

ใชกระบวนการกลุมทํางานไดอยางมีคุณภาพ สมาชิก
ในกลุมประสบความสําเร็จรวมกันและใหความสําคัญ
ในการพัฒนาสมาชิกในกลุมอยางตอเนื่อง 

 
เปาหมายและลักษณะของผลผลิตของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

 การจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู เปนการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญตอ
การพัฒนาทางดานทัศนคติ และคานยิมในตัวนักเรียนทีจ่าํเปนทั้งในและนอกหองเรียน การจําลอง
รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงคในหองเรียน   การเสนอและแลกเปลีย่นความคิดเห็นที่
หลากหลายระหวางสมาชิกในกลุม การพฒันาพฤติกรรมการแกปญหา การคิดวิเคราะหและการคดิ
อยางมีเหตุผล รวมทั้งการพัฒนาลักษณะของผูเรียน ใหรูจักตนเองและเพิ่มคณุคาของตนเอง ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาวจะมีผลตอผูเรียน โดยสรุป 3 ประเภท คือ 

1. ความรูความเขาใจเกีย่วกับเนือ้หาที่เรียน (Cognitive Knowledge) 
2. ทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกนั (Social Skills) 
3. การรูจักตนเองและตระหนกัในคณุคาของตนเอง (Self – Esteem) 
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องคประกอบท่ีสําคัญของวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 ในการจดัการเรียนการสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู ครูจะตองคํานึงถึงและดําเนนิการ 
ตามลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันอยางจริงจังดังนี ้                   
(วัชรา   เลาเรียนดี  2547 : 3-4) 

1. การพึ่งพาอาศยักันและกนัทางบวก (Positive Interdependent) 
1.1 ครูตองอธิบายงานที่ใหนักเรยีนปฏิบัติอยางชัดเจน 
1.2 ครูตองวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม 
1.3 ครูตองพยายามทําใหนกัเรียนขาใจและยอมรับวาความพยายามของตนใหผลดี

ตอตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนการยอมรบั และพึ่งพาอาศัยทางบวก จะชวยสรางความผูกพันใน
ภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเอง ซ่ึงเปนหัวใจของการเรียน
แบบรวมมือกนั 

2. การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Individual and Group Accountability) 
2.1 สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม   มีการรวมมือ

รวมใจกันปฏบิัติงาน โดยไมเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
2.2 สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกนัเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม ตองสามารถ

วัดได รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาสมาชิกคนใด
ตองการความชวยเหลือ การสนับสนุน การกระตุนเสริมแรงเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสบความสําเร็จ โดยที่ทกุคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น 

3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน ระหวางบุคคลและระหวางสมาชิก
ทุกคนในกลุม เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกนัอยางจริงจัง ทกุคนตองสนับสนุนชวยเหลือ
กันเพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดยีวกันโดยแบงปนสื่อวัสดุอุปกรณกนั ชวยเหลือสนับสนุน
กระตุนและชมเชยในความพยายามของกนัและกนั 

4. การสอนทักษะทางสังคม ทักษะในการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน       และทักษะ        
การปฏิบัติงานกลุมเปนสิ่งที่จําเปน และเปนเปาหมายที่สําคัญของการเรียนรูในแบบดังกลาว ดังนั้น 
การเรียนแบบรวมมือกันเปนกิจกรรมที่ซับซอนละเอียดมากกวาการเรียนแบบแขงขัน หรือเรียนดวย
ตนเอง เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระความรูดานวิชาการ (Task Work)    เชนเดียวกับทักษะ
ทางดานสังคม การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม (Team Work)   ดังนั้นสมาชิกแตละคนในกลุม
จะตองรู เขาใจ และมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล     การตัดสินใจการสราง
ความเชื่อถือ     การสื่อความหมาย    การจัดการ แกไขขอขัดแยงในกลุม    และการจูงใจใหปฏิบัติ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุมหรือเปนกลุม ใหนักเรียนเขาใจ
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และปฏิบัติไดถูกตองเชนเดียวกับการใหความรูและทักษะทางวิชาการตางๆ       เพราะการรวมมือ            
กับความขัดแยง มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน    

5. กระบวนการกลุม (Group Processing) การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการกลุม
เปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึง่ของการเรียนแบบรวมมือกนั กระบวนการจะปรากฏ
เมื่อสมาชิกกลุมรวมกันอภิปราย จนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายกลุม โดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนั้นกลุมจะตองอภิปรายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไร 
ที่ชวยและไมชวยใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตดัสินใจวาพฤติกรรมใดใน
กลุมที่ควรปฏิบัติตอไป พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่องเปน
ผลจากการวิเคราะหอยางละเอียดวา สมาชิกปฏิบัติงานรวมกันอยางไร และประสิทธิภาพกลุมจะ
พัฒนายิ่งขึ้นอยางไร 

องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือกันดังกลาว  ไมเพียงแตเปนคุณลักษณะของ    
การเรียนแบบรวมมือที่มีคุณภาพ แตยังเปนวินัยขอปฏิบัติอยางจริงจังในการสรางสรรค เปนเงื่อนไข
สําหรับการเรียนการสอนแบบรวมมือกันที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ซ่ึงจุดเนนหรือ
เปาหมายสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันก็คือ การพัฒนาทักษะทางสังคม การปฏิบัติงานกลุมที่
ชวยเหลือพึ่งพากันอยางแทจริง ซ่ึงจะนําไปสูความสามัคคีกันในที่สุด 
 
เทคนิคการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์  
 เทคนิคการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Teams – Achievement Division, STAD) 
เปนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดกลุมผูเรียนที่มีสมาชิกกลุมละ 4-6 คน โดยคละทั้ง
ความสามารถทางการเรียนและเพศ โดยที่ครูจะทําการสอนหรือเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียนแก
นักเรียนทั้งชั้นกอน และมอบหมายใหแตละกลุมทํางานตามที่กําหนดตามวัตถุประสงคในแผนการ
สอน เมื่อสมาชิกกลุมชวยกนัปฏิบัติ และทําแบบฝกหัด หรือทบทวนเนื้อหาตามที่ไดรับมอบหมาย
เสร็จแลว ครูจะใหนักเรยีนทกุคนทําแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาท ีคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
จะถูกแปลงเปนคะแนนกลุมของแตละกลุม ซ่ึงเรียกวา “กลุมสัมฤทธ์ิ” (Achievement Division)    
(วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 4) 
 การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนการเรยีนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหนึ่ง
คลายกันกับเทคนิค TGT ที่แบงผูเรียนที่มคีวามสามารถแตกตางกันออกเปนกลุมเพื่อทาํงานรวมกนั 
กลุมละประมาณ 4-5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเนือ้หาสาระที่ผูสอนจัดเตรียม
ไวแลวทําการทดลองความรู คะแนนทีไ่ดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนาํเอามาบวกเปน
คะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย เปนตน ดังนัน้ 
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สมาชิกกลุมจะตองใชเทคนคิการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย เปนตน ดังนั้น สมาชิกกลุม
จะตองมีการกาํหนดเปาหมายรวมกนัชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของกลุม (สุวิทย มูลคํา 
2546 : 170) 
 
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิ STAD 
 การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

1. การเสนอเนื้อหา    ผูสอนทบทวนบทเรยีนที่เรียนมาแลวและนําเสนอเนื้อหาสาระ
หรือความคิดรวบยอดใหม 

2. การทํางานเปนทีมหรือกลุม   ผูสอนจัดผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน จัดใหคละ
กันและชีแ้จงใหผูเรียนทราบถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุมที่จะตองชวย     และรวมกันเรยีนรู 
เพราะผลการเรียนของสมาชิกแตละคนสงผลตอผลรวมของกลุม 

3. การทดสอบยอย     สมาชิกหรือผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล
หลังจากเรียนรูหรือทํากิจกรรมแลว 

4. คะแนนพัฒนาการของผูเรียน      เปนคะแนนการพัฒนาหรือความกาวหนาของ
สมาชิกแตละคน ซ่ึงผูสอนและผูเรียนอาจรวมกนักําหนดคะแนนการพัฒนาเปนเกณฑขึ้นมาก็ได 

5. การรับรองผลงานและเผยแพรชื่อเสียงของทีม    เปนการประกาศผลงานของทีม
เพื่อรับรองและยกยองชมเชยในรูปแบบตาง ๆ เชน ปดประกาศ ใหรางวัล ลงจดหมายขาว ประกาศ
เสียงตามสาย เปนตน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD 

กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิผลกับผูเรียน ก็ตอเมื่อ
ครูรูและเขาใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู และดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม       
การสอนและกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ     ซ่ึงขอเสนอแนวทางขั้นตอนการจัด        
การเรียนการสอนเพื่อการปรับใชดังนี้    

1. ขั้นนําหรือเตรยีมความพรอมใหผูเรียน 
1.1 บอกจุดประสงคการเรียนรู และความสําคญัของการเรียนรูในเรื่องนัน้ 
1.2 เราความสนใจดวยการตั้งคําถามหรือสาธิต 
1.3 ทบทวนความรูเดิม หรือทักษะเดิมที่เรียนไปแลว 

2. ขั้นสอน ควรดาํเนินการดังนี ้
2.1 ใชเทคนิควิธีสอนแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมเพือ่บรรลุวัตถุประสงคแตละสาระ 
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2.2 กิจกรรมการสอนและการเรยีนรูควรเนนความเขาใจมากกวาการจํา 
2.3 สาธิตทักษะ กระบวนการ อธิบายสาระความรูพรอมตัวอยางใหชัดเจน 
2.4 ตรวจสอบความเขาใจนกัเรียนทุกคนอยางทั่วถึง 
2.5 อธิบายคําตอบ บอกสาเหตุทีท่ําผิดและทบทวนวิธีทํา 
2.6 สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอืน่เมือ่นักเรียนเขาใจเรื่องที่สอนไปแลว 
2.7 ถามคําถามหลายระดับ และถามใหทั่วถึงทกุคน 

3. ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา 
3.1 ฝกจากใบงานหรือใบกิจกรรมที่มอบหมาย 
3.2 ฝกจากแบบฝกหัดทีก่ําหนด 
3.3 ถามคําถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ 

4. กิจกรรมกลุม (ใชเวลาประมาณ 1-2 คาบ) 
4.1 มอบหมายใบงาน ใบกจิกรรม ใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม (2 ชุด ตอ 1  

กลุม) ทบทวนวิธีการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูและการประเมินผลงานกลุม 
4.2 ทบทวนบทบาทหนาที่และการปฏิบัติตนในการทํางานกลุมของสมาชิกกลุม 
4.3 คอยติดตามดแูลปฏิบัติงานกลุม และปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ให 

สมาชิกทุกคนรวมมือกันเรยีนรู ชวยเหลือกันและกัน 
4.4 ทําขอสอบยอยเปนรายบุคคล (ใชเวลา 15-20 นาที) 
4.5 ประเมินผลงานกลุมและการปฏิบัติงานกลุม 
4.6 ครูตองคอยเนนย้ําเสมอวา   นักเรียนหรือสมาชิกกลุมทุกคนตองแนใจวาสมาชิก 

ทุกคนรูและเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจ   งานที่ใหทํายังสงไมไดถาทุกคนยังทําไมเสร็จ    (แตละ
กลุม)   สมาชิกกลุมควรถามเพื่อนในกลุมถาไมเขาใจ (ไมควรอาย)  และใหสมาชิกกลุมคอยเอาใจใส
ชวยเหลือแนะนําเพื่อนดวยกนั ดวยความเตม็ใจ 

วัชรา   เลาเรียนดี  (2548 : 172-173)  ไดสรุปขั้นตอนการสอน แบบกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) ไว 5 ขั้นตอนดังนี้  

1.   ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน โดยการทบทวนความรูเดิม    สอนอธิบาย
เนื้อหาใหม    ยกตวัอยางประกอบการอธบิาย   จัดกิจกรรมการเรียนรู   สรุปบทเรียน   ถามและตอบ  
ขอสงสัยของนักเรียน 

2.   ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-6 คน พรอมแจกใบงานหรือ
แบบฝกหัด 
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3.   ใหแตละกลุม ศึกษาหวัขอจากใบงาน หรือแบบฝกหดั ใหชวยกันปฏิบัติตามคําส่ังใน
ใบงาน สมาชกิกลุมแบงหนาที่ปฏิบัติตามบทบาท 

4.   เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาไดครบทุกขอ ใหทกุคนรวมกนัอภิปรายทุกประเด็น
ที่ไดรับมอบหมายจนกวาจะแนใจวาสมาชกิทุกคนรูและเขาใจทุกเรื่องถูกตองตรงกัน 

5.   ทดสอบความรู ความเขาใจของสมาชิกทุกคน   แตละคนจะไมมีการชวยเหลือกันทั้ง
แบบทดสอบ ประมาณ  15-20   นาที ครูตรวจคําตอบ หรือนักเรียนแลกกันตรวจ   รวมคะแนนเฉลีย่
ของกลุม โดยทําคะแนนของสมาชิกทุกคนในแตละกลุมมารวมกัน หารดวยจํานวนสมาชิก ซ่ึงจะได
คะแนนเฉลี่ยของกลุม  

              อารมณ   ปุมสันเทียะ (2541: 3-4)   เสนอรูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่เนนการคิด
คํานวณโดยประมาณโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาแลว ประกอบดวย
ขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้นตอน คือ 

 1.   ขั้นนํา เปนขั้นการนําเทคนิคการคิดคํานวณโดยประมาณที่ไดเคยเรียนมาแลวมาฝก
ตอจากนั้นจึงแจงจุดประสงคการเรียนรูประจําชั่วโมงและทบทวนความรูเดิมของนักเรียน 

2.   ขั้นเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  เปนขั้นการพัฒนามโนมติ  โดยนักเรียนจะไดเผชิญกับ
สถานการณปญหา , ทําความเขาใจปญหา , หาแนวทางในการแกปญหา , หาคาโดยประมาณของ      
คําตอบ , ลงมือปฏิบัติเพื่อคิดคํานวณหาคําตอบจริงของปญหา , ตรวจสอบคาโดยประมาณกับ
คําตอบจริง, จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคํานวณโดยประมาณ  และสรุปมโนมติ 

3.   ขั้นการศึกษากลุมยอย  เปนขั้นการพัฒนาทักษะโดยนักเรียนเขากลุมยอยศึกษาบัตร
เนื้อหา  ทํากิจกรรมที่กําหนดไวในบัตรกิจกรรม  และตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย    

4.   ขั้นพัฒนาการนําไปใช  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ   
5.  ขั้นการทดสอบยอย   เปนการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และ              

วัดความสามารถในการคิดคํานวณโดยประมาณเมื่อเรียนจบในแตละวงจร   
6.   ขั้นประเมินผล  หลังส้ินสุดแตละวงจร 

 สุริยะ  แสงสุทธิ (2541 : 9) ไดเสนอขั้นตอนการสอน ไวดังนี้ 
1.   ขั้นนํา  ใหนักเรียนฝกคิดคํานวณโดยประมาณ  โดยใชเกมหรือแบบฝกมาดัดแปลง

ใหเขากับลักษณะเนื้อหาและเทคนิค   การคิดหาคําตอบ   จะจํากัดเวลาในการคิด   ดังนั้นลักษณะ
ของกิจกรรมจะเปนกิจกรรมที่กระชับเวลา  เกิดความสนุกสนาน  ใชส่ือประกอบเพื่อดึงดูด          
ความสนใจนักเรียน  หลังจากนั้นครูแจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนโดยใชกิจกรรมที่
หลากหลาย  นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมแลวทบทวนความรูเดิมหรือมโนมติที่จําเปน
สําหรับเปนพื้นฐานความรูใหม 
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2.   ขั้นเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  หรือข้ันพัฒนามโนมติ    เปนขั้นที่ใหนักเรียนเกิดหรือมี 
มโนมติ  หลักการ  กฎเกณฑ  ขอความรูตาง ๆ  นักเรียนไดสรางความรู  ลงมือกระทําดวยตนเองเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการคิด       มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนโดยการเรียนเปนกลุมยอย  
ไดพูด  อภิปราย  แกปญหารวมกัน  พรอมทั้งครูชวยสรุปและจัดระบบใหชัดเจน 

3.   ขั้นสรุป     สรุปมโนมติของบทเรียน    และเทคนิคการคิดคํานวณโดยประมาณทีไ่ด 
เรียนรูในแตละครั้ง  นักเรียนจะตองรวมกนัสรุปมโนมติ  ความรู  กฎเกณฑ  หลักการตาง ๆ  ที่เรียน
ไปในแตละชัว่โมง  พรอมทั้งครูชวยแกไข  จัดระบบใหชัดเจน 

4.   ขั้นการศึกษากลุมยอย  ซ่ึงจะตรงกับขั้นพัฒนาทักษะ  นั้นนักเรียนจะบูรณาการ 
ประสบการณทางมโนมติ  หลักการ   ที่ไดมาจากขั้นเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นอยางมคีวามหมาย 

5.   ขั้นพัฒนาการนําไปใช   และพัฒนาความรูความเขาใจ     เนนการฝกทักษะและ    
นําความรูไปใชในสถานการณใหม โดยใหนักเรยีนทาํแบบฝกทักษะประจําบทเรียนและแบบฝก
ทักษะการคิดคํานวณโดยประมาณ  เพื่อประเมินความรู  ความเขาใจจากการทําแบบฝกทักษะ 

ภัทราภรณ  คัมภิรา (2543 : 8-10) เสนอขั้นตอนการสอนไวดังนี้ 
1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นเตรียมความพรอมของผูเรียน  โดยการสรางแรงจงูใจใน 

การเรียนรู  เร่ิมจากการบอกจุดประสงคเชงิพฤติกรรม ทบทวนความรูเดิม  โดยใชเกมหรือพลังและ
เทคนิคการคิดคํานวณจากการเรียนที่ผานมา 

2.   ขั้นสอน  ขั้นนี้จะเปนการเสนอสถานการณปญหาตาง ๆโดยใชส่ือ  แผนภูมิ  รูปภาพ  
ประโยคสัญลักษณ  และส่ืออ่ืน ๆ  ที่เหมาะสม  ประกอบการเรียนการสอน 

3.   ขั้นสรุป 
4.   ขั้นการศึกษากลุมยอย 
5.   ขั้นพัฒนาความรูความเขาใจ 
6.   ทําการทดสอบยอยหลังจากการเรียนจบเนื้อหาในแตละหัวขอยอยโดยนักเรียนแตละ 

คนทําแบบทดสอบดวยตนเอง 
7.   ประเมินผล  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบยอยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ 
8.   คะแนนที่ไดจากการทดสอบยอยครั้งสุดทายจะใชเปนคะแนนฐานของครั้งตอไป 
9.   ปรับคะแนนจากการทดสอบยอยโดยหาผลตางระหวางคะแนนฐานกับคะแนนการ 

ทดสอบยอยครั้งสุดทายเปนคะแนนความกาวหนา 
10. กลุมไดรับการยกยองหรือยอมรับตามเกณฑที่แจงไว 
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  เฉลียว   รัชวัฒน (2544 : 5-6)  ไดสรุปขั้นตอนการสอนเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.   ขั้นทบทวนความรูเดิม  โดยการทบทวนความรูเดิมและแจงจุดประสงคในการเรียนรู

ใหนักเรียนทราบ 
2.   ขั้นเสนอประสบการณ    ครูสอนเนื้อหาใหม  เพื่อใหผูเรียนสรุปหลักการ   กฎเกณฑ   

สูตร  วิธีการ 
3.   ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมในกลุมของตนเอง  โดยสมาชิก

รวมมือกัน  นักเรียนเกงอธิบายนักเรียนออน 
4.   ขั้นตรวจสอบดวยตนเอง  แลวตัดคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกแตละคนในกลุม  ถาใคร

ไมเขาใจใหอธิบายใหเพื่อนเขาใจ  พรอมประเมินผลการเรียนของตนเอง 
5.   ขั้นสรุปประเมินผล 

 น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547 : 12)  ไดเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูไว  6 
ขั้นตอนคือ 
 1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน แจงจดุประสงคการเรียนรู 

2.  ขั้นนําเสนอบทเรียนทั้งชัน้     ผูสอนจะใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
หลากหลายทั้งในขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นดาํเนินการสอนและขั้นสรุป  เชน กิจกรรมเกม  เพลง 

3.  ขั้นกิจกรรมกลุมยอย        ผูเรียนจะเขากลุมยอยทีแ่บงตามความสามารถของผลทาง     
การเรียน  กลุมเกง  ปานกลาง  ออน  จากนั้นใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันทํากิจกรรมตามที่กําหนด 
ใหสมาชิกที่เรยีนเกงชวยเหลือสมาชิกที่เรียนออนใหเขาใจดียิ่งขึ้น 

4.  ขั้นวัดและประเมินผล  การทดสอบยอย นักเรยีนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล โดย
ไมมีการชวยเหลือกัน 

5.  ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคล และรายกลุม 
6.  ขั้นยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ 
จะสังเกตไดวาการสอนแบบรวมมือกับเรียนรูเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams-

Achievement Divisions หรือ STAD) กระบวนการเรยีนการสอนสวนใหญประกอบดวยกิจกรรม
ตาง ๆ  ดังนี ้

 1.  การสอนของครู (Teach) 
 2.  การรวมมือกันเรียนรู (Team Study)  ของนักเรียน 
 3.  การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) 
 4. การใหรางวลักลุม (Team Recognition) จากคะแนนรวมของกลุม (คะแนนพัฒนาการ

ของแตละคนรวมกันหารดวยจํานวนสมาชิก) 
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เทคนิค  STAD  จะตองเริ่มตนดวยการสอนของครูกอนทุกครั้ง  ซ่ึงอาจใชเวลาในการ
สอน 1 – 2 ครั้ง  ในแตละหนวยการเรยีนตามความเหมาะสม  จุดประสงคคือ นําเสนอเนื้อหาสาระ
หรือทักษะ  ตองใหนกัเรียนไดรูและเขาใจ  ส่ือการเรียนการสอนคือ  แผนการจัดการเรียนรูรวมทัง้
ใบกิจกรรม  ใบงาน ใบความรู สําหรับนักเรียนและแบบทดสอบผลเปนรายบุคคล  แบบประเมินผล
พฤติกรรมการทํางานกลุม (สําหรับครู)  แบบประเมนิผลการทํางานกลุมของนักเรียน (สําหรบั
นักเรียน)  ขอแนะนําที่สําคัญก็คือ ในขั้นสอนครูควรดําเนินการสอนตามลําดับขั้นตอน มีการสาธิต 
การยกตวัอยางอธิบายอยางชัดเจน รวมทั้งฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํากอนจดักลุมใหนกัเรียน
ปฏิบัติงานรวมมือกันเรียนรู 
 กิจกรรมรวมมือกันเรียนรู (Team  Study)  เปนขั้นตอนที่นักเรียนรวมกันเรียนรูและฝก
ปฏิบัติโดยมีเปาหมายกลุมรวมกัน  นัน่คือ  ผลสัมฤทธ์ิของกลุมมาจากคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิของ
สมาชิกทุกคนรวมกัน  ความสําเร็จของกลุมมาจากความรับผิดชอบรวมกันของทกุคนเวลาที่ใชใน
ขั้นตอนนี้ 1-2 ช่ัวโมง  จดุประสงคเพื่อใหนกัเรียนศกึษาและฝกปฏิบัติรวมกันในกลุม ส่ือที่ใชคือ ใบ
ความรู  ใบงาน  หรือใบกิจกรรม และแบบเฉลยคําตอบ  ซ่ึงแตละกลุมควรแจกใหอยางละ 2 ชุด 
เทานั้น (เพื่อใหมีการแบงปนชวยเหลือกนัและกนั) 
 ในการจดัผูเรียนเขากลุม (Assigning Students to Teams) สามารถจัดไดโดยมีเทคนิคใน
การแบงกลุมดงันี้ 

1. จัดเรียงนักเรยีนตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ําสุด 
2. กําหนด จํานวนกลุม 
3. แบงนักเรยีนทีเ่รียงตามลําดับคะแนนออกเปน 3 ระดับคอื เกง  ปานกลาง  และ

ออน ซ่ึงจะทําใหแตละทีมไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบในเรื่องความสามารถของสมาชิก 
4. จัดนักเรียนเขากลุมโดยยดึหลักความหลากหลายของเพศ หรือเกณฑอ่ืน ๆ โดย

จัดในอตัราสวน    เกง  :  ปานกลาง  :  ออน  เทากับ  1 : 2 : 1  หากกลุมมี  5  คน สามารถจัดเปน
อัตราสวน 1 : 3 : 1 ก็ได 

5. หากมีนักเรียนที่เหลือจากการจัดเขากลุมใหจัดเขากลุมใดก็ได  โดยยึดหลัก
ความหลากหลายของเพศ หรือเกณฑอ่ืน ๆ โดยมีเทคนิคในการจัดกลุมนักเรียนดังที่แสดงในตาราง
ที่ 5 ตอไปนี้ 
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ตารางที่    5   การจัดกลุมผูเรียน 
ระดับผูเรียน ลําดับผูเรียน ชื่อกลุม 

 
 

กลุมเกง 
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กลุมปานกลาง 
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จัดกลุมตามความเหมาะสม 
 
 

กลุมออน 
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 จากตารางที่ 5   ตารางแสดงการจัดกลุม  นกัเรียนทั้งหมดมี 21 คน จัดแบงกลุมละ 4 คน 
จะไดทั้งหมด 5 กลุม แตจะม ี1 กลุมที่มี 5 คน  คือนักเรยีนคนที่ 16  สามารถจัดเขากลุมใดก็ได  โดย
ยึดหลักความหลากหลายของเพศ หรือเกณฑอ่ืน ๆ 

การทดสอบความรู  ใชเวลาประมาณครึ่ง 20-30 นาที แตละครั้งใหนกัเรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบเอง  การตรวจใหคะแนนขอใหนกัเรียนชวยกันตรวจ  แลกตรวจกับเพื่อน  รวมคะแนน
ทดสอบแตละคน รวมคะแนนกลุมควรใหเสร็จและใหนกัเรียนทราบกนัตอไป  การยกยองใหรางวลั
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กลุมที่ดีเลิศ  ควรดําเนนิการในคาบถัดไป (ถาคาบนั้นไมทัน)  ใหนักเรียนชวยคํานวณคะแนนพฒันา
ของแตละคน  รวมคะแนนพัฒนาของแตละกลุมเฉลีย่และใหรางวลักลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ย
สูงสุด  ควรใหนกัเรียนแตละกลุมบันทึกคะแนนฐานและคะแนนพัฒนาการของแตละคนและของ
กลุมทุกครั้ง  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกและของกลุมดวย 
วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู     ซ่ึงผลงานของนักเรียนทุกคน คือ
ผลงานของกลุม  และกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด จัดเปนกลุมดีเยี่ยม     ดังนั้นในการทดสอบทกุครัง้
หลังจากกิจกรรมกลุมแลวมีการทดสอบเปนรายบุคคล    คะแนนสอบของแตละคนจะนําไป
เปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อเปนคะแนนพัฒนา 
 คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนที่จะมีการสอน      
ในภาคเรียนตอไป แตคะแนนฐานจะตองเทียบกับคะแนน 100 เสมอ ถามาจากคะแนนสอบหลาย
คร้ัง  จากคะแนนฐานจะไดคะแนนพัฒนาของการสอบในแตละครั้ง (Slavin 1995, อางถึงใน                   
วัชรา   เลาเรียนดี 2547: 29) ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 6  การคิดคะแนนพัฒนา 

คะแนนจากการทดสอบ/แตละคน คะแนนพัฒนา 
ต่ํากวาคะแนนฐาน มากกวา 10 คะแนน 
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน 
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 0 – 10 คะแนน 
สูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน 
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ที่มา : Slavin , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี ,เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2548) , 196. 
 
 ในการทดสอบแตละครั้ง  นักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน  และคํานวณวา
ตนเองอาจตองทําอีกเทาไรจงึไดคะแนนพฒันาตามที่คาดหวัง  คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยู
กับความพยายามของแตละคนที่จะพยายามทําขอทดสอบใหมากกวาคะแนนฐาน  เพือ่ผลประโยชน
ของตนเอง และของกลุม กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุด หรือถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัลเปน
เครื่องหมายความสําเร็จ 
 ในการรวมคะแนนจะนําคะแนนความกาวหนาของสมาชิกแตละคนมารวมกันทั้งกลุม
จากนั้นจึงหาเปนคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนา  โดยกลุมที่จะไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลจะตอง
มีคะแนนตามเกณฑ  (Slavin 1995, อางถึงใน วัชรา  เลาเรยีนดี 2547 : 29) ดังตัวอยางในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  เกณฑการกําหนดทีมที่ไดรับการยกยอง 
คะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุม ระดับการพัฒนา 
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กลุมเกง 
กลุมเกงมาก 
กลุมยอดเยี่ยม 

ที่มา : Slavin , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี ,เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2548) , 196. 
การหาคะแนนฐานของนักเรียน 
 คะแนนฐานของนักเรียนแตละคน  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนหรือผลของ
การทดสอบยอยที่ผานมา  ถาเริ่มใช STAD หลังจากที่เราไดทดสอบยอยไปแลว 2 – 3 คร้ัง ใหใชผล
เฉล่ียของคะแนนจากผลการทดสอบยอยดงักลาว เปนคะแนนฐาน หรืออาจไดมาจากคะแนนของ  
ผลการเรียนจากภาพเรยีนที่ผานมาก็ได  ซ่ึงตองทําการเฉลี่ยคะแนนของทั้งป (วราภรณ  บรรติ 2543 : 
37) 
 ครูผูสอนและนักเรียนตองทราบคะแนนฐาน        เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของ
นักเรียนแตละคนใหมีประสิทธิภาพ    เพื่อใหทราบผลการเรียนของแตละคนวามีความกาวหนาขึ้น
หรือไม เพียงใด และเพื่อเปนฐานในการคํานวณคะแนนพัฒนาและคะแนนความกาวหนาตอไป   
(วัชรา  เลาเรียนดี 2547 : 30) ซ่ึงมีวิธีการคิดคํานวณดังตัวอยาง 
 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบยอย 3 คร้ังของเด็กชายไมค 
ทดสอบยอยครั้งที่ 1 ได  86 คะแนน 
ทดสอบยอยครั้งที่ 2 ได  84 คะแนน 
ทดสอบยอยครั้งที่ 3 ได  91  คะแนน 
  รวม         261 คะแนน 
คะแนนฐานของเด็กชายไมค เทากับ 261 ÷ 3      =  87  คะแนน 
 คะแนนฐานจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อมีการทดสอบยอย โดยการนาํคะแนนสูงสุดเปน
คะแนนฐานในคาตอไป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ผูวิจัยไดสรุปวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
แบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (Student Team Achievement Division) ไดเปน 5 ขั้น คือ 1.ขั้นนํา  ครู
ทบทวนความรูเดิม  และชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียน      2.ขั้นสอน       3.ขั้นศึกษากลุมยอย      
4.ขั้นการทดสอบยอย  และประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน    และ5.ขั้นสรุปบทเรียน และ
ประเมินผลการทํางานกลุม   
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วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD  รวมกับเทคนิค KWDL 
 การรวมมือกันแกปญหาในวชิาคณิตศาสตร   โดยใชเทคนิค    KWDL     เปนวิธีการจดั 
การเรียนการสอนแบบหนึ่งทีจ่ัดใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา    จากการนําวิธีการนี้
ไปใชทดลองกับนักเรยีนเกรด   4   ปรากฏวานักเรยีนทีใ่ชวิธีการเรียนแบบกลุม ไดระดับคะแนนสูง
กวา นกัเรียนทีไ่มไดใช    นอกจากนี้นักเรยีนที่เรียนรวมกลุม   มี ความสามารถในการทํางานรวมกนั 
การใชเหตุผลในการอธิบายไดดีกวา และมีเจตคติในทางบวกตอการเรียน (Shaw and Others 1997: 
482-486) 

การเรียนแบบรวมมือกันเรยีนรู (Cooperative Learning) ไดรับการพิสูจนวามี
ประสิทธิผลในหลาย ๆ ดานของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร การเรียนรวมกลุมไมเพยีงแตกอใหเกดิ
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นกับนักเรียน ในระดับตาง ๆ และกบักลุมนักเรียนทีห่ลากหลายเทานั้น (Slavin 1991) 
แตยังกอใหเกดิทักษะในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการแสดงความคดิเห็นและทําใหสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลเปนไปดวยด ี  นกัเรียนกลุมเล็กไดเรียนรูเนื้อหา และไดสนับสนนุชวยเหลือกนั
มากกวาเรียนเปนกลุมใหญ  การจัดนกัเรียนทํางานรวมกลุมเปนกระบวนการที่สําคัญเชนเดียวกบั
กระบวนการชีแ้จงแสดงความคิดเห็น ขอเปรียบเทียบ ขอโตแยงตาง ๆ รวมทั้งทักษะทางสังคมดาน
การฟง การประนีประนอม และการยอมรับความคิด เห็นของกลุม การปฏิบัติงานรวมกันของกลุม
กอใหเกิด โอกาสที่จะไดรับฟง ความคิดเห็นที่แตกตางกัน เปนการสรางเสริม ความรูสึกของการอยู
รวมในชุมชนคณิตศาสตร ดังที่เสนอแนะไวใน Everybody Counts (National Research Council 
1990)  ที่หมายความวา ทกุคนในกลุมมีความสําคัญ 
การทดลองใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูในวิชาคณติศาสตร 
  ครูในโปรแกรม PDS (Professional Development School) ซ่ึงเปนโปรแกรมพัฒนาครู 
ของมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปไดขอใหทางมหาวิทยาลัย ริเร่ิมจัดโครงการการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรู (Cooperative Learning) ผูรวมโครงการคือครูผูสอนเกรด 4 และนักเรยีนของตน เปน
โรงเรียนที่อยูในชนบทหางไกล ครูไมเคยมีประสบการณในเรื่องการจัดการเรียนรวมกลุมในวิชา
คณิตศาสตรมากอน แตใครที่จะเรียนรูและทดลองใช กลวิธีนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมทดลองมี 2 หองเรียนใชการเรียนรวมกลุมในวิชา คณิตศาสตร และวิชาอ่ืน ๆ ดวย 
สวนอีก 2 หองเรียน นักเรียนทํางานเปนกลุมเปนครั้งคราว ในกลุมทดลองนั้น นกัเรียนจะเรยีน    
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนกลุม 2-4  คาบตอสัปดาหและคาบที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
นี้จะเรยีนหลังจาก ที่ไดเรียนหัวขอตางๆ อันเปนพืน้ฐานในกลุมใหญแลว ในกลุมทดลองนี้นักเรียน
แกปญหาคณิตศาสตรโดยใชหนังสือเรียนแบบฝกสถานการณจริงที่ครูแนะนํา และส่ือสําเร็จที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจดัทําขึ้นครูไดรับการ แนะนาํและทบทวนเกี่ยวกับกลวิธีแกปญหาเฉพาะ 
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เชน การเดา และการตรวจสอบ ทําแผนภูมิ และภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมาจาก ความคดิริเริ่ม
พัฒนา และการมีสวนรวมในกลวิธีคิดของนักเรียน อีกดวย สําหรับตวันักเรียนที่ทํางานเปนกลุม ๆ 
ในเรื่องโจทย ปญหา โดยใชกลวิธีแกปญหานั้นพวกเขายังคิดโจทยปญญา และ ชวยกันแกปญหา
ของพวกเขาเอง ที่คลายคลึงกันอีกดวย โจทยปญหา ที่นกัเรียนชอบคือประเภทตรรกศาสตรประเภท
ปลายเปดที่สรางจากสถานการณในชวีิตประจําวนั เชน การไปจายตลาด เปนตนวา ถาตองการจะ
ทําอาหาร 2 มื้อ สําหรับคน 4 คน แตละมื้อจะตองมีอาหารครบหมู ใหนักเรียนใชใบโฆษณาสินคา
จากหนังสือพิมพ วางแผนวา ถามีเงิน 500 บาทจะซื้ออะไรไดบางใหชวยกนัประมาณคาของที่ 
ตองการซื้อแลวหาวิธีการคิดใหไดจํานวนเงินใกลเคียง 500 บาท ขั้นตอไป จึงใชเครื่องคิดเลขเพื่อ
ตรวจสอบราคาจริง  ไดมกีารใชโจทยปญหาทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุม ทั้งกอนและหลังเรียน     
ตัวขอสอบเปนขอปญหาที่ตองใหเหตุผล 2 ดาน คือ ตัวขอ ปญหาเองและปญหาที่เกี่ยวของนักเรยีน
ไดทํางานเปนกลุม จะใชวธีิการใดก็ไดแลวแตนกัเรียนประสงค การใหคะแนนงานกลุมไดใชของ 
Charles, Lester และ O'Daffer (1986) โดยใชระดับคะแนนรวม 1,2,3 และ 4 ผลปรากฏวา นักเรียน
ใน 2 หองเรียนที่ใชการเรยีนรวมกลุมได รับดับคะแนนสูงกวานกัเรยีน อีก 2 หองเรียนที่ไมไดใช            
มีการเปรียบเทยีบตัวอยางการแกปญหาของนักเรียนที่ใชการเรียนแบบรวมมือกันเรยีนรูในวิชา
คณิตศาสตรกบันักเรียนที่ไมไดใช พบวา มีขอแตกตางทางดานคุณภาพหลายประการ โดยทัว่ไป
แลวคําตอบของนักเรียนที่เรียนรวมกลุมยาวกวาและมีรายละเอียดมากกวาคําตอบของนักเรียนที่
ไมไดเรียนรวมกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนที่เรียนรวมกลุมมีความ คุนเคยกับการทํางาน
รวมกัน จึงสามารถชวยกันอธิบายเหตุผลไดดีกวา 

นอกจากนี้ เจตคติดานบวกของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใช KWDL เทคนิค 
ในการแกโจทยปญหายังมีขอสนับสนุนตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน เด็ก ๆ ระบุ วาพวกเขามคีวามสนุกที่ได
ทํางานรวมกนัมีความเชื่อมั่นมากขึ้น มีความสนใจ เพิ่มขึน้และมีความตื่นเตนดี คณะผูวิจยัมักจะได
ยินเดก็ ๆ พูดวา "ทําอีก ๆ" และ "เราทําไดแลว" เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในความสามารถ ที่เพิ่มขึ้น
ในการแกปญหาโดยเฉพาะขอปญหาที่ตองใหเหตุผล 2 ดาน ขณะทีค่ิดปญหาเหลานี้เด็ก ๆ จะใช
กลวิธีตาง ๆ รวมทั้ง การวาดภาพ ทําแผนภมูิ และใชวิธีเดาแลวตรวจสอบ ขณะที่เดก็ ๆ ทํางานกลุม 
พวก เขาจะคอยตรวจสอบตัวเองบอยครัง้เพื่อใหแนใจวา คําตอบนั้นตรงกับคําถาม โดยทั่วไปเดก็ๆ 
มีความกระตือรือรน และรวมมือกันในการทํางานดี พวกเขาเรียนรูทีจ่ะหาขอยุตไิดมบีอยครั้งที่บาง
คนไมเหน็ดวยกับขอคิดเหน็ของกลุม เขาก็จะไดรับการสงเสริมใหเขียนความคดิเห็นที่ไมตรงกนั
นั้นแนบไปดวยกับรายงานของกลุม (Shaw and  Others 1997: 482-486) 

ครูในโครงการ PDS มีความกระตือรือรนเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรยีนรู        
ในวิชาคณิตศาสตร พวกเขากลาวถึงขอไดเปรียบตาง ๆ เชน นักเรียนแต ละบุคคลมีสวนรวมมากขึ้น 
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มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีความรับผิดชอบสูง ขึ้นมีพฤติกรรมดานการปฏิบัติงานและมีพัฒนาการ
ในดานความภมูิใจในหมูคณะมากขึ้น นอกจากนี้ครูยังระบุวา การเรียนคณิตศาสตรเปนกลุมๆ 
นาสนใจมากกวา ทั้งนกัเรียน และตวัครูเอง พวกเขาใชกลุม รวมมือนี้สําหรับกิจกรรมตาง ๆ เชน 
เกมเกีย่วกับคณิตศาสตร การตรวจการบาน รวมทั้งการแกปญหาดวย บางครั้งครูก็ใหรางวัล เปนใบ
ประกาศเกยีรติคุณแกกลุมทีท่ํางานอยางมปีระสิทธิภาพดวย แตครูก็สังเกตวานักเรยีนทํางานไดดีไม
วาจะมีรางวัลหรือไมก็ตาม 

การใหนกัเรียนเขียนประสบการณตางๆ เกี่ยวกับการแกโจทยปญหามีประโยชนมาก 
กระบวนการนี้เปนการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ ทักษะดานการสื่อสารและสงเสริมใหเดก็เปนคนมี
เหตุผล การใชกรอบ KWDL ในการเริม่ตนทํางานกลุมไดรับการพสูิจนวาสามารถทําได และมี
ประสิทธิผล ทําใหนกัเรียนพัฒนาทักษะตาง ๆ ในการเรียนและการเพิ่มพูนความ รูดานวิชาการ 
ผูวิจัยจึงไดนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แบบ STAD มาใชรวมกบัเทคนิค KWDL เพื่อชวยใน
การแกโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียน ซ่ึงขั้นตอนการสอนแบงเปน 5 ขั้น คือ 

1.ขั้นนํา  ครูทบทวนความรูเดิม  และชีแ้จงวัตถุประสงคของการเรียนใหนกัเรยีนเขาใจ  
แบงนักเรยีนเปนกลุมยอย ๆ ประมาณกลุมละ  4-5  คน  โดยคละความสามารถของนักเรียนทั้ง  เกง  
ปานกลาง  ออน  

2.ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมใหนกัเรียนเขาใจ   โดยใชเทคนิค     KWDL 
ในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   สนับสนุนใหนักเรียนสรางความรู   ความเขาใจดวยตนเอง 
เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ  จากนั้นครูจงึมอบหมายงานใหนักเรยีน  

3. ขั้นศึกษากลุมยอย    ครูจัดใหนกัเรียนเขากลุมแลวจดัแบงหนาที่กนั  ชวยกันแกปญหา  
อภิปราย      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพือ่นในกลุม   ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใช
เทคนิค   KWDL   นักเรยีนชวยเหลือกันและกันในการเรียนรูโดยมีครูเปนผูชวยเหลือ แนะนํา เมื่อ
นักเรียนมีขอสงสัยหรือปญหาที่สมาชิกในกลุมไมสามารถชวยได  

4. ขั้นการทดสอบยอยและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน     เปนการตรวจสอบวา
ผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนมากนอยเพยีงใดโดยการทดสอบนักเรียนเปนรายบคุคล  จากนั้น
คํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม  คะแนนพัฒนา แจงใหนกัเรียนทราบ  

5. ขั้นสรุปบทเรียน  และประเมินผลการทํางานกลุม  ใหนกัเรียนสรุปบทเรียนและทํา
การประเมินการทํางานของกลุม โดยการอภิปรายเกีย่วกับผลงานของนักเรียน  วิธีการทํางานกลุม  
อธิบายเพิ่มเตมิในเนื้อหาทีน่ักเรียนยังไมเขาใจ   และมอบรางวัลเพื่อเปนการเสริมแรงทางบวก  และ
เปนการยอมรบัความสาํเร็จของนักเรียน 
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 กระบวนการกลุม  และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 ในปจจุบนันี้ เปนที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปแลววาความรูเร่ือง “กลุม” เปนเรื่องที่มีบทบาท
สําคัญมากในการอยูรวมกันและในการชวยสรางเสริมความสามารถในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ดังจะเหน็ไดจากการจดัการศึกษาทกุระดับทั้งระดบักอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตางก็พยายามที่จะบรรจุหรือจัดเรื่องนี้เขาไว
ในหลักสูตร โดยคํานึงถึงระดับความสามารถ และวยัของผูเรียนโดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา 
ความสําคัญของการฝกฝนทักษะการอยูรวมกันและการทํางานเปนกลุมเปนคณะ เปนเรื่องที่ไดรับ
การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในตางประเทศและในประเทศ 
 นอกจากนี้การสอนตามหลักสูตรใหมนั้น  เปนการสอนที่มุงใหผูเรยีนไดเรียนเพือ่อยู
รวมกัน  เพราะการอยูรวมกันเปนธรรมชาติของคน เมื่ออยูรวมกนัคนเราตองคิดรวมกัน  วางแผน
รวมกัน แกปญหาและประเมินผลรวมกัน กิจกรรมการเรียนจึงควรทําเปนกลุม คือใหเด็กไดรวมกนั
คิด รวมกันทํา ชวยเหลือกัน จดุหมายและแนวทางที่กําหนดไวดังกลาว สะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของเรื่อง “การทํางานเปนกลุม” อยางเห็นไดชัด 
 เบส  (Bass 1960: 39, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2528 : 8) กลาววา  กลุมหมายถึง      
การรวมตัวกันของเอกัตบุคคล โดยที่การรวมตัวเหลานัน้จะทําใหเกิดแรงหนุนกําลังแกสมาชิกของ
กลุมในดานทีก่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนที่ดึงดูดความสนใจของสมาชิกกลุม หรือกลาวอกี   
นัยหนึ่งวา สมาชิกที่รวมตวักันอยูไดเพราะมีแรงกระตุน เชน การไดรับสวัสดิการ  การไดรับ     
ความคุมครอง 
 เดวิส (Davis 1962: 405, อางถึงใน กาญจนา  กิจบํารุง 2545 : 60) ไดใหความหมายไววา 
กลุมหมายถึงการที่บุคคล 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธกันโดยมีเปาหมายรวมกนัอยางเห็นไดชัด
โดยทั่วไปแลวกลุมมีความหมายนอกเหนือจากการที่คนเราอยูรวมกันอยางธรรมดา 
 จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวากลุมหมายถึงบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมา
รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค มีการรวมมอืและตัดสินใจรวมกนั 
 กระบวนการกลุม  เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่ง    ที่ทําใหกลุมดําเนินงานไปได  
คารเตอร วี กูด (Good 1973, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2528 : 11)  ไดกลาววา กระบวนการกลุม
หมายถึง รูปแบบของการปฏิสัมพันธกันในกลุม หรือวิธีดําเนนิงานกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนด ซ่ึงลักษณะสําคัญของกลุมที่ทําใหเกิดกระบวนการกลุมมีดังนี ้

1. มีจุดมุงหมายรวมกัน 
2. มีการปฏิสัมพันธกัน โดยการสื่อความหมาย 
3. สมาชิกตองกระทํากิจกรรมเพื่อใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
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4. มีความคิดในแนวที่รวมกัน 
5. มีการรวมกันตดัสินใจในรูปของกลุม 
6. ยึดมั่นในทาทขีองกลุมอยางแข็งขัน 
อาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา    กระบวนการกลุมคือ  กระบวนการทํางานของกลุมนั่นเอง 

ซ่ึงหมายถึง ความพยายามในการทํางานของสมาชิกตามหนาที่ของแตละคนที่มีอยู  เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายทีต่องการ ในการดําเนนิกิจกรรมของกลุม  สมาชิกของกลุมจะมีปฏิสัมพันธตอกัน 
สมาชิกจะตองใชเหตุผล สติปญญา ความคิดสรางสรรค  การอภิปราย ความรวมมือ มีสวนรวมใน
กิจกรรมของกลุม ดังนั้น บคุคลจึงมีความเจริญงอกงาม มีการแกปญหา มีการรวมมอืกัน ส่ิงเหลานี้
เปนกระบวนการที่จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
 

หลักการของรูปแบบการฝกทักษะการทํางานกลุมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 หลักการในการฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง 
ทฤษฎีความรู ความเชื่อและประสบการณทางดานการปฏิบัติ  ที่ใชเปนหลักในการคิดคนหาสาระ
และวิ ธีการในการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 6                  
ซ่ึงมีดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2531 : 3-5) 

1. หลักการทางดานทฤษฎ ี
        ผูที่สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  คือ  ผูที่เคยเหน็คุณคาของ    

การทํางานกลุม มีความรูความเขาใจวาจะทําใหกลุมมีประสิทธิภาพไดอยางไร  และสามารถกระทํา
ไดตามที่รูและเขาใจ  หากเหน็คุณคาของการทํางานกลุม มีความรูความเขาใจวาจะทําอยางไรจึงจะด ี  
แตทําไมไดก็ไมเกิดประโยชนในทางปฏิบตัิ   หากเห็นคุณคาของการทํางานกลุม และมกีารลงมือ
ปฏิบัติ   แตขาดความรูความเขาใจที่แทจริง ก็เปนการปฏิบตัิที่จะไมไดผลเทาที่ควร       หากมีความรู
ความเขาใจและสามารถนําความรูความเขาใจไปปฏิบัติได  แตขาดการเห็นความสาํคัญและคุณคา
ของสิ่งที่ทํา ผูปฏิบัติก็จะขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ และพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติถาหลีกเลี่ยงได 
           ดังนั้น  การที่จะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพไดนั้น  
จึงจําเปนตองชวยปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทํางานกลุม  สอนใหนักเรียนมีความรู    
ความเขาใจที่ถูกตองหรือเหมาะสมในเรื่องการดําเนินงานกลุม  และฝกใหนักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามที่รูและเขาใจอยางตอเนื่องจนเกิดเปนทักษะที่ชํานาญ 

2. หลักการทางดานการปฏิบัต ิ
2.1 การฝกทักษะการทํางานกลุมจึงควรมีลักษณะที่สามารถบูรณาการเขากับ    

การเรียนการสอนตามปกติใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  เพื่อชวยใหนักเรียนมีโอกาสและเวลาที่
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จะฝกไดมาก เนื่องจากการพัฒนาทักษะนั้นจําเปนตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ เปนระยะเวลา
ตอเนื่องกันเพื่อใหเกิดความเปนความชํานาญ 

2.2 เนื้อหาสาระและวิธีการในการฝกทักษะการทํางานกลุมแกนักเรียน   ควร
สามารถสนองความแตกตางของนักเรียนในโรงเรียนตางๆได  เนื่องจากนักเรียนในแตละโรงเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในการทํางานกลุมแตกตางกัน  เนื้อหาสาระและวิธีการในการฝกทักษะการทํางาน
กลุมที่เหมาะสมนั้น จึงควรมีลักษณะที่ยืดหยุนสามารถสนองความแตกตางเหลานั้นได  จึงจะชวย
ใหสามารถนําไปใชในวงกวางได 

2.3 ในการฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกนักเรียน    ควรมีการจัดองคประกอบ
ตางๆ  อยางเปนระบบ     เนื่องจากการทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  มีสวนชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 

2.4 การฝกทักษะการทํางานกลุม  ควรมีลักษณะที่เอื้ออํานวยใหสะดวกใน       
การนําไปใช  เนื่องจากครูผูสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปมีภาระงานที่หนักอยูแลว  
หากการฝกทักษะดังกลาวมีความยุงยากมาก  และเพิ่มภาระงานใหแกครูมากเกินไป  จะทําใหเกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติ 

2.5 การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกนกัเรียนในแตละชั้นป      ควรมีลักษณะ 
เบ็ดเสร็จในตวัเอง  กลาวคือ ครูสามารถนําไปใชสอนและใชฝกในแตละชั้นไดโดยไมจําเปนตอง
ขึ้นอยูกับการเรียนการสอนในชั้นอื่น ๆ 

2.6 การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกนักเรียน  ควรมีลักษณะที่ยืดหยุนตอ      
การนําไปใช  กลาวคือ  ครูสามารถนําไปใชไดหลายๆ    ลักษณะตามสภาพการณที่เอ้ืออํานวย  หาก
การฝกลักษณะยืดหยุนเชนนี้  จะทําใหการนําไปใชเปนไปอยางกวางขวางขึ้น 

2.7 ในการฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกนักเรียนควรมีการจัดระบบในการนําไป 
ใชใหเหมาะสม  เพื่อชวยใหการใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เนื่องจากสิ่งใดก็ตามที่ไดคิดขึ้นดีแลว  
แตหากการนําไปใชไมเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือวิธีการนําไปใชเปนไปอยางไมถูกตอง
เหมาะสม  ก็จะทําใหเกิดผลเสีย  หรือไดรับผลไมเต็มที่เทาที่ควร 
 

กระบวนการกลุมในการเรียนการสอน 
การสอนโดยใชกระบวนการกลุมครูจําเปนตองมีความรูเรื่องและหลักการของกลุม 

เปนแนวทางในการจัดการเรยีนการสอน  นั่นคือการใชกลุมเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูจากการลง
มือกระทํากจิกรรมการเรียนรูรวมกับสมาชกิคนอื่นๆ ในกลุมและผลของการเรียนรูเกิดจากตัวผูเรียน
เองโดยอาศัยการวิเคราะหส่ิงตางๆ ขณะทํางานเปนกลุมอันประกอบดวย ความรูสึก ความคิด และ
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พฤติกรรมของผูเรียน ทําใหผูเรียนเห็นปญหา เขาใจปญหาและรวมกันแกปญหาการสอนโดย      
การทํางาน 
 

ทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม 
 จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2547 : 
30) ไดสรุปทกัษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกันดังนี ้

1. การสรางความคุนเคยและไววางใจยอมรับกันและกัน 
2. การพูดจากสื่อสาร ส่ือความหมายตอกนัชดัเจน ถูกตอง ยอมรับซึ่งกันและกัน 
3. การชวยเหลือพึ่งพาสนับสนนุใหกําลังใจกนัดวยการยกยองชมเชยใหกาํลังใจ 
4. การใชความสามารถในการหาขอยุติ เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม 

ดังนี้ครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกบัผูเรียนโดยคอยติดตาม ดแูล  
ชวยเหลือ คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานของกลุมนกัเรียนอยูตลอดเวลา  เพื่อใหทุกคนไดมี
การคนควาทักษะทางสังคมและกรรมการกลุมอยางตอเนือ่งจนติดเปนนิสัย  และควรมีการ
ประเมินผลทักษะการทํางานกลุมดวย 
 เดวดิ  จอหนสนั และคณะ (David Johnson  and Other 1982,  อางถึงใน ทิศนา  แขมมณ ี
2528 : 15) ไดกลาวถึงทักษะการทํางานกลุมที่บุคคลควรฝกปฏิบัติจนเปนความชํานาญ เชน      
ทักษะการเปนผูนํา   ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการวางแผนการทํางาน  ทักษะการสื่อความหมาย  
ทักษะการแกปญหาความขดัแยง ทกัษะการแกปญหา ทกัษะทางดานสงัคม 
 ทิศนา  แขมมณี (2528 : 16-19) ไดกลาวถึงทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุมไว 8 
ประการคือ 

1. ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิกตองรวมกันวางแผนภายใตการนาํและควบคุม 
ของผูนํา 

2. ทักษะการสื่อความหมาย  การสื่อความหมายที่สมบูรณมอีงคประกอบ 3 ประการ คือ
ผูพูด ผูฟงและสื่อ ดังนั้น  สมาชิกทุกคนจึงตองมีทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟง
ทักษะการเขียน และทักษะการอาน  สําหรับทักษะการพูดและการฟงมีความสําคัญและจําเปนมาก
ในการทํางานกลุม 

3. ทักษะการจูงใจระหวางการทํางานหรืออภปิรายกลุม  บรรยากาศของการทํางานกลุม   
เปนปจจยัสําคัญ เชน ยิ้มแยมแจมใสตอกนั  ยอมรับซึ่งกันและกัน กลาวชมเชย และติเพื่อกอแกกนั
และกัน  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม 

4. ทักษะการตัดสินใจ   กระบวนการตดัสินใจเปนทกัษะสําคัญที่มีผลตอการดําเนนิงาน 
เพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมายมี 7 ขั้นตอน คือ 
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4.1 พยายามศกึษาเรื่องที่จะตัดสนิใจที่สามารถเปนไปไดอยางละเอียด 
4.2   พยายามสํารวจเปาหมายและคุณคาที่เกดิจากการตัดสนิใจเรื่องนั้น ๆ 
4.3   พยายามชั่งน้าํหนักระหวางคุณคาและขอเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น  เมื่อมี              

การตัดสินใจเลือกเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 
4.4   พยายามคนควาเรื่องราวขอมูลใหมที่เกีย่วของเพื่อใหประเมินผลการเลอืก 
4.5   พยายามทําความเขาใจอยางถูกตอง   เกี่ยวกับขอมลูใหมที่ไดมา  เพื่อสามารถ 

ตัดสินใจ 
4.6   สํารวจขอดี  ขอบกพรองเปนครั้งสุดทายกอนทําการตัดสินใจ 
4.7   จัดทํารายละเอียดสําหรับการนําเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปใช และใหความ 

สนใจเปนพิเศษในการวางแผนการทํางาน  เพราะอาจมีขอเส่ียงตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นได 
5. ทักษะในการแกปญหาความขัดแยง     ความขัดแยงทีว่า    หมายถึง    สภาพการณที ่

เกิดขึ้นในตวัเอง  เมื่อบุคคลจําเปนตองตดัสินใจเลือกระหวางสิ่งที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน  โดยที่
คูกรณีไมสามารถจะตัดสินใจหรือหาขอยตุิอันเปนที่พอใจของทั้ง 2 ฝายได สาเหตุขอขัดแยง
ระหวางบุคคล ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากวิธีคดิที่แตกตางกนัความคิดเห็นที่แตกตางกัน พื้นฐานของ       
การแกไขปญหาความขัดแยงมี 3 วิธี คือ 

5.1 ยุทธวิธีแบบแพ - ชนะ  คือ  การแกปญหาแบบนี้มักจะยตุิตรงที่วาฝายหนึ่งเปน 
ฝายชนะหรืออีกฝายหนึ่งแพ 

5.2 ยุทธวิธีแบบแพ-แพ     การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วาทั้งสองฝาย  ตางก ็
ไดตามที่ตองการ     มักจะใชวิธีการแบบออมชอม    หรืออาจหาคนกลางชวยตดัสินใจ    ซ่ึงอาจเปน    
แพ-แพ   หรือ ชนะ-แพกไ็ด 

5.3 ยุทธวิธีแบบชนะ - ชนะ    คอื    การที่ทั้งสองฝายตางก็ไดตามที่ตนเองตองการ 
โดยวิธีรวมมือกันแกปญหา และพยายามหาวิธีการที่จะสามารถชวยใหทั้งสองฝายไมมีฝายใดแพฝาย
ใดชนะ 

6. ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา    การรวมกันแกปญหาเปนกลุมนั้น
ตองประสบความสําเร็จมากกวาการแกปญหาเพียงคนเดียว  วิธีการแกปญหามีหลายวิธีแนวทางแต
การแกปญหานั้นตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบ ซ่ึงการแกปญหาสําหรับผูที่จะสามารถแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท  มีการรวบรวมความรูขอมูล 
ขอเท็จจริง  หลักการตางๆ  เพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการแกปญหาแลวประเมินผล        
การแกปญหานั้น 

7. ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุมการประเมินผลงานนั้นพิจารณาไดทั้งคุณภาพ 
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ของงานที่ปรากฏและคุณภาพของผูรวมงาน     ซ่ึงทั้งสองสวนนี้มีอิทธิพลตอกันถาผูรวมงาน
คุณภาพดีจะไดงานที่มีคุณภาพดี    ถาผูรวมงานไมดี ก็จะสงผลใหคุณภาพของงานไมดี 

8. ทักษะการนําเสนอผลงาน        การนําเสนอผลงานเปนขั้นตอนสุดทาย เปน              
การถายทอด เร่ืองราวตลอดจนวิธีการตาง ๆ ไปยังผูฟง  ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีที่สามารถ
โนมนาวใหผูฟงเขาใจอยางชัดเจนและรวดเร็ว 
 

พฤติกรรมการทํางานกลุม   
 พฤติกรรมการทํางานกลุม (Group  Working  Behaviors)   หมายถึง  การแสดงออกดวย
คําพูดและการปฏิบัติ  เพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูนั้น  สมาชิกกลุมทุกคนตองยอมรับวาผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุก
คร้ังนั้นเปนผลงานของทุกคน  ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคน
ในกลุมจึงตองมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  รวมเสนอและปฏิบัติดวย
ความเต็มใจ   ดังนั้นในการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้นครูจึงตองคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงาน     
ของกลุมโดยตลอดเวลาคอยชวย คอยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและกระตุนเสริมกําลังใจ
ใหทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย (วัชรา  เลาเรียนดี 2547:13) 
 พฤติกรรมการทํางานกลุม  ทีค่รูจะตองใหนกัเรียนฝกปฏิบตัิจนชํานาญตดิเปนนิสัย เชน 

1. การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม-ตอบ, แสดงความเหน็และใหขอเสนอแนะ ฯลฯ 
2. การใหกําลังใจเพื่อน   เชน   การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน  

การชม  การพดูกระตุนใหเพือ่นถามหรือตอบ หรือแสดงความคิดเหน็ 
3. การรับฟงความคิดเห็น ตั้งใจฟง, พยักหนารับ ตอบสนองและสนับสนนุ 
4. การรวมมือกับกลุม   รวมแสดงความคิดเหน็   รวมปฏิบัต ิ  ตองคอยชวยเหลือกนั 

 และกัน  กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสีหนาแจมใสยิ้มแยม 
5. ความตั้งใจในการทํางานกลุม   สังเกตการเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย  

การรวมมือกันหาคําตอบ  การรวมอภิปรายกับเพื่อน (สังเกตไดจากสภาพการทํางานกลุม) 
 

การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   นอกจากจะมุงเนนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนแลวจะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม  และ
กระบวนการกลุมดวย  การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้น  ครูจะตองคอยชวยเหลือสนับสนุน     
ในการปฏิบัติหนาที่ของแตละคนอยางถูกตองครบถวน  โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน 
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การมีสวนรวมของสมาชิก และการแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม (วัชรา เลาเรียนดี 
2547 : 31)  ดังนั้นควรประเมินผลการเรียนรูและทักษะทางสังคมดวยวิธีการ ดังนี้ 

1. การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม     ทั้งนอกเวลา        และในเวลาปฏิบัติงานกลุม      
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  บทบาทสมาชิก  วิธีการทํางานกลุม  การจัดการตั้งสมาชิกกลุม  

2. การสอบถาม   ซักถามครูที่เกี่ยวของจะตองรู  เขาใจพฤตกิรรมการสอนในขณะสอน 
และในขณะทีค่รูไมสามารถสังเกตการทํางานกลุมตลอดเวลา 

3. การใหผูเรียนประเมินผลตนเอง   และประเมินผลการทาํงานของกลุม  ซ่ึงควรจะเปน 
การประเมินทัง้ดานเนื้อหาและการรวมมือกัน  การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน เปนตน 
ซ่ึงการประเมนิผลดังกลาวควรทําถูกตองทีม่ีการปฏิบัติงานกลุม 

4. การประเมินดานผลงาน   ในการตรวจผลงานของแตละคน    จากการปฏิบัติงานกลุม 
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน เชน สมุดจดงาน การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติจรงิ 
 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เปน
สวนสําคัญ และเปนวตัถุประสงคหนึ่งของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู ดังนั้น จึงควรมีการสังเกต 
บันทึกพฤติกรรมการทํางานกลุม ทุกแผนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมเพือ่การปรับปรุง
และการแกไขตอไป เพื่อใหไดความรวมมอืกันที่แทจริงในที่สุด 

จะเห็นไดวา   การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม   พื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกภายใน
กลุมเปนสําคัญ ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 
 1.งานวิจัยเก่ียวกับวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 

    พัชรี  ปฏิรูปวาที (2547:75-76) ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู สาระ
การเรียนรูภาษาไทยดานการอาน และการเขียนคําใหม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โดยวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนตามปกติ มีขั้นตอนการสอน คือ 1) ขั้นนําและ
เตรียมความพรอม  2)  ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู  3) ขั้นเสนอเนื้อหาสาระใหม 4) ขั้นเสนอ
แบบ ทํารูปแบบใหดู  5) ขั้นตรวจสอบความรูความเขาใจ   6) ขั้นการฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา และ
7)  ขั้นการฝกโดยอิสระ ผลการวิจัยพบวา ผลตางของคะแนนดานการอานและการเขียนคําใหมของ
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร มีคะแนนเฉลี่ยดานการอาน และการเขียนคํา
ใหมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามปกติ สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 111
 

ตอการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบของฮันเตอร พบวานักเรียนชอบการจัดรูปแบบการเรียนรู
ดังกลาวดานบรรยากาศการเรียนการสอน และเห็นวา        การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอรมีประโยชน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 100 

 
 2.งานวิจัยเก่ียวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แบบSTAD 

       อารมณ   ปุมสันเทียะ  (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษา  รูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่
เนนการคิดคํานวณโดยประมาณโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยมี
ขั้นตอนการสอน คือ1)   ขั้นนํา  2)   ขั้นเสนอบทเรียนตอท้ังชั้น   3)   ขั้นการศึกษากลุมยอย 4)   ขั้น
พัฒนาการนําไปใช   5)  ขั้นการทดสอบยอย   และ6)   ขั้นประเมินผล  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ การสอนคณิตศาสตรที่เนน
การคิดคํานวณโดยประมาณ  โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกลาวเกณฑที่กําหนดไวรอยละ  70  คิดเปนรอยละ  81.07  และมีจํานวนนักเรียนที่
ผานเกณฑดังกลาว         คิดเปนรอยละ  80.64    ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนที่กําหนดไวรอยละ  
80   นอกจากนี้   ความสามารถในการคิดคํานวณโดยประมาณ   ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู   มีคะแนนความสามารถในการคิดคํานวณโดยประมาณ    สูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว คือรอยละ 70 คิดเปนรอยละ  87.54  และเกิดคุณลักษณะที่พึ่งประสงค  ไดแก  มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและกลุม  และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
      สุ ริยะ   แสงสุทธิ  (  2541:บทคัดยอ  )  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตรที่เนนทักษะการคิดคํานวณโดยประมาณดวยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีขั้นตอน
การสอน คือ  1)   ขั้นนํา   2)  ขั้นเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  3)  ขั้นสรุป  4) ขั้นการศึกษากลุมยอย และ   
5)   ขั้นพัฒนาการนําไปใช     ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนตามรูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการคิดคํานวณโดยประมาณ  ดวยการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกลาวเกณฑที่กําหนดไวรอยละ  70     
คิดเปนรอยละ  74.81  และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑเทากับจํานวนนักเรียนที่กําหนดไว  คือ  
รอยละ  80    ในดานทักษะการคิดคํานวณโดยประมาณ  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู  มีทักษะในการคิดคํานวณโดยประมาณสูงกลาวเกณฑที่กําหนดไวรอยละ  70  คดิเปนรอยละ  
74.83  และมีจํานวนนักเรียนที่ผานสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ  รอยละ  80  คิดเปนรอยละ  82.  
นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคไดแก  ทักษะการทํางานกลุมยอยมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  กลาแสดงออก  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 112
 

           วัสริน   ประเสริฐศรี (2544:บทคัดยอ) ไดทําศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยการเรียน
แบบรวมมือกับการสอนตามแนวคูมือครู  มีขั้นตอนการสอน คือ 1) ขั้นเตรียมผูเรียน 2) ขั้นสอน
เนื้อหาสาระ  3) ขั้นกิจกรรมกลุมยอย  4) ขั้นการทดสอบยอย  และ5) ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันสูงกวา
การสอนตามแนวคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ นักเรียนมีความคิดเห็นตอการ
สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน นักเรียนสวนมากชอบ        การเรียนแบบรวมมือกัน  มีความ
สนุกสนาน   ไดชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน  ๆ  ทําใหพวกเขามีความ
กระตือรือรนในการเรียนและการเกิดความมั่นใจในตนเอง  

 เฉลียว   รัชวัฒน (2544 :บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนคณิตศาสตร
ดวยการสอนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีขั้นตอนการสอน คือ 1)  ขั้นทบทวน
ความรูเดิม  2)   ขั้นเสนอประสบการณ    3)  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  4)  ขั้นตรวจสอบดวยตนเอง  5)   
ขั้นสรุปประเมินผล   ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอน
แบบรวมมือสูงกวา  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
นอกจากนี้เจตคติการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
    ปราณี   จงศรี (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกัน วิธีสอนแบบ Missouri และวิธีสอนตามคูมือครู พบวา วิธีสอนแบบรวมมือกันมี
ขั้นตอนการสอนคือ 1) ขั้นแจงจุดประสงคการเรียน  2) ขั้นนําเสนอบทเรียน  3) ขั้นทํากิจกรรมกลุม  
4) ขั้นการทดสอบยอย  และ5) ขั้นการยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกัน  วิธีสอนแบบ  Missouri  และวิธีสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยวิธีสอนแบบรวมมือกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องโจทยปญหาของนักเรียนสูงที่สุด นักเรียน มีความคิดเห็นวาชอบการเรียนเปนกลุม  ไดทํา
กิจกรรมรวมกันเพื่อน  เพื่อนในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหบรรยากาศการเรียนอบอุน  และ
สนุกสนาน   
    คําดี  ขินานา  (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยใชชุดการเรียนและการเรียนแบบรวมมือกัน 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับ
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การสอนโดยใชชุดการเรียนและการเรียนแบบรวมมือกับการสอนปกติ มีขั้นตอนการสอน คือ 1) 
ขั้นชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียน  2) ครูสอนใหขอมูลกับนักเรียน 3) ครูจัดนักเรียนเขากลุม 4) ครู
ใหความชวยเหลือในการทํางาน 5) ทดสอบความรู และ6) ใหการเสริมแรง  ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนและการเรียนแบบรวมมือ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับ        การสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 3.งานวิจัยเก่ียวกับเทคนิค  KWDL 

    วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544:62) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี 
แอล ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนฃั้นประถมศึกษาปที่ 4  มี
ขั้นตอนการสอน คือ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นดําเนินการสอนโดยใชเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  
3)  ขั้นฝกทักษะ   4) ขั้นวัดและประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา   หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับ         
การสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคการสอนเค   ดับเบิ้ลยู ดี แอล มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ในระดับมาก 

    น้ําทิพย  ชังเกตุ (2547:97) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทย
ปญหาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
รวมกับเทคนิค KWDL  มีขั้นตอนการสอน คือ 1)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน,แจงจุดประสงค    2)  ขั้น
นําเสนอบทเรียนทั้งชั้นใชเทคนิค KWDL     3)  ขั้นกิจกรรมกลุมยอยใชเทคนิค KWDL    4)  ขั้นวัด
และประเมินผลการทดสอบยอย  5)  ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคล และรายกลุม และ6)  ขั้นยกยอง
กลุมที่ประสบความสําเร็จ    ผลการวิจัยพบวา      นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน อยูในระดับ 
ปานกลาง  ในดานความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกบั
เทคนิค KWDL  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา เปนกิจกรรมที่ทําใหสมาชิกในกลุม ชวยกัน
ทํางานดีและมีการปรึกษาหารือกันในกลุม   ทํางานไดอยางรวมเร็ว  และทํางานเสร็จในเวลา  
นักเรียนเรียนรูบทบาทของการทํางานกลุมดีขึ้น ทํางานเปนระบบ    รูจักการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน และมีการชวยเหลือกันในการทํางาน 
 นิรันด  แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง
โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตามแนวทาง สสวท.  โดยมีขั้นตอนการสอน คือ 1)ขั้นนําเขาสูบทเรียน      
2) ขั้นเสนอเนื้อหาสาระใหมดวยเทคนิค KWDL และฝกปฏิบัติกลุมยอย   3) ขั้นฝกโดยอิสระ  และ
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4)ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล   ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตามแนวทาง สสวท.  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    โดยผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกวาผลการเรียนรู
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามแนวทาง สสวท.  นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล อยูในระดับ มาก 
 สุภาภรณ  ทองใส  (2548 : 112)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง 
โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค        
เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล   รวมกับแนวคิดของวรรณี   มีขั้นตอนการสอน คือ 1) ขั้นนําและทบทวน
บทเรียน  2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม ปฏิบัติกิจกรรมดวยเทคนิค KWDL  3) ขั้นฝกทักษะและนําไปใช
โดยการปฏิบัติกิจกรรมกลุมแกปญหาโดยใชเทคนิค KWDL  4) ขั้นสรุป และ5) ขั้นประเมินผล  
ผลการวิจัยพบวา   ผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน  นักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยวิธีการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล   รวมกับแนวคิดของวรรณี   กอนและหลังเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  นอกจากนี้ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ    
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล   รวมกับแนวคิดของวรรณี   อยูในระดับมาก 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 1.งานวิจัยเก่ียวกับวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
    สมิท   (Smith  1993  :  abstract ) ไดศึกษาการใชรูปแบบการสอนของฮันเตอร      
ในการสอนของครูดานลักษณะการสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ        
การสอนของฮันเตอร สามารถกระตุนใหครูมีความคาดหวังกับนักเรียนสูงขึ้น ทําใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของครู และทําใหทัศนคติของครูและนักเรียน ตอการจัด    
การเรียนรูดีขึ้น 
 เพอเซล (Percell 2003 : abstract ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนในชั้น
เรียนเศรษฐศาสตร โดยไดมีการนํารูปแบบการสอนของฮันเตอร ไปใชในการจัดกระบวน     การ
เรียนรู  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนของฮันเตอร สามารถทําใหครูกําหนดแผนการจัด  การ
เรียนรูไดอยางเปนระบบ เปนลําดับขั้นตอน และทําใหผูสอนสามารถทําความเขาใจในจุดประสงค
ของการสอน และสอนไดเปนลําดับขั้นตอน สอดคลองกับจุดประสงค 
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 2.งานวิจัยเก่ียวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD   
    นิโคล (Nichols 1994: abstract) ไดศึกษาผลของการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอ

นักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในการวจิัยนี้ ได
อธิบายถึงผลของการใชวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูเทคนิค STAD  มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสําเร็จในการทํางาน และความภาคภูมใิจในตนเอง   ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
เรียนโดยใชวธีิสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปริมาณ
ความสําเร็จในการทํางาน และความภูมิใจในตนเองสูงกวาการสอนแบบปกต ิ
 อดัมส (Adams 1995  : abstract ) ไดศึกษาผลของการใชการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
ตอผลสัมฤทธิ์ ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน โดยทําการสํารวจผลการสอนแบบ
รวมมือกัน เทคนิค STAD กับนักเรียนที่เรียนออน และนักเรียนปกติ เก็บขอมูลโดยการทดสอบคํา 
และทดสอบการอานจับใจความ ผลการวิจัยพบวาเทคนิค STAD ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานการอานของนักเรียนทุกกลุมสูงขึ้น สวนดานความภาคภูมิใจในตนเองนักเรียนที่เรียนออน
อยูในระดับนอย สวนนักเรียนปกติอยูในระดับปานกลาง 
    อาหแมด  (Ahmad 2001 : abstract ) ไดศึกษาผลของการเรียนรายบุคคล กับการเรียน
แบบรวมมือของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใชทักษะ   
ทางสังคม ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรและการใชทักษะทางสังคมของผูเรียน 
    เกล  (Gail 2004 : abstract ) ไดเปรียบเทียบผลของการเรียนคณิตศาสตรตามวิธีสอน
แบบปกติ กับการเรียนคณิตศาสตรตามวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูผลการวิจัยพบวานักเรียนใน
ช้ันเรียนที่เรียนโดยการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู  มีทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีปกติ 
 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศ และตางประเทศพบวา  รูปแบบการสอนของ 
ฮันเตอร เปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ใหสูงขึ้น ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางเปนระบบ  มีการฝกหัดและฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้
วิธีสอนสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    ยังเปนวิธีสอนที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีทักษะการทํางานกลุม      เกิดทักษะทางสังคมและมีเจตคติที่ตอการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เพราะวานักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    ลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง   มีโอกาสทํางาน
รวมกัน     มีการใหรางวัลในการทํากิจกรรมจึงทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนวา
ผลจากการใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  แตกตางจากการใชวิธีสอนแบบคูมือครู  และวิธีสอน
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ตามปกติ     ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการนําความรูไปใช  ทักษะการทํางาน
กลุมพฤติกรรมกลุม  จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันสามารถ
สรุปไดดังนี้คือ วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูทั้ง 3  ดานคือ               
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น    2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู               
3) สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมและทักษะทางสังคม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูเปนวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
และยังเปนการสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึก 
คานิยม และจริยธรรม ใหกับนักเรียนอีกดวย  นอกจากนี้การใชเทคนิค KWDL ในการสอนแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร สามารถทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาไดอยางมีขั้นตอน รูจักการวิเคราะหโจทย
ปญหา และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 

สรุป 
 

จากการศึกษางานวิจยั และเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนให
เยาวนชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  สามารถนําความรู  ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพฒันาคุณภาพชวีิตใหดียิง่ขึ้น  ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู  
ครูตองมีความเขาใจหลักการสอน  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน และมีจิตวิทยาในการสอน จึงจะ
สามารถพัฒนาการจัดการเรยีนรูวิชาคณิตศาสตรได  โดยเฉพาะในการสอนการแกโจทยปญหา ซ่ึง
ผูเรียนจะตองมีทักษะในการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยงความคิด การคิดคํานวณ ความสามรถทาง
ภาษา การอานการตีความ และขยายความ จึงจะสามารถแกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง ซ่ึงขั้นตอน
ของการสอนเพื่อใหนกัเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดนัน้มีหลากหลายวิธี  ผูวจิัยไดศึกษาและ
พบวาการใชรูปแบบการสอนของฮันเตอร  (Hunter’s Teaching Model)  ซ่ึงจัดไดวาเปนรูปแบบการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  กระบวนการสอนตามแนวคิดของฮันเตอร เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เนื่องจากมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยครูจะตองแสดงแบบ
ใหนกัเรียนเหน็ใหเขาใจอยางชัดเจน มกีารฝกปฏิบัติ โดยครูคอยดูแล แนะนํา และใหกําลังใจแกไข 
เมื่อนักเรียนทาํผิด นอกจากนี้การใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติตามลําพัง ยังสามารถเปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกฝนตนเองตามศักยภาพ มาใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL ซ่ึง
เปนเทคนิคทีส่ามารถชวยใหนักเรยีนวิเคราะห และแกโจทยปญหาไดอยางเปนระบบ ผูวิจยัได
สังเคราะหขั้นตอนการสอนออกมาเปน 7 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นแจงวัตถุประสงค
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การเรียนรู 3) ขั้นสอนแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL  4) ขั้นแสดงตัวอยาง   5) ขั้นทดสอบ
ความรูความเขาใจ  6) ขั้นฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา   และ7) ขั้นการฝกโดยอิสระ นอกจากนี้ผูวจิัยยัง
ไดศึกษา และนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงเนน กระบวนการกลุมและการคิดแกปญหา
รวมกันอยางเปนระบบ โดยครูจะมีบทบาทเปนผูสนับสนุน สงเสริมการทํางานรวมกัน และให
กําลังใจแกผูเรียน มาใชในการจัดการเรียนรูรวมกับเทคนคิ    KWDL   เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะในการแกโจทยปญหาอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหโจทยปญหา และแกปญหา
อยางเปนขั้นตอน มีพฤติกรรมการทํางานกลุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคดิเห็น มีโอกาส
ในการประสบความสําเร็จในการทํางาน นกัเรียนจะเรยีนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ สนุกสนาน 
เรียนรูเทคนิคในการแกปญหาคณิตศาสตร อันจะเปนแรงจูงใจและการเสริมแรงใหนกัเรียนมเีจตคติ
ที่ดีตอกาเรียนวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนั
เรียนรู เทคนิค STAD ไดเปน 5 ขั้นตอนดงันี้ 1) ขั้นนํา  ครูทบทวนความรูเดิม  ช้ีแจงวัตถุประสงค
ของการทํางานรวมกนั  2) ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหา หรือบทเรียนใหมใหนกัเรียนเขาใจ  3) ข้ันศึกษา
กลุมยอยแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL  4) ขั้นการทดสอบ โดยการทดสอบนักเรียนเปน
รายบุคคล    5) ขั้นสรุปบทเรียน  และประเมินผลการทํางานกลุม   
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เปนการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวจิัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Designs) แบบ Control- Group Pretest – Posttest Design โดย
มีขั้นตอนและรายละเอียด ในการดําเนนิการวิจัยตอไปนี ้
 

การดําเนินการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกดิประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   จึงกําหนด

รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิด
ระบบการดําเนินการตามโครงการ โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ จากนั้นเสนอขอความเห็นชอบโครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่  2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย      เปนขั้นการทดลองเก็บขอมูลจาก
เครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาจากขั้นตอนที่   1   แลวนําไปใชกับกลุมตวัอยางที่กําหนดไว      เพื่อเก็บ 
รวบรวมขอมลูนํามาตรวจสอบความถูกตองวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย 
เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ     ตรวจสอบความถูกตอง       เพื่อปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง  ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะและสงรายงานผลการวิจัยแบบ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุม

โรงเรียนสระกะเทยีม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 9 โรงเรียน และมกีารจัด
หองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน ไดแก โรงเรียนวดัหนองดินแดง  โรงเรียนวดัลาดหญา
แพรก  โรงเรียนวดัรางสระกะเทยีม  โรงเรียนวดั  รางปลาหมอ  โรงเรียนวดัใหมหวยลึก  โรงเรียน
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วัดวังเยน็  โรงเรียนบานไรตนสําโรง  และโรงเรียนวดัสระกะเทียม(สถาพรทักษณิาคาร)  รวม
นักเรียน  240  คน 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้ไดจากการสุมโดยการจับฉลากได โรงเรียน 
วัดสระกะเทยีม(สถาพรทักษิณาคาร) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรยีนที ่ 1     
ปการศึกษา 2549 จํานวน  2 หองเรียน จํานวนนกัเรียนหองละ 28  คน  รวมนักเรียน 56 คน  และทํา
การสุมหองเรียน โดยวิธีการจับฉลาก  เพื่อกําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
  
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) ไดแก  
1.1  วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
1.2  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

2.   ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
2.1  ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ   
2.2  พฤติกรรมการเรียนรู 
2.3  พฤติกรรมการทํางานกลุม 
2.4  ความคิดเห็นของนักเรียน  
 

เนื้อหา 
เนื้อหาที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระที่ 1

จํานวน และการดําเนินการ หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง โจทยปญหาการบวกและการลบ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระกะเทยีม สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1 
 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการทดลองทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 
2549 ดําเนินการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชเวลาสัปดาหละ 6 ช่ัวโมงรวม 14 ช่ัวโมง 
 
แบบแผนการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวจิัยไดดําเนนิการ
ทดลองตามแบบแผนการวจิัย แบบ แบบแผนการวจิัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Designs ) แบบ Control- Group Pretest – Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 150) ดังนี ้
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T1E X T2E 
T1C ~X T2C 

   
เมื่อ                 X  แทน การจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมอืกัน 
                                                            เรียนรู  

  ~X แทน การจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ 
                                                                            ของฮันเตอร  
  T1E แทน การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง 
  T2E แทน  การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง 
  T1C แทน  การทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุม 
  T2C  แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดงันี้ 
1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร เร่ืองโจทยปญหา

การบวกและการลบ จํานวน 7 แผน ดังนี ้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-2   เร่ือง   โจทยปญหาการบวก     แผนละ  2  ช่ัวโมง  รวม  4  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4   เร่ือง   โจทยปญหาการลบ       แผนละ  2  ช่ัวโมง  รวม  4  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5      เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ รวม  2 ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6-7   เร่ือง   โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   แผนละ  2  ช่ัวโมง  
รวม  4  ช่ัวโมง  

2.    แผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา
การบวกและการลบ จํานวน 7 แผน  ดังนี้ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-2   เร่ือง   โจทยปญหาการบวก     แผนละ  2  ช่ัวโมง  รวม  4  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4   เร่ือง   โจทยปญหาการลบ       แผนละ  2  ช่ัวโมง  รวม  4  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5      เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ รวม  2 ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6-7   เร่ือง   โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   แผนละ  2  ช่ัวโมง  
รวม  4 ช่ัวโมง  
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3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ แบงเปน 2 
ตอน ตอนที่ 1 เปนปรนัยชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ขอละ 1 คะแนน  ตอนที่ 2 เปน
แบบอัตนัย ใหแสดงวิธีทําการแกโจทยปญหา   จํานวน   3  ขอ  ขอละ 3 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 24 
คะแนน 

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู   ของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
รูปแบบของฮันเตอร ซ่ึงประเมินโดยครู  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ 
คือ มาก ปานกลาง  และนอย จํานวน 14 ขอ 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนที่จดัการเรียนรู  โดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู  ซ่ึงประเมินโดยครู  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 
ระดับ คือ มาก ปานกลาง  และนอย จํานวน 12 ขอ ประเมินใน 4 ประเด็นตามแนวคดิของ จอหนสนั 
และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987) ที่กลาวถึงทักษะการทํางานกลุมสําหรับวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรูใน 4 ดาน คือ ดานการสรางความคุนเคย การสื่อสาร การยกยองใหกําลังใจ และ
การขจัดความขัดแยง 

6.  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู จํานวน2  ฉบับ ดังนี ้

6.1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
รูปแบบของฮันเตอร  จํานวน 15 ขอ  

6.2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู  จํานวน 15 ขอ  

แบบสอบถามทั้ง  2  ฉบับ   เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนรู 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงถามใน 3 ประเด็น คือ   1) บรรยากาศในการเรยีนรู    
2) การจัดกิจกรรม    และ  3) ประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู  
 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมอืโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร เร่ืองโจทยปญหาการบวก
และการลบ จํานวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม  14 ช่ัวโมง  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและหา
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ดงันี้ 
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   1.1 ศึกษาหลักสูตร  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบาย
รายวิชาและเนือ้หา ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร และเทคนิค KWDL 
     1.2  วิเคราะห  เลือก และกําหนดเนื้อหา เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูตาม
จุดประสงคการเรียนรู จํานวน 7 แผน  
    1.3  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่สรางเสร็จ   แลวเสนอตออาจารยผูควบคุม 
วิทยานพินธ    จากนัน้นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) และนําคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพจิารณา กําหนดคะแนนการพิจารณา คือ  ถา
เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงคให 1 คะแนน ถาไมแนใจให 0 คะแนน  ถาเหน็วาไมสอดคลองกับ
จุดประสงคให -1 นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ถาคาดัชนีความสอดคลองมีคามากกวา 0.50  แสดงวา มีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใชได  แตถาคานอยกวา 0.50 แสดงวา ตองปรับปรุงแกไข (สุเทพ  อวมเจริญ  2548 : 97)  เมือ่
นําแผนการจดัการเรียนรูมาคาํนวณ ไดคาดชันีความสอดคลองเทากับ  ระหวาง 0.67  ถึง 1.00 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก   ข   หนา  200) 
     1.4   ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคมุ 
วิทยานพินธ   และผูเชี่ยวชาญ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก  ข  หนา 211) 
     1.5   นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ปรับปรุงแลว     ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่   4/1 จํานวน  23  คน ประกอบดวยนกัเรียนที่คละความสามารถ เกง ปานกลาง และ
ออน ที่กําลังศึกษาอยูภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนวดัสระกะเทียม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และไมใชกลุมตัวอยางในการทดลองเนือ่งจาก นักเรียนยังไมเคยเรียน 
เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
รวมกับเทคนิค KWDL ในการวิเคราะหโจทยปญหามากอน   ผูวจิัยไดเลือกแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 3 แผน ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 โจทยปญหาการบวก   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
โจทยปญหาการลบ และแผนการจัดการเรียนรูที่  6 โจทยปญหาการบวกและการลบระคน ซ่ึง
ครอบคลุมเนื้อหา และจดุประสงคการเรียนรู  จากนั้นนําผลการทดลองไปปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรูใหสมบูรณกอนนําไปใชจริง 
     1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  

สามารถสรุปขั้นตอนในการสรางและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม 
รูปแบบของฮันเตอร ไดดังแผนภูมิที่ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
123

 
ขั้นที่ 1 
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4   
 
 
 
ขั้นที่ 5    
 
 
ขั้นที่ 6 
 
แผนภูมิที่ 3    ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  

 
 2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ือง โจทย
ปญหาการบวกและการลบ จํานวน 7 แผน แผนละ 2  ช่ัวโมง รวม  14 ช่ัวโมง  ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
สรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

  
 

ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จดุประสงคการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหา เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

วิเคราะห เลือกและกาํหนดเนื้อหา 
เพื่อสรางแผนการจัดการเรยีนรู 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ 
และผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและหาคา 

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปทดลองใชทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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2.1   ศึกษาหลกัสูตร  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู คาํอธิบาย 
รายวิชาและเนือ้หา ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจยัที่เกีย่วของกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และ
เทคนิค KWDL 

2.2 วิเคราะห  เลือก และกําหนดเนื้อหา เพือ่นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู
ตามจุดประสงคการเรียนรู จาํนวน 7 แผน 

 2.3 นําแผนการจดัการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content  
Validity) และนําคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพจิารณา กําหนดคะแนนการพจิารณา คือ  ถาเห็นวาสอดคลอง
กับจุดประสงคให 1 คะแนน ถาไมแนใจให 0 คะแนน  ถาเห็นวาไมสอดคลองกับจดุประสงคให -1 
นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ถาคา
ดัชนีความสอดคลองมีคามากกวา 0.50  แสดงวา มีความเหมาะสมสามารถนาํไปใชได  แตถาคานอย
กวา 0.50 แสดงวา ตองปรับปรุงแกไข (สุเทพ  อวมเจริญ 2548 : 97)  เมื่อนําแผนการจดัการเรียนรูมา
คํานวณ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก   ข   หนา  201) 

2.4   ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู   ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธ   และผูเชี่ยวชาญ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 212) 

2.5    นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว    ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2  จํานวน 23 คน ประกอบดวยนักเรียนที่คละความสามารถ เกง ปานกลาง และ
ออน ที่กําลังศึกษาอยูภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนวัดสระกะเทียม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต   1   และไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง เนื่องจาก นักเรียนยังไมเคย
เรียน เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL ในการวิเคราะหโจทยปญหามากอน     โดยเลือกแผนการจัดการ
เรียนรู จํานวน 3 แผน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 โจทยปญหาการบวก   แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 3 โจทยปญหาการลบ และแผนการจัดการเรียนรูที่  6 โจทยปญหาการบวกและการลบระคน ซ่ึง
ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู จากนั้นนําผลการทดลองไปปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรูใหสมบูรณกอนนําไปใชจริง 

2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  
สามารถสรุปขั้นตอนในการสรางและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ

รวมมือกันเรยีนรู ไดดังแผนภูมิที่ 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
125

 
ขั้นที่ 1 
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4   
 
 
 
ขั้นที่ 5    
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
แผนภูมิที่ 4    ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

 
3. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ  แบบ

ปรนัย 4  ตัว เลือกจํานวน 15 ขอ และอัตนัยแสดงวิธีการแกโจทยปญหาจํานวน 3 ขอ โดยมีขั้นตอน
การดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดงันี ้

 

ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จดุประสงคการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหา เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

วิเคราะห เลือกและกาํหนดเนื้อหา 
เพื่อสรางแผนการจัดการเรยีนรู 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ 
และผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและหาคา 

ดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปทดลองใชทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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       3.1   ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  3   และ 
ศึกษาทฤษฎี หลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบ ปรนัยและอัตนัย 

      3.2 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จดุประสงคการเรียนรูโดยพิจารณาจาก 
ความสําคัญของจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8   การวิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบ 
                   วดัผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวก และการลบ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

ระดับพฤติกรรมท่ี
ประเมิน 

เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู 

คว
าม
เขา

ใจ 

การ
นํา

 ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

รวม
(ขอ

) ประเภท
ของ

ขอสอบ 

1.สามารถเสนอแนวทาง
ในการแกปญหา และ
วิธีการแกโจทยปญหา
การบวกที่กําหนดใหได 

1 - - 1 ปรนัย 

2.เมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการบวก 
นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหา
คําตอบได  

- 2 1 3 ปรนัย 

โจทย
ปญหา
การ
บวก 

      สามารถวิเคราะห และหา
คําตอบจากโจทยปญหาการ
บวก ที่มีผลบวกไมเกิน 
100,000 ได พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบได 
(ค1.2.3 ) 
      สามารถใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสารสื่อความหมาย 
และนําเสนอไดอยางถูกตอง
เหมาะสม (ค 6.3.1)       

3.นักเรียน แสดงวิธีทํา 
และหาคําตอบจากโจทย
ปญหาการบวกที่
กําหนดใหได 

- 1 - 1 อัตนัย 

4.สามารถเสนอแนวทาง
ในการแกปญหา และ
วิธีการแกโจทยปญหา
การลบที่กําหนดใหได 

1 - - 1 ปรนัย 
โจทย
ปญหา
การ
ลบ 

      สามารถวิเคราะห และหา
คําตอบจากโจทยปญหาการ
ลบ ที่มีตัวต้ังไมเกิน 100,000 
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบได 
(ค1.2.3 ) 
      สามารถใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร  

5.เมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการลบ 
นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหา
คําตอบได 

- 2 1 3 ปรนัย 
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ตารางที่  8 (ตอ)  
ระดับพฤติกรรมท่ี

ประเมิน 
เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู 

คว
าม
เขา

ใจ 

การ
นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

รวม
(ขอ

) ประเภท
ของ

ขอสอบ 

 ในการสื่อสารสื่อความหมาย 
และนําเสนอไดอยางถูกตอง
เหมาะสม (ค 6.3.1)        

6.นักเรียน แสดงวิธีทํา 
และหาคําตอบจากโจทย 
ปญหาการลบที่กําหนดให
ได 

- 1 - 1 อัตนัย 

7.สามารถเสนอแนวทาง
ในการแกปญหา และ
วิธีการแกโจทยปญหาการ
บวกและการลบระคนที่
กําหนดใหได 

3 - - 3 ปรนัย 

8.เมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการบวกและ
การลบระคน นักเรียน
สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา และหาคําตอบได 

- 3 1 4 ปรนัย 

โจทย
ปญหา
การ
บวก
ลบ
ระคน 

สามารถวิเคราะห และหา
คําตอบจากโจทยปญหาการ
บวก ลบระคน พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได (ค1.4.4 ) 
       สามารถใชวิธีการที่
หลากหลายในการแกปญหา
ได (ค6.1.1) 
      สามารถใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสารสื่อความหมาย 
และนําเสนอไดอยางถูกตอง
เหมาะสม (ค 6.3.1)   

9.นักเรียน แสดงวิธีทํา 
และหาคําตอบจากโจทย
ปญหาการบวกและการ
ลบระคนที่กําหนดใหได 

- 1 - 1 อตันัย 

ปรนัย 15 
รวม 5 10 3 18 

อัตนัย 3 
       3.3  สรางแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา การบวกและการลบ  
โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1     สรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  
20  ขอ     ขอที่ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 

ตอนที่ 2  สรางแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ โดยใหนักเรยีนวิเคราะห
โจทย แสดงวิธีทํา และอธิบายวิธีการแกปญหา พรอมทั้งหาคําตอบของโจทยปญหาที่กําหนดให  
ขอละ 3 คะแนน  
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การใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูแบบอัตนยัมีการกําหนดเกณฑการให 
คะแนนดังนี ้
3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  คําตอบ  
                                    ถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทยปญหา  
                                    เขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
                                    แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไมสมบูรณ     
                                    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง แสดงวิธีทํา 
                                   ถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไมสมบูรณ    
                                    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทํา  
                                    และหาคําตอบไมถูกตอง 

สวนสาเหตุทีม่ีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเกนิจํานวนที่ตองการ เพราะ
ตองแบบทดสอบนําไปหาคณุภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ แลวคดัเลือกแบบทดสอบที่มี
คุณภาพ และจาํนวนที่ตองการคือแบบทดสอบแบบปรนัย  จํานวน  15  ขอ และแบบทดสอบแบบ
อัตนัยจํานวน  3  ขอ  

   3.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ  และใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) นําคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยนาํแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูเทากับ  1.00  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก   ข    หนา   202-203) 

   3.5  ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม 
วิทยานพินธ   และผูเชี่ยวชาญ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก  ข หนา 212) 

   3.6  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใช   (Try out)  กับนกัเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  23  คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ของ
โรงเรียนวัดสระกะเทยีม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    นครปฐมเขต   1   และไมใชกลุมตัวอยาง
ในการทดลอง   เนื่องจากนักเรียนไดผานการเรียนเร่ือง โจทยปญหาการบวก และการลบมาแลว 
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และการทดลองใชอยูในชวงเริ่มเปดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจึงยังมีพื้นฐานความรูของระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  

   3.7  นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพดังนี ้
   3.7.1 ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย  โดยพิจารณาจากคา

ความยากงายตามเกณฑ  คือ  อยูระหวาง   0.20 – 0.80   (มาเรียม    นิลพันธุ  2547 : 188)   และ
เนื่องจากมีขอสอบเกิน  15   ขอ   ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบ    โดยใหมีจํานวนขอสอบในแตละ
จุดประสงคกระจายใหครบทุกจุดประสงค และมีคาความยาก  งาย  อยูระหวาง  0.39-0.74               
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก   ข    หนา   204) 

   3.7.2   ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย  คือ  การตรวจสอบวา 
ขอสอบสามารถจําแนกนกัเรียนเกงและนกัเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑการพิจารณาคา
อํานาจจําแนก  ควรมีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป และเนือ่งจากมีขอสอบเกิน 15 ขอ   ผูวิจัยจึงเลือก
ขอสอบใหมีจาํนวนขอสอบในแตละจุดประสงคกระจายใหครบทกุจดุประสงคและมีคาอํานาจ
จําแนก อยูระหวาง 0.26 – 0.61  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก  ข  หนา   204) สําหรับการแปลคา
อํานาจจําแนก  สามารถแปลผลไดดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 186) 
 0.40 – 1.00  คือ จําแนกไดดี  เปนขอสอบที่ดี 
  0.30 – 0.39  คือ จําแนกได เปนขอสอบที่ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุง 
 0.20 – 0.29  คือ จําแนกไดพอใช แตตองปรับปรุง 
 -1.00- 0.19   คือ ไมสามารถจําแนกไดตองปรับปรุงหรือตองตัดทิ้ง 

   3.7.3   ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น   (Reliability)   ของแบบทดสอบปรนัยโดยใช 
สูตร  คูเดอร Kuder – Richardson (KR-20)ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ  0.87 (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก  ข   หนา  205)     สวนคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา ของ Cronbach ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ  0.90  (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก   ข    หนา  205) 

   3.8  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยใชเปน 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

สามารถสรุปขั้นตอนในการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูไดดัง
รายละเอียดใน แผนภูมิที่  5 
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ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4    
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวก และการลบ 
 

4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ในการสอนแบบฮันเตอร  ซ่ึงประเมินโดยครู  เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง  และปฏิบัติ
นอย จํานวน 14 ขอ สังเกตความถี่ในการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการจดัการเรียนรู  
โดยครูเปนผูสังเกตในการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู  แลวแปลงเปนคะแนนตามเกณฑ          
(วัชรา   เลาเรียนดี  2548 : 139) ดังนี ้

 

ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎีหลักการเขียนและการสราง 
แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย 

วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
จุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

เสนอแบบทดสอบตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

และหาคาดัชนคีวามสอดคลอง IOC 

ปรับปรุงแบบทดสอบแลวนาํไปทดลองใช 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงาย (P) 
อํานาจจําแนก (r) และหาคาความเชื่อมั่น 

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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 ระดับ        3         นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง / นักเรียนปฏิบัติทุกคน    
ระดับ        2         นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งของหองปฏิบัติ 

 ระดับ        1         นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / นักเรียนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหองปฏิบัติ 
 

ในการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑทีใ่ชในการใหความหมาย 
โดยมีระดับคาเฉลี่ยดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9  เกณฑการแปลความหมายของคาพฤติกรรมการเรียนรู 
ระดับการปฏบิัต ิ คาเฉล่ีย 

          มาก 
         ปานกลาง 
          นอย 

2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนดงันี้ 
  4.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมการเรียนรู 
  4.2   สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู      โดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุม

พฤติกรรมการเรียนรูทุกดานที่นักเรียนควรมี เมื่อไดรับการสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
    4.3 นําแบบแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยผูควบคุม

วิทยานพินธ และนําไปใหไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ตรวจสอบโดยทําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเพื่อนาํคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ของเครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูเทากบั  1.00   (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวกที่   ข     หนา  206-207) 

  4.4  ปรับปรุง แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธ และผูเชี่ยวชาญ (ดังรายละเอยีดในภาคผนวก  ข  หนา 213) 

  4.5  นําแบบแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ฉบับสมบูรณไปใชเกบ็ขอมูลใน       
การวิจยั      

ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมสามารถสรุปไดดังแผนภูมทิี่ 6 
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ขั้นที่ 1 
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3     
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5  
 
แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ในการสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู ซ่ึงประเมนิ
โดยครู  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติมาก  ปฏิบัติปานกลาง  
และปฏิบัตินอย จํานวน 12 ขอ ประเมินใน 4 ประเดน็ตามแนวคิดของ จอหนสนั และจอหนสัน 
(Johnson and Johnson 1987) ที่กลาวถึงทักษะการทํางานกลุมสําหรับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ใน  4 ดาน  คือ ดานการสรางความคุนเคย   การสื่อสาร    การยกยองใหกําลังใจและการขจดั     
ความขัดแยง  สังเกตความถี่ในการแสดงพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรยีนระหวางการจัด    
การเรียนรูโดยครูเปนผูสังเกตในการสอนทุกแผนการจดัการเรียนรูแลวใหเปนคะแนนตามเกณฑ                
(วัชรา   เลาเรียนดี  2548 : 139)   ดังนี ้

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ใหครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียน 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ใหอาจารยที่
ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบและหา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธและผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสังเกตฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมลูในการวจิัย 
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 ระดับ        3  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง/มีใหเห็นตลอดเวลา  (มากกวา 5 ครั้ง)
 ระดับ        2 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง/มีใหเห็นบางครั้ง  ( 3-4  คร้ัง ) 
 ระดับ        1 บักเรียนปฏิบตัิ / มีใหเห็น   ( 1-2  คร้ัง ) 
 

ในการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑทีใ่ชในการใหความหมาย 
โดยมีระดับคาเฉลี่ยดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10  เกณฑการแปลความหมายของคาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ระดับการปฏบิัต ิ คาเฉล่ีย 

          มาก 
         ปานกลาง 
          นอย 

2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมตามขั้นตอนดังนี ้
  5.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม 
  5.2  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุม

พฤติกรรมการทํางานกลุม 4 ดานตามแนวคิดของ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 
1987) ตามลําดับดังนี้ ดานการสรางความคุนเคย   การสื่อสาร    การยกยองใหกําลังใจ    และการ
ขจัดความขัดแยง 

    5.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่สรางขึ้น เสนอตอ อาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธ และนําไปใหไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ตรวจสอบ โดยทาํแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา แลวนําคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ของเครื่องมือ  ไดคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเทากับ  1.00   
(ดังรายละเอยีดในภาคผนวกที่    ข    หนา  208) 
                5.4  ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม    ตามคําแนะนําของอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา  214) 

  5.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ฉบับสมบูรณไปใชเกบ็ขอมูลในการ
วิจัย 
 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 7 
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ขั้นที่ 1 
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3     
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 
แผนภูมิที่ 7  ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
6.  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของ 

ฮันเตอร และวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จํานวน  2  ฉบับ ดังนี ้
     -  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ

ของฮันเตอร   จํานวน 15 ขอ  
      -  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ

กันเรียนรู   จํานวน 15 ขอ  
แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ  จํานวน 15 ขอ     ซ่ึงถามใน  3   ประเด็น คือ       

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใหครอบคลุม
พฤติกรรมการทํางานกลุม  4 ดาน  คือ ดานการสรางความคุนเคย   
การสื่อสาร    การยกยองใหกําลังใจ    และการขจัดความขัดแยง 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใหอาจารย
ที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบและหา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ตาม
คําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ และผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสังเกตฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมลูในการวจิัย 
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1) กิจกรรมการเรียนรู  2) บรรยากาศในการเรียนรู และ 3) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู   โดย
คําถามที่ใชจะเปนคําถามเชิงนิมาน (Positive)  การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิง    
นิมาน กําหนดคาความคิดเหน็เปน 3 ระดับ ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่  11  เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น คาคะแนน เชงินิมาน (Positive) 
          เห็นดวยมาก 
          เห็นดวยปานกลาง 
          เห็นดวยนอย 

3 
2 
1 

  
ในการใหความหมายของคาที่วัดได ผูวจิัยไดกําหนดเกณฑทีใ่ชในการใหความหมาย

โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (ความคิดเห็น) เชิงนิมาน (Positive) ดังตารางที่  12 
 
ตารางที่ 12  เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเหน็ 
 

ระดับความคดิเห็น คาเฉล่ีย 
          เห็นดวยมาก 
          เห็นดวยปานกลาง 
          เห็นดวยนอย 

2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

  
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน 

ตามรูปแบบของฮันเตอร  และ วิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  มีดังนี ้
  6.1   ศึกษารปูแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 
  6.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่เหมาะกับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3 

    6.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  คน ตรวจสอบดานเนือ้หา  
โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพจิารณา และนําคะแนนมาหาคาดชันีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ของเครื่องมือ  ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
ความคิดเหน็เทากับ  1.00  (ดังรายละเอยีดในภาคผนวกที่  ข  หนา  209-210 ) 
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  6.4  ปรับปรุงตามคําแนะนาํของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ 3 คน 
(ดังรายละเอยีดในภาคผนวก ข  หนา 214) 

  6.5  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 8 
 
 
 
ขั้นที่ 1 
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3     
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 
แผนภูมิที่ 8  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
 
 
 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะกับ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

นําแบบสอบถามความคิดเหน็ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาคาดัชน ี

ความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนํา 
ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูล 
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การดําเนินการทดลอง 
 ในการดําเนินการทดลองผูวจิัยดําเนินการทดลอง 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. กอนดําเนินการทดลอง   เปนขั้นตอนที่ผูวจิัยศึกษารูปแบบเครื่องมือที่ใชในการ 
วิจัย  และเตรยีมความพรอมในดานตาง ๆ ดงัตอไปนี ้

   1.1  สรางเครื่องมือที่จะใชในการวจิัย และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   1.2 ผูวิจัยสรางบรรยากาศในการเรียนรูกบันักเรียนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม
เปนเวลา  2  ช่ัวโมงโดยการทดลองจัดการเรียนรู โดยใช วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เพื่อใหนกัเรียนคุนเคยกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่จะนํามาใชใน
การทดลอง  ตลอดจนชี้แจงการดําเนินการจัดการเรียนรู  ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู 
รูปแบบการเรยีนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   1.3 ใหนกัเรียนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวดั 
ความสามารถในการแกโจทยปญหา  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และไดผานการตรวจ 
แกไขจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเครื่องมือแลว 

2.  ขั้นทดลอง      ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยกลุมควบคมุใชวิธีสอนตามรูปแบบของ 
ฮันเตอร และกลุมทดลอง ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไวซ่ึงมี
รายละเอียดในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 2.1   ระยะเวลาในการทดลอง  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ระยะเวลาที่ใช  
จํานวน 7 แผน แผนละ 2  ช่ัวโมง  รวมเวลาที่ใชในการทดลองทั้งหมด 14 ช่ัวโมง 

 2.2    เนื้อหาทีใ่ชในการทดลอง เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนวดัสระกะเทียม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต 1  

        2.3    นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจยั ดังนี ้
            2.3.1 จัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร มีขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู  7  ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขัน้การเตรียมความพรอมใน
การเขาสูบทเรียน  ครูอธิบายถึงเนื้อหาสาระที่จะตองเรยีนและแนะนําใหนักเรยีนทราบวานักเรียน
จะตองเรียนรูอะไร อยางไร และจะตองมุงเนนหรือใหความสนใจกับจดุใดในบทเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู ครูช้ีแจงวัตถุประสงค
ของบทเรียนใหนักเรยีนทราบ   
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสอน ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระทั้งชั้นเรียน 
โดยทบทวนความรูเดิม สอนหรืออธิบายเนื้อหาใหม  ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย เปดโอกาสให
นักเรียนซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ โดยใชเทคนิค KWDL ในการสอน คือ 

K : เรารูอะไร (What we know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง โดยนักเรียน  อานโจทย    
และหาสิ่งที่โจทยกําหนดให 
 W     : เราตองการรู ตองการทราบอะไร  (What we want to know)    หรือโจทยใหอะไร 
บอกอะไรบาง โดยนักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ    หรือปญหาที่ตองการคําตอบ 
 D      : เราทําอะไร , อยางไร  (What we do และหาคําตอบ)  เรามีวิธีการอยางไรบาง  
หรือมีวิธีการดาํเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร    โดยนกัเรียนดําเนินการแกโจทย ปญหาตามแผนที่
วางเอาไว 
 L      : เราเรียนรูจากอะไร  (What we learned)  ซ่ึงก็คือคําตอบสาระความรู  และวิธี 
ศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ  โดยใหนักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา 

ขั้นตอนที่  4   ขั้นแสดงตัวอยาง  ครูแสดงตัวอยางการแกโจทยปญหา
โดยใชเทคนิค KWDL ใหนกัเรียนดูเพื่อใหนักเรียนเขาใจกระบวนการและผลลัพธที่ตองปฏิบัติได 

ขั้นตอนที่  5   ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ  ครูใชคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจของนกัเรียน หรือรวมกันทําแบบฝกหัด 

ขั้นตอนที่  6  ขั้นฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา  นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม  ฝกทกัษะการแกโจทยปญหาคณติศาสตร เพื่อหาคําตอบ โดยใชตาราง KWDL  

ขั้นตอนที่  7  ขั้นการฝกโดยอิสระนักเรียนเปนรายบุคคลทํา
แบบฝกหัด หรือแบบทดสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน   
  จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร สามารถสรุป   
การจัดกจิกรรมการเรียนรูบทบาทครูและบทบาทของนักเรียนและขั้นตอนการสอน ดังแสดงใน
ตารางที่  13  และแผนภูมิที่ 9  ตอไปนี ้
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ตารางที่  13  สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
        

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 1. เตรียมกระบวนความรู 

2. กระตุนความสนใจของนักเรียน 
   โดยการใชสื่อ ภาพ เกม  หรือ เพลง 
3. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและ 
    การทําใบงาน 
4. แจงเกณฑการประเมินและ   
    ขอตกลงในการประเมิน 
5.ใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL  

1. รวมกิจกรรมการนําเขาสู    
    บทเรียน 
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค
KWDL การประเมินผลการเรียนรู 
3. ซักถามในจุดที่สงสัย 

2. ขั้นแจงวัตถุประสงค
การเรียนรู 

1. ครูแจงวัตถุประสงคของ บทเรียน 
2. แจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ 

รับทราบวัตถุประสงค และกิจกรรม
ของบทเรียน 

3. ขั้นสอนแกโจทยปญหา
ดวยเทคนิค  KWDL ซึ่งมี 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
K  :  เรารูอะไร (What we  
know) 
 
 
W  :  เราตองการรูอะไร 
(What   we want to know)  
 
 
 
 
D  :  เราทําอยางไร (What 
we  do) และหาคําตอบ 
   

1. เสนอความรูหรือสาระใหมในการ
แกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL 
ดังนี้ 
ต้ังคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและ
บันทึกสิ่งที่โจทยบอก ลงในตาราง 
KWDL ชอง K 
 
ชวยเหลือใหคําแนะนํานักเรียน 
กระตุนใหนักเรียนคิด และบันทึกสิ่งที่
โจทยตองการคําตอบลงในตาราง 
KWDL ชอง W 
 
 
1. แนะนําชวยเหลือกระตุนให 
นักเรียนคิดหาคําตอบ โดยใชวิธีการ  
ที่หลากหลาย 
2. ใหนักเรียนบันทึกวิธีการหา   
     คําตอบลงในตาราง KWDL   
     ชอง D 

รวมกิจกรรมการเรียนรู   ดังนี้ 
 
 
1. นักเรียนอานโจทย 
2. หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหบันทึก 
ลงในตาราง KWDL ชอง K 
 

1. คิดคนหาปญหา  ที่โจทยตองการ   
    ทราบคําตอบ 
2. บันทึกคําถามหรือสิ่งที่โจทย   
    ตองการทราบลงในตาราง    
    KWDL ชอง W 
 
1. นักเรียนคิดวิธีการในการหาคําตอบ
วาทําไดอยางไรบางมี ขั้นตอนการหา
คําตอบอยางไร 
2. นักเรียนดําเนินการแกโจทยปญหา
ตามแผนที่ไดวางไวบันทึกลงในตาราง 
KWDL       ชอง D 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
L  :  เราเรียนรูอะไร  
(What we learned) 

ต้ังประเด็นเพื่อการอภิปรายในสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนรูในการทําโจทย
ปญหา 

1. นักเรียนแสดงความคิดถึงสิ่งที่ได
เรียนรู 
2. บันทึกคําตอบและความรูที่ 
   ไดรับลงในตาราง KWDL ชอง     L 
 

4. ขั้นแสดงตัวอยาง ครูแสดงตัวอยางการแกโจทยปญหา
โดยใชเทคนิค KWDL 

ทําความเขาใจแนวทางการแกโจทย
ปญหาโดยใชเทคนิค KWDL 
 

5. ขั้นทดสอบความรู 
ความเขาใจ 

1. ใชคําถาม เพื่อตรวจสอบความ 
เขาใจ 
2. ทดสอบการแกโจทยปญหาโดย 
    ใชเทคนิคKWDLรวมกันทั้งช้ัน 
3. กระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
 

1. ตอบคําถาม 
2. แกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค 
KWDL 
 

6. ขั้นฝกปฏิบัติโดยครู
แนะนํา 
         

1.มอบหมายกิจกรรมใหนักเรียน 
   ปฏิบัติ 
2.ดูแลใหคําแนะนําในการแกโจทย 
   ปญหาแกนักเรียนอยางทั่วถึง 
 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในการ แก
โจทยปญหาดวยเทคนิค  KWDL 

7. ขั้นฝกโดยอิสระ 1. ครูแจกแบบฝกหัด หรือ
แบบทดสอบใหนักเรียน 
2. อธิบายวิธีการทําแบบทดสอบ 
    การใหคะแนนและการประเมินผล 
3. ตรวจแบบทดสอบและให 
ขอมูลยอนกลับ 
 

ทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบเปน
รายบุคคล 
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แผนภูมิที่ 9   ขั้นตอนการจดัการเรียนรูโดยใชโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
 

ผาน 

ไมผาน 

การเริ่มตน 

นําเขาสูบทเรียน 
1. เตรียมกระบวนความรู 
2. กระตุนความสนใจของนักเรียนโดย
ใชภาพ เกม หรือเพลง 

3. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและใบงาน 
4. แจงเกณฑการประเมิน 
5. ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิค KWDL  

ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียน 

ขั้นแสดงตัวอยาง 

ขั้นสอน 
 K : นักเรียนหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
W : นักเรียนหาปญหาที่โจทย 
        ตองการทราบ 
D : นักเรียนดําเนินการแกโจทยปญหา 
L : นักเรียนสรุปคําตอบและนําเสนอ 

ขั้นทดสอบ
ความรู

ความเขาใจ 

ขั้นฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใชเทคนิค 

ขั้นฝกโดยอิสระ 
ทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ 

สิ้นสุด 
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2.3.2  การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  มีขั้นตอนการจัด   
การเรียนรู  5   ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนํา  ครูทบทวนความรูเดิม  ช้ีแจงวตัถุประสงคของการ
ทํางานรวมกนัและชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนใหแกนักเรียนเขาใจ  แบงนักเรยีนเปนกลุมยอยๆ 
ประมาณกลุมละ  4-5  คน  โดยคละความสามารถของนักเรียนทั้ง  เกง  ปานกลาง  ออน  

ขั้นตอนที่  2  ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหา  หรือบทเรียนใหมใหนกัเรียนเขาใจ  
โดยใชเทคนิค KWDL  ในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ    

ขั้นตอนที่ 3 ขัน้ศึกษากลุมยอย  ครูจัดใหนักเรียนเขากลุมแลวจัดแบงหนาที่
กัน ชวยกันแกปญหา  อภปิราย  แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อนในกลุมในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยใชเทคนิค KWDL   นักเรียนชวยเหลือกันและกนัในการเรยีนรูโดยมีครูเปนผู
ชวยเหลือ  แนะนํา  เมื่อนกัเรยีนมีขอสงสัยหรือปญหาที่สมาชิกในกลุมไมสามารถชวยได  

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการทดสอบยอย  และประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียน  
เปนการตรวจสอบวาผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรยีนมากนอยเพียงใด โดยการทดสอบนักเรียน
เปนรายบุคคล   จากนั้นคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม  คะแนนพัฒนา แจงใหนักเรียนทราบ  

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียน  และประเมินผลการทํางานกลุม  ใหนักเรียน
สรุปบทเรียนและทําการประเมินการทํางานของกลุม โดยการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน  
วิธีการทํางานกลุมของอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังไมเขาใจ และมอบรางวัลเพื่อเปนการ
เสริมแรงทางบวก  และเปนการยอมรับความสําเร็จของนักเรียน 

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู สามารถสรุปการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู   บทบาทของนักเรียน    และข้ันตอนการสอน ดังแสดงในตารางที่  
14  และแผนภมูิที่ 10  ตอไปนี้ 
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ตารางที่  14  ตารางสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
  

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.  ขั้นนํา 1. เตรียมกระบวนความรู  แจง

วัตถุประสงคของ บทเรียน 
2. กระตุนความสนใจของนักเรียน 
โดยการใชสื่อ ภาพ เกม  หรือ เพลง 
3. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและ การทํา
ใบงาน 
4. แจงเกณฑการประเมิน และ   
ขอตกลงในการประเมิน 
5.ใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน รวมกับเทคนิค 
KWDL  
6.กําหนดขอตกลงในการทํางานกลุม 
จัดแบงกลุมนักเรียนคละระดับ
ความสามารถ 

1. รวมกิจกรรมการนําเขาสู บทเรียน 
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค
KWDL การประเมินผลการเรียนรู 
3.จัดกลุมตามขอตกลง ต้ังช่ือกลุม และ
กําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม 
3. ซักถามในจุดที่สงสัย 

2.ขั้นสอน 1.นําเสนอเนื้อหา หรือบทเรียนใหมใน
การแกโจทยปญหา โดยใชเทคนิค 
KWDL   
2.ใหโอกาสนักเรียนซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ 

ทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา หรือ
บทเรียนใหม ซักถามขอสงสัย 

3.ขั้นศึกษากลุมยอย 
นักเรียนปฏิบัติงานกลุมใน
การแกโจทยปญหาดวย
เทคนิค KWDL  ซึ่งมี 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
K  :  เรารูอะไร (What we  
know) 
 

     ใหนักเรียนเขากลุม แจกใบงาน 
หรือกิจกรรม กระตุนใหนักเรียน
รวมกันแกปญหา อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
ต้ังคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและ
บันทึกสิ่งที่โจทยบอก ลงในตาราง 
KWDL ชอง K 

   เขากลุมรวมกันศึกษาใบงาน  หรือ
กิจกรรม 
 
 
 
1. นักเรียนรวมกันอานโจทย 
2.ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย
บอก 
3.รวมกัน หาสิ่งที่โจทยกําหนดให
บันทึก ลงในตาราง KWDL ชอง K 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
W  :  เราตองการรูอะไร 
(What   we want to know) 
 
 
 
 
     D  :  เราทําอยางไร 
(What we  do) และหา
คําตอบ 
      
 
 
 
L  :  เราเรียนรูอะไร  
       (What we learned) 

ชวยเหลือใหคําแนะนํานักเรียน 
กระตุนใหนักเรียนคิด และบันทึกสิ่งที่
โจทยตองการคําตอบลงในตาราง 
KWDL ชอง W 
 
 
1. แนะนําชวยเหลือกระตุนให 
นักเรียนรวมกันคิดหาคําตอบ โดยใช
วิธีการ ที่หลากหลาย 
2. ใหนักเรียนบันทึกวิธีการหา คําตอบ
ลงในตาราง KWDL   
     ชอง D 
 
ต้ังประเด็นเพื่อการอภิปรายในสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนรูในการทําโจทย
ปญหา 

1. ระดมความคิด คิดคนหาปญหา        
ที่โจทยตองการทราบคําตอบ 
2. บันทึกคําถามหรือสิ่งที่โจทย   
    ตองการทราบลงในตาราง    
    KWDL ชอง W 
 
1. ระดมความคิดถึงวิธีการในการหา
คําตอบวาทําไดอยางไรบางมี ขั้นตอน
การหาคําตอบอยางไร 
2. นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทย
ปญหาตามแผนที่ไดวางไวบันทึกลงใน
ตาราง KWDL   ชอง D 
 
1. ระดมความคิดถึงสิ่งที่ไดเรียนรู 
2. บันทึกคําตอบและความรูที่ไดรับลง
ในตาราง KWDL ชอง     L 
3.รวมกันอภิปรายผลที่ไดรับ และ
แนวทางในการแกโจทยปญหา 

4.ขั้นการทดสอบยอย 1.ทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล 
2.แจกแบบทดสอบและชี้แจงการให
คะแนน 
3.ตรวจแบบทดสอบและใหขอมูล
ยอนกลับ 

ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล 

5.ขั้นสรุปบทเรียน และ
ประเมินผลการทํางาน
กลุม 

1.รวมกับนักเรียนในการสรุปบทเรียน 
2.กระตุนใหนักเรียนประเมินผลการ
ทํางานกลุม โดยการอภิปรายเกี่ยวกับ
ผลงาน 
3.อธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียน
ยังไมเขาใจ 
4.คิดคะแนนพัฒนา ใหรางวัลแกกลุมที่
ประสบความสําเร็จ 

1.รวมกันสรุปบทเรียน  
2.รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการทํางาน
กลุมและผลงาน 
3.ซักถามในจุดที่สงสัย 
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แผนภูมิที่ 10  ขั้นตอนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

ไมผาน 

ผาน 

การเริ่มตน 

นําเขาสูบทเรียน 
1. เตรียมกระบวนความรู 
2. กระตุนความสนใจของนักเรียนโดย 

           ใชภาพ เกม หรือเพลง 
3. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและใบงาน 
4. แจงเกณฑการประเมิน 

        5. ใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ 
            เรียนรูแบบรวมมือกัน รวมกับเทคนิค  
            KWDL  
        6. กําหนดขอตกลงในการทํางานกลุม

จัดแบงกลุมนักเรียนคละระดับ 
        ความสามารถ 

ขั้นสอน 

ขั้นการ
ทดสอบยอย 

ขั้นศึกษากลุมยอย 
นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยใชเทคนิค 

KWDL 
K : นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
W : นักเรียนรวมกันหาปญหาที่โจทยตองการทราบ 
D : นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา 
L : นักเรียนแตละกลุมสรุปคําตอบและนําเสนอ 

ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม 
1.สรุปบทเรียน 
2.ประเมินผลการทํางานกลุม 
 3.อธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังไมเขาใจ 
4.คิดคะแนนพัฒนา ใหรางวัลแกกลุมที่ประสบ
ความสําเร็จ 

สิ้นสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
146

3.   ขั้นหลังการทดลอง  ภายหลังเสรจ็สิ้นการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) เพื่อวัดผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และนําแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ไปสอบถามกับนักเรยีนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จากนัน้นําขอมูลที่ไดมาวเิคราะหหาคา
ทางสถิติและแปลผลขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจยัคร้ังนี้  มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 หาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และ
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน  โดยกําหนดคะแนนการพิจารณา ดังนี ้
 + 1    ถาแนใจวาสอดคลองกันระหวางเนื้อหากบัจุดประสงค 

0 ถาไมแนใจวาขอความนั้นสอดคลองกันระหวางเนื้อหากับจุดประสงค 
   - 1 ถาแนใจวาไมสอดคลองกันระหวางเนื้อหากับจุดประสงค 

 นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร 
IOC = 

N
RΣ  

        
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค    
                                                          หรือกบั   ลักษณะของพฤติกรรม 

    RΣ  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 1.2 หาความยากงาย (P)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูใชสูตรในการคํานวณ
ดังนี ้                                P = 

N
R  

 เมื่อ P แทน เกณฑกําหนดคาความยากงายของคําถาม 
  R แทน จํานวนคนที่ทาํขอนั้นถูก 
  N แทน จํานวนคนที่ทาํขอนั้นทั้งหมด 
โดยเลือกขอสอบที่มีความยากงาย 0.20 – 0.80 
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  1.3 หาคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชสูตรในการคํานวณดังนี้ 
 

r = 
2/N
RR LU −  

 
เมื่อ r แทน คาอํานาจจําแนก 
  RU แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
  RL แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
  N แทน นักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

โดยเลือกขอสอบที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
   1.4 หาความเชือ่มั่น (Reliability)   ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตรของ  Kuder- 
Richardson   (KR-20)   ซ่ึงมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้
 

r++  = 
1−n

n  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Σ
− 21

s
pq  

  
 เมื่อ r++ แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n แทน จํานวนขอคําถาม 
  S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
  p แทน สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
  q แทน สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ (q=1-p) 
  
  1.5 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยโดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 
 ของ Cronbach ไดดังนี ้  

  α  = 
1−n

n    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−

+
2

2

1
s
si  

 
 เมื่อ α  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n แทน จํานวนขอคําถาม 
  2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
  2

+s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
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2.สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 2.1 คาเฉลี่ยคํานวณ จากสูตร 

 
X  = 

N
xΣ  

 
 เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
  xΣ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด N จํานวน 
  N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 2.2 คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน จากสูตร 
 

S.D. = ( )
( )1

22

−
∑−∑

NN
fxfxN  

 
 เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  2fxΣ  แทน ผลรวมของคะแนน 
  ( )2fxΣ  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
  N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
  
 2.3  การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค 
KWDL และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL โดยการทดสอบและหาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรูระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคมุ โดยการทดสอบคาที (t-test) 
แบบ Independent จากสูตร 
                                                                                        
             t  =                           X 1     -      X 2           

                                                     
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
−+
−+−

2121

2
22

2
11 11

2
)1()1(

nnnn
snsn  
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  เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
   X 1 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
   X 2 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
   S2

1 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมทดลอง 
   S2

2 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมควบคุม 
   n1 แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมทดลอง 
   n2 แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมควบคุม 
  
 2.4 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค 
KWDL และวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนคิ KWDL โดยการทดสอบและหาคาความ
แตกตางของคะแนนแบบทดสอบกอนหลังโดยหาคาที (t – test) แบบ dependent จากสูตร 
 

t = 
( )
1

22

−
Σ−Σ

Σ

n
DDn

D  

 
เมื่อ t แทน การตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียน   
                                                          และหลังเรียน 

  DΣ  แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลัง 
                                                                            เรียนของแตละคน 
  2DΣ  แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลัง 
                                                                            เรียนของแตละคนยกกําลังสอง 
  ( )2DΣ  แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลัง 
                                                                             เรียนของแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง 
  n แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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สรุปการดําเนนิการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจยัสามารถสรุปวิธีดําเนินการวิจัยไดดังตารางที่  15 
 
ตารางที่ 15  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือและการวิเคราะห

ขอมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู 
เรื่องโจทยปญหาการบวกและการ
ลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
และวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู  

ทดสอบกอนและ
หลังการจัดการ
เรียนรู 

แบบทดสอบวัดผล      
การเรียนรู วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
t-test แบบ Independent  

2.เพื่อศึกษาพฤติกรมการเรียนรู
ของนักเรียนที่ใชวิธีสอนตาม
รูปแบบของฮันเตอร  

สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู  

แบบสังเกตพฤติกรรม  
การเรียนรู วิเคราะหขอมูล
โดยใช คาเฉลี่ย   และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักเรียนที่ใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู  

สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
การทํางานกลุมวิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย   
และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร และวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู  

สอบถามความ
คิดเห็นหลังการ
จัดการเรียนรู 

 
 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียน 
วัดสระกะเทียม
จังหวัดนครปฐม
จํานวน 56 คน   

แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอการจัด     
การเรียนรู วิเคราะหขอมูล
โดยใช คาเฉลี่ย   และ  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู  เรื่อง โจทยปญหาการบวกและการลบของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวธีิ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
วัดสระกะเทยีม(สถาพรทักษิณาคาร)  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  เปนกลุม
ตัวอยาง  แบงเปนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูรวมกบัเทคนิค  KWDL 
จํานวน  28 คน  และกลุมควบคุมที่สอนโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค  
KWDL จํานวน  28 คน  รวมนักเรียน  56  คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชใน
งานวิจยั  ไดแก  แผนการจดัการเรียนรู  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการสอนทั้ง
สองวิธี    ผูวิจัยไดดาํเนินการทดลองตามขั้นตอนดวยตนเองทั้งสองกลุม   สถิติที่ใชในการวิจยั
ประกอบดวยคาเฉลี่ย ( X )   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที (t-test)  แบบ 
Independent  และเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคการวจิัยและขอคําถามการวิจยั  ผูวิจัยขอเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่    3    ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร        และวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู  
 ตอนที่ 2   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
รูปแบบของฮันเตอร 
 ตอนที่ 3   ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู   
 ตอนที่ 4    ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3     ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  
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ตอนที่ 1      เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮนัเตอร รวมกับ 
  และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจยัขอที่ 1  คือ   ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการ
บวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   ที่จดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของ     
ฮันเตอร และวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แตกตางกันหรือไม   ดังรายละเอียด ในตารางที่ 16 – 18 
 
ตารางที่ 16   การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูหลังเรียน ระหวางกลุมทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน

ตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู 
 

วิธีสอน n คะแนนเต็ม X  S.D. t-test Sig. 
วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  28 24 17.54 2.69 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  28 24 18.54 3.94 

-1.030 0.307 

 จากตารางที่ 16  พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนของนักเรยีนที่จดัการเรยีนรู โดยใชวธีิสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู แตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยัที่ตั้งไว  กลาวคือ ผลการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียนที่
จัดการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร ( X  =  17.54, S.D. = 2.67)  และวธีิสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู ( X  =  18.54, S.D. = 3.94)   ไมแตกตางกนั 
 ผูวิจัยไดศึกษาผลการเรียนรูกอนเรียนของนักเรียน โดยการใชแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนเรียน เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบพื้นความรูเดมิของนักเรียน เร่ือง โจทยปญหาการบวก
และการลบ ระหวางกลุมทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู  ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)  เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการ

ลบระหวางกลุมที่จัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับ
เทคนิค KWDL และวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู รวมกบั เทคนิค KWDL 

 

วิธีสอน n คะแนนเต็ม X  S.D. t-test Sig. 
วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  28 24 10.39 3.67 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 28 24 10.61 3.97 

-0.210 0.834 
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 จากตารางที่ 17  พบวา ผลการเรียนรูกอนเรียน  เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ
ของนักเรียนทีจ่ัดการเรียนรู  โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กลาวคอื ผลการเรียนรูกอนเรียนของ
นักเรียนระหวางวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร ( X = 0.39,  S.D. = 3.67) และวิธีสอบแบบรวมมือ
กันเรียนรู ( X =10.61,  S.D. = 3.9)  ไมแตกตางกัน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษาผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนของนกัเรียนทีจ่ัดการ
เรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู ดังรายละเอยีดในตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน     ของนักเรียนทีจ่ัดการเรียนรู 
  โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮนัเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู 
 

กอนเรียน หลังเรียน วิธีสอน n คะแนน
เต็ม X  S.D. X  S.D. 

t-test Sig. 

วิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร 28 24 10.39 3.67 17.54 2.69 12.54 0.000 

วิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู 

28 24 10.61 3.87 18.54 3.97 21.60 0.000 
 

 จากตารางที่ 18  พบวา ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง โจทยปญหาการบวก
และการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กลาวคือ นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบวัดผลการเรยีนรูหลังเรียน( X  = 17.54, S.D. = 2.69)  สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
( X  =  10.39, S.D. = 3.67)  และผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใชวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   กลาวคือ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย  จากการทดสอบวัดผลการเรยีนรูหลังเรียน ( X  = 18.54, S.D. = 3.97) สูงกวาคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน ( X  = 10.61, S.D. = 3.87) 
 
ตอนที่ 2  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮนัเตอรรวมกับ 
 เทคนิค KWDL  
 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจยัขอที่ 2   คือ พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ 
ใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร อยูในระดับใดและเปนอยางไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 19  
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ตารางที่ 19 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวิธีสอนตามรูปแบบฮันเตอร 

ขอ พฤติกรรม X  S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ
ที่ 

 
1. 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 
3.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
1 

2.  นักเรียนตั้งใจฟงครูอธิบายและมองสื่อท่ีครูใชประกอบการ
สอน 

 
2.71 

 
0.49 

 
มาก 

 
4 

 
3. 

ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียน 
นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในเรือ่งท่ีจะเรียน 

 
3.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
1 

 
4.  

ขั้นสอนแกโจทยปญหา  ดวยเทคนิค KWDL 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนโดยการตอบคําถาม
ของครู 

 
 

2.57 

 
 

0.53 

 
 

มาก 

 
 
9 

5.  นักเรียนซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรียน 1.86 0.89 ปานกลาง 14 
 
6.  

ขั้นแสดงตัวอยาง 
นักเรียนจดบันทึกปฏิบัติตามขณะครูอธิบายและยกตัวอยาง 

 
2.71 

 
0.49 

 
มาก 

 
4 

7.  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆ ตลอดเวลา 2.86 0.38 มาก 3 
 
8.  

ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
นักเรียนตั้งใจฟงคําถามและตอบปญหาไดชัดเจนถูกตอง 

 
2.71 

 
0.49 

 
มาก 

 
4 

9.  นักเรียนใหความสนใจกับการแสดงความคิดเห็นหรือการ
ตอบคําถามของเพื่อน 

 
2.00 

 
0.82 

 
ปานกลาง 

 
13 

 
10. 

ขั้นฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํา 
นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูมอบไดครบ 

 
2.71 

 
0.49 

 
มาก 

 
4 

11. นักเรียนมีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดเมื่อครูแนะนํา 2.71 0.49 มาก 4 
 
12.  

ขั้นการฝกโดยอิสระ 
ทําแบบฝกหัดดวยความระมัดระวังและตรวจทานกอนทํา
ขออื่น 

 
 

2.43 

 
 

0.79 

 
 

ปานกลาง 

 
 

11 
13. แกไขหรือทบทวนแบบฝกหัดในขอท่ีผิดพลาดหลังจากที่

ครูตรวจแลว 
 

2.57 
 

0.79 
 

มาก 
 
9 

14.  ทําแบบฝกหัดเสร็จในเวลาที่กําหนดและ/หรอืสงงาน     
ตรงเวลา 

 
2.14 

 
0.69 

 
ปานกลาง 

 
12 

รวม 2.57 0.52 มาก  
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 จากตารางที่ 19 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวธีิสอนตามรูปแบบ 
ของฮันเตอร โดยภาพรวมพบวา  พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
( X  =  2.57,  S.D. = 0.52)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับ
มากเปนลําดับที่ 1 เรียงตามลําดับหัวขอ คือ นักเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมนําเขาสูบทเรียน  และ
นักเรียนมีความสนใจ กระตอืรือรนในเรื่องที่จะเรียน  ( X  =  3.00 ,   S.D. = 0.00)  รองลงมาเรียง
ตามลําดับ คือ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดเวลา  นกัเรียนมีการปฏบิัติอยูในระดบั
มาก ( X  =  2.86 , S.D. = 0.49),  นักเรียนตั้งใจฟงครูอธิบายและมองสื่อที่ครูใชประกอบการสอน,  
นักเรียนจดบนัทึก ปฏิบัติตามขณะครูอธิบายและยกตวัอยาง,  ตั้งฟงคาํถามและตอบปญหาไดอยาง
ชัดเจนถูกตอง,  ทําแบบฝกหัดที่ครูมอบหมายไดครบและนักเรียนมกีารปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด
เมื่อครูแนะนํา  นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  =  2.71 , S.D. = 0.49)   และนกัเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการสอนโดยการตอบคําถามของครูและนักเรียนแกไขหรือทบทวนแบบฝกหัดใน
ขอที่ผิดพลาดหลังจากที่ครูตรวจทานแลว  นักเรียนมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 0.57 ,        
S.D. = 0.79)  เปนลําดับสุดทาย  
 พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง คือ ทําแบบฝกหัดดวยความระมัดระวงั 
และตรวจทานกอนทําขออ่ืน ( X = 2.43, S.D. = 0.79 )  รองลงมาเรียงตามลําดับ คือ นักเรียนทํา
แบบฝกหัดเสร็จในเวลาที่กําหนดและ/หรือสงงานตรงเวลา นักเรียนมกีารปฏิบัติอยูในระดับ      
ปานกลาง( X  = 2.14 , S.D. = 0.69 )  นักเรยีนใหความสนใจกับการแสดงความคิดเหน็  หรือการ
ตอบคําถามของเพื่อน  นักเรยีนมีการปฏิบตัิอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.00, S.D. = 0.82 )  และ
นักเรียนซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรยีนนกัเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง( X  =1.86 , 
S.D. = 0.89)  เปนลําดับสุดทาย 
 
ตอนที่ 3   ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

   วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจยัขอที่ 3 คือพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนที่ใชวธีิสอนแบบรวมมือกันเรียนรู อยูในระดับใดและเปนอยางไร 
  3.1 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุม  โดยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่
3   ที่ใชวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ในดานการสรางความคุนเคย  การสื่อสาร  การยกยองให
กําลังใจ  และการขจัดความขัดแยง  ดังรายละเอียดในตารางที่ 20  
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ตารางที่ 20  ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 3  ที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   
 

พฤติกรรม X  S.D. ระดับการปฏบิัต ิ ลําดับท่ี 
การสรางความคุนเคย 2.57 0.60 มาก 3 
การสื่อสาร 2.86 0.29 มาก 1 
การยกยองใหกําลังใจ 2.38 0.47 ปานกลาง 4 
การขจัดความขัดแยง 2.62 0.56 มาก 2 

รวม 2.61 0.48 มาก  
 

 จากตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  โดย
ภาพรวมนักเรยีนมีการปฏิบตัิอยูในระดับมาก ( X  = 2.61  , S.D. = 0.48 )  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา พฤตกิรรมที่นักเรียนมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ ดานการสือ่สาร  ( X  = 
2.86  , S.D. =  0.29)  รองลงมาคือ ดานการขจัดความขัดแยง  ( X  = 2.62, S.D. = 0.56) และดานการ
แสดงความคุนเคย  ( X  = 2.57 , S.D. = 0.60)  และ ดานการยกยองใหกําลังใจ  นักเรยีนมีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.38, S.D. = 0.47) เปนลําดับสุดทาย 
  3.2 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  ที่ใชวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู เมื่อพจิารณาเปนรายดาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21  ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
 

ขอ พฤติกรรม X  S.D. ระดับการ
ปฏิบตั ิ ลําดับที ่

 
1. 

ดานการสรางความคุนเคย 
ยอมรับในการตัดสินใจ และมติของกลุม 

 
2.43 

 
0.54 

 
ปานกลาง 

 
3 

2. รับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม 2.72 0.49 มาก 1 
3. พูดคุย ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกทุกคนใน

กลุม 2.57 0.79 มาก 2 

รวม 2.57 0.60 มาก 3 
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ตารางที่  21  (ตอ) 
 

ขอ พฤติกรรม X  S.D. ระดับการ
ปฏิบตั ิ

ลําดับ
ท่ี 

 
4. 

ดานการสื่อสาร 
มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับสมาชิกใน
กลุม 

 
2.71 

 
0.49 

 
มาก 

 
3 

5. อธิบายและใหคําแนะนําปรึกษาแกเพื่อน
สมาชิกในกลุม 

3.00 0.00 มาก 1 

6. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม 2.86 0.38 มาก 2 
รวม 2.86 0.29 มาก 1 

 
7. 

ดานการยกยองใหกําลังใจ 
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

 
1.53 

 
0.53 

 
ปานกลาง 

 
3 

8. สนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมดวย
การพูดหรือพยักหนา 

2.71 0.49 มาก 2 

9. ชวยเหลือเพื่อน  เมื่อมีปญหา สงสัยหรือไม
เขาใจ 2.86 0.38 มาก 1 

รวม 2.38 0.47 ปานกลาง 4 
 
10. 

ดานการขจดัความขัดแยง 
รวมกันคิดแกปญหา 

 
2.86 

 
0.38 

 
มาก 

 
1 

11. แกไขปญหาความขัดแยงภายในกลุมอยางมี
เหตุผล 2.43 0.53 ปานกลาง 3 

12. แสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน 2.57 0.77 มาก 2 
รวม 2.62 0.56 มาก 2 

  
 จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  โดย
ภาพรวมนักเรยีนมีการปฏิบตัิอยูในระดับมาก( X  = 2.62 , S.D. =0.56)   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการสรางความคุนเคย  นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 2.57 , S.D. =0.60)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่นักเรียนมีการปฏบิัติอยูในระดบัมากเปนลําดบัที่ 1 คือ รับฟง
ความคิดเหน็ของสมาชิกในกลุม ( X  = 2.72 , S.D. = 0.49) รองลงมา คือ พูดคุย ยิ้มแยมเปนกันเอง
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กับสมาชิกทุกคนในกลุม  นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  =  2.57 , S.D. = 0.79)  และ 
ยอมรับในการตัดสินใจและมติของกลุม  นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.43 , 
S.D. = 0.54)   ปนลําดับสุดทาย  
 ผลการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ดานการสื่อสาร โดย
ภาพรวม นกัเรียนมีการปฏบิัติอยูในระดบัมาก ( X  = 2.86, S.D. = 0.29)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา นกัเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ  ซ่ึงขอที่นักเรียน ปฏิบัติเปนลําดับที่ 1 คือ อธิบาย
และใหคําแนะนําปรึกษาแกเพื่อนสมาชิกในกลุม  ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)  รองลงมา คือ ซักถาม
ขอของใจกับเพื่อนในกลุม ( X  = 2.86, S.D. = 0.38) และมกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ในกลุม  ( X  = 2.71 , S.D. = 0.49)  เปนลําดับสุดทาย 
  ผลการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนักเรียนดานการยกยองให
กําลังใจ  โดยภาพรวม นักเรียนมีการปฏบิัติอยูในระดบัปานกลาง ( X  = 2.38, S.D. = 0.47)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  พฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คอื  
นักเรียนชวยเหลือเพื่อนเมื่อมีปญหา สงสัย หรือไมเขาใจ  ( X  = 2.86, S.D. = 0.38)  รองลงมา คือ 
สนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมดานการพดู หรือ พยักหนา  นักเรียนมกีารปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( X  =2.71 , S.D. = 0.49)  และ พดูชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม  นักเรียนมกีารปฏิบัติอยู
ในระดบัปานกลาง ( X  = 1.57, S.D. = 0.53) เปนลําดับสุดทาย 
 ผลการวิเคราะห  ระดับพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนกัเรียนดานการขจัดความขัดแยง 
โดยภาพรวม นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ( X  = 2.62, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา  ลําดับที่ 1 คือ  รวมกันคิดแกปญหา  นักเรียนมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 2.86, S.D. 
= 0.38)  รองลงมา คือ แสดงความคิดเหน็และหาขอสรุปรวมกัน  นกัเรียนมกีารปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ( X  =2.57 , S.D. = 0.77)  และ แกไขปญหาความขัดแยงภายในกลุมอยางมีเหตุผล  นักเรียนมี
การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.43, S.D. = 0.53) เปนลําดับสุดทาย 
 
  3.3 คะแนนพฒันากลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ดังรายละเอียดในตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 คะแนนพัฒนากลุมของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน 
  เรียนรู 
 

 
แผนที่ 1 

 

 
แผนที่ 2 

 

 
แผนที่ 3 

 

 
แผนที่ 4 

 

 
แผนที่ 5 

 

 
แผนที่ 6 

 

 
แผนที่ 7 

 กลุ
มที่

 

คะแนน
เต็ม 30 

คะแนน
เต็ม 30 

คะแนน
เต็ม 30 

คะแนน
เต็ม 30 

คะแนน
เต็ม 30 

คะแนน
เต็ม 30 

คะแนน
เต็ม 30 

X  S.D. 

ลําด
ับท

ี่ 

1 
17 

กลุมเกง
มาก 

20 
กลุมเกง
มาก 

18 
กลุมเกง
มาก 

17 
กลุมเกง
มาก 

27 
กลุมยอด
เยี่ยม 

22 
กลุมเกง
มาก 

18 
กลุมเกง
มาก 

19.86 3.63 4 

2 13 
กลุมเกง 

28 
กลุมยอด
เยี่ยม 

20 
กลุมเกง
มาก 

22 
กลุมเกง
มาก 

18 
กลุมเกง
มาก 

23 
กลุมเกง
มาก 

20 
กลุมเกง
มาก 

20.57 4.61 2 

3 
16 

กลุมเกง
มาก 

20 
กลุมเกง
มาก 

17 
กลุมเกง
มาก 

28 
กลุมยอด
เยี่ยม 

22 
กลุมเกง
มาก 

18 
กลุมเกง
มาก 

22 
กลุมเกง
มาก 

20.43 4.08 3 

4 10 
กลุมเกง 

18 
กลุมเกง
มาก 

15 
กลุมเกง
มาก 

26 
กลุมยอด
เยี่ยม 

24 
กลุมเกง
มาก 

23 
กลุมเกง
มาก 

18 
กลุมเกง
มาก 

19.14 5.61 5 

5 11 
กลุมเกง 

26 
กลุมยอด
เยี่ยม 

24 
กลุมเกง
มาก 

18 
กลุมเกง
มาก 

22 
กลุมเกง
มาก 

24 
กลุมเกง
มาก 

21 
กลุมเกง
มาก 

20.86 5.05 1 

 
 จากตารางที่  22  ผลการวิเคราะหคะแนนพฒันาเฉลี่ยรายกลุมของนักเรยีน พบวา กลุมที่มี
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยรายกลุมสูงเปนลําดับที่ 1 คือ กลุม 5 ( X  = 20.86, S.D. =5.05) รองลงมาเรียน
ตามลําดับ คือ กลุมที่ 2 ( X  =20.57 , S.D. = 4.61)  กลุมที่ 3 ( X  =20.43 , S.D. =4.08) กลุมที่ 1 ( X  
= 19.86, S.D. =3.63)  และกลุมที่ 4 ( X  =19.14 , S.D. =5.61) เปนลําดับสุดทาย 
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ตอนที่ 4  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจยัขอที่ 4 คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มี
ความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนรูโดยใช  วธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ในเรื่อง  บรรยากาศในชั้นเรยีน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนรู  อยูในระดบัใดและเปนอยางไร 
 4.1 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรู ในดานบรรยากาศในการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนทีไ่ดรับจากการ
เรียนรู  ดังรายละเอียดในตารางที่  23 
 
ตารางที่ 23 ระดับความคดิเห็นโดยภาพรวมของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการ

เรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 

วิธีสอนตามรปูแบบของฮันเตอร  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู      
ความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น ลําด

ับท
ี่ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น ลําด

ับท
ี่ 

ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู 3.00 0.00 เห็นดวย

มาก 1 2.87 0.26 เห็นดวย
มาก 2 

ดานการจดักิจกรรม
การเรียนรู 2.97 0.11 เห็นดวย

มาก 3 2.83 0.39 เห็นดวย
มาก 3 

ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการเรยีนรู 2.98 0.07 เห็นดวย

มาก 2 2.94 0.17 เห็นดวย
มาก 1 

รวม 2.98 0.06 เห็นดวย
มาก  2.88 0.27 เห็นดวย

มาก 
 

 จากตารางที่ 23  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3  
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรรวมกบัเทคนิค KWDL ความคดิเห็น
โดยภาพรวมนกัเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.98, S.D. = 0.06)  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  
นักเรียนเหน็ดวยมากในทกุดาน  เรียงตามลําดับ คือ  ในดานบรรยากาศในการเรยีนรู ( X  = 3.00, 
S.D. = 0.00)  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ( X  =2.89 , S.D. = 0.07)  และดานการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู( X  = 2.97, S.D. = 0.11)   
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 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูรวมกบัเทคนิค KWDL ความคิดเห็นโดยภาพรวมนกัเรียนเห็นดวย
มาก ( X  = 2.88, S.D. = 0.27)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  นกัเรียนเห็นดวยมากในทุกดาน 
เรียงตามลําดับ คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู ( X  =2.94 , S.D. = 0.17)  ดานบรรยากาศ
ในการเรยีนรู ( X  = 2.87, S.D. = 0.26)  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู( X  = 2.83, S.D. = 0.39) 

 4.2 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร เมือ่พิจารณาเปนรายดาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

 

ขอ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

 
1. 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

2. นักเรียนเรียนดวยความสนกุสนานและสบายใจ 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
3. นักเรียนชอบการไดฝกคิด และฝกฝนดวย

ตนเอง 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

4. นักเรียนไดรับคําแนะนําจากครู  ทําใหเกดิความ
ใกลชิด และสนิทสนม 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

รวม 3.00 0.00 เห็นดวยมาก  
 

1. 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนไดทบทวนความรูเดมิกอนเรียน
บทเรียนใหม 

2.96 0.19 เห็นดวยมาก 5 

2. นักเรียนทราบวัตถุประสงคในการเรียน ทําให
ทราบวา จะตองเรียนอะไร และทําอะไร 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

3. ครูสอนเนื้อหาใหมที่เขาใจงาย 2.89 0.32 เห็นดวยมาก 7 
4. ครูแสดงตัวอยางใหดู  ชวยใหนักเรยีนปฏบิัติ

ตามไดถูกตอง 
3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 

ขอ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

 
5. 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
หลังเรียนนกัเรียนไดทดสอบความเขาใจของ
ตนเอง 

2.93 0.26 เห็นดวยมาก 6 

6. ครูใหคําแนะนําขณะทีน่ักเรียนทําแบบฝกหัด 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
7. นักเรียนไดฝกฝนการแกไขโจทยปญหาอยาง

เปนระบบดวยตนเอง 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.97 0.11 เห็นดวยมาก  
 

1. 
ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนรูนักเรียนมี
โอกาสไดฝกฝนการคิดวเิคราะหโจทยปญหา
อยางเปนขั้นตอนดวยตนเอง 

3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

2. นักเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ และ
รอบคอบ 

2.93 0.26 เห็นดวยมาก 4 

3. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ดวยตนเองได 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

4. นักเรียนเรียนวชิาคณิตศาสตรไดอยาง
สนุกสนาน ไมนาเบื่อ 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.98 0.07 เห็นดวยมาก  
  

จากตารางที่ 24   ผลการวเิคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียน ดานบรรยากาศใน   
การเรียนรู  โดยภาพรวม  พบวา นกัเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  นักเรียนเห็นดวยมากในทกุขอ  โดยเรียงตามลําดับหัวขอ คือ นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรยีนรู( X  = 3.00, S.D. = 0.00)   นักเรียน เรียนดวยความสนุกสนานและสบายใจ( X  = 3.00, 
S.D. = 0.00)    นักเรียนชอบการไดฝกคิด และฝกฝนดวยตนเอง ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)  และ
นักเรียนไดรับคําแนะนําจากครู  ทําใหเกดิความใกลชิด และสนิทสนม( X  = 3.00, S.D. = 0.00)   
 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวม พบวา  
นักเรียนเหน็ดวยมาก ( X  =2.97, S.D. =0.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  นกัเรียนเห็นดวยมากในทุก
ขอ  ซ่ึงขอที่เห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 มี 4 ขอ คือ  นกัเรียนไดทบทวนความรูเดิมกอนเรยีน
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บทเรียนใหม, ครูแสดงตัวอยางใหดู  ชวยใหนักเรยีนปฏิบัติตามไดถูกตอง, ครูใหคําแนะนําขณะที่
นักเรียนทําแบบฝกหัด และนักเรียนไดฝกฝนการแกไขโจทยปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง( X  = 
3.00, S.D. = 0.00)  รองลงมาคือ หลังเรียนนักเรยีนไดทดสอบความเขาใจของตนเอง( X  = 2.93, 
S.D. = 0.26) และ ครูสอนเนื้อหาใหมทีเ่ขาใจงาย( X  = 2.89, S.D. = 0.32) เปนลําดับสุดทาย 

ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน  ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการเรยีนรู  โดยภาพรวม 
พบวา  นกัเรียนเห็นดวยมาก ( X  =2.98, S.D. =0.07) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  นักเรียนเห็นดวยมาก
ในทุกขอ  ซ่ึงขอที่เห็นดวยมาก เปนลําดบัที่ 1 มี 3 ขอ คือ นักเรียนมโีอกาสไดฝกฝนการคิดวเิคราะห
โจทยปญหาอยางเปนขั้นตอนดวยตนเอง, นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง
ได และนกัเรียนเรียนวิชาคณติศาสตรไดอยางสนุกสนาน ไมนาเบื่อ ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)  และ
นักเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ และรอบคอบ   ( X  = 2.93, S.D. = 0.26) เปนลําดับสุดทาย 

 
 4.3 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 

โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เมื่อพจิารณาเปนรายดาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

 

ขอ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

 
1. 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

2. นักเรียน เรียนดวยความสนกุสนานและสบายใจ 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 
3. นักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม 2.89 0.32 เห็นดวยมาก 3 
4. นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระ 2.79 0.50 เห็นดวยมาก 4 

5. นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนสมาชิก
ในกลุม 

2.68 0.48 เห็นดวยมาก 5 

รวม 2.87 0.26 เห็นดวยมาก  
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ตารางที่ 25  (ตอ) 
 

ขอ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

 
1. 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหโจทยและแกปญหา
อยางเปนระบบดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

2.89 0.32 เห็นดวยมาก 2 

2. นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้น 2.79 0.42 เห็นดวยมาก 4 
3. นักเรียนไดแสดงความคิดเหน็ และรวมมือกันกับ

เพื่อนในการแกปญหา 2.64 0.56 เห็นดวยมาก 5 

4. นักเรียนไดรวมกันทํางานกลุมในการเรียนรูและ
สรุปบทเรียน 2.96 0.19 เห็นดวยมาก 1 

5. นักเรียนรูจักการยกยองชมเชยเพื่อนที่มี
ความสามารถ และชวยเหลือเพื่อนที่ไมสามารถ
เขาใจบทเรียน 

2.86 0.45 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.83 0.39 เห็นดวยมาก  
  
1. 

ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนรู 
นักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม 

2.96 0.19 เห็นดวยมาก 3 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น  ทั้งตอตนเอง
และตอการทํางานกลุม 2.86 0.36 เห็นดวยมาก 5 

3. นักเรียนไดฝกฝนการคิดและแกไขโจทยปญหา
ไดอยางเปนลําดับขั้นตอน 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

4. นักเรียนไดรับรูผลการเรียนของตนเอง  ซ่ึงชวย
ใหนกัเรียนพฒันาผลการเรียนรูใหดีขึ้น 2.89 0.32 เห็นดวยมาก 4 

5. นักเรียนเรียนวชิาคณิตศาสตรไดอยาง
สนุกสนาน  ไมนาเบื่อ 3.00 0.00 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.94 0.17 เห็นดวยมาก  
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จากตารางที่ 25   ผลการวเิคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียน ดานบรรยากาศใน  
การเรียนรู  โดยภาพรวม  พบวา นกัเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.87, S.D. = 0.26)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  นักเรยีนเห็นดวยมากในทกุขอ  ซ่ึงขอที่เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 มี 2 ขอ คือ นักเรียนม ี          
ความกระตือรือรนในการเรยีนรู  และนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและสบายใจ( X  = 3.00, 
S.D. = 0.00)  รองลงมา คือ  นักเรยีนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม ( X  = 2.89, S.D. = 
0.32) นักเรยีนไดมีโอกาสแสดงความคิดเหน็อยางอิสระ ( X  = 2.79, S.D. = 0.50)  และนักเรียนมี
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพือ่นสมาชิกในกลุม( X  = 2.68 , S.D. = 0.48)  เปนลําดับสุดทาย 
 ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวม พบวา  
นักเรียนเหน็ดวยมาก ( X  =2.83, S.D. =0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  นกัเรียนเห็นดวยมากในทุก
ขอ  ซ่ึงขอที่เห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนไดรวมกนัทํางานกลุมในการเรียนรูและสรปุ
บทเรียน ( X  = 2.96, S.D. = 0.19)  รองลงมา คือ นักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหโจทยและแกปญหา
อยางเปนระบบดวยวิธีการทีห่ลากหลาย( X  = 2.89, S.D. = 0.32) นักเรียนรูจักการยกยองชมเชย
เพื่อนที่มีความสามารถ และชวยเหลือเพื่อนที่ไมสามารถเขาใจบทเรียน( X  =2.86, S.D. = 0.45) 
นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้น ( X  = 2.79, S.D. = 0.42)  และนักเรียนไดแสดงความคิดเหน็ 
และรวมมือกนักับเพื่อนในการแกปญหา ( X  = 2.64, S.D. = 0.56) เปนลําดับสุดทาย 

ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีน  ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการเรยีนรู  โดยภาพรวม 
พบวา  นักเรยีนเห็นดวยมาก ( X  =2.94, S.D. =0.17) เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  นกัเรียนเห็น
ดวยมากในทุกขอ  ซ่ึงขอที่เห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 มี 2 ขอ คือ นักเรียนไดฝกฝนการคิดและ
แกไขโจทยปญหาไดอยางเปนลําดับขั้นตอน และนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางสนุกสนาน 
ไมนาเบื่อ ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)  รองลงมาคือ นักเรยีนรูจักการทํางานเปนกลุม( X  = 2.96,      
S.D. = 0.19) นักเรียนไดรับรูผลการเรียนของตนเอง  ซ่ึงชวยใหนกัเรยีนพัฒนาผลการเรียนรูใหดขีึ้น 
( X  =2.89, S.D. = 0.32)  และนักเรยีนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและตอการทํางาน
กลุม ( X  = 2.86, S.D. = 0.36) เปนลําดับสุดทาย 
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บทท่ี  5 
สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทยีบผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาการบวก
และการลบ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่จดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของ     
ฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรยีนที่ใชวิธีสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร 3) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนกัเรียนทีใ่ชวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู และ4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร   และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้  คือ  นักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวดัสระกะเทียม  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549   
จํานวน 56 คน 

    เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  ไดแก 1) แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอรรวมกับ เทคนิค KWDL ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 ถึง 1.00            
2) แผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกบัเทคนิค KWDL   ที่ผานการ
ตรวจคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ  1.00    3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา
การบวก และการลบ จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน  2  ตอน  คอื ตอนที่ 1 เปนแบบปรนยั  4  
ตัวเลือก  จํานวน  15  ขอ ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ  1.00  มีคาความยากงาย
อยูระหวาง 0.39-0.74  คาอํานาจจําแนกอยูระหวา 0.26-0.52   และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87  
ตอนที่  2  เปนแบบอัตนยั  จํานวน  3  ขอ  ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ  1.00   
และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90   4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ที่ผานการตรวจคาดชันี
ความสอดคลองไดเทากับ  1.00   5) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  ที่ผานการตรวจคาดชันี
ความสอดคลองไดเทากับ 1.00 6)แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง
ไดเทากับ  1.00  การวเิคราะหขอมูลใช  คาเฉลี่ย ( X ) ,   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ,             
การทดสอบคาที  (t-test)  แบบ  Independent   
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สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3  ที่จัดการเรียนรูโดยวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรู สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี ้
 1. ผลการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่
3 ที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ผลการเรียนรูของนกัเรียนทีจ่ัดการ
เรียนรูโดยวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรและวิธีการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูไมแตกตางกัน ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวจิัยทีว่า ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนตามรปูแบบของฮันเตอร และวิธีการสอนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู แตกตางกนั 
 2. พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ใชวธีิการสอนตามรูปแบบของฮันเตอร ภาพรวม
พบวานกัเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละประเดน็พบวาพฤตกิรรมที่นักเรียน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมนําเขาสูบทเรียน  และ
นักเรียนมีความสนใจ กระตอืรือรน   ในเรื่องที่จะเรียน สวนพฤตกิรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและเปนลําดับสุดทาย คือ นักเรียนซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวาง
เรียน  
 3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกนั ภาพรวมพบวา  
นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมือ่พิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับจากดานทีน่ักเรียน
ปฏิบัติมากไปนอย คือ ดานการสื่อสาร รองลงมาคือดานการขจดัความขัดแยง  ดานการสราง
ความคุนเคย และดานการยกยองใหกําลังใจเปนลําดับสดุทาย เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวา
พฤติกรรมที่นักเรียนมกีารปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คอื  นักเรยีนอธิบายและให
คําแนะนําปรึกษาแกเพื่อนสมาชิกในกลุม  สวนพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่นักเรียนมีการปฏิบัติอยู
ในระดบัปานกลาง และเปนลําดับสุดทาย คือ พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 
 4. ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนตามรูปแบบของฮันเตอร โดยภาพรวมนักเรียนเหน็ดวยอยูในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเปนราย
ดาน พบวา นักเรียนเหน็ดวยมากในทกุดาน  เรียงตามลําดับไดแก  ดานบรรยากาศในการเรยีนรู 
รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ
สุดทาย ซ่ึงเมือ่พิจารณาในแตละดานพบวา ความคิดเหน็ดานบรรยากาศในการเรยีนรูนักเรียนเห็น
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ดวยมากในทุกประเด็น คือ นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  เรียนดวยความสนุกสนาน  
สบายใจ ชอบการไดฝกคิดและฝกฝนดวยตนเอง  นกัเรียนไดรับคาํแนะนําจากครูทําใหเกดิความ
ใกลชิดและสนิทสนม    ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นกัเรียนเห็นดวยมากเปนลําดบัที่ 1 
คือ  นักเรียนมีโอกาสฝกการคิดวิเคราะหอยางเปนขั้นตอนดวยตนเอง  สามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรดวยตนเอง  เรยีนวิชาคณติศาสตรไดอยางสนุกสนาน ไมนาเบื่อ  และเห็นดวยมากเปน
ลําดับสุดทายคือ นักเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ  และดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู นกัเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ  นักเรียนไดทราบวตัถุประสงคการเรียนรู  ทําให
ทราบวาจะตองเรียนอะไรและทําอะไร   ครูแสดงตัวอยางใหดูชวยใหนกัเรียนปฏิบัติตามไดอยาง
ถูกตอง  ใหคําแนะนําขณะนักเรียนทําแบบฝกหัด  นกัเรียนไดฝกฝนการแกโจทยปญหาอยางเปน
ระบบดวยตนเอง  และเหน็ดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ ครูสอนเนื้อหาใหมที่เขาใจงาย 
 5. ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเหน็ดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นักเรียนเหน็ดวยมากในทกุดาน  เรียงตามลําดับไดแก  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู 
รองลงมาคือ ดานบรรยากาศในการเรยีนรู และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย ซ่ึง
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นกัเรียนเห็นดวย
มากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนฝกการคิดและแกโจทยปญหาไดอยางเปนลําดับขั้นตอน  นักเรียน
เรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยาสนุกสนาน ไมนาเบื่อ  และเหน็ดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ มีความ
รับผิดชอบมากขึ้นทั้งตอตนเองและการทํางานกลุม  ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนเหน็ดวย
มากเปนลําดับที่ 1 คือ นกัเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  เรียนดวยความสนุกสนานและ
สบายใจ  และเห็นดวยมากเปนลําดับสดุทายคือ มีความสัมพันธทีด่ีระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุม  
ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนรวมกันทํางานกลุม
ในการเรยีนรูและสรุปบทเรียน และเห็นดวยมากเปนลําดบัสุดทายคือ นกัเรียนไดแสดงความคิดเหน็
และรวมกันกบัเพื่อนในการแกปญหา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  ที่จดัการเรียนรูโดยวิธีสอนตามรปูแบบของฮันเตอร และวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู  สามารถนํามาสูการอภิปรายผล  ไดดังนี ้
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 1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา  วิธีสอนทั้งสองวิธีสามารถพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องโจทย
ปญหาการบวกและการลบของนักเรียนได โดยที่วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอรเปนวิธีสอนที่ครู
เปนผูมีบทบาทในการแนะนําดูแลการฝกปฏิบัติของนักเรียน มีการฝกปฏิบัติตามลําดับเปนขั้นตอน 
ซ่ึงเหมาะกับการสอนวิชาคณิตศาสตร    สําหรับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกลุมจะมีบทบาท
สําคัญในการเรียนรูของนักเรียน     นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  ไดฝกปฏิบัติรวมกันกับเพื่อนใน
กลุม ซ่ึงครูจะสอนและใหคําแนะนําในการปฏิบัติเปนระยะ   ทั้งสองวิธีมีขั้นตอนไมแตกตางกัน
มาก  ทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้นและไมแตกตางกัน    นอกจากนั้นทั้งสองวิธียังไดนํา
เทคนิค KWDL     มาใชในการวิเคราะหโจทยปญหาตามลําดับขั้นตอน   จึงชวยในการเรียนรูและทาํ         
ความเขาใจกับโจทยปญหาไดมากขึ้น      จึงทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนทั้งสองกลุมพัฒนาขึ้น 
และจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู   โดยใช
วิธีการสอนตามรูปแบบของฮันเตอรรวมกับเทคนิค KWDL แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   กลาวคือ   คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน  แสดงวาวิธีการสอนดังกลาวเปนวิธีสอนที่สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนได  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดตามวัตถุประสงค เปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการสงเสริมพัฒนา         
การเรียนรูดานความรูมากที่สุด โดยเฉพาะนารายวิชาที่มุงเนนการพัฒนาทักษะ (Skills) ใหกับ
ผูเรียน (วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 50)  ในการจัดการเรียนรูครูเปนผูดูแลนักเรียนในทุกขั้นตอน ให
คําแนะนําเมื่อนักเรียนมีปญหาหรือสงสัย และสนับสนุน     การทํางานของนักเรียนอยางใกลชิดเปน
รายบุคคล อีกทั้งยังไดเนนการฝกฝน และการปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอรในแตละขั้นตอนชวยใหนักเรียนได พัฒนาความสามารถและทักษะในการแกโจทย
ปญหาของตนเองได กลาวคือ ในขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนการเตรียมกระบวนความรู  ครูกระตุน
ความสนใจของนักเรียนโดยการใชส่ือ ภาพ  เกม  หรือเพลง   ทบทวนบทเรียนเดิม  ความรูเดิม   ให
นักเรียนไดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ซ่ึงชวยใหนักเรียนเขาใจความรูเดิมกับความรูใหมได
ตอเนื่องกัน   ซ่ึงเปนขั้นตอนที่จําเปนตอการเรียนรู    อีกทั้งยังกอใหเกิดความสนใจในกิจกรรม     
การเรียนรูที่จะดําเนินตอไปอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของอมรศรี แสงสองฟา (2546:84)  ที่
กลาววา การกระตุนใหนักเรียนนําความรูเดิมมาใชเปนกิจกรรมในการเตรียมนักเรียนเขาสูการเรียน
เนื้อหาใหม   การบูรณาการระหวางความรูเดิมกับเรื่องที่นักเรียนจะเรียนเปนสิ่งที่จะชวยใน          
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การสรางความหมายของบทเรียนไดดี  ในขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู ครูแจงแจงวัตถุประสงค
การเรียนรูทําใหนักเรียนทราบถึงความสําคัญของเรื่องที่จะเรียน   โดยบอกใหนักเรียนทราบวาเรียน
อะไร  มีประโยชนอยางไร  และนักเรียนตองทําอะไรไดบาง    การทราบถึงวัตถุประสงคการเรียน
ทําใหนักเรียนเกิดความพรอม และกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ
อํานาจ  อ่ิมอําไพ (2546:71)   และพัชรี  ปฏิรูปวาที (2547:77)  ที่พบวา  การแจงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการเรียนโดยบอกใหนักเรียนทราบวาจะเรียนอะไร  ใชเทคนิคในการเรียนประเภทใด  
มีประโยชนอยางไร  และนักเรียนจะตองทําอะไรบาง  ทําใหนักเรียนรูสึกสนใจและเปนการกระตุน
ความสนใจไปในเวลาเดียวกัน  นักเรียนจึงเรียนรูดวยการปฏิบัติอยางมีแนวทางและเปาหมายสงผล
ใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น  นอกจากนี้ในขั้นสอนแกโจทยปญหายังไดนําเทคนิค KWDL 
มาชวยในการฝกการวิเคราะหโจทยปญหา ทําใหนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และ
สามารถสรุปปญหาออกมาโดยการแยกแยะสถานการณ หรือเงื่อนไขในโจทยออกเปนสวนๆ ซ่ึงจะ
ชวยทําใหเขาใจโจทยปญหามากขึ้น  กลาวคือ ในขั้น K: เรารูอะไร(What we know)  หรือโจทย
กําหนดอะไรใหบาง  นักเรียนตองอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหหาส่ิงที่โจทยกําหนดให  W: เรา
ตองรูอะไร (What we want to know)  หรือโจทยตองการทราบอะไร  นักเรียนตองคิดคนปญหาที่
โจทยตองการทราบคําตอบ  โดยครูคอยสังเกตและกระตุนใหนักเรียนคิดหาสิ่งที่โจทยตองการ
ทราบ  D: เราทําอยางไร (What we do)  หรือดําเนินการแกโจทยปญหาอยางไร  นักเรียนคิดวิธีใน
การหาคําตอบวาทําไดอยางไรบาง  มีขั้นตอนในการหาคําตอบอยางไร  จากนั้นจึงดําเนินการแก
โจทยปญหาตามแผนที่ไดวางไวไปทีละขั้นตอน  โดยครูคอยแนะนําและกระตุนใหนักเรียนคิดหา
คําตอบอยางหลากหลาย  L:  เราเรียนรูอะไร(What  we learned) นักเรียนแสดงความคิดถึงสิ่งที่ได
จากการเรียนรู   ซ่ึงก็คือคําตอบที่โจทยตองการใหหา วิธีการหาคําตอบและขั้นตอนการดําเนินการ
แกปญหา   ครูจะแนะนําอธิบายทบทวนใหขอมูลยอนกลับและสรุปความ จากขั้นตอนดังกลาวจึงทํา
ใหการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค  KWDL สามารถทําใหผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   
สอดคลองกับผลการวิจัยของนิรันด แสงกุหลาบ (2547:บทคัดยอ)  ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผล
การเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยม และรอยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  และตามแนวทาง สสวท.  ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  และตามแนวทาง สสวท.  แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   สอดคลองกับงานวิจัยของ      วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2549:62)  ที่ได
ศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอลที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  พบวา หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการสอนแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิคการสอน 
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหา
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ตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ       
สุภาภรณ  ทองใส (2548:112)  ที่ไดศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  
พบวา กอนและหลังการจัดการเรียนรู   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
โดยที่ในขั้นแสดงตัวอยาง  ครูแสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL  การแสดง
ตัวอยางเปนส่ือชนิดหนึ่งที่ใชในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจบทเรียน   สามารถทําใหนักเรียน
มองเห็นตัวอยางในการทํางานตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสุดกระบวนการแกโจทยปญหา  สอดคลองกับ  
วัชรา     เลาเรียนดี  (2547:55) ที่กลาววา  การเสนอรูปแบบ ทําแบบใหนักเรียนดูเปนการชวยให
นักเรียนมองเห็นสิ่งที่ เ รียนที่ เปนกระบวนการอยางชัดเจนหรือผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได   
นอกจากนั้นในขั้นทดสอบความรูความเขาใจ  ครูใชคําถามและเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียนและทดสอบการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL หลังจากนักเรียนไดดูตัวอยางไปแลว   
การใชคําถามสั้น ๆ      การสุมนักเรียนเปนรายบุคคล  สามารถทราบไดทันทีวานักเรียนเขาใจ
บทเรียนหรือไม  หากนักเรียนไมเขาใจครูจะแนะนําแกไขหรือสอนใหมทันที  ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะของ   อํานาจ   อ่ิมอําไพ  (2546:71) และ  พัชรี ปฏิรูปวาที (2547:78)  ที่กลาวไว
สอดคลองกันวา  การตรวจสอบเพื่อความเขาใจของนักเรียนจากการสอบถาม  ครูควรถามหลายๆ 
คําถาม  เพื่อใหนักเรียนแสดงความเขาใจ การใหนักเรียนอาน เขียนใหดู หรือวิธีสุมสอบนักเรียน จะ
ทําใหครูทราบทันทีวานักเรียนเขาใจบทเรียนหรือไม  จากนั้นครูควรใหขอมูลยอนกลับ  เพื่อชวยให
นักเรียนไดคําตอบที่ชัดเจนและถูกตอง  และใหการแนะนําแกไขที่ถูกตองในขณะนั้น  โดยไมปลอย
ใหนักเรียนรับรูทักษะที่คลุมเครือหรือไมถูกตอง  นักเรียนจึงไดเรียนรูทักษะอยางถูกตองและชัดเจน   
ขั้นการฝกปฏิบัติโดยครูแนะนํานักเรียนฝกฝนการแกโจทยปญหาหลังการเรียนโดยครูคอย
ชวยเหลือและใหคําแนะนําอยางใกลชิดเปนรายบุคคล  เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ  
และไดตรวจสอบความเขาใจของตนเองอีกดวย  สอดคลองกับหลักการและกระบวนการเรียนรูที่ 
บันดูรา (Bandura 1997, อางถึงใน สุรพล  พยอมแยม 2544:58)  กลาววา  หลังจากการใหสังเกต   
การกระทําของตัวแบบแลว  ผูเรียนตองมีโอกาสปฏิบัติจริงดวยตนเองทันที  เพราะจะทําใหผูเรียน
ใสใจในบทเรียนมากขึ้นและไดทดสอบความรูความเขาใจของตนเอง  ซ่ึงถาหากทําไดถูกตองก็จะ
เปนแรงเสริมและเปนแรงจูงใจทําพฤติกรรมนั้นอีก  ในขั้นฝกโดยอิสระ  นักเรียนฝกปฏิบัติตาม
ลําพังดวยตัวเอง  เปนการฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนําจนกวาจะแนใจวา นักเรียนรู และเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอยางแทจริง  การที่นักเรียนไดทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบทําใหนักเรียน
สามารถจดจําในสิ่งที่เรียนไปแลวไดเปนการพัฒนาทักษะและความคิดรวบยอดใหนาํไปประยกุตใช
ในสถานการณตาง ๆ ได   สอดคลองกับหลักจิตวิทยาการจัดการเรียนรูในกฎแหงการฝกฝน (Law 
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of Exercise) ของธอรนไดค (Thorndike, อางถึงในสุริยา  ตอผล 2541:87)  ที่กลาววา  ส่ิงใดก็ตามที่
มีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ยิ่งทําใหผูฝกคลองแคลว สามารถทําไดดี   ในทางตรงกันขามสิ่งใดก็
ตามที่ไมไดรับการฝกหรือทอดทิ้งไปนานแลว  ยอมทําไดไมดีเหมือนเดิม   ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือ
กระทําซ้ําก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น    สุรพล พยอมแยม (2544:20)  ยังไดเสนอแนะวิธีการเรียน
ไวสอดคลองกันวา  การเรียนรูทุกชนิดตองมีการทบทวนและฝกฝนเปนระยะ  เพราะนอกจากจะทํา
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลวยังทําใหการเรียนรูอยูคงทนดวย นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของพัชรี  ปฏิรูปวาที (2547:79)  ที่กลาววา   การที่นักเรียนไดฝกฝนทักษะการอาน
และการเขียนดวยตนเอง เพื่อความชํานาญ  และทําใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น   สงผลใหนักเรียนมี
ความเชื่อมั่น  การฝกฝนสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญจึงทําใหผลการเรียนรูสูงขึ้น 
 ผลจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรยีนและหลังเรยีนของนักเรียนที่จัดการเรียน
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กลาวคือ 
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาวธีิการสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูรวมกบัเทคนิค KWDL  เปนการจัดการเรียนรูที่นาํ
กระบวนการทาํงานกลุมรวมกับการคิดวเิคราะหโจทยปญหา ตามลําดับขั้นตอน  มาพัฒนาผลการ
เรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบใหเขาใจไดดยีิ่งขึ้น  นอกจากนีก้ารจัดกจิกรรม         
การเรียนรูยังทาํใหผูเรียน เรียนดวยความสนุกสนาน กลาวคือในขั้นนํา  ครูมีการเตรียมกระบวน  
การเรียนรู แจงจุดประสงคการเรียนรู  กระตุนความสนใจของนักเรียนโดยใชส่ือภาพ เกม หรือเพลง
ทําใหบรรยากาศในการเรยีนรูผอนคลาย   นักเรียนเรียนดวยความสุขและความสบายใจ   นอกจากนี้
ครูยังทบทวนบทเรียนเดมิกอนขึ้นบทเรียนใหม  ซ่ึงทําใหนกัเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหม  ทําใหนกัเรียนเกิดความเขาใจบทเรียนใหมไดงายขึ้น  และยังกอใหเกดิความสนใจใน
กิจกรรมการเรยีนรูที่จะดําเนนิตอไปอีกดวย  สอดคลองกับที่สุรพล  พยอมแยม (2544:20)  กลาววา  
โดยทั่วไปแลวผูเรียนมีประสบการณเดิมอยูทุกคน  หากการเรียนรูเดิมสัมพนัธสอดคลองกับสิ่งที่จะ
เรียนรูใหมได  การเรยีนรูก็จะเกิดขึน้รวดเร็วกวาผูเรียนที่มีประสบการณเดิมไมสอดคลองหรือ
ขัดขวางการเรยีนรูใหมได   การเลือกใชประสบการณเดิมใหเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือขจัด
ประสบการณเดิมที่ขัดขวางการเรียนรูออกไป  เปนองคประกอบที่ทาํใหการเรยีนรูเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในขั้นสอน ครูไดนําเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหมในการแกโจทยปญหา โดยใช
เทคนิค KWDL    นักเรียนทําความเขาใจกับเนื้อหาใหมและซักถามขอสงสัย  จากนั้นในขัน้ศึกษา
กลุมยอย  นกัเรียนเขากลุมและรวมกันปฏบิัติงานกลุมในการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL  คือ 
ขั้นที่  K  นักเรียนรวมกนัอานโจทยและวิเคราะหวาโจทยใหขอมูลอะไรมาบาง   ครูใชคําถาม
กระตุนใหนกัเรียนเกดิความคิดและใหนกัเรียนชวยกนัตอบคําถามเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโจทยปญหา  
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ขั้น W  นักเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ  ขั้น D  นักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็น
เพื่อหาแนวทางในการดําเนนิการแกปญหา  จากนั้นจึงรวมกันแสดงวิธีการแกปญหาตามแนวทางที่
เลือกไว  ในขั้นนี้นกัเรียนจะไดเรียนรูขั้นตอนการแกปญหาและไดฝกการคํานวณ  โดยครใูห
คําแนะนําและกระตุนใหนกัเรียนรวมกนัหาคําตอบดวยวธีิการที่หลากหลาย  ขั้น L  นักเรียนระดม
ความคิด ถึงส่ิงที่กลุมไดเรียนรู   จากนั้นจึงอภิปรายผลที่ไดรับรวมกนั  ครูเปนผูถามคําตอบ  ตั้ง
ประเด็นเพื่อการอภิปรายในสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูในการแกโจทยปญหา  ครูใหขอมูลยอนกลับ  
รวมกันสรุปความรูที่ไดและรวมกันสรุปความรูที่ไดและวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่ไดเรียนรูจากทุก
กลุม   ซ่ึงในขั้นศึกษากลุมยอยนี้  นักเรียนตองทํางานรวมกันเปนกลุม ชวยกนัศึกษาวิเคราะหโจทย
ปญหา  ในการแบงกลุมจะแบงนักเรียนคละความสามารถ คือ แตละกลุมจะมีทั้งเดก็เกง กลางและ
ออนในการเรยีนรูจึงตองอาศัยการพึ่งพากนั โดยถือวาทุกคนมีความสําคัญและตองชวยเหลือกนั 
เพื่อความสําเรจ็   นอกจากนี้นักเรยีนยังตองมีความสัมพันธกัน  เพือ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รวมกันอภิปรายในประเดน็ตาง ๆ ซ่ึงทําใหนักเรยีนเกิดทักษะในการทํางานรวมกนั  และเกิดทกัษะ
ทางสังคม ดังที่จอยซและเวล (Joyce and Weil  1986, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2545:165) กลาววา  
การสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสตปิญญา  โดยเพื่อนในกลุมมีการชวยเหลือ
แนะนํากนั  เนื่องจากผูเรียนอยูในวนัเดยีวกัน  สามารถสื่อสาร ส่ือความหมายแกกนัและกนัไดงาย  
และสอดคลองกับแนวคิดของยัง (Young 1972 : 603)  ที่กลาววา  การที่นักเรยีนอยูในวัยเดียวกนั
หรือใกลเคียงกันสามารถสื่อสารเขาใจกันงาย  กลาซักถาม  โตแยงกันและกันอยางมเีหตุผล  ทําให
เกิดผลดีในการเรียนรู  นอกจากนี้สุลัดดา ลอยฟา (2536:67-68) ยังกลาวไวสอดคลองกันอีกวา  
หลักการสอนที่ดี ควรใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกนั หรือมีสวนรวมในการคนควาสรุปกฎเกณฑ
ตางๆ รวมกนั จะทําใหเดก็ตรวจสอบความคิดของตนเองกับเพื่อน ชวยสรางความมั่นใจ  และ  
ความเชื่อมั่นของเด็กไดมากยิ่งขึ้น จอหนสันและจอหนสนั (Johnson  and   Johnson 1996 ,อางถึงใน 
วัชรา เลาเรียนดี    2548 : 102)  ไดกลาวถึงหลักการ  และแนวความคดิในการจัดกจิกรรมการสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรูไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการจัดประสบการณการเรยีนรู
ใหกับนักเรยีนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 3-5 คน  สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน เพศ เชื้อชาติ 
ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของนักเรียน  ในแตละกลุมจะมีนักเรียนที่มคีวามสามารถใน
ระดับสูง  ปานกลางและต่ําคละกัน  สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกัน  รับฟงความคิดเห็น  ตลอดจน
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในกลุมทุกคนตองรับผิดชอบและประสบความสําเร็จในการเรียน
รวมกัน  ในขัน้การสอบยอย  เปนการทดสอบรายบุคคล  ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุมตองรับผิดชอบ
และประสบความสําเร็จในการเรียนรวมกนั เพราะถึงแมจะเรียนเปนกลุมแตในการวดัความกาวหนา
ของกลุม วัดจากพัฒนาการของคะแนนของแตละบุคคลในกลุมแลวหาคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาของ
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ทั้งกลุม สมาชิกในกลุมจึงตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  พึง่พาอาศัยกนั  นักเรียนที่เรียนเกงชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนออนใหสามารถพัฒนาตนเองได  และรวมกันทํางาน หรือปฏิบัติกิจกรรมจบประสบ
ความสําเร็จ   ทําใหนกัเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  รูจักชวยเหลือ  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสามารถพัฒนาผลการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้น  สอดคลองกับผลการวจิัยของ วีระศกัดิ์  
เลิศโสภา (2544 : 97) ที่พบวา ผลการเรียนรูของนักเรยีนที่จดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน  เทคนคิ  
STAD รวมกบัเทคนิค KWDL นักเรยีนมผีลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนในระดับ มาก  นอกจากนีย้ังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  อารมณ  ปุมสันเทียะ (2541 : บทคัดยอ) , สุริยะ   แสงสุทธ ิ  (2541 : บทคัดยอ) 
และภัทราภรณ     คัมภิรา  (2542 : บทคัดยอ) ผลการวจิัยพบวา ผลจากการใชวิธีสอนแบบรวมมอื
กันเรียนรู  ทําใหนกัเรียนมีผลการเรียนแตกตางจากการใชวิธีการสอนแบบคูมือครู  และสูงกวา
นักเรียนที่สอนแบบปกติ  นอกจากนี้นกัเรียนยังมีผลการเรียนรู ดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะ
พิสัยสูงกวาเกณฑที่กําหนด  ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม  ครูรวมกับนกัเรียน
ในการสรุปบทเรียน  ตรวจผลการทดสอบยอยรายบุคคล   คิดคะแนนพัฒนาและใหรางวัลแกกลุมที่
ประสบความสําเร็จ  การใหนกัเรียนไดทราบผลการเรียนของตนเองทันที ทําใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาผลการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้นและพยายามในการเรียนเพื่อใหมีคะแนนเพิ่มขึ้น  สอดคลอง
กับ สุรพล  พยอมแยม (2544 : 40)  ที่กลาววา  การไดรับรูผลการเรียนจะมีสวนชวยใหการเรียนรูดี
ขึ้น  การรูขอผิดพลาดชวยใหผูเรียนแกไขขอบกพรองไดถูกตองและถารับรูผลสําเร็จก็สามารถนํา
ความสําเร็จจากการเรียนไปใชในการเรยีนรูครั้งตอไป   นอกจากนี้การไดรับการเสริมแรง เชน 
รางวัล คําชมเชย จะมีผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ   มากกวาการเรยีนรูที่ไมไดรับการ
เสริมแรง    และสอดคลองกับวรนาถ  เถ่ือนคํา (2539:96)  ที่กลาววา  การใหรางวัลเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการสอนตามรูปแบบนี้ เพราะจะทําใหนกัเรียนปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคอยางมีเปาหมาย    
    2.ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
รูปแบบของฮันเตอร โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูที่สังเกตโดยครู  ผลการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กอนที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนรูครูไดแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมระหวาง
เรียน เชน ความสนใจกระตือรือรน การจดบันทึกระหวางเรียน เปนตน อีกทั้งในระหวางการจัด   
การเรียนรู ครูไดใหคําแนะนํา และดูแลนักเรียนอยางใกลชิดนักเรียนจึงสามารถปฏิบัติตามไดอยาง
ถูกตอง เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวาพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปน
ลําดับที่  1 คือ  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนและนักเรียนมีความสนใจ 
กระตือรือรนในเรื่องที่จะเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนถูกเราความสนใจโดยใชส่ือ  รูปภาพ 
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เพลงหรือเกม  ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ  และกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในกิจกรรม  
นอกจากนี้การแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  โดยการบอกใหนักเรียนรูวาจะเรียน
อะไร  จะทําอะไร เปาหมายของการเรียน คืออะไร  จะทําใหนักเรียนมีแนวทางในการเรียนรู มี
แนวทางในการปฏิบัติ และเรียนรูอยางมีเปาหมาย  สอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชรี  ปฏิรูปวาที  
(2547 : 77) ที่พบวา วิธีสอนของฮันเตอร ในขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู บอกใหนักเรียนรูวา
นักเรียนจะเรียนอะไร โดยวิธีใด ทําใหนักเรียนรูแนวทางในการดําเนินตามกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ครูจัดขึ้นในชั่วโมงนั้น  รูวาตนตองปฏิบัติส่ิงใด   ซ่ึงเปนการกระตุนความสนใจไปในเวลา
เดียวกัน สวนพฤติกรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและเปนลําดับ
สุดทาย คือ นักเรียนซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ครูเปนผูดําเนินกิจกรรมเปนสวนใหญ ทําใหไมไดฝกและสนับสนุนใหนักเรียนมี    
ความกลาแสดงออก  กลาถามคําถามและมีสวนรวมในการเรียนรู  นักเรียนจึงไมกลาถามคําถามเมื่อ
มีขอสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นรวมกันในการเรียน ครูจึงตองแนะนํา และกระตุนใหนักเรียน
ซักถามทันทีที่มีขอสงสัย  หรือไมเขาใจในบทเรียน  เพื่อที่นักเรียนจะไดเขาใจในบทเรียน โดยไม
ปลอยใหนักเรียนสงสัย  หรือเขาใจผิด  ดังที่ภิญโญ  สาธร  (2531 : 27)  ไดสรุปถึงพฤติกรรมการ
เรียนที่ดีวา  นักเรียนควรใหความสนใจเฉพาะสิ่งที่ครูสอนเทานั้น  ถาชวงใดฟงครูไมทัน  หรือไม
เขาใจแจมแจงควรยกมือถามทันที   สอดคลองกับ  พรฉวี  ดาโรจน  (2542 : 24)  และประกาศ  มีชัย  
(2548 : 39) ที่ไดสรุปการเรียนคณิตศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงควา จะตองเนนพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนเปนสําคัญ  นักเรียนตองเอาใจใสในการเรียน ตั้งใจฟงครูอธิบาย และหมั่นซักถามขอ
สงสัยในบทเรียนจากครูผูสอนทันที 
 3. ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับเทคนิค KWDL โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สังเกต
โดยครู   ผลการวิจัย โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  โดยเรียงลําดับจากดานที่นักเรียนปฏิบัติมากไปนอย คือ ดานการสื่อสาร รองลงมาคือ
ดานการขจัดความขัดแยง  ดานการสรางความคุนเคย และดานการยกยองใหกําลังใจเปนลําดับ
สุดทาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนไดทํางานรวมกันมีการปรึกษาหารือ ชวยเหลือกัน  จึงเปน
การสรางความสัมพันธอันดี ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรวมกัน และเนื่องจากภายในกลุม
จะประกอบไปดวยนักเรียน เกง ปานกลาง และออน นักเรียนมีการชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุม  
เพื่อความสําเร็จของกลุม โดยมีคะแนนความกาวหนาของกลุมเปนแรงจูงใจใหสมาชิกในกลุม
รวมมือกันเรียนรูการทําใหคะแนนของกลุมเพิ่มขึ้นตองมาจากการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    
สอดคลองกับผลการศึกษาของวัฒนาพร  ระงับทุกข (2542:42) และ อังคณา  ปานนก (2546:128)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

176

ที่พบวา  นักเรียนสวนใหญชอบการทํางานเปนกลุมเพราะเพื่อนรวมวัยสามารถสรางความสัมพันธ  
ที่ดีภายในกลุมและสรางความสุขในการเรียน   นอกจากนี้วิธีการที่ทําใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด  คือ 
กระบวนการกลุมที่สมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและ
กันมากที่สุด  ไดพูดคุยและอภิปรายรวมกันและไดรวมกันสรุปความคิดรวบยอด  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยดี สอดคลองกับแนวคิดของเดวิดสัน   จอหนสันและโรเจอร   จอหนสัน 
(Davidson Johnson and Roger Johnson,อางถึงใน คม ทองพลู 2537 :28)   เกี่ยวกับหลักการเบื้องตน
ของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู คือ การพึ่งพาอาศัยกัน  การปฏิบัติดีตอกัน  และความรับผิดชอบ
ของแตละบุคคลในกลุม  คลายคลึงกับ ทิศนา แขมณี (2548:65)  ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ     ดวยตนเองและดวยความรวมมือและ         
ความชวยเหลือจากเพื่อนๆ  รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ รวมทั้งทักษะการแสวงหา
ความรู  ทักษะความคิด  การแกปญหาและอื่น ๆ    เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวาพฤติกรรมที่
นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ  นักเรียนอธิบายและใหคําแนะนําปรึกษาแก
เพื่อนสมาชิกในกลุม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนในกลุมมีความสนิทสนมคุนเคยกันดีอยูแลว  
ทําใหภายในกลุมมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางดี   นอกจากนี้กอนที่จะ
จัดการเรียนรู  ครูไดแนะนําและกระตุนใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกัน  และในระหวาง          
การจัดการเรียนรู  ครูผูสอนยังชวยช้ีแนะและติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน   อีกทั้งยัง
ชวยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ในการใหความชวยเหลือกับเพื่อนสมาชิกในกลุม ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531:3) กลาวถึงการจะชวยใหนักเรียนเกิด
ทักษะการทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพวา  ครูจําเปนที่จะตองชวยปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการทํางานกลุมสอนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่ ถูกตองหรือเหมาะสมในเรื่อง                
การดําเนินงานกลุม     ฝกใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่ รูและเขาใจอยางตอเนื่องจนเกิด        
ความชํานาญ  สอดคลองกับ วัชรา  เลาเรียนดี (2547:13)  ที่กลาววา  ในการเรียนรูแบบรวมมอืกนัครู
ตองคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุมตลอดเวลา  คอยชวยคอยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมและกระตุนเสริมกําลังใจใหทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนาน  สวนพฤติกรรม
การทํางานกลุม ที่นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และเปนลําดับสุดทาย คือ พูดชมเชย
เพื่อนสมาชิกในกลุมทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนมุงเนนที่จะชวยเหลือใหเพื่อนสมาชิกในกลุม
ทํางานไดสําเร็จลุลวง  และยังไมชินกับการพูดยกยองใหกําลังใจกันและกัน  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของกินาริน   ตันเสียงสม (2548:132)  ที่พบวา  พฤติกรรมดานการพูดใหกําลังใจ(ชม)  
สนับสนุนความคิดเห็นในการทํางานกลุมของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง  เพราะขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  นักเรียนตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดเวลา  จึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

177

ละเลยการชมเชยใหกําลังใจกันและกัน  สวนการสนับสนุนยกยองใหกําลังใจมีนอย  เพราะนักเรียน
ไมคอยมีเวลาตองมุงที่จะชวยเหลือเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง   
 4. ผลจากการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัด    
การเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร โดยภาพรวมนักเรยีนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรูและดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน
ลําดับสุดทาย ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ความคดิเห็นดานบรรยากาศในการเรียนรูนักเรยีน
เห็นดวยมากในทุกประเด็น คือ นักเรียนมีความกระตอืรือรนในการเรียนรู  เรียนดวย   ความ
สนุกสนาน  สบายใจ ชอบการไดฝกคิดและฝกฝนดวยตนเอง  นักเรยีนไดรับคําแนะนําจากครูทําให
เกิดความใกลชิดและสนิทสนม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดการเรยีนรูตามรูปแบบของ ฮันเตอร
นักเรียนไดทบทวนบทเรยีนโดยการเลนเกมหรือรองเพลง ทําใหผูเรยีนเกดิความสนุกสนานและ
กระตือรือรนที่จะเรียนในเนื้อหาใหมๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของอัลเลน (Allen 1969,      อางถึง
ใน เกษม  วิจิโน 2535:109)  ที่กลาววา  เกมในชั้นเรยีนทาํใหเกิดพลังความทะเยอทะยานที่จะเรียนรู
ในเนื้อหาวิชาการ  นอกจากนี้การที่นักเรียนไดมีโอกาสฝกคิดดวยตวัเอง และไดรับคําแนะนําจากครู
อยางใกลชิด ทําใหนักเรยีนมีอิสระในการคิดดวยตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อประสบ-
ความสําเร็จและเกดิเปนแรงจงูใจในการเรียนตอไป  โดยที่ครูจะเปนเพยีงผูที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ
ผูเรียนสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน พิพธิกุล (2539:49)  ที่กลาววา  หลักการสอนคณิตศาสตรที่ดี
นั้นควรสอนใหผูเรียนคิดเองและคนพบดวยตวัเอง   ผูสอนเปนผูช้ีแนะไมใชผูบอก   อีกทั้งการได
ทบทวนทักษะการคํานวณอกีอยางหนึ่ง การที่ครูทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแกนักเรยีนอยาง
ใกลชิด  ยังทาํใหนกัเรียนและครูเกิดความสนิทสนมกันอันเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู  
ทําใหนกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรยีนมากขึ้น  ดังที่สรุพล  พยอมแยม (2544:78-79)  กลาววา  
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมยอมทําใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปไดดวยดี  สรางความ
สนใจ ความตัง้ใจแกผูเรียน และทําใหการเรียนรูบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว           ดานประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนรู ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1 คือ  นักเรยีนมีโอกาสฝก     
การคิดวิเคราะหอยางเปนขั้นตอนดวยตนเอง  สามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง  เรียน
วิชาคณิตศาสตรไดอยางสนกุสนาน ไมนาเบื่อ ทัง้นี้อาจเปนเพราะวาวิธีสอนตามรูปแบบของ        
ฮันเตอรนั้นนกัเรียนไดเรียนรูจากการฝกฝนและปฏิบัติซํ้าๆ นักเรียนจึงสามารถจดจําในสิ่งที่เรียน
ไปแลวไดและเกิดความคงทนในการเรียนรู  รูปแบบการสอนมีขั้นตอนชัดเจนและมีการฝกปฏิบัติ
โดยครูแนะนําอยางใกลชิด มีการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและฝกปฏิบตัิเปนรายบุคคล   
สอดคลองกับ วารินทร รัศมีพรหม (2533:35)  และเกษมศรี  ภัทริภูสกุล (2544:42) ที่กลาวไว
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สอดคลองกันวา ถานักเรียนไดเรียนรูส่ิงที่มีความหมาย เปนประโยชนดวยความเขาใจ และไดฝกฝน
ดวยตนเองมากๆ การกระทาํซํ้าๆ จะเกิดทกัษะและความคงทนในการเรียนรู  จนสามารถถายโยงไป
ใชไดอยางอัตโนมัติ นอกจากนั้น การจัดบทเรียนทีน่าสนใจ ใชส่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา  เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัต ิ โดยครูทําหนาที่คอยดูแลแนะนํา และกระตุนใหนกัเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว ยอมทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู  และทําใหการเรยีนรู
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ สมิท (Smith 1993:บทคัดยอ)  และเพอเชล 
(Percell  2003 :บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการใชรูปแบบการสอนของฮันเตอร  พบวา รูปแบบการสอน
ของฮันเตอรสามารถกระตุนใหนกัเรียนประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของครู  ทําใหทัศนคติ
ของครูและนักเรียนตอการจดัการเรียนรูดขีึ้น  เมื่อนํามาจัดการเรียนรูรวมกับเทคนิค KWDL  ซ่ึง
เปนเทคนิคในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   จะชวยฝกใหนักเรยีนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา
เขาใจไดดียิ่งขึน้ สามารถสรุปปญหาออกมาโดยการแยกแยะสถานการณหรือเงือ่นไขในโจทย
ออกมาเปนสวนๆ ชวยใหนักเรยีนเขาใจโจทยปญหาและสามารถแกโจทยปญหาดวยตนเองอยาง
เปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของวีระศกัดิ์ เลิศโสภา (2544:62) ที่ไดศึกษาผลของการใชเทคนิค
การสอน เค ดบัเบิ้ลยู ดี แอล  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ด ีแอล  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียน
ที่เรียนการแกไขโจทยปญหาตามปกติ  อยางมีนั้นสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  ในระดับมาก สวนประเด็นที่นักเรียนเห็น
ดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ นักเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ในการทํางานนกัเรียนรีบรอนเนื่องจากเกรงวาจะทํางานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดจึงไม
ระมัดระวังและรอบคอบ อีกทั้งนักเรยีนยงัไมมีการวางแผนในการทํางาน และขาดการตรวจทาน
หลังจากทํางานเสร็จทําใหมขีอผิดพลาด ซ่ึงความระมัดระวังและรอบคอบนี้ เปนพฤติกรรม         
การเรียนรูที่นกัเรียนควรแสดงออก และใสใจในการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเรียน  
สอดคลองกับโฮลทซแมน (Holtman  1965 , อางถึงใน  อาคม  ระดมสุข  2547 : 11-12) ที่กลาววา 
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมเปนพฤติกรรมที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการวางแผน
ตระเตรียมงานกอนลงมือทําทํางานดวยความมีระเบียบรอบคอบ และทํางานใหสําเรจ็อยางมี
ประสิทธิภาพ  สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่นักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับสดุทายคือ ดาน
การจัดกจิกรรมการเรียนรู  ประเด็นที่นกัเรียนเห็นดวยมากเปนลําดบัที่ 1 คือ  นักเรียนไดทราบ
วัตถุประสงคการเรียนรู  ทําใหทราบวาจะตองเรียนอะไรและทําอะไร   ครูแสดงตวัอยางใหดูชวยให
นักเรียนปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง  ใหคําแนะนําขณะนักเรียนทําแบบฝกหัด  นักเรียนไดฝกฝน   
การแกโจทยปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของเพียเจต (Jean Piaget, 
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อางถึงใน นัคสวรรย  ศรีจันทร 2545:29-39)  ซ่ึงไดเสนอวาเวลาที่ครูจะสอนความคิดรวบยอดใหม
หรือความรูใหมแกนกัเรียน ครูจะตองรูวาความรูเดิมของนักเรียนที่เปนพื้นฐานของเรื่องนี้มี
อะไรบาง  หากเด็กมีความรูพื้นฐานนั้นแลว  การรับความคิดรวบยอดใหมก็สามารถดูดซึมเชื่อมโยง
เขาหากันได นอกจากนี้  ครูไดแสดงตวัอยางการแกโจทยปญหาใหนกัเรียนดู  การแสดงตัวอยางนี้
เปนสื่อชนิดหนึ่งที่ใชในการอธิบายใหนกัเรียนเขาใจบทเรียน  โดยสามารถทําใหนกัเรียนมองเหน็
ตัวอยางในการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสดุการทํางาน จัดลําดับเหตุการณเปรยีบเทียบส่ิงที่ปฏิบัติ
และสามารถนําไปใชในการแกโจทยปญหาดวยตัวเองได  นักเรียนไดตรวจสอบความเขาใจของ
ตนเองและไดฝกฝนการแกโจทยปญหาอยางเปนระบบภายใตการแนะนําดูแลของครู การที่นักเรียน
ไดฝกฝนทักษะนั้นจําเปนตองฝกซ้ําๆ และบอยๆ จึงเกิดความชํานาญ  ซ่ึงสอดคลองกับหลักจิตวิทยา
การจัดการเรยีนรูในกฎแหงการฝกฝน (Law of Exercise)  ของธอรนไดค (Thorndike,     อางถึงใน 
สุริยา ตอผล 2541:87)  ที่กลาววา  ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ยิ่งทําใหผูฝก
คลองแคลวสามารถทําไดดี  ในทางตรงกนัขาม  ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝก ทอดทิ้งไปนานแลว
ยอมทําไดไมดเีหมือนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซํ้าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น   สวน
ประเด็นทีน่ักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับสดุทาย คือ  ครูสอนเนื้อหาใหมที่เขาใจงาย  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา  การจัดเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูนั้นจะคอยๆ มีความยากมากขึน้ตามลําดับ ทําให
นักเรียนรูสึกวาเนื้อหาใหมทีค่รูสอนมีความยากกวาเดิม แตเมื่อสามารถทําไดนักเรียนจะเกดิความ
ภาคภูมใิจและรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน 

5. ผลการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการจัดการเรยีนรู  
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู โดยภาพรวมนักเรยีนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นกัเรียนเห็นดวยมากในทุกดาน  เรียงตามลําดับไดแก  ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการเรยีนรู 
รองลงมาคือ ดานบรรยากาศในการเรยีนรู และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับสุดทายซ่ึง
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ความคิดเห็นดานประโยชนทีไ่ดรับจากการเรยีนรู ประเด็นที่
นักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนฝกการคิดและแกโจทยปญหาไดอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน  นักเรียนเรียนวชิาคณิตศาสตรไดอยาสนุกสนาน ไมนาเบื่อ  ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา         
การรวมกันคดิแกโจทยปญหาตามลําดับขั้นตอนของเทคนคิ KWDL  เปนการฝกคิดวิเคราะหโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ตามลําดับขั้นตอน และเปนระบบ ทําใหเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน  สงผลถึง
การแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของกระบวนการเรียนรู  เพื่อให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนของศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (รุง แกวแดง 2541:29)  ที่
เสนอแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวา ควรมีกิจกรรมหลากหลาย สนกุสนาน จะทํา
ใหนกัเรียนเกดิความสนใจ  การเรียนการสอนทุกขั้นตอนการเรียนรูควรมุงสงเสริมกระบวนการคดิ
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ของผูเรียน  โดยการใชกิจกรรมที่หลากหลาย  และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมนั้น 
ๆ  สอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพร  ระงับทุกข (2542:43)  ที่กลาววาวิธีการสําคัญที่ทําใหเกดิ  
การเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุกองคประกอบ คือ กระบวนการกลุม  ซ่ึงจะเอื้ออํานวยใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ  ไดสะทอนความคิดและอภิปราย  ไดสรุปความคิดรวบยอด  
ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด  กระบวนการกลุมจะทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดและ
ทําใหบรรลุผลงานสูงสุด  สวนประเด็นที่นักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ  นักเรียนมี
ความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งตอตนเองและตอการทํางานกลุม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการทํางาน
กลุมมีนักเรียนในกลุมที่ขาดความรับผิดชอบไมใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับ
สมาชิกในกลุม และไมไดฝกฝนทบทวนดวยตนเอง ทําใหนักเรยีนไมเขาใจในบทเรียน เมื่อม ี     
การทดสอบเปนรายบุคคลนกัเรียนจึงไมสามารถปฏิบัติได ครูจึงแนะนําใหนกัเรียนทุกคนในกลุม
รูจักการทํางานรวมกนัมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และรูจักรับผิดชอบตนเองโดย      
การฝกปฏิบัติดวยตนเองเปนประจําเพื่อนกัเรียนเขาใจในบทเรียนมากและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
สอดคลองกับอรพินท  ชูชม และอัจฉรา  สุขารมณ  (2531 : 97)  ที่ไดวิเคราะหพฤตกิรรมการเรียนที่
ดีวา   ผูเรยีนตองมีความรับผิดชอบในตนเอง มีการตัดสินใจที่แนนอนในการทํางาน มีวิธีการเรียนที่
มีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส  หมั่นทบทวน และคนควาเปนประจํากลาวไดวาการแสดง       
พฤติกรมการเรียนที่ดีจะชวยสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได  ดานบรรยากาศ
ในการเรยีนรู ประเด็นนักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับที ่ 1 คือ นักเรียนมีความกระตือรือรนใน      
การเรียนรู  เรียนดวยความสนุกสนานและสบายใจ  ทัง้นี้อาจเปนเพราะวานกัเรียนชอบการทํางาน
เปนกลุมนักเรียนไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน  มีโอกาสชวยเหลือกันและกนั  
พูดคุยกนัในระหวางการแกโจทยปญหา  ทําใหสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น  นักเรียนจะตองรวมกนั
เรียนรูจากใบงาน ใบความรู  นักเรียนที่เกงใหความชวยเหลือกับนักเรียนที่ออน  ทําใหเกิดความรูสึก
วา  ตนเองมคีวามสําคัญจึงกระตือรือรนในการเรียนรู และชวยเหลือเพื่อนในกลุม สอดคลองกับ
แนวคดิของ     สุรพล พยอมแยม (2546:103)  ที่กลาววา   การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี  หรือการมี
กลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู  ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนแตละคนตระหนักถึงความอยูรวมกันเปนกลุม  
ใหประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจักที่จะชวยเหลือเพื่อนๆ โดยเฉพาะดานการเรียนและตองจัดบรรยากาศ
ใหผูเรียนทาํกจิกรรมมากทีสุ่ด  สอดคลองกับการศึกษาของอังคณา ปานนก (2546:128)  ที่พบวา 
นักเรียนสวนใหญชอบทํางานเปนกลุมเพราะไดทํากิจกรรมตางๆ ไดปรึกษาหารือกนัและชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน   สวนประเดน็ที่นักเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดับสุดทาย คอื  นักเรียนมีความสัมพันธที่
ดีระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนตองทํางานรวมกันเปนกลุมซ่ึง
สมาชิกแตละคนไมใชเพื่อนสนิท ทําใหเกิดความไมคุนเคยกนัระหวางสมาชิกในกลุมที่มีการจดั
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กลุมจะจดัแบงคละความสามารถ นักเรียนเกงจะไมไวใจ ไมสนใจนักเรียนออนและไมใหความ
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อมีปญหาหรือสงสัยทําใหความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมไมดี  ครูจึงแนะนํา
ใหนกัเรียนเขาใจถึงคะแนนความกาวหนาของกลุม ซ่ึงจะไดมาจากความรวมมือของสมาชิกทุกคน 
นักเรียนจึงปรบัปรุงตนเองใหยอมรับสมาชิกในกลุมมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังชวยเหลือสมาชิกคน
อ่ืนๆ ทําใหความสัมพันธภายในกลุมพฒันาขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของอังคณา ปานนก 
(2546:128) ที่พบวา  นกัเรยีนสวนใหญชอบการทํางานเปนกลุม  ทั้งนี้เพราะเพื่อนรวมวยัสามารถ
สรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุมและสรางความสุขในการเรียนรู   

สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนรวมกันทํางานกลุม
ในการเรียนรูและสรุปบทเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู สงเสริมให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมจะตองรวมกันคิดแกปญหา เสนอแนะแนวทางการ
แกปญหาที่หลากหลายรวมกันสรุปบทเรียน และชวยเหลือซ่ึงกันและกันจนกลุมประสบความสําเร็จ  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545:165)  ท ี่ได
เสนอแนะไววาการใหผูเรียนเรียนเปนกลุม ๆ กลุมละ 4-6 คน  จะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  
ภูมิใจในตนเอง  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุม  ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรู
สูงขึ้น  พัฒนาความสัมพันธที่ดี  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนมากขึ้นสรางความมั่นใจในตนเอง
และรูคุณคาของตนเองมากขึ้น     นอกจากนี้ยัง สองคลองกับงานวิจัยของ รสริน ประเสริฐศรี 
(2544:บทคัดยอ)  ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชอบการเรียน
แบบรวมมือกัน  ไดชวยกันคิดและชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ทําใหพวกเขามี
ความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเอง  สวนประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมาก
เปนลําดับสุดทาย คือ  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมมือกันกับเพื่อนในการแกปญหา  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาในการแบงกลุมภายในกลุมจะประกอบไปดวยนักเรียน เกง ปานกลาง และออน  
ในระยะแรกนักเรียนที่เกง  จะไมยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและจะแกปญหาดวย
ตนเอง  เพราะจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง  ครูจึงแนะนําและกระตุนใหนักเรียน    
รับฟงความคิดเห็นของกลุมและรวมมือกันในการแกปญหา  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูนักเรียนตองทํางานรวมกันตองปรึกษาหารือกันในการแกปญหาเปนประจํา จึงเปนการฝกให
นักรียนรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นระหวางสมาชิกในกลุมมากขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ
เดวิดสัน (Davidson 1995 : 84, อางถึงใน สามารถ สุขาวงษ 2537 : 67)  ที่ทดลองสอนดวยการให
นักเรียนทํางานกลุมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจํานวน 5 หองเรียน  ผลการทดลอง พบวา การจัด
กลุมนักเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  ทําใหผูเรียนมีระดับความสัมพันธภายในกลุมดีขึ้น  นักเรียน
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กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็นและฝกการยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของเพื่อน  
นอกจากนี้ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542:42)  กลาววา  วิธีการที่ทําใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด  คือ 
กระบวนการกลุมที่สมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและ
กันมากที่สุด  ไดพูดคุยและอภิปรายรวมกันและไดรวมกันสรุปความคิดรวบยอด  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยดี   

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยคร้ังนี้   ผูวจิัยมีขอเสนอแนะที่เหน็วาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู  
และการศึกษาครั้งตอไป จึงนําเสนอขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
ดังนี ้
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู ไมแตกตางกัน และแตละวิธีนั้นมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้
เพราะวิธีสอนทั้งสองวิธีตางก็เปนวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ  จึงสามารถพัฒนาผลการเรียนรู นักเรียน 
อีกทั้งสองวิธียังไดนําเทคนิค KWDL  มาใชในการวิเคราะหโจทยปญหา  จึงทําใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา และแกโจทยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น หนวยงานสถานศึกษา 
หรือเขตพื้นที่การศึกษา จึงควรนําวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ไปเผยแพรใหกับครูผูสอน  เพื่อนําไปใชจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      
ในเนื้อหาอื่นๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 2.จากผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร เร่ืองการซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรียน  นักเรยีนปฏิบัติอยูในระดบั
ปานกลาง และอยูในลําดับสดุทายของพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนั้นในการจัดกจิกรรมการเรียนรู ครู
จึงควรแนะนําใหนกัเรียนซักถามขอสงสัยทันที เมื่อมีบทเรียนที่ไมเขาใจหรือสงสัย สงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนถามคําถาม และใหคําชมเชยเมื่อมกีารถามและตอบ 
 3.จากผลการวจิับพบวาพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนกัเรียนทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนในดานการยกยองใหกําลังใจ
นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ การพดูชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม  นกัเรียนปฏิบัติ
อยูในลําดับสดุทาย  ดังนั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู ครูควรสนับสนุนใหนกัเรียนเหน็
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ความสําคัญของการพูดชมเชย และใหกําลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุมใหมากขึ้น  การชมเชยนี้จะทําให
สมาชิกในกลุมมีกําลังใจ และเปนการกระตุนใหผลของการปฏิบัติงานกลุมมีประสิทธิภาพขึ้น 
 4.จากผลการวจิัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ในดาน
บรรยากาศในการจัดการเรยีนรูเปนลําดับสุดทาย โดยเฉพาะความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนสมาชิก
ในกลุม  ดังนั้น ในระหวางที่จัดกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ครูควรแนะนําสนับสนุนให
นักเรียนรูจักรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมและใชมติของกลุม  ในการตัดสินขอขัดแยงตางๆ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของ  
ฮันเตอรและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  เนื้อหาอื่นๆใน         
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร   เชน โจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร โจทยปญหาเศษสวน 
เปนตน 
 2.ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     
โดยใชเทคนิค  KWDL  รวมกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชน วิธีสอนแบบ Missouri   วิธีสอนแบบ      
เอ็กซพลิซิส  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค  TGT   เทคนิค TAI  เปนตน 
 3.ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรูโดยใชวธีิสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
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ศรีนครินทรวิโรฒ , 2531 . 
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อารมณ  ปุมสันเทียะ. “การพัฒนารูปแบบาการสอนคณิตศาสตรที่เนนการคิดคํานวณ  โดยประมาณ  

โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เ ร่ืองการบวกและการลบ  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานละหานทราย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
บุ รี รัมภ .”  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2541. 

อํานาจ  อ่ิมอําไพ . “การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูคําศัพทยาก  ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยเทคนิคการวิเคราะหรูปแบบคําและบริบท .” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ      
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542 . 

อุทัย  หิรัญโต . ศาสตรและวธีิในการบริหารงาน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเดียนสโตร , 2540 .    
เอมอร  จังศิริพรปกรณ . “ความสัมพันธเชงิสาเหตุของตัวแปรที่เกี่ยวของกับนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิทยาลัย 
คริสเตียน 5,1 (มกราคม-มิถุนายน 2542 ) : 28-54 . 
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ภาคผนวก   ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
 

1.  อาจารยกนษิฐา   เชาววัฒนกุล  อาจารยผูสอนภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
     อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
2.  อาจารยสมถวิล   หงษอุเทน  ครู คศ. 3  โรงเรียนวดัหวยจระเขวิทยาคม 
     อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม 
3.อาจารยโกสุม   สุขสมัย   ครู คศ. 2  โรงเรียนวดัสระกะเทียม(สถาพรทกัษิณาคาร)  
     อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก   ข 
การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร เร่ืองโจทยปญหาการบวก   
     และการลบ จํานวน 7 แผน 
 - คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
2.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ 
     จํานวน 7 แผน  
 - คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
3. แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ  
 - คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
 -คาความยากงาย (P)   
 -คาอํานาจจําแนก (r) 
 -คาความเชื่อมัน่ (Reliability) 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู   ในการสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
 - คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
5. แบบสังพฤติกรรมการทํางานกลุม ในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   
 - คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
6.  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
     และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  

- คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
7.  การปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตารางที่   26 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม 
                           รูปแบบของฮันเตอร   
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

1.สาระสําคัญ 
   1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   1.2 สาระสําคัญสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

2.จุดประสงคการเรียนรู 
   2.1 จุดประสงคสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
   2.2 จุดประสงคสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  
   2.3 จุดประสงคสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล 
         การเรียนรู 

 
0 

+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
0.67 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

3.สาระการเรียนรู 
   3.1สาระการเรียนรูสอดคลองกับสาระสําคัญ และ 
        มาตรฐานการเรียนรู 
   3.2 สาระการเรียนรูสอดคลองกับสื่อการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

4.กิจกรรมการเรียนรู 
   4.1กิจกรรมสอดคลองกับสาระสําคัญ และมาตรฐาน 
        การเรียนรู 
   4.2 กิจกรรมสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
   4.3 กิจกรรมสอดคลองกับการวัดและประเมินผล 
         การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

5.สื่อการเรียนรู 
   สื่อการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

6.การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   6.1 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการ 
         เรียนรู 
   6.2 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
   6.3 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสื่อการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
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ตารางที่   27 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ 
                           รวมมือกันเรียนรู   
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

1.สาระสําคัญ 
   1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   1.2 สาระสําคัญสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

2.จุดประสงคการเรียนรู 
   2.1 จุดประสงคสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
   2.2 จุดประสงคสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  
   2.3 จุดประสงคสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล 
         การเรียนรู 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

3.สาระการเรียนรู 
   3.1สาระการเรียนรูสอดคลองกับสาระสําคัญ และ 
        มาตรฐานการเรียนรู 
   3.2 สาระการเรียนรูสอดคลองกับสื่อการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

4.กิจกรรมการเรียนรู 
   4.1กิจกรรมสอดคลองกับสาระสําคัญ และมาตรฐาน 
        การเรียนรู 
   4.2 กิจกรรมสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
   4.3 กิจกรรมสอดคลองกับการวัดและประเมินผล 
         การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

5.สื่อการเรียนรู 
   สื่อการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

6.การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   6.1 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 
        การเรียนรู 
   6.2 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
   6.3 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสื่อการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
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ตารางที่   28 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา 
                           การบวก และการลบ   
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

จุดประสงค ตอน / ขอ ระดับ
พฤติกรรม 1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

ตอน 1 ขอ1 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 1.สามารถเสนอแนวทาง
ในการแกปญหา และ
วิธีการแกโจทยปญหาการ
บวกที่กําหนดใหได 

ตอน 1 ขอ 2 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 1 ขอ 5 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 7 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 10 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2.เมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการบวก 
นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหา
คําตอบได ตอน 1 ขอ 11 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 2 ขอ 21 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 3.สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา แสดงวิธีทํา และหา
คําตอบจากโจทยปญหา 
การบวกที่กําหนดใหได 

ตอน 2 ขอ 22 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 1 ขอ 3 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 4.สามารถเสนอแนวทาง
ในการแกปญหา และ
วิธีการแกโจทยปญหาการ
ลบที่กําหนดใหได 

ตอน  1 ขอ 4 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 1 ขอ 6 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ8 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 9 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5.เมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการลบ 
นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหา
คําตอบได ตอน 1 ขอ 12 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 2 ขอ 25 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 6.สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา แสดงวิธีทําและหา
คําตอบจากโจทยปญหา
การลบที่กําหนดใหได 

ตอน 2 ขอ 24 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่   28 (ตอ) 
 

ผูเชียวชาญ 

จุดประสงค ตอน / ขอ ระดับ
พฤติกรรม 1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

ตอน 1 ขอ 13 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 14 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7.สามารถเสนอแนวทาง
ในการแกปญหา และ
วิธีการแกโจทยปญหาการ
บวกและการลบระคนที่
กําหนดใหได 

ตอน 1 ขอ 15 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 1 ขอ 16 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 17 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 18 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
ตอน 1 ขอ 19 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

8.เมื่อกําหนดสถานการณ
โจทยปญหาการบวกและ
การลบระคน นักเรียน
สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา และหาคําตอบได ตอน 1 ขอ 20 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ตอน 2 ขอ 25 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 9.สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา แสดงวิธีทํา และหา
คําตอบจากโจทยปญหา
การบวกและการลบระคน
ที่กําหนดใหได 

ตอน 2 ขอ 26 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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คารางที่   29 แสดงคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผล 
                            การเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ 
 

ขอ ความยากงาย 
(P) 

อํานาจจําแนก 
(r) ขอ ความยากงาย 

(P) 
อํานาจจําแนก 

(r) 
1. 0.83* 0.26 11. 0.57 0.61 
2. 0.52 0.52 12. 0.74 0.26 
3. 0.87* 0.17* 13. 0.48 0.43 
4. 0.70 0.35 14. 0.65 0.43 
5. 0.44 0.35 15. 0.65 0.43 
6. 0.70 0.52 16. 0.74 0.43 
7. 0.91* 0.09* 17. 0.39 0.43 
8. 0.83* 0.09* 18. 0.87* 0.17* 
9. 0.74 0.26 19. 0.52 0.52 
10. 0.57 0.35 20. 0.65 0.43 

 

หมายเหตุ 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูเรื่อง โจทยปญหาการบวกและการลบ มแีบบทดสอบแบบ 

ปรนัย จํานวน 15 ขอ และอัตนัยแสดงวิธีทําการแกโจทยปญหา 3 ขอ  สาเหตุที่สรางแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูเกินจํานวนที่ตองการ เนื่องจากตองนาํไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ 
แลวจึงคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพ และจํานวนที่ตองการ  

การคัดเลือกขอสอบสําหรับแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ผูวิจัยมีเกณฑในการคดัเลือก  
ดังนี ้
 1.มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค กระจายใหครบทุกจุดประสงค 
 2.คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (P) ตามเกณฑ คือ อยูระหวาง  0.20 – 0.80    

3.คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป 
 ขอสอบที่ผานเกณฑการประเมินดังกลาว ไดแก ขอสอบขอที่  2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, และ20 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

205

การคํานวณหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 
 

1. ตรวจสอบคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัยโดยใชสูตร Kuder – 
Richardson  (KR-20)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ   .8742 

 
2. ตรวจสอบ คาความเชื่อมั่น   (Reliability)   ของแบบทดสอบอัตนัย  โดยการหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา ของ Cronbach  ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ วิเคราะหผลดวยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปบนคอมพิวเตอรไดผลการวิเคราะหดังตอไปนี ้

 
RELIABILITY  ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 
Reliability  Coefficients       20  items 
N  of  Cases =   23.0  N  of  Item =   6 
Alpha =   .8966 
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ตารางที่   30 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในการสอน 
ตามรูปแบบของฮันเตอร  

ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ พฤติกรรม 
1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

 
1. 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

2. นักเรียนตั้งใจฟงครูอธิบาย และมองสื่อที่ครูใช
ประกอบการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
3. 

ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียน 
นักเรียนมีความสนใจ กระตอืรือรนในเรื่องที่จะ
เรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

 
4. 

ขั้นสอนแกโจทยปญหา ดวยเทคนิค KWDL 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน โดยการ
ตอบคําถามของครู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

5. นักเรียนซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรยีน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 
6. 

ขั้นแสดงตัวอยาง 
นักเรียนจดบนัทึก  ปฏิบัติตามขณะครูอธิบาย 
และยกตัวอยาง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

7. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ตลอดเวลา +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 
8. 

ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
นักเรียนตั้งใจฟงคําถาม และตอบปญหาไดอยาง
ชัดเจนถูกตอง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

9. นักเรียนใหความสนใจกับการแสดงความคดิเห็น 
หรือการตอบคําถามของเพื่อน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
10. 

ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูมอบหมายไดครบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

11. นักเรียนมีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดเมื่อครู
แนะนํา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 
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ตารางที่   30 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ พฤติกรรม 
1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

 
12. 

ขั้นการฝกโดยอิสระ 
ทําแบบฝกหัดดวยความระมดัระวัง และ
ตรวจทานกอนทําขออ่ืน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

13. แกไขหรือทบทวนแบบฝกหดัในขอที่ผิดพลาด
หลังจากที่ครูตรวจแลว 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

14. ทําแบบฝกหัดเสร็จในเวลาทีก่ําหนด และ / หรือ
สงงานตรงเวลา 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่   31 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมใน 
การสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู   

 
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ พฤติกรรม 
1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความหมาย 

 
1. 

การสรางความคุนเคย 
ยอมรับในการตัดสินใจ และมติของกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

2. รับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3. พูดคุย ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกทุกคน 
ในกลุม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 
4. 

การสื่อสาร 
มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับสมาชิกในกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

5. อธิบายและใหคําแนะนําปรึกษาแกเพื่อนสมาชิก
ในกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

6. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 
7. 

การยกยองใหกําลังใจ 
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

8. สนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมดวย 
การพูด หรือพยักหนา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

9. ชวยเหลือเพื่อน เมื่อมีปญหา สงสัย หรือไมเขาใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 
10. 

การขจัดความขัดแยง 
รวมกันคิดแกปญหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

11. แกไขปญหาความขัดแยงภายในกลุมอยางมี
เหตุผล 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

12. แสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

209

ตารางที่   32 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอวิธีสอนตามรูปแบบของ ฮันเตอร  
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ พฤติกรรม 

1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

ความ 
หมาย 

 
 

1. 

ดานบรรยากาศในการเรียนรูดวยวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร นักเรียนรูสึกวา 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
2. นักเรียน เรียนดวยความสนุกสนาน และสบายใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. นักเรียนชอบการไดฝกคิด และฝกฝนดวยตนเอง +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. นักเรียนไดรับคําแนะนําจากครู ทําใหเกิดความใกลชิด 

และสนิทสนม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

เหมาะสม 
 
 

5. 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร นักเรียนรูสึกวา 
นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมกอเรียนบทเรียนใหม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
6. นักเรียนทราบจุดประสงคในการเรียน ทําใหทราบวา 

จะตองเรียนอะไร และทําอะไร 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

เหมาะสม 
7. ครูสอนเนื้อหาใหมที่เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8. ครูแสดงตัวอยางใหดู ชวยใหนักเรียนปฏิบัติตามได

ถูกตอง 
+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

9. หลังเรียน นักเรียนไดทดสอบความเขาใจของตนเอง +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
10. ครูใหคําแนะนําขณะที่นักเรียนทําแบบฝกหัด +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
11. นักเรียนไดฝกฝนการแกโจทยปญหาอยางเปนระบบ

ดวยตนเอง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

เหมาะสม 
 
 
 

12. 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชวิธีสอนตามรูปแบบ
ของฮันเตอร มีประโยชนตอนักเรียน คือ 
นักเรียนมีโอกาสไดฝกการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
อยางเปนขั้นตอนดวยตนเอง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 

13. นักเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ และรอบคอบ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
14. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง

ได +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

15. นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางสนุกสนานไม 
นาเบื่อ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่   33 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
   ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ พฤติกรรม 

1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

 
 

1. 

ดานบรรยากาศในการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู นักเรียนมีความรูสึกวา 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

2. นักเรียน เรียนดวยความสนุกสนาน และสบายใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. นักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
 
 

6. 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู นักเรียนมีความรูสึกวา 
นักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหโจทย และแกปญหา 
อยางเปนระบบดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 

7. นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้น +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8. นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และรวมกันกับเพื่อน 

ในการแกปญหา 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

เหมาะสม 
9. นักเรียนรวมกันทํางานกลุมในการเรียนรูและสรุปบทเรียน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10. นักเรียนรูจักการยกยองชมเชยเพื่อนที่มีความสามารถ  
และชวยเหลือเพื่อที่ไมเขาใจบทเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

 
11. 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู มีประโยชนตอนักเรียน คือ 
นักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

12. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและ 
ตอการทํางานกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

13. นักเรียนไดฝกการคิดและแกโจทยปญหาไดอยางเปน
ลําดับขั้นตอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

14. นักเรียนไดรับรูผลการเรียนของตนเอง ซึ่งชวยใหนักเรียน
พัฒนาผลการเรียนรูใหดีขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

15. นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางสนุกสนาน  
ไมนาเบื่อ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  34  การปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
          

รายการ ประเด็นท่ีตองปรับปรงุ/
แกไข การปรับปรงุแกไข 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1และ2 
สาระการเรียนรู 
โจทยปญหาการบวกที่มี
ผลบวกไมเกนิ 100,000 

สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการบวกที่มี
ผลบวกไมเกนิ 100,000 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3และ4 

สาระการเรียนรู 
โจทยปญหาการลบ และ
การวิเคราะหโจทยปญหา
การลบ 

สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการลบ และ
การวิเคราะหโจทยปญหาการ
ลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 100,000 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-7 

จุดประสงคการเรียนรู 
4.นักเรียนแสดงออกถึงการ
มีพฤติกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสม 

จุดประสงคการเรียนรู 
แสดงรายละเอยีดของ
พฤติกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสม เชน นักเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรม มีการจดบันทึก
และตอบคําถามของครูเปนตน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-7 
การวัดและประเมินผล      
การเรียนรู 
ส่ิงที่ตองประเมิน 

การวัดและประเมินผล         
การเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-7 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ/วิธีการแกไข 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
ประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข 
และแนวทางแกไข 

ใบงานที่ 3 แบบฝกหัด 
สรางโจทยปญหาการลบให
หลากหลาย มทีั้งแบบที่ตองขอ
ยืม และไมตองขอยืม 

ใบงานที่ 4 แบบฝกหัด 

ตัวเลขในแบบฝกหัดตองมีทัง้ที่
ลบโดยไมตองขอยืม และตอง
ขอยืม เพื่อความหลากหลายใน
การลบ 
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ตารางที่  35  การปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  

รายการ ประเด็นท่ีตองปรับปรงุ/
แกไข การปรับปรงุแกไข 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1และ2 
สาระการเรียนรู 
โจทยปญหาการบวกที่มี
ผลบวกไมเกนิ 100,000 

สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการบวกที่มี
ผลบวกไมเกนิ 100,000 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3และ4 

สาระการเรียนรู 
โจทยปญหาการลบ และ
การวิเคราะหโจทยปญหา
การลบ 

สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการลบ และ
การวิเคราะหโจทยปญหาการ
ลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 100,000 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-7 

จุดประสงคการเรียนรู 
4.นักเรียนแสดงออกถึงการ
มีพฤติกรรมการทํางาน
กลุมที่เหมาะสม 

จุดประสงคการเรียนรู 
แสดงรายละเอยีดของ
พฤติกรรมการทํางานกลุมที่
เหมาะสม เชน นักเรียนมีการ
สรางความคุนเคยกัน มกีาร
ส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุม เปนตน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-7 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 
ส่ิงที่ตองประเมิน 

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-7 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ/วิธีการแกไข 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
ประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข 
และแนวทางแกไข 

ใบความรูที่ 1 1.ตั้งหลักเลขใหตรงกัน 1.ตั้งหลักจํานวนใหตรงกนั 

ใบงานที่ 1  แบบฝกหัด 
สรางแบบฝกหัดทั้งแบบทีต่อง
ทดเลข และไมตองทดเลขใน
การหาคําตอบ 
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ตารางที่  36  การปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ 
รายการ ขอความเดิม การปรับปรงุแกไข 

คําช้ีแจง ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ขอละ 1 คะแนน 

ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ตอบถูกได1 คะแนน ตอบผิดได 0 
คะแนน 

การพิมพตัวเลือกคําตอบใน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

2.  ลุงแดงซื้ออาหารปลา 480
กิโลกรัม ซื้ออาหารไกนอยกวา
อาหารปลา  220  กิโลกรัม    ลุง
แดงซื้ออาหารไกกี่กิโลกรัม  จาก
โจทยสามารถหาคําตอบไดโดยวิธี
ใด 

   ก.บวก       ข.ลบ   ค.คูณ ง.หาร 
 

2.  ลุงแดงซื้ออาหารปลา 480
กิโลกรัม ซื้ออาหารไกนอยกวา
อาหารปลา  220  กิโลกรัม    ลุง
แดงซื้ออาหารไกกี่กิโลกรัม  จาก
โจทยสามารถหาคําตอบไดโดยวิธี
ใด 

   ก.บวก                     ข.ลบ   
   ค.คูณ                    ง.หาร 

 
ตารางที่  37  การปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู   ในการสอนตามรูปแบบของ      
                     ฮันเตอร  

รายการ ขอความเดิม การปรับปรงุแกไข 
เกณฑในการกําหนดตัวบงช้ี
ของพฤติกรรมนักเรียน 

ระดับ 3  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง/   
มีใหเห็นตลอดเวลา(มากกวา 5 ครั้ง)
ระดับ  2 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง    
มีใหเห็นบางครั้ง  ( 3-4  ครั้ง ) 
ระดับ  1 นักเรียนปฏิบัติ / มีใหเห็น 
 ( 1-2  ครั้ง ) 
 

ระดับ  3  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง / 
นักเรียนปฏิบัติทุกคน    
ระดับ  2 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / 
นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งของหอง
ปฏิบัติ 
ระดับ  1 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / 
นักเรียนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหอง
ปฏิบัติ 

ขอความพฤติกรรมการเรียนรู 4.มีสมาธิ สนใจและจดจอกับการ
สอนของครู 
 
6.จดบันทึกขณะครูอธิบายและ
ยกตัวอยาง 
14.สงงานตรงเวลา 

4.นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  
การสอน โดยการตอบคําถามของครู 
 
6.นักเรียนจดบันทึก  ปฏิบัติตาม
ขณะครูอธิบาย และยกตัวอยาง 
14.ทําแบบฝกหัดเสร็จในเวลาที่
กําหนด และ / หรือสงงานตรงเวลา 
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ตารางที่  38  การปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ในการสอนแบบรวมมือกัน 
                     เรียนรู   
 

รายการ ขอความเดิม การปรับปรงุแกไข 
ขอความพฤติกรรมการทํางานกลุม 10.ใชเหตุผลและมติสวนใหญ

ของกลุมในการตัดสินใจ 
12.ใชความประนีประนอมในการ
แกปญหา  

10.รวมกันคิดแกปญหา 
 
12.แสดงความคิดเห็นและหา
ขอสรุปรวมกัน 

 
ตารางที่  39   การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน 
                     ตามรูปแบบของฮันเตอร  และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  
                      

รายการ ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข การปรับปรงุแกไข 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของ
นักเรียนตอนที่ 2 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิด
ปลายเปด ใหนักเรียนอาน
แบบสอบถามแลวเขียน
บรรยายแสดงความคิดเหน็ 

ตัดแบบสอบถามตอนที่ 2  
ออก เนื่องจากนักเรียนยังไม
สามารถเขียนส่ือสาร หรือ
บรรยายความคิดเห็นของ
ตนเองใหผูอานเขาใจได 
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ภาคผนวก   ค 
การตรวจสอบสมมตุิฐาน 
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ตารางที่   40 คะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน   เร่ือง   โจทยปญหาการบวก และการลบ ของ 
   นักเรียน ที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  และวิธีสอนแบบ 
   รวมมือกันเรยีนรู   
 

 
 
 
 
 

วิธีสอนตาม
รูปแบบของ 
ฮันเตอร 

วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู 

วิธีสอนตาม
รูปแบบของ 
ฮันเตอร 

วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เลข

ท่ี 

กอ
นเร

ียน
 

หล
ังเร

ยีน
 

ผลตาง 

กอ
นเร

ียน
 

หล
ังเร

ยีน
 

ผลตาง 

เลข
ท่ี 

กอ
นเร

ียน
 

หล
ังเร

ยีน
 

ผลตาง 

กอ
นเร

ียน
 

หล
ังเร

ยีน
 

ผลตาง 

1 10 17 7 12 15 3 15 16 23 7 13 18 5 
2 10 22 12 6 12 6 16 11 18 7 12 20 8 
3 15 20 5 10 15 5 17 4 8 4 8 16 8 
4 6 15 9 7 16 9 18 18 24 6 17 19 2 
5 6 15 9 6 19 13 19 15 24 9 15 21 6 
6 5 15 10 6 16 10 20 10 17 7 8 21 13 
7 15 24 9 11 16 5 21 9 17 8 9 18 9 
8 13 19 6 14 16 2 22 14 22 8 10 19 9 
9 13 21 8 16 17 1 23 9 16 7 9 19 10 
10 16 22 6 5 13 8 24 10 18 8 10 18 8 
11 12 19 7 11 19 8 25 14 20 6 17 24 7 
12 6 12 6 8 16 8 26 7 18 11 9 18 9 
13 12 23 11 8 14 6 27 4 14 10 8 17 9 
14 7 17 10 8 17 9 28 10 19 9 18 22 4 
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ตารางที่   41 คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน    ของนักเรียนที ่
   จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  (t-test แบบ Dependent) 
 
t-test 

Paired  Samples  Statistics 
 

POST-  PRE Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair       POST 
1           PRE 

17.5357 
10.3929 

28 
28 

2.6872 
3.6650 

.5078 

.6926 
 

 
 

Paired  Samples  Test 
 

Paired Differences 
95% Confidence 
Interval of the 

Differences 

 
 

POST-  
PRE 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df 

Sig. 
( 2-tailed) 

Pair  1 
POST-  
PRE 

 
7.1429 

 
3.0150 

 
.5698 

 
5.9738 

 
8.3119 

 
12.536 

 
27 

 
.000 
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ตารางที่   42 คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน ของนักเรยีนที ่
   จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู   (t-test แบบ Dependent) 
 
t-test 

Paired   Samples   Statistics 
 

POST-  PRE Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair       POST 
1           PRE 

18.5357 
10.6071 

28 
28 

3.8728 
3.9660 

.7319 

.7459 
 
 

Paired  Samples  Test 
 

Paired Differences 
95% Confidence 
Interval of the 

Differences 

POST-  
PRE 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df 

Sig. 
( 2-tailed) 

Pair  1 
POST-  
PRE 

 
7.9286 

 
1.9423 

 
.3671 

 
7.1754 

 
8.6871 

 
21.600 

 
27 

 
.000 
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ตารางที่   43 คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)  ระหวางนักเรยีนที ่
   จัดการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกัน 
   เรียนรู (t-test แบบ Independent) 
t-test 

Group  Statistics 
 

Group Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
กอนเรียน   ฮันเตอร 
                   รวมมือ 

10.3929 
10.6071 

28 
28 

3.6650 
3.9660 

.6926 

.7459 
 

Independent  Samples  Test 
 

Levene’ Test  
for Equality  
of  Variances 

T-test for  Equality  of  Means 
 

95% Confidence 
Interval of   the 

Differences 

กอน
เรียน 

f Sig. Std. Error 
Differences 

Lower Upper 

t df 
Sig. 
( 2-

tailed) 

Means 
Differences 

Equal 
variances 
assumed 

.321 .573 1.0205 -2.2603 1.8318 -.210 54 .834 -.2143 

Equal 
variances  

not 
assumed 

.321 .573 1.0205 -2.2606 1.8320 -.210 53.667 .834 -.2143 
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ตารางที่   44 คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest)  ระหวางนักเรยีนที ่
   จัดการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร และวิธีสอนแบบรวมมือกัน 
   เรียนรู (t-test แบบ Independent) 
t-test 

 
Group  Statistics 

 

Group Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
หลังเรียน   ฮันเตอร 
                   รวมมือ 

17.5357 
18.5357 

28 
28 

2.6872 
3.9392 

.5078 

.7444 
 
 

Independent  Samples  Test 
 

Levene’ Test  
for Equality  of  

Variances 

T-test for  Equality  of  Means 
 

95% Confidence 
Interval of   the 

Differences 

หลัง
เรียน 

f Sig. Std. Error 
Differences 

Lower Upper 

t df 
Sig. 
( 2-

tailed) 

Means 
Differences 

Equal 
variances 
assumed 

3.448 .069 .9012 -2.7353 .8781 -1.030 54 .307 -.9286 

Equal 
variances  

not 
assumed 

3.448 .069 .9012 -2.7408 .8837 -1.030 47.656 .307 -.9286 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ง 
เครือ่งมอืที่ใชในการวิจัย 

 
- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร  
-  แผนการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  
-แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
-แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก     เวลา       2     ช่ัวโมง 
 

สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ในลักษณะของการรวมกันของ
ส่ิงของสองกลุม หรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มอียูเดิม ในการแกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะห
โจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวเิคราะหโจทยตามลําดบัดังนี ้

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

 

มาตรฐานการเรียนรู  
ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการ

ดําเนินการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา โดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ  และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได 

2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกนิ 100,000  นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ  
- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน   
- มีการจดบนัทึก  ปฏิบัติตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน      
-สนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน   และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  
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สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000   

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู  ช้ีแจงกจิกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัติ รวมทั้ง แจงเกณฑ
การประเมินและขอตกลงในการประเมิน 
 2.ครูใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
รวมกับเทคนิค KWDL  โดยครูนําตาราง KWDL มาใหนกัเรียนดู จากนัน้สนทนาถงึความหมายของ
ตารางแตละชอง 

3.ทบทวนบทเรียนเกีย่วกับการบวก  โดยใหนักเรยีนชวยกันหาคําตอบ เชน  
1,800 + 485 =    ,  2,580 + 4,700 =    
 3.ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน เลนเกมจับปลา โดยครูนําบัตรโจทยการบวกให
นักเรียนแตละกลุม  แลวใหแตละกลุมแขงกันคิดหาคําตอบ เมื่อไดคําตอบแลว ใหตวัแทนกลุม
ออกมาหาบัตรคําตอบรูปปลาที่ครูวางไวหนาชั้นเรียน กลุมใดหาบัตรคําตอบไดถูกตองและมาก
ที่สุดเปนฝายชนะ 
 
ตัวอยาง                              

6,500  +  780  =   
 

546  +  3,750  =   
 

 
ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 

 ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อนกัเรียนเรียนเร่ืองโจทยปญหาการบวก แลวนักเรียน
สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา โดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  
และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได  และเมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการ
บวก ที่มีผลบวกไมเกิน 100,000  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได  จากนัน้
ครูแจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ เชน  การจดบันทึกขณะเรียน การทําแบบฝกหัด หรือแบบฝกหัดให
นักเรียนทราบ  

7,280 

4,296 
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ขั้นสอน 
1.ครูแนะนําและอธิบายเรื่องโจทยปญหาการบวก และการหาคําตอบโดยใชเทคนิค KWDL 

วามีขั้นตอนอยางไร และนักเรียนจะตองทาํอยางไรบางในแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL  
2.ครูแนะนํานกัเรียนวาโจทยปญหาการบวกเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ในลักษณะ

ของการรวมกนัของสิ่งของสองกลุม หรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม ในการแกโจทยปญหาการบวก 
สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทย
ตามลําดับดังนี ้  K : โจทยกําหนดอะไรใหบาง 

W : โจทยตองการทราบอะไร 
D : ดําเนินการแกโจทยปญหาอยางไร 
L : คําตอบที่ไดคืออะไร 

 จากนั้นจึงเขียนลงในตาราง   KWDL   เพื่อที่จะสามารถมองเห็นการวิเคราะหโจทยได
ชัดเจนขึ้น 

ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการบวกติดลงในตาราง ใหนกัเรียนอานพรอมกัน 
2.ครู แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 

นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของ เทคนิค KWDL และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนทั้งชัน้เกี่ยวกับวิธีการ

วิเคราะหโจทยปญหา และสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2.ครูทดสอบการแกโจทยปญหาการบวกกับนักเรยีนทั้งชั้น โดยนําเสนอสถานการณโจทย
ปญหาการบวกใหนักเรยีนชวยกันอานบนกระดาน ดังนี ้
  

 
 
3.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง 
   สมเหตุสมผลหรือไม 

“ แมคามีไขไก  1,500  ฟอง  รับมาเพิ่มอีก  850 ฟอง แมคามีไขทั้งหมดกี่ฟอง” 
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4. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู
เสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกอกี 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวให
อาสาสมัครออกมาแสดงวิธีทํา และเขียนคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

5. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวกโดยใชเทคนิค KWDL 
และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 

ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่    1   ใหนกัเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน    โดยครูคอยแนะนํา     

และใหความชวยเหลือนักเรยีนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
3.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการทําใบงาน และเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  
ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 1 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 1 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย  

 
สื่อการเรียนรู 
 1.บัตรโจทยการบวก และบตัรคําตอบรูปปลา 
 2.แถบโจทยปญหาการบวก 
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบงานที่ 1 (โจทยปญหาการบวก) 
 5.แบบฝกหัดที่ 1 (โจทยปญหาการบวก) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจผลงานจากใบงานที่ 1  
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 1 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 1 
 2.แบบฝกหัดที่ 1  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ   (งายมากเลย) 
จงหาคําตอบ  
1. 3 ,560  +  412  =......................................... 2. 658  +  4,120  = ........................................ 
3. 5,780  +   3,756 =....................................... 4. 1,368  +  369  = ........................................ 

5. 3,690  +  2,507  = .......................................... 

 
ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 

 

“ในวนัแรกขายเสื้อไดเงนิ  4,520 บาท วันที่สองขายได  3,200 บาทรวมสองวันขายเสื้อไดกี่บาท” 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

แบบฝกหัดที ่1 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงในตาราง  
KWDL   ที่กําหนดให   
 

1. จุกไปจายตลาดซื้อกับขาวมา   580  บาท   
     ซื้ออาหารสุนัขราคา  350  บาท   จุกจายเงินไปทั้งหมดกี่บาท  
 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2. พอซ้ือรองเทาราคา  1,500  บาท  แมซ้ือกระเปาราคา 2,500  บาท พอและแมตองจายเงินรวมกัน 
    ทั้งหมดกี่บาท  

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

3. เตามีเงิน  6,430  บาท  คุณยาใหมาเพิ่มอีก  5,000 บาท เตามีเงินทั้งหมดกี่บาท 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก     เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ในลักษณะของการรวมกันของ
ส่ิงของสองกลุม หรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มอียูเดิม ในการแกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะห
โจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวเิคราะหโจทยตามลําดบัดังนี ้

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

 
มาตรฐานการเรียนรู  

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 

 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกนิ 100,000  นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได 

2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000   แสดงวธีิทํา 
และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกที่กาํหนดใหได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 
- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน    
- มีการจดบนัทึก  และปฏิบตัิตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน  และสนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน   และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

232

สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000   

  
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน   100,000   และทบทวน
โจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 โดยใหนักเรียนชวยกนัวิเคราะหโจทย และหา
คําตอบจากแถบโจทยปญหาการบวก  เชน   

  
 
 

2.ครูใหนักเรียนเลนเกมจับคู โดยครูใหนักเรียนจับคูกนั แลวแจก บัตรที่มีโจทยปญหา   
การบวกใหคูละ 1 ใบ แตละคูตองคิดหาคําตอบแลวคนหาบัตรคําตอบที่ตรงกับคําตอบที่คิดไว ซ่ึง
บัตรคําตอบนั้น ครูจะซอนไวตามที่ตาง ๆในหอง  คูใดทีห่าบัตรคําตอบไดเร็ว และถูกตองจะเปน   
ผูชนะ 
 

ตัวอยาง                   บัตรโจทยปญหาการบวก              บัตรคําตอบ 
  

   
  
   
 

 
 
 
3.ครูทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหาโดยใชตาราง  KWDL 
ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 

 1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ  เมื่อกาํหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกทีม่ี
ผลบวกไมเกนิ 100,000  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคาํตอบ  และนกัเรียน
สามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000   แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจาก
โจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได  

      ปกอนนกออมเงินได  5,800  บาท  ปนี้นกออมเงินได  
655   บาท ตอนนี้นกออมเงนิไดทั้งหมดกีบ่าท 

       มานีขายเสื้อไดเงิน   6,574  บาท  ขายกางเกงไดเงนิ  
7,500   บาท  มานีขายเสื้อและกางเกงไดเงินทั้งหมดกี่บาท 14,074 

6,455 

“แมมีเงินในธนาคาร  5,800 บาท นําไปฝากเพิ่มอีก 2,500 บาท แมมีเงนิในธนาคารกีบ่าท”   
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2.ครูช้ีแจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ ไดแกการจดบันทึกขณะเรียน การทําแบบฝกหัด หรือ
แบบฝกหัดใหนักเรียนทราบ  
 ขั้นสอน 

1.ครูแนะนํานกัเรียน ในการแกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค 
KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้   

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

 จากนั้นครูจงึเขียนลงในตาราง KWDL เพือ่ที่จะสามารถมองเห็นการวิเคราะหโจทยได
ชัดเจนขึ้น 

ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการบวกติดลงในตาราง ใหนกัเรียนอานพรอมกัน 
2.ครู แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 

นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL  และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนทั้งชัน้เกี่ยวกับการ

วิเคราะหโจทยปญหา และสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
2.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกใหนกัเรียนชวยกันอาน ดังนี ้

 
 3.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง 
   สมเหตุสมผลหรือไม 

“ แมคามีสินคาในราน  11,500  ช้ิน รับมาเพิ่มอีก  25,000 ช้ิน แมคามีสินคาภายในรานทั้งหมดกี่ช้ิน” 
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4. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู
เสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกอกี 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวให
อาสาสมัครออกมาเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

5. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวกโดยใชเทคนิค KWDL 
ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่ 2 ใหนักเรยีนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน โดยครูคอยแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
3.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการทําใบงาน และเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  
ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 2 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 2 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย  

 
สื่อการเรียนรู 
 1.แถบโจทยปญหาการบวก 

2.บัตรโจทยการบวก และบตัรคําตอบ 
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบงานที่ 2 (โจทยปญหาการบวก) 
 5.แบบฝกหัดที่ 2 (โจทยปญหาการบวก) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 2 
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 2 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 2 
 2.แบบฝกหัดที่ 2  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 

 

1. นักเดินทางคนหนึ่ง เดือนแรกเขาเดินทางไดเปนระยะทาง  1,963  กโิลเมตร  
     เดือนตอมาเขาเดินทางได   เปนระยะทาง 1,879 กิโลเมตร รวมสองเดือนเขาเดินทาง 
    ไดเปนระยะทางเทาไร 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 

 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ   
                 ถาทําไมไดใหปรึกษา คุณครูนะครับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

237

 
2. คุณมดดําไปเที่ยวภูเก็ตเสียเงินคาเดินทางไป  5,600  บาท  
ตอมาเขาไปเที่ยวเชียงใหม เสียคาเดินทางไป   9,750  บาท  
คุณมดดําจายคาเดินทางไปเที่ยวครั้งนี้ทั้งหมดเทาไร 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

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

 
 แบบฝกหัดท่ี 2   

  
คําชี้แจง   ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบลงในตาราง  KWDL ท่ีกําหนดให   
 

1. ติ๊กขายหนังสือวันแรกไดเงิน  6,450 บาท วันที่สองขายไดมากกวาวันแรก  750 บาท   
วันที่สองติ๊กขายหนังสือไดเงินกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 

 

 

ประโยคสัญลักษณ............................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 

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

ตอบ
.................................................................................................................................................................................................................................................  

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................
......................... 
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2. คุณตามีเงินเก็บในธนาคาร  80,967  บาท ตอมาคุณตาไดรับดอกเบี้ยเปนเงิน   
     5,600 บาท   รวมแลวคุณตามีเงินเก็บในธนาคารกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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3.แดนมีเงิน  15,500  บาท  บีมมีเงินมากกวาแดน  10,700  บาท บีมมีเงินกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 
 
 

 

ไมยากเลยนะครับ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการลบ      เวลา       2     ช่ัวโมง 
 

สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการลบเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะของ
การนําจํานวนหนึ่งออกจากจาํนวนหนึ่งทีก่าํหนดให หรือการเปรียบเทยีบจํานวนสองจํานวนวา
แตกตางกันอยางไร  ผลที่เหลือ หรือผลตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถ
วิเคราะหโจทยโดยใชเทคนคิ KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

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

 
มาตรฐานการเรียนรู  

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง     
การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 

 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา โดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ

ทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 
2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และ

หาคําตอบได 
3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 

- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน    
- มีการจดบนัทึก  และปฏิบตัิตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน  และสนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน   และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  
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สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการลบ และการวิเคราะหโจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน  100,000 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการลบ  โดยใหนักเรยีนชวยกันหาคําตอบ     เชน  
5,800 - 985 =    ,  6,580 - 4,700 =    
 2.ครูใหนักเรียน เลนเกมพีระมิดการลบ โดยครูแจกบตัรพีระมิดการลบใหนกัเรียนคนละ 1  
ใบ จากนั้น ใหนักเรียนแขงกนัหาผลลบที่เปนคําตอบของยอดพีระมดิใหได ใครหาไดเสร็จกอนและ
ถูกตอง เปนผูชนะ  
 
ตัวอยาง 
 

                 เฉลย                  
 
 
 
 
                  เฉลย 
 

   
              ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรู 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรู  คือ เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องโจทยปญหาการลบแลว
นักเรียนจะสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา โดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได     และเมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหา
การลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคาํตอบได 

2. ครูแจงกิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัตใินระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนรู   ไดแกการ
จดบันทึกขณะเรียน การทําแบบฝกหัด หรือแบบฝกหัดใหนักเรยีนทราบ  

 
        

   
1,500 680 320 130 

290 
 460   170 

820  360 190 
1,500 680 320 130 

450 
500    50 

2,600 2,100 2,050 
8,900 6,300 4,200 2,150 

 
        

   
8,900 6,300 4,200 2,150 
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ขั้นสอน 
 1.ครูแนะนําและอธิบายเรื่องโจทยปญหาการลบ และการหาคําตอบโดยใชเทคนิค KWDL 
วามีขั้นตอนอยางไร และนักเรียนจะตองทาํอยางไรบางในแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL 
 2.ครูแนะนํานกัเรียนเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาการลบวาโจทยปญหาการลบเปน
สถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะของการนําจํานวนหนึง่ออกจาก
จํานวนหนึ่งทีก่ําหนดให หรือการเปรียบเทยีบจํานวนสองจํานวนวาแตกตางกันอยางไร  ผลที่เหลือ 
หรือผลตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค 
KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

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

ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการลบติดลงในตาราง ใหนกัเรียนอานพรอมกัน 
2.ครู แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 

นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนทั้งชัน้เกี่ยวกับวิธีการ

วิเคราะหโจทยปญหา และสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2.ครูนํากลอน “นกตก” มาใหนักเรยีนอาน ดังนี ้
 

            “นกตก” 
   ดูซิดูนกบนิอยูแปดรอยตวั เจอยิงรัวตกลงมาตายเปนแถว 
     เจ็ดสิบเกา ตวันก ลมเปนแนว  ยุงซะแลวยังมนีกเหลือกีต่ัว 
 
  

3.ครูถามกับนักเรียนเกี่ยวกับบทกลอน แลวใหนกัเรียนลองชวยกันคิดวาบทกลอนที่เปน
โจทยปญหานีแ้ตกตางจากโจทยปญหาที่เคยเรียนมาแลวอยางไร 
 4.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
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- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
5. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู

เสนอสถานการณโจทยปญหาการลบอีก 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวใหอาสาสมัคร
ออกมาเขียนแสดงวิธทํา และคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

6.ครูใหนักเรียนรวมกนัสรุปเกี่ยวกับความแตกตางของโจทยปญหาการบวกกับโจทย
ปญหาการลบวาแตกตางกนัอยางไร และวธีิการแกโจทยปญหา เหมือนหรือตางกันอยางไร 

ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่ 3 ใหนักเรยีนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน โดยครูคอยแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางปฏิบตัิกิจกรรม 
3.ครูใหนักเรียนที่เปนอาสาสมัครออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และ

คําตอบที่หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และ
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาที่ถูกตอง 

 ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 3 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 3 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบายใหนกัเรียนเขาใจ และแกไขไดถูกตอง  
 

สื่อการเรียนรู 
 1.บัตรพีระมิดการลบ 
 2.กลอน “นกตก”  
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบงานที่ 3  (โจทยปญหาการลบ) 
 5.แบบฝกหัดที่ 3  (โจทยปญหาการลบ) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 3 
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 3 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 3 
 2.แบบฝกหัดที่ 3  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ   
จงหาผลลบ 
1.   5,890  -  4,120 = .....................................  2.   3,657  -  3,547 = ........................... 
3.   9,120 –  8,257 = .....................................  4.   6,750  -  1,200 = ............................ 
5.   11,450 -631   = .....................................  6.   12,300 – 9,800   = ......................... 
 

      
“แมคาขายลูกชิ้นตอนเชาไดเงิน  1,257  บาท ตอนบายขายลูกชิ้นไดเงิน  1,350 บาท ตอนบายขาย
ลูกชิ้นไดเงนิมากกวาตอนเชากี่บาท” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ............................................................................................................................................................................................................................... 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
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ช่ือ....................................................นามสกุล..........................................ช้ัน................เลขที่........... 
 

แบบฝกหัดที ่3 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงใน 
                 ตาราง  KWDL  
 

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

1.แดจังกึมมีที่ดิน  150 ไร แบงใหลูกสาว  70 ไร 
แดจังกึมเหลือที่ดินกี่ไร 
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2. จุกซื้อลิ้นจี่ไปขาย    590  กโิลกรัม  ขายไปแลว  78  กโิลกรมั จุกตองขายลิ้นจี่ 
    อีกกี่กโิลกรัมจึงจะหมด     
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ........................................................................................................................................................................................................................... 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
 
 
 
    
 

 

พยายามคดิใหไดนะครับ 
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3.พอซื้อเครื่องปงขนมปงราคา   1,580  บาท  ซื้อเตารีดราคา  950  บาท พอซื้อเครื่องปง 
   ขนมปงราคาแพงกวาเตารีดกี่บาท  

                    
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการลบ      เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 

โจทยปญหาการลบเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะของ
การนําจํานวนหนึ่งออกจากจาํนวนหนึ่งทีก่าํหนดให หรือการเปรียบเทยีบจํานวนสองจํานวนวา
แตกตางกันอยางไร  ผลที่เหลือ หรือผลตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถ
วิเคราะหโจทยโดยใชเทคนคิ KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

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

 

มาตรฐานการเรียนรู  
ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง     

การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และ

หาคําตอบได 
2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธีทําและหาคําตอบจากโจทยปญหาการลบ

ที่กําหนดใหได 
3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 

- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน    
- มีการจดบนัทึก  และปฏิบตัิตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน  และสนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน   และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  
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สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการลบ และการวิเคราะหโจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 100,000 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน  100,000  และทบทวนโจทยปญหา
การลบ โดยใหนักเรยีนสรปุลักษณะของโจทยปญหาการลบ และวิธีการวิเคราะหโจทยปญหา     
การลบ 
 2.ครูแบงนักเรยีนออกเปน 5 กลุม แตละกลุมจะไดรับ บัตรคําตอบที่เหมือนกัน กลุมละ 1 
ชุด ใหแตละกลุมแขงกันหาคําตอบของบัตรโจทยปญหาการลบซึ่งครูติดไวบนกระดาน ใหได
คําตอบที่ตรงกับบัตรคําถามกลุมใดจับคูไดถูกตอง และมากที่สุดเปนฝายชนะ 
 
ตัวอยาง  บัตรคําตอบ   บัตรโจทยปญหาการลบ 
 
  
  
 
 
 
 

 
ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อนกัเรียนเรยีนเรือ่งโจทยปญหาการลบแลว 

นักเรียนจะสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได  นอกจากนีน้ักเรียนจะสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา แสดงวิธีทําและหาคําตอบจากโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 

2.ครูช้ีแจงกิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัตริะหวางกิจกรรมการเรียน ไดแกการจดบนัทึก
ขณะเรยีน การทําแบบฝกหัด หรือแบบฝกหดัใหนักเรยีนทราบ  

ขั้นสอน 
1.ครูแนะนําและอธิบายเรื่องโจทยปญหาการลบ และการหาคําตอบโดยใชเทคนิค KWDL 

วามีขั้นตอนอยางไร และนักเรียนจะตองทาํอยางไรบางในแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL  

2,280 พอไดรับเงินเดือน  9,820 บาท ใหแมเพื่อเปน
คาใชจาย  7,540 บาท พอจะเหลือเงินกี่บาท 

6,830  แมคาซื้อฝรั่งมาขาย 7,560 ผล  ขายสงให
โรงงาน  730 ผล แมคาเหลือฝรั่งไวขายก่ีผล 
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2.ครูสอนนักเรียนเกีย่วกับการแกโจทยปญหาการลบวา สามารถวิเคราะหโจทยโดยใช
เทคนิค KWDL ไดวิธีการคอืนักเรียนตองอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

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

 จากนั้นนักเรยีนจึงเขียนสิ่งที่วิเคราะหไดลงในตาราง KWDL เพื่อที่จะสามารถแกโจทย
ปญหาไดงายขึ้น 

ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการลบติดลงในตาราง ใหนกัเรียนอานพรอมกัน 
2.ครู แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 

นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนทั้งชัน้เกี่ยวกับวิธีการ

วิเคราะหโจทยปญหา และสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
2..ครูติดแถบโจทยปญหาการลบใหนักเรยีนอาน ดังนี ้
 
 

  
 
3.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
4. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู

เสนอสถานการณโจทยปญหาการลบอีก 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวใหอาสาสมัคร
ออกมาเขียนแสดงวิธีทํา และคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

5. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการลบโดยใชเทคนิค KWDL 

“แมมีเงิน  5,500 บาท พอมีเงิน 6,500 บาท พอมีเงินมากกวาแมกี่บาท” 
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ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่ 4 ใหนักเรยีนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน โดยครูคอยแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
3.ครูใหนักเรียนที่เปนอาสาสมัครออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และ

คําตอบที่กลุมหาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ 
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาที่ถูกตอง 

ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 4 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 4 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย  

 
สื่อการเรียนรู 
 1.บัตรโจทยปญหาการลบ และคําตอบ 
 2.แถบโจทยปญหาการลบ 
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบงานที่ 4  (โจทยปญหาการลบ) 
 5.แบบฝกหัดที่ 4  (โจทยปญหาการลบ) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 4 
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 4 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 4 
 2.แบบฝกหัดที่ 4  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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ช่ือ...............................................นามสกุล................................................ช้ัน.............เลขที่............... 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด  5,230 คน เปนนักเรียนชาย 2,467  คน 
เปนนักเรียนหญิงกี่คน” 

 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

 
 

ประโยคสัญลักษณ................................................................................................................................................................................ 
วิธีทํา 
 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ตอบ............................................................................................................................................................................................................................. 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 

 

คําชี้แจง   ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทย 
               ปญหา ท่ีกําหนดให 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ............................................................................................................................................................................................................................... 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

                    

“นอยมีเงินอยู  899  บาท จะตองเก็บเงินอีก
เทาไรจึงจะครบ 1,000  บาท” 

เด็กๆ ทําไดไมยากเลย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

257

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

  แบบฝกหัดที่ 4   
 

คําชี้แจง   ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหา 
                        ลงในตาราง  KWDL  
 

1.ชาวสวนเก็บมะพราว  3,675  ลูก   คัดเปนมะพราวลูกใหญ  1,487  ลกู ที่เหลือจะเปน 
   มะพราวลกูเล็กกี่ลูก 

 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2. เทงซื้อคอมพิวเตอร ราคา 25,600  บาท หม่ําขอซื้อตอเทงมาในราคา  32,000 บาท 
     เทงไดกําไรกี่บาท 

 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 

เด็กๆทําไดเกงมากเลยละจิ๊บ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ   เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกอาจจะมีคําที่แสดงการบวก เชน คําวา เพิ่มขึ้น รวม กับอีก ไดมาอีก 
ฯลฯ โจทยปญหาการลบมักมีคําวา เหลือ ลดลง มากกวา นอยกวา ตองหาเพิ่มอีก ฯลฯ ในการแก
โจทยปญหาจะตองพิจารณา และอานโจทยปญหาใหเขาใจ นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงคําตอบที่
ได วามากขึ้น หรือลดลง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง     
การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 
 ค 6.1   มีความสามารถในการแกปญหา 

ค 6.3   มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 

  จุดประสงคการเรียนรู 
1.สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ

ทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 
2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ นักเรียนสามารถ

วิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได 
3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 

- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน    
- มีการจดบนัทึก  และปฏิบตัิตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน  และสนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน  และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  

 

สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนบทเรียนเกีย่วกับโจทยปญหาการบวกและการลบ  โดยใหนกัเรียนชวยกัน
วิเคราะหโจทยดวยปากเปลา และชวยกนัหาคําตอบ เชน  

  

ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อนกัเรียนเรยีนเรือ่งโจทยปญหาการบวก และ     

การลบแลวนกัเรียนจะสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา และวิธีการแกโจทยปญหาการบวก
และการลบทีก่ําหนดใหได และเมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบ นักเรียน
สามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได 

2.ครูช้ีแจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติระหวางเรียน ไดแกการจดบันทึกขณะเรียน การทํา
แบบฝกหัด หรือแบบฝกหัดใหนกัเรียนทราบ  
  ขั้นสอน 
 1.ครูนําภาพสนิคาที่มีราคาดานลาง 2 ภาพ มาใหนกัเรียนดู แลวแตงโจทยปญหา 2 ขอ ให
นักเรียนพิจารณาวา โจทยปญหาที่แตงเปนโจทยปญหาการบวก หรือโจทยปญหาการลบ เชน 

                                   
                  25,450 .-    9,950.- 

               ภาพที่ 1                                                    ภาพที่ 2 

  

“โรงเรียนแหงหนึ่งมีโตะ 4,570 ตัว ไดรับบริจาคมาอีก 750 ตัว โรงเรียนแหงนี้ มีโตะทัง้หมดกี่ตวั” 

“ที่หางบิ๊กซี ส่ังซ้ือกระดาษมาขาย  5,500 รีม  วันนี้ขายกระดาษไปได 672  รีม  ที่หางบิ๊กซียังเหลือ
กระดาษอีกกี่รีม” 

โจทยขอที่ 1  : คอมพิวเตอรราคาเครื่องละ  25,450  บาท โซฟาราคาตัวละ 9,950 บาท  
           สินคาทั้งสองชนิด มีราคารวมกันเทาไร (การบวก) 

โจทยขอที่ 2  : คอมพิวเตอรราคาเครื่องละ  25,450  บาท โซฟาราคาตัวละ 9,950 บาท  
          คอมพิวเตอรราคาแพงกวาโซฟาที่บาท (การลบ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

261

2.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหาจากโจทยปญหาที่ครูแตง ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน  
4.ครูแนะนํานกัเรียนวาบางครั้งเราสามารถสังเกตไดวาโจทยปญหาการบวกอาจจะมีคาํที่

แสดงการบวก เชน คําวา เพิม่ขึ้น รวม กับอีก ไดมาอีก ฯลฯ โจทยปญหาการลบมักมีคําวา เหลือ 
ลดลง มากกวา นอยกวา ตองหาเพิ่มอีก ฯลฯ ในการแกโจทยปญหาจะตองพิจารณา และอานโจทย
ปญหาใหเขาใจ นอกจากนี้ ยงัตองพิจารณาถึงคําตอบที่ได วามากขึ้น หรือลดลง 

5. ครู และนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหา
การลบ จากนัน้ครูใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย 

ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบติดลงในตาราง จากนั้นครูให

นักเรียนอานพรอมกัน 
2.ครูแสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 

นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนทั้งชัน้เกี่ยวกับวิธีการ

วิเคราะหโจทยปญหา  และสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
2.ครูแบงนักเรยีนออกเปน 6 กลุม  แตละกลุมจะไดรับปายการบวก  และปายการลบ 
 
 
 
 
 
3.แตละกลุมสงตัวแทนออกมากลุมละ  1  คน  ใหตวัแทนของแตละกลุมฟงโจทยปญหาที่

ครูอานจากนั้นพิจารณาวา โจทยปญหาที่ครูอานนั้นเปนโจทยปญหาการบวก  หรือโจทยปญหา  

  — 
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การลบ เมื่อครูใหสัญญาณ ใหตัวแทนกลุมยกปายการบวก  หรือปายการลบที่ตนคิดวาเปนคําตอบที่
ถูกตอง 

4.ครูใหนักเรียนในชั้นชวยกนัเฉลยคําตอบ ครูใหคะแนนกลุมของนักเรยีนที่ตอบถูก    
จากนั้นใหตวัแทนกลุมคนตอไปออกมาเลนเกมสลับกันไป  เมื่อครบ  15  ขอกลุมใดไดคะแนนมาก
ที่สุดเปนฝายชนะ 

ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่ 5 ใหนักเรยีนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน โดยครูคอยแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
3.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการทําใบงาน และเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  
ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 5 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 5 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อน  

 

สื่อการเรียนรู 
 1.ภาพสินคาทีม่ีราคาดานลาง 4 ภาพ 
 2.ตาราง  KWDL 
 3. ปายการบวก  และปายการลบ 
 4.ใบงานที่ 5        (โจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ) 
 5.แบบฝกหัดที่ 5 (โจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ) 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 5 
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 5 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 5 
 2.แบบฝกหัดที่ 5 
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ  ถามีขอสงสัยใหถามคุณครูนะ 
ตอนที่ 1  จงอานโจทยปญหาท่ีกําหนดให แลวเขียนคําตอบลงในชองวาง 
“ซื้อรองเทาราคา  199  บาท ใหธนบัตรใบละ 1,000 บาท 1 ใบ จะไดรับเงินทอนเทาไร” 

1.โจทยกําหนดอะไรใหบาง............................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.โจทยตองการทราบอะไร................................................................................................ 
3.จากโจทยสามารถใชวิธีการใดในการหาคําตอบ.............................................................. 
4.จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร..................................................... 
5.จากโจทยคําตอบที่ไดคืออะไร......................................................................................... 
 
 

ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
“รานคาติดราคาขายโทรทัศนไว  15,000  บาท ลดราคาให 2,530 บาท จะซื้อโทรทัศนไดในราคา
เทาไร” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ............................................................................................................................................................................................................................... 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 “จุกซื้อกลองถายรูปมาราคา  9,850 บาท  ขายตอใหเพื่อนไดกําไร  800 บาท จุกขาย 
  กลองถายรปูไปในราคาเทาใด” 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
 
 
 
 

 

 
  ชื่อ.................................นามสกุล..........................................ชัน้...........เลขที่........... 
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ช่ือ.....................................................นามสกุล..................................................ช้ัน...........เลขที่........    

  แบบฝกหัดที่ 5   
คําชี้แจง   แบบฝกหัดฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดใหครบดวยตนเอง 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนอานโจทยปญหาที่กําหนดให จากนัน้เติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง 
“แมยอยซื้อผามาพับละ  2,500 บาท ขายไปเพียง  2,150  บาท แมยอยขาดทุนไปเทาไร ” 

1.โจทยกําหนดอะไรใหบาง.............................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
2.โจทยตองการทราบอะไร............................................................................................... 
3.จากโจทยสามารถใชวิธีการใดในการหาคําตอบ.............................................................. 
4.จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร.................................................... 
5.จากโจทยคําตอบที่ไดคืออะไร......................................................................................... 

 
 

ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงใน 
               ตาราง  KWDL  
1. เสกโลโซขายกีตารไปในราคา  3,500 บาท ขายกลองชุดไปราคา 9,870 บาท เสกขายกลองชุดแพง 
    กวากตีารกีบ่าท 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 
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................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

.ตอบ...................................................................................................................................................................................................................... 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
2.เสกโลโซขายกีตารไปไดเงนิมา  3,500 บาท ขายกลองชุดไดเงนิ 9,870 บาท เสกไดเงนิ 
   ทั้งหมดกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ............................................................................................................................................................................................................................... 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
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3.ครูรัญสูง   158 เซนติเมตร  ครโูตสูงกวาครูรัญ     15  เซนติเมตร ครูโตสูงกี่เซนติเมตร 

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
 

วิธีทํา. 

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

.ตอบ

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

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 

ในการหาคําตอบของโจทยการบวกและการลบระคนที่มีเครื่องหมาย (  )  นั้น ใหหาคาของ
จํานวนคูที่อยูในเครื่องหมาย (  ) กอน แลวจงึไปบวก หรือไปลบกับจํานวนที่เหลือ 

โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณทีโ่จทยปญหาทีแ่ตละขอจะมกีารคิด
คํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน  
 
มาตรฐานการเรียนรู  

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

 
  จุดประสงคการเรียนรู 

1.สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตอง   
การทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 

2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคน นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหาคําตอบได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม คอื 
- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน           
- มีการจดบนัทึก  และปฏิบตัิตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน  และสนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน   และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  

 
สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบวกและการลบระคน  โดยครูนําแถบประโยคสัญลักษณ
การบวก และการลบระคนของจํานวนที่มี สองหลักมาใหนักเรยีนฝกชวยกันคิดหาคําตอบการบวก
ลบระคน เชน 
   
 
 2.ครูแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 (คิดเรียงตัว) แบบที่ 2  (คิดในวงเล็บกอน) 
วิธีทํา                   99 - 

42 
     57   + 

36 
93 

 
ตอบ   ๙๓    

วิธีทํา                42 + 

36 
78 

   99   - 

78 
21 

ตอบ   ๒๑ 

 
 3.ครูใหนักเรียนสังเกตการคดิหาคําตอบทัง้ 2 แบบ และคําตอบที่ได 
 4.ครูแบงนักเรยีนออกเปน 5 กลุม ใหนกัเรยีนแตละกลุมแขงกันหาคําตอบจากโจทยการ
บวกลบระคนที่ครูกําหนดให  10 ขอ ภายในเวลา 5 นาท ี โดยใหตัวแทนกลุมออกมาเขียนคําตอบ
บนกระดาน  กลุมใดหาไดถูกตอง และไดจํานวนขอมากที่สุดเปนฝายชนะ 

ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรู ดังนี้ เมื่อนักเรียนเร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ

ระคน  แลว นกัเรียนจะสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่
โจทยตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได นอกจากนี้
เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคน นกัเรียนจะสามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา และหาคําตอบได 

2.ครูช้ีแจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ ไดแกการจดบันทึกขณะเรียน การทําแบบฝกหัด หรือ
แบบฝกหัดใหนักเรียนทราบ  

99  -  (  42  +  36  )   =   
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 ขั้นสอน 
 1. ครูเขียนโจทยการบวกลบระคนบนกระดานใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นวาคําตอบของ
โจทยหากทําในแบบที่ 1 (คดิเรียงตวั) หรือแบบที่ 2 (คิดในวงเล็บกอน)  จึงจะไดคําตอบที่ถูกตอง 
 2.ครูแนะนําวาการหาคําตอบที่ถูกตองของการบวกลบระคนนั้นตองหาคําตอบของจํานวน
คูที่อยูในเครื่องหมาย (  )  กอน แลวจึงนําไปบวก หรือลบกับจํานวนที่เหลือ 
 3.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนมาใหนักเรียนชวยกนัอาน 
ดังนี ้

 
 
 
4.ครูแนะนําเกีย่วกับการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนโดยใชเทคนิค KWDL  
5.ครู แนะนําการวิเคราะหในขั้น D  แสดงวธีิคิดแลวแปลเปนประโยคสญัลักษณวา ในการ

แกโจทยปญหาการบวก และการลบระคนในแตละขอจะมีการคิดคํานวณมากกวา 1 ขัน้ตอน ดังนัน้
เราจะตองวิเคราะหใหไดกอนวา โจทยถามหาอะไร แลวเราจะตองคิดทําส่ิงใดกอนเปนขั้นตอนแรก
ใหใสวงเล็บ เชน จากตวัอยางโจทยปญหาการบวกและการลบระคนขางตนโจทยถามวา น้ําเหลือ
เงินเทาไร ส่ิงที่ตองคิดกอนคือ น้ํามีเงินเทาไร ก็จะไดจาก  

 
(น้ํามีเงิน  +  พอใหอีก) =  (3,450  +  500)   
โจทยถามวาน้าํเหลือเงินเทาไร ดังนั้น จะตองลบออกดวยนําเงินไปซื้อจกัรยาน 1,500 บาท 
ดังนั้นประโยคสัญลักษณทีไ่ดจึงเปน 
(น้ํามีเงิน  +  พอใหอีก)-ซ้ือจักรยาน  = น้ําเหลือเงิน 
(3,450  +  500)   -  1,500 =  
 

 ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการบวกและการลบระคนติดลงในตารางใหนักเรียนอานพรอมกัน 
2.ครู แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 

นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนทั้งชัน้เกี่ยวกับวิธีการ

วิเคราะหโจทยปญหาการบวกและการลบระคน  จากนัน้จึงสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 

“ น้ํามีเงิน 3,450 บาท พอใหอีก 500 บาท น้ํานําเงินไปซื้อจักรยาน 1,500 บาท  
 น้ําเหลือเงินกีบ่าท” 
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 2.ครูเขียนโจทยปญหาการบวก และการลบระคนบนกระดาน ใหนักเรยีนอานโจทย 
จากนั้นครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกนัฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี้ 

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน 
4.ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนอีก 2 ขอ ใหนกัเรียนชวยกัน

วิเคราะหโจทย และหาคําตอบ 
5. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียนรวมกันเกีย่วกับการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก

และการลบระคน 
ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่ 6 ใหนักเรยีนแตละคนปฏิบัตกิิจกรรมในใบงาน โดยครูคอยแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
3.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการทําใบงาน และเฉลยคําตอบที่ถูกตอง โดยครูใหนักเรียนที่

เปนอาสาสมัครออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่หาได จากนั้นครูและ
นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแกโจทยปญหาที่ถูกตอง 

ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 6 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 6 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย  

 
สื่อการเรียนรู 
 1.แถบประโยคสัญลักษณการบวกและการลบระคน 
 2.ใบงานที่ 6 (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 3.แบบฝกหัดที่ 6  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 6 
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 6 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 6 
 2.แบบฝกหัดที่ 6  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

274

         
 
 
คําชี้แจง   ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
  

 “โรงเรียนมีโตะ 1,630 ตัว ไดรับบริจาคอีก  234 ตัว คัดทีชํ่ารุดออกไป 450 ตัว เหลือโตะกี่ตวั” 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 
 

 

ประโยคสัญลักษณ....................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ตอบ...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 
 

 
ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................. 
วิธีทํา 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

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

 

“ฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงไก  4,500  ตัว           
ขายออกไป 2,350  ตัว   ซ้ือลูกไกมาเพิ่มอีก 
2,031 ตัว  ขณะนี้ท่ีฟารมมีไก ท้ังหมดกี่ตัว” 
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  แบบฝกหัดที่ 6   
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดใหครบทกุขอดวยตนเอง 
 

ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงใน 
               ตาราง  KWDL  
 

1.เดิมนิดมีเงิน  3,450  บาท  พอใหเงินนิด  2,000 บาท แมใหเพิ่มอีก  1,500 บาท ขณะนี้ 
   นิดมีเงินกี่บาท 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 

 
 

 

ประโยคสัญลักษณ................................................................................................................................................................................ 
วิธีทํา 

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

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

ตอบ................................................................................................................................................................................................................................. 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ตอบ................................................................................................................................................................................................................................. 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 

 

2.ซื้อเสื้อราคาตัวละ   199 บาท  จํานวน 2 ตัว ใหธนบัตร 
   ใบละ 500 บาท 1 ใบ จะไดรับเงินทอนเทาไร 
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ตอนที่ 2ใหนักเรียนอานโจทยปญหาที่กําหนดให จากนั้นเติมคําตอบลงในชองวาง  

 
1.โจทยกําหนดอะไรบาง.................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.โจทยตองการทราบอะไร................................................................................................ 
3.ใชวิธีใดในการหาคําตอบ............................................................................................. .. 
4.จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร................................................................ 
5.คําตอบที่ไดคือเทาไร....................................................................................................... 
 

 

1.โจทยกําหนดอะไรบาง.................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.โจทยตองการทราบอะไร............................................................................................ 
3.ใชวิธีใดในการหาคําตอบ................................................................................................ 
4.จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร..................................................... 
5.คําตอบที่ไดคือเทาไร...................................................... 

                                                                            
 
 

“แมคามีมะเขือ  3,075 กโิลกรมั ตอนเชาขายไป 1,730 กิโลกรมั 
 ตอนบายขายไดอีก  450   กโิลกรัม แมคาเหลือมะเขือกี่กิโลกรมั” 

“นักรบมีเงินในธนาคาร  59,000  บาท นํามาฝากเพิ่ม  7,903 บาท  
จากนั้นถอนไปใช  6,500 บาท เขาเหลือเงินในธนาคารกี่บาท” 

งายมากเลยคะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามรปูแบบของฮนัเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณโจทยปญหาทีแ่ตละขอจะมีการคิด
คํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน  
 
มาตรฐานการเรียนรู  

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

 
  จุดประสงคการเรียนรู 

1.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคน นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหาคําตอบได 

2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหา      
การบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 
- นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม และมีความสนใจ กระตอืรือรนในการเรียน   
   - มีการจดบนัทึก  และปฏบิัติตามครู  
- ตอบปญหาอยางชัดเจน  และสนใจกับการตอบคําถามของเพื่อน   
-ทําแบบฝกหดัไดครบถวน   และแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด   
-ทําแบบฝกหดัเสร็จในเวลาที่กําหนด  

 
สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคน  
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหาการบวกและการลบระคน โดยใหนักเรยีนฝกหา
คําตอบจากโจทยปญหาการบวกและการลบระคน 
 2.ครูใหนักเรียนจับคู แลวใหนักเรียน แขงกนัหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและ     
การลบระคนที่ครูกําหนดให กลุมใดหาคาํตอบไดถูกตอง  และรวดเร็วที่สุดเปนฝายชนะ 
 ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ  เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหา
การบวกและการลบระคน นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบไดนอกจากนี้
นักเรียนจะสามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและ
การลบระคนที่กําหนดใหได 

2.ครูช้ีแจงกิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัตริะหวางเรียน   ไดแก  การจดบันทึกขณะเรยีน 
การทําแบบฝกหัด หรือแบบฝกหัดใหนกัเรยีนทราบ  

ขั้นสอน 
 1.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนมาใหนักเรียนชวยกนัอาน 
ดังนี ้
  

 
2.ครูใหนักเรียนสังเกตการวิเคราะหโจทยปญหา ของครู 
3. ครูเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบในการวิเคราะหโจทยปญหาลงในตาราง  KWDL ที่

ติดไวบนกระดาน  
4.ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนอีก 2 ขอ ใหนกัเรียนชวยกัน

วิเคราะหโจทย และหาคําตอบ 
5. ครูและนักเรียน สรุปบทเรียนรวมกนัเกีย่วกับการวเิคราะหโจทยปญหาการบวกและการ

ลบระคน การแสดงวิธีทํา และการหาคําตอบ 
ขั้นแสดงตัวอยาง 
1.ครูนําแถบโจทยปญหาการบวกและการลบระคนติดลงในตาราง ใหนักเรียนอาน     

พรอมกัน 

“ ชาวสวนขายลําไยไดเงนิ  28,352 บาท ขายสมไดเงิน  35,870 บาท ซ้ือตนพันธุพืชไป  
12,500    บาท ชาวสวนเหลือเงินเทาไร” 
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2.ครู แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL จากแถบโจทยปญหาที่ติดไว 
นักเรียนทําความเขาใจแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL และบันทึกตัวอยางคําตอบลงในสมุด 

ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
1.ครูใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจเกีย่วกับวิธีการวิเคราะหโจทยปญหา 

ของนักเรียนทัง้ชั้น และสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
2.ครูเขียนโจทยปญหาการบวก และการลบระคนบนกระดาน ใหนักเรยีนอานโจทย 

จากนั้นครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกนัฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี้ 
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบน

กระดาน 
4. ครู ใหนักเรยีนชวยกนัสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก และ     

การลบระคน 
ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
1.ครูมอบหมายกิจกรรมใหนกัเรียนปฏิบัติ พรอมทั้งอธิบายวิธีการในการทํากิจกรรม 
2.ครูแจกใบงานที่ 7 ใหนักเรยีนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน โดยครูคอยแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
3.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการทําใบงาน  
4.ครูใหนักเรียนที่เปนอาสาสมัครออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และ

คําตอบที่กลุมหาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และ
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาที่ถูกตอง 

ขั้นฝกโดยอิสระ 
1.ครูแจกแบบฝกหัดที่ 7 แลวช้ีแจงการทําแบบฝกหัด และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 7 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย  
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สื่อการเรียนรู 
 1.ตาราง  KWDL 
 2.ใบงานที่ 7  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 3.แบบฝกหัดที่ 7  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 7 
 2.ตรวจแบบฝกหัดที่ 7 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 7 
 2.แบบฝกหัดที่ 7  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   จงวเิคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
 

 “แมใหเงนิ ตุม  200 บาท ใหเงินเตีย้  500 บาท แลวแมยงัเหลือเงินอีก 4,789 บาท  
เดิมแมมีเงนิกีบ่าท” 

 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 

 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ตอบ................................................................................................................................................................................................................................. 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 “รานขายรองเทามีรองเทาอยูในราน  2,637  คู เดือนแรกขายได 258 คู  เดือนที่สองขายได 411 คู  
  จะเหลือรองเทาอยูในรานอกีกี่คู” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 

 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ตอบ................................................................................................................................................................................................................................. 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

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

                                    แบบทดฝกหัดที่ 7 
 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงใน 
                  ตาราง  KWDL  
 

1. กอลฟ ทํางานเก็บเงินได  100,000  บาท  ซื้อของขวัญใหไมค  25,670  บาท  จายคา 
   ซอมรถ  12,320  บาท กอลฟเหลือเงินกี่บาท 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 
 

 

ประโยคสัญลักษณ................................................................................................................................................................................ 
วิธีทํา 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ตอบ............................................................................................................................................................................................................................. 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................. 
วิธีทํา 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ตอบ............................................................................................................................................................................................................................... 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 
 

 

2.ปูใหเงินฉัน  500 บาท ใหเงินพี่  800 บาท ปูยังเหลือ
เงินอีก 8,500 บาท เดิมปูมีเงินกี่บาท 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

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

W : โจทยตองการ 
         ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 
 
 

 

ประโยคสัญลักษณ................................................................................................................................................................................ 
วิธีทํา 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ตอบ........................................................................................................................................................................................................................... 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 

3.  รถคันหนึง่บรรทุกชางหนัก 480 กิโลกรัม  
วัวหนัก 255 กิโลกรัม   คนขับหนัก  57 กิโลกรัม  

รถคันนี้บรรทุกน้ําหนักกี่กิโลกรัม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก     เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ในลักษณะของการรวมกันของ
ส่ิงของสองกลุม หรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มอียูเดิม ในการแกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะห
โจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวเิคราะหโจทยตามลําดบัดังนี ้

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

 
มาตรฐานการเรียนรู  

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 

 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได 

2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกนิ 100,000  นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณและหาคาํตอบได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม  คอื 
- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 
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สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการบวกบวกที่มีผลบวกไมเกนิ 100,000 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อนักเรียนเรียนเร่ืองโจทยปญหา
การบวกแลวนกัเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหา    โดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให        
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได    และเมื่อกําหนด
สถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกนิ 100,000  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบได 
 2.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบวก  โดยครูเขียนประโยคสัญลักษณการบวกแลวให
นักเรียนชวยกนัหาคําตอบ เชน  
   
  
 

3.ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน เลนเกมจับปลา โดยครูนําบัตรโจทยการบวกให
นักเรียนดู แลวใหแตละกลุมแขงกันคิดหาคําตอบ จากนั้นหาบัตรคําตอบรูปปลาที่ครูวางไวหนาชั้น
เรียน กลุมใดหาบัตรคําตอบไดถูกตองและมากที่สุดเปนฝายชนะ 
ตัวอยาง                                 

6,500  +  780  =   
                                          

546  +  3,750  =   
 
 4.ครูแนะนําและอธิบายเรื่องโจทยปญหาการบวก และการหาคําตอบโดยใชเทคนิค KWDL 
วามีขั้นตอนอยางไร และนักเรียนจะตองทาํอยางไรบางในแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL 
 5.ครูจัดแบงกลุมนักเรียนคละระดับความสามารถ  ใหนักเรียนตั้งชื่อกลุม และกําหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุม 
 ขั้นสอน 
 1.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกใหนกัเรียนชวยกันอาน ดังนี ้
 

7,280 

4,296 

1,800 + 485 =    ,  2,580 + 4,700 =  
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 2.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู

เสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกอกี 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวให
อาสาสมัครออกมาเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

4. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวกโดยใชเทคนิค KWDL 
ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนเขารวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.ครูทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.ครูแจกใบความรูที่ 1 และใบงานที่ 1 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติ

กิจกรรมในใบงาน 
4.ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม

หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแก
โจทยปญหาทีถู่กตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 1 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 1 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุความรูที่ไดรับ และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   

“ แมคามีไขไก  1,500  ฟอง  รับมาเพิ่มอีก  850 ฟอง แมคามีไขทั้งหมดกี่ฟอง” 
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3. ครูแจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนัน้ใหรางวัลกลุมทีป่ระสบความสําเร็จ 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.บัตรโจทยการบวก และบตัรคําตอบรูปปลา 
 2.ตาราง  KWDL 
 3.ใบความรูที่ 1 (โจทยปญหาการบวก) 
 4.ใบงานที่ 1  (โจทยปญหาการบวก) 
 5.แบบทดสอบยอยที่ 1  (โจทยปญหาการบวก) 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 1 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 1 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 1  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนแตละคนในกลุมชวยกันศกึษาเนื้อหาจากใบความรู แลวทําใบงานนะจะ  
 

ทบทวนการบวก 
 การบวกเปนการนําจํานวนสองจํานวนหรือหลายจํานวนมารวมกัน จํานวนที่ไดจากการ
รวมจํานวนเขาดวยกันแลวเรียกวา “ผลรวม”  หรือ  “ผลบวก” 
 การบวกเลขมขีั้นตอนคือ 
 1.ตั้งเลขแตละหลักใหตรงกนักอน 
 2.เริ่มบวกจากหลักหนวยกอน แลวจึงบวกหลักที่อยูถัดไปทางซายมือ  เชน 
   

 
 
 
 
 
 
 

  โจทยปญหาการบวกเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ในลักษณะ
ของการรวมกนัของสิ่งของสองกลุม หรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม ในการแกโจทยปญหาการบวก 
สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทย
ตามลําดับดังนี ้  K : โจทยกําหนดอะไรใหบาง 

W : โจทยตองการทราบอะไร 
D : ดําเนินการแกโจทยปญหาอยางไร 
L : คําตอบที่ไดคืออะไร 

การแกโจทยปญหาการบวก 

                  6,487  +  342  =   
วิธีทํา   6 ,  41   8   7 + 

         3    4   2  
   6 ,  8    2   9     
ตอบ     ๖,๘๒๙ 
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จากนั้นเราจะใชตาราง KWDL  มาชวยเพื่อใหสามารถมองเห็นโจทย และวิเคราะหโจทยได
งายยิ่งขึ้น ดังตวัอยางตอไปนี ้
 
โจทยปญหา  : เตามีเงิน6,430  บาท  คุณยาใหมาเพิ่มอีก  5,000 บาทในวันปใหม   
                       เตามีเงินทั้งหมดกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

เตามีเงิน 6,430  บาท   
คุณยาใหมาเพิ่มอีก  5,000 บาท 

W : โจทยตองการ 
        ทราบอะไร 

 

เตามีเงินทั้งหมดกี่บาท 
D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
ประโยคสัญลักษณ      6,430  +  5,000  =   
วิธีทํา เตามีเงิน                                         6 ,  4  3  0 +            บาท 
 คุณยาใหมาเพิ่มอีก               5 ,  0  0  0             บาท  
 เตามีเงินทั้งหมด      1 1 ,  4  3  0             บาท 
ตอบ     ๑๑,๔๓๐  บาท 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 

เตามีเงิน   11,430   บาท 
 

  
 

 
 
 
 

               

ไมยากเลยใชไหม ลองทําใบงานดูนะ แลวจะเห็นวางายมากเลย 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ  อยาลืมชวยสอนเพื่อน 
                ที่ทําไมไดดวยนะ  
จาหาคําตอบ (5 คะแนน) 
1. 3 ,560  +  412  =......................................... 2. 611  +  4,570  = ........................................ 
3. 5,780  +   3,756 =....................................... 4. 1,368  +  369  = ........................................ 

5. 3,690  +  2,507  = .......................................... 

 

ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให (5 คะแนน) 
“ในวนัแรกขายเสื้อไดเงนิ  4,520 บาท วันที่สองขายได  3,200 บาท รวมสองวันขายเสื้อไดกี่บาท” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ช่ือ.............................................................เลขที่................กลุม.......................................................... 
 

  แบบทดสอบยอยที่ 1   
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ขอละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน 
ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงในตาราง  KWDL  

 

1. จุกไปจายตลาดซื้อกับขาวมา   580  บาท  ซื้ออาหารสุนัขราคา  350  บาท จุกจายเงิน 
    ไปทั้งหมดกี่บาท  

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
 

 
 

 

งายมากเลยนะครับ 
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2. พอซื้อรองเทาราคา  1,500  บาท  แมซื้อกระเปาราคา 2,500  บาท พอและแม 
    ตองจายเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท  

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก     เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ในลักษณะของการรวมกันของ
ส่ิงของสองกลุม หรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มอียูเดิม ในการแกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะห
โจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวเิคราะหโจทยตามลําดบัดังนี ้

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

 
มาตรฐานการเรียนรู  

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง     
การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 

 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกนิ 100,000  นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได 

2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000   แสดงวธีิทํา 
เขียนประโยคสัญลักษณ และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกทีก่ําหนดใหได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม คอื 
- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 
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สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000    

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหา
การบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000  นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคาํตอบได 
นอกจากนี้   นกัเรียนจะยังสามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน   100,000     
แสดงวิธีทํา เขยีนประโยคสัญลักษณ และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกที่กําหนดใหได 
 2.ทบทวนบทเรียนเกีย่วกับโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 โดยใหนกัเรียน
ชวยกันหาวิเคราะหโจทย และหาคําตอบจากแถบโจทยปญหาการบวก  เชน   

 
   
 

               3.ครูใหนกัเรียนเลนเกมจับคู โดยครูใหนกัเรียนจับคูกัน แลวแจก บัตรที่มีโจทยปญหาการ
บวกใหคูละ 1 ใบ แตละคูตองคิดหาคําตอบแลวคนหาบตัรคําตอบที่ตรงกับคําตอบที่คิดไว ซ่ึงบัตร
คําตอบนั้น ครูจะซอนไวตามที่ตาง ๆในหอง  คูใดที่หาบัตรคําตอบไดเร็ว และถูกตองจะเปนผูชนะ 
ตัวอยาง           บัตรโจทยปญหาการบวก        บัตรคําตอบ  
   
  
   

 
 
 
 
4.ครูทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหาโดยใชตาราง  KWDL 

 ขั้นสอน 
 1.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกใหนกัเรียนชวยกันอาน ดังนี ้

   ปกอนนกออมเงินได  5,800  บาท  ปนี้นกออมเงินได  
655   บาท ตอนนี้นกออมเงนิไดทั้งหมดกีบ่าท 

14,074 

6,455 

“แมมีเงินในธนาคาร  5,800 บาท นําไปฝากเพิ่มอีก 2,500 บาท แมมีเงนิในธนาคารกีบ่าท” 

“ แมคามีสินคาในราน  11,500  ช้ิน รับมาเพิ่มอีก  25,000 ช้ิน แมคามีสินคาภายในรานทั้งหมดกี่ช้ิน” 

     มานีขายเสื้อไดเงิน   6,574  บาท  ขายกางเกงไดเงิน  
 7,500   บาท  มานีขายเสื้อและกางเกงไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
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 2.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบน

กระดาน จากนั้นครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกอีก 2 ขอ ใหนกัเรียนชวยกันวิเคราะห
โจทย แลวใหอาสาสมัครออกมาเขียนคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

4. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวกโดยใชเทคนิค KWDL 
ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนเขารวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.ครูทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.ครูแจกใบความรูที่ 2 และใบงานที่ 2 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติ

กิจกรรมในใบงาน 
4.ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม

หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแก
โจทยปญหาทีถู่กตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 2 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 2 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุความรูที่ไดรับ และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   
3. แจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนั้นใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 
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สื่อการเรียนรู 
 1.แถบโจทยปญหาการบวก 

2.บัตรโจทยการบวก และบตัรคําตอบ 
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบความรูที่ 2  (โจทยปญหาการบวก) 
 5.ใบงานที่ 2  (โจทยปญหาการบวก) 
 6.แบบทดสอบยอยที่ 2  (โจทยปญหาการบวก) 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 2 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 2 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 2  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนแตละคนในกลุมชวยกันศกึษาเนื้อหา 
                 จากใบความรูใหเขาใจ เสร็จแลวคอยทําใบงาน นะจะ  

 การแกโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค 
KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยโดยการตอบคําถามตามลําดับดงันี้ 

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

จากนั้นเราจะใชตาราง KWDL  มาชวยเพื่อใหสามารถมองเห็นโจทย และวิเคราะหโจทยได
งายยิ่งขึ้น ดังตวัอยางตอไปนี ้
 

โจทยปญหา  : แดนมีเงนิ  15,500  บาท  บีมมีเงินมากกวาแดน  10,700  บาท บีมมีเงินกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

แดนมีเงนิ  15,500  บาท   
บีมมีเงินมากกวาแดน  10,700  บาท 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร 

บีมมีเงินกี่บาท 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ      15,500  +  10,700  =   
วิธีทํา แดนมีเงนิ                                    1 51, 5 0 0+                       บาท 
 บีมมีเงินมากกวาแดน                  1 0 , 7 0 0                        บาท 
 บีมมีเงิน                                      2 6 , 2 0 0                         บาท 
ตอบ     ๒๖,๒๐๐   บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

บีมมีเงิน   26,200   บาท 
 

ทบทวนการแกโจทยปญหา
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ  อยางลืมชวยสอน 
                เพื่อนที่ทําไมไดดวยนะ  
 

  ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่
กําหนดให 
 

1. นักเดนิทางคนหนึ่ง เดือนแรกเขาเดนิทางไดเปนระยะทาง  1,963  กิโลเมตร 
เดือนตอมาเขาเดินทางได   เปนระยะทาง 1,879 กิโลเมตร รวมสองเดือนเขา
เดินทางไดเปนระยะทางเทาไร 

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
             

  กลุม............................................................. 
 

2. คุณมดดําไปเที่ยวภูเก็ตเสยีเงินคาเดินทางไป  35,600 บาท ตอมาเขา 
    ไปเที่ยวเชียงใหม เสียคาเดินทางไป 29,750 บาท คุณมดดําจายคา 
    เดินทางไปเที่ยวครั้งนี้ทั้งหมดเทาไร 
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แบบทดสอบยอยท่ี 2 
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ขอละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน 
 

ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงในตาราง  KWDL ท่ี 
กําหนดให   

 

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ............................................................................................................................................................................................................................... 

. 
L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

1. ติ๊กขายหนังสือวันแรกไดเงิน  6,450 
บาท วันที่สองขายไดมากกวาวันแรก  
750 บาท  วันที่สองติ๊กขายหนังสือไดเงิน
กี่บาท 
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2. คุณตามีเงินเก็บในธนาคาร  80,967  บาท ตอมาไดรับดอกเบี้ยเปนเงิน  5,600 บาท รวมแลวคุณตา 
    มีเงินเก็บกีบ่าท 

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการลบ      เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการลบเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะของ
การนําจํานวนหนึ่งออกจากจาํนวนหนึ่งทีก่าํหนดให หรือการเปรียบเทยีบจํานวนสองจํานวนวา
แตกตางกันอยางไร  ผลที่เหลือ หรือผลตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถ
วิเคราะหโจทยโดยใชเทคนคิ KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

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

 
มาตรฐานการเรียนรู  

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง     
การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 

 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 

2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา เขียน
ประโยคสัญลักษณและหาคาํตอบได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม คอื 
- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 
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สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการลบ และการวิเคราะหโจทยปญหาการลบ ที่มีตัวตั้งไมเกิน  100,000 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อนักเรียนเรียน เร่ือง โจทยปญหา
การลบแลวนกัเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบส่ิุงที่โจทยกําหนดให ส่ิงทีโ่จทย
ตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได   เมื่อกําหนดสถานการณโจทย
ปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบได   
 2.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการลบ  โดยใหนักเรยีนชวยกันหาคําตอบ เชน  
5,800 - 985 =    ,  6,580 - 4,700 =    
 3.ครูใหนักเรียน เลนเกมพีระมิดการลบ โดยครูแจกบตัรพีระมิดการลบใหนกัเรียนคนละ 1  
ใบ จากนั้น ใหนักเรียนแขงกนัหาผลลบที่เปนคําตอบของยอดพีระมดิใหได ใครหาไดเสร็จกอนและ
ถูกตอง เปนผูชนะ  
 
ตัวอยาง 
 

                  เฉลย 
 

   
 

                         เฉลย                      
 
 

 

290 
460 170 

820 360 190 
1,500 680 320 130 

 
        

   
1,500 680 320 130 

450 
500    50 

2,600 2,100 2,050 
8,900 6,300 4,200 2,150 

 
        

   
8,900 6,300 4,200 2,150 
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 4.ครูแนะนําและอธิบายเรื่องโจทยปญหาการลบ และการหาคําตอบโดยใชเทคนิค KWDL 
วามีขั้นตอนอยางไร และนักเรียนจะตองทาํอยางไรบางในแตละขั้นตอนของเทคนิค KWDL 
 ขั้นสอน 
 1.ครูนํากลอน “นกตก” มาใหนักเรยีนอาน ดังนี ้
 

 
           

 2.ครูถามกับนักเรียนเกี่ยวกับบทกลอน แลวใหนกัเรียนลองชวยกันคิดวาบทกลอนที่เปน
โจทยปญหานีแ้ตกตางจากโจทยปญหาที่เคยเรียนมาแลวอยางไร 
 3.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
4. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู

เสนอสถานการณโจทยปญหาการลบอีก 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวใหอาสาสมัคร
ออกมาเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

5.ครูใหนักเรียนเขารวมกนัสรุปเกี่ยวกับความแตกตางของโจทยปญหาการบวกกับโจทย
ปญหาการลบวาแตกตางกนัอยางไร และวธีิการแกโจทยปญหา เหมือนหรือตางกันอยางไร 

ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนรวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.ครูทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.ครูแจกใบความรูที่ 3 และใบงานที่ 3 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติ

กิจกรรมในใบงาน 

“นกตก” 
 ดูซิดูนกบนิอยูแปดรอยตวั  เจอยิงรัวตกลงมาตายเปนแถว  
       เจ็ดสิบเกาตัวนก  ลมเปนแนว                ยุงซะแลวยังมนีกเหลือกี่ตัว 
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4.ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม
หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแก
โจทยปญหาทีถู่กตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 3 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 3 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหโจทยปญหา  และให

นักเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   
3. แจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนั้นใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.บัตรพีระมิดการลบ 
 2.กลอน “นกตก”  
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบความรูที่ 3 (โจทยปญหาการลบ) 
 5.ใบงานที่ 3  (โจทยปญหาการลบ) 
 6.แบบทดสอบยอยที่ 3  (โจทยปญหาการลบ) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 3 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 3 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 3  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนทุกในกลุมชวยกันศกึษาเนื้อหาจากใบความรู  พยายามทําความเขาใจ   
                เสร็จแลวจึงทําใบงาน กันนะ  

 
 
 
 

 

ความรูเก่ียวกับโจทยปญหาการลบ 
โจทยปญหาการลบเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะของ

การนําจํานวนหนึ่งออกจากจาํนวนหนึ่งทีก่าํหนดให หรือการเปรียบเทยีบจํานวนสองจํานวนวา
แตกตางกันอยางไร  ผลที่เหลือ หรือที่ตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถ
วิเคราะหโจทยโดยใชเทคนคิ KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยโดยการตอบ
คําถามตามลําดับดังนี ้

 
 
 
 
 
จากนั้นเราจะใชตาราง KWDL  มาชวยเพื่อใหสามารถมองเห็นโจทย และวิเคราะหโจทยได

งายยิ่งขึ้น ดังตวัอยางตอไปนี ้

 

ทบทวนการลบ 
ในการลบนั้นเราจะตองนําเลขที่มีจํานวนมากตั้งกอน แลวนําจํานวนที่
นอยกวาเปนตวัลบ  เวลาลบเราก็จะตองลบจากหลักหนวยกอน แลวคอย
ลบตัวเลขถัดไปทางซายมือ    อยางนี ้  9  ,  87 17  0 – 

                                                  9  ,  7   8  0 
                                           9  0 

*อยาลืมวาเลขนอยลบเลขมากไมไดนะ เราตองขอยืม ดูทีต่ัวอยางนะ* 
 

K : โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
W : โจทยตองการทราบอะไร 
D : ดําเนินการแกโจทยปญหาอยางไร 
L : คําตอบที่ไดคืออะไร 
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โจทยปญหา  : แดจังกึมมีที่ดนิ  150 ไร แบงใหลูกสาว 70 ไร แดจังกึมเหลือที่ดินกี่ไร 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

แดจังกึมมีที่ดนิ  150 ไร 
ใหลูกสาว 70 ไร 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร แดจังกึมเหลือที่ดินกี่ไร 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ      150 -  70  =   
วิธีทํา แดจังกึมมีที่ดนิ                              10 15  0  -                 ไร 
 แบงใหลูกสาว                                     7  0                    ไร 
 เหลือที่ดิน                                      0   8  0                    ไร            
ตอบ     ๘๐   ไร 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร แดจังกึมเหลือที่ดิน   80   ไร 

 
โจทยปญหา  : วันแรกมอสขายลิ้นจี่ไดเงิน  6,050 บาท วนัที่สองขายได  
7,600 วันที่สองขายไดมากกวา วนัแรกกี่บาท   (ขอนี้สังเกตคําวา 
“มากกวา”  เราตองเอาไปลบเพราะถาบวก   มอสจะไดเงิน  13,650  บาท 
ซ่ึงมากเกินไป เปนไปไมได) 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

วันแรกมอสขายลิ้นจี่ไดเงิน  6,050 บาท 
วันที่สองขายได  7,600  บาท 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร วันที่สองขายไดมากกวาวนัแรกกี่บาท   

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ      7,600 -  6,050  =    
 (สังเกตไหมวาเราตองเอาเลขตัวแรกเปนตวัตั้ง) 
วิธีทํา วันที่สองขายได                       7,  65 10   0  -                   บาท 
              วันแรกขายได                         6,  0    5   0              บาท 
 วันที่สองขายไดมากกวาวันแรก           1,  5   5   0               บาท 
 ตอบ     ๑,๕๕0  บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร วันที่สองขายไดมากกวาวนัแรก    1,550   บาท   
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําใบงานใหครบทุกขอ  อยาลืมชวยสอนเพื่อนดวยนะ  
จงหาผลลบ 
1.   5,890  -  4,768 = ..................................... 2.   3,657  -  3,567 = .................................... 
3.   9,120 –  8,257 = ..................................... 4.   6,750  -  1,200 = ................................... 
5.  20, 631 -  1,450 = ..................................... 6.   11,112  -  2,361 = .................................. 
 

      
“แมคาขายลูกชิ้นตอนเชาไดเงิน  1,257  บาท ตอนบายขายลูกชิ้นไดเงิน  1,350 บาท ตอนบายขาย
ลูกชิ้นไดเงนิมากกวาตอนเชากี่บาท” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
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ช่ือ................................................................เลขที่................กลุม....................................................... 
 

แบบทดสอบยอยท่ี 3 
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน 
ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยลงในตาราง  KWDL ที่กําหนดให   
 

 
 
1. จุกซื้อลิ้นจี่ไปขาย    590  กโิลกรัม  ขายไปแลว  78  กโิลกรมั 
จุกตองขายลิ้นจี่อีกกี่กิโลกรัมจึงจะหมด   

 
 
   

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

                                                                        
 

2. พอไปซื้อคอมพิวเตอรราคา   16,580  
บาท  ซื้อเตารีดราคา  950  บาท พอซื้อ
คอมพิวเตอรราคาแพงกวาเตารีดกี่บาท 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการลบ      เวลา       2     ช่ัวโมง 
 

สาระสําคัญ 
โจทยปญหาการลบเปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ประกอบดวยคําถามในลักษณะของ

การนําจํานวนหนึ่งออกจากจาํนวนหนึ่งทีก่าํหนดให หรือการเปรียบเทยีบจํานวนสองจํานวนวา
แตกตางกันอยางไร  ผลที่เหลือ หรือที่ตาง เรียกวา “ผลลบ”  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถ
วิเคราะหโจทยโดยใชเทคนคิ KWDL ไดโดยอานโจทยใหเขาใจและวิเคราะหโจทยตามลําดับดังนี ้

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

 

มาตรฐานการเรียนรู  
ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง     

การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา 

 และหาคําตอบได 
2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขยีนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทําและหา

คําตอบจากโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 
3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม  คอื 

- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 
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สาระการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาการลบ และการวิเคราะหโจทยปญหาการลบ ที่มีตัวตั้งไมเกิน  100,000 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  คือ  เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหา 
การลบ นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคาํตอบได  จากนั้นนักเรียนจะสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณแสดงวิธีทํา  และหาคําตอบจากโจทยปญหาการลบที่
กําหนดใหได 
 2.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน  100,000  และโจทยปญหาการลบ 
โดยใหนักเรียนสรุปลักษณะของโจทยปญหาการลบ และวิธีการวิเคราะหโจทยปญหาการลบ 
 3.ครูแบงนักเรยีนออกเปน 5 กลุม แตละกลุมจะไดรับ บัตรคําตอบที่เหมือนกัน กลุมละ 1 
ชุด ใหแตละกลุมแขงกันหาบัตรโจทยปญหาการลบซึ่งครูติดไวบนกระดาน ใหไดโจทยปญหาที่
ตรงกับบัตรคําตอบ  กลุมใดจับคูไดมาก และถูกตองที่สุดเปนฝายชนะ 
 
ตัวอยาง  บัตรคําตอบ   บัตรโจทยปญหาการลบ 
  
  
 
 
 
 
 

ขั้นสอน 
 1.ครูติดแถบโจทยปญหาการลบใหนักเรยีนอาน ดังนี ้
 
 
 
  
 

2,280 พอไดรับเงินเดือน  9,820 บาท ใหแมเพื่อเปน
คาใชจาย  7,540 บาท พอจะเหลือเงินกี่บาท 

6,830  แมคาซื้อฝรั่งมาขาย 7,560 ผล  ขายสงให
โรงงาน  730 ผล แมคาเหลือฝรั่งไวขายก่ีผล 

“แมมีเงิน  5,500 บาท พอมีเงิน 6,500 บาท พอมีเงินมากกวาแมกี่บาท” 
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2.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน จากนั้นครู

เสนอสถานการณโจทยปญหาการลบอีก 2 ขอ ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย แลวใหอาสาสมัคร
ออกมาเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่เพื่อนบอก 

4. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาการลบโดยใชเทคนิค KWDL 
ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนรวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.ครูทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.ครูแจกใบความรูที่ 4 และใบงานที่ 4 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติ

กิจกรรมในใบงาน 
4.ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม

หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแก
โจทยปญหาทีถู่กตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 4 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 4 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนักเรยีนเขารวมกันสรุปความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวธีิการวิเคราะหโจทยปญหา  และ

ใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   
3. แจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนั้นใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 
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สื่อการเรียนรู 
 1.บัตรโจทยปญหาการลบ และคําตอบ 
 2.แถบโจทยปญหาการลบ 
 3.ตาราง  KWDL 
 4.ใบความรูที่ 4  (โจทยปญหาการลบ) 
 5.ใบงานที่ 4  (โจทยปญหาการลบ) 
 6.แบบทดสอบยอยที่ 4  (โจทยปญหาการลบ) 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 4 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 4 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 4  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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ทบทวนความรูเก่ียวกับโจทยปญหาการลบ 
  ในการแกโจทยปญหาการลบ สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดยอาน

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

 

 
โจทยปญหา  : ชาวสวนเก็บสม  3,675  ผล คัดเปนผลใหญ 1,487 ผล จะเหลือเปนสมผลเล็กกี่ผล 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

ชาวสวนเก็บสม  3,675  ผล 
คัดเปนผลใหญ 1,487 ผล 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร จะเหลือเปนสมผลเล็กกี่ผล 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ      3,675  -  1,487   =   
วิธีทํา ชาวสวนเก็บสม                             3,   65  716 15  -     ผล 
 คัดเปนผลใหญ                              1,   4   8    7         ผล 
 เปนสมผลเล็ก                                2,   1   8    8         ผล     
ตอบ     ๒,๑๘๘  ผล 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร จะเหลือเปนสมผลเล็ก 2,188  ผล 

  

เราสามารถใชตาราง KWDL  มาชวยเพื่อใหสามารถมองเห็น
โจทย และวิเคราะหโจทยปญหาไดงายยิ่งขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนทุกในกลุม ชวยกันศกึษาเนื้อหาจากใบความรู  
   พยายามทําความเขาใจ  เสร็จแลวคอย   ทําใบงาน กนันะ  
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดจากใบงานแลว  อยางลืมชวยสอนเพื่อนที่ทํา 
                ไมไดดวยนะ  

ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
“เทงซื้อคอมพิวเตอร ราคา 25,600  บาท หม่ําขอซื้อตอเทงมาในราคา  32,000 บาท  

เทงไดกําไรกี่บาท” 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 
 

ชื่อกลุม............................................................... 
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ช่ือ................................................................เลขที่................กลุม....................................................... 
 

แบบทดสอบยอยท่ี 4 
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ขอละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน 
ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงในตาราง  KWDL  

 

 
1.โรงเรียนแหงหนึ่งมีนกัเรียนทั้งหมด  5,230 คน  
เปนนักเรียนชาย    2,467  คน  เปนนกัเรียนหญิงกี่คน 
  

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

326

 
  
 

 
 
 
 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
 

 

 

2. นอยมีเงินเกบ็   50,600  บาท  นิดมีเงินเกบ็  
34,000 บาท   นอยเก็บเงินไดมากกวานดิกีบ่าท 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ   เวลา       2     ช่ัวโมง 
 

สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกอาจจะมีคําที่แสดงการบวก เชนคําวา   เพิ่มขึ้น   รวม  กับอีก  ไดมาอีก 
ฯลฯ   โจทยปญหาการลบมักมีคําวา   เหลือ   ลดลง   มากกวา   นอยกวา   ตองหาเพิม่อีก   ฯลฯ   ใน            
การแกโจทยปญหาจะตองพจิารณา   และอานโจทยปญหาใหเขาใจ     นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถงึ
คําตอบที่ได วามากขึ้น หรือลดลง 
 

มาตรฐานการเรียนรู  
ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง 

การดําเนนิการตางๆ และสามารถใชในการดําเนินการแกปญหาได 
 ค 6.1   มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.3   มีความสามารถในการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 

 

 จุดประสงคการเรียนรู 
1.สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ

ทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 
2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา เขยีนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา และ         

หาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบที่กําหนดใหได 
3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม  คอื 

- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 

 
สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อนักเรียนเรียน เร่ืองโจทยปญหา
การบวก และโจทยปญหาการลบแลว นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่
โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหา   
การลบที่กําหนดใหได  และนักเรียนจะสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขียนประโยคสัญลักษณ  
แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและการลบที่กําหนดใหได 
 2.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับโจทยปญหาการบวกและการลบ  โดยใหนักเรยีนชวยกัน
วิเคราะหโจทยดวยปากเปลา และชวยกนัหาคําตอบ เชน  

 
  ขั้นสอน 
 1.ครูนําภาพสนิคาที่มีราคาดานลาง 2 ภาพ มาใหนกัเรียนดู แลวแตงโจทยปญหา 2 ขอ ให
นักเรียนพิจารณาวา โจทยปญหาที่แตงเปนโจทยปญหาการบวก หรือโจทยปญหาการลบ เชน 

                                   
                  25,450 .-    9,950.- 

               ภาพที่ 1                                                    ภาพที่ 2 

“โรงเรียนแหงหนึ่งมีโตะ 4,570 ตัว ไดรับบริจาคมาอีก 750 ตัว โรงเรียนแหงนี้ มีโตะทัง้หมดกี่ตวั”  

“ที่หางบิ๊กซี ส่ังซ้ือกระดาษมาขาย  5,500 รีม  วันนี้ขายกระดาษไปได 672  รีม  ที่หางบิ๊กซียังเหลือ
กระดาษอีกกี่รีม” 

โจทยขอที่ 1  : คอมพิวเตอรราคาเครื่องละ  25,450  บาท โซฟาราคาตัวละ 9,950 บาท สินคาทั้งสอง 
                        ชนิด มีราคารวมกันเทาไร (การบวก) 
โจทยขอที่ 2  : คอมพิวเตอรราคาเครื่องละ  25,450  บาท โซฟาราคาตัวละ 9,950 บาท คอมพิวเตอร 

          ราคาแพงกวาโซฟาที่บาท (การลบ) 
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 2.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบนกระดาน  
4.ครูแนะนํานกัเรียนวาบางครั้งเราสามารถสังเกตไดวาโจทยปญหาการบวกอาจจะมีคาํที่

แสดงการบวก เชน คําวา เพิม่ขึ้น รวม กับอีก ไดมาอีก ฯลฯ โจทยปญหาการลบมักมีคําวา เหลือ 
ลดลง มากกวา นอยกวา ตองหาเพิ่มอีก ฯลฯ ในการแกโจทยปญหาจะตองพิจารณา และอานโจทย
ปญหาใหเขาใจ นอกจากนี้ ยงัตองพิจารณาถึงคําตอบที่ได วามากขึ้น หรือลดลง    

5.ครูแบงนักเรยีนออกเปน 6 กลุม  แตละกลุมจะไดรับปายการบวก  และปายการลบ 
 
 
 
 
 
6.แตละกลุมสงตัวแทนออกมากลุมละ  1  คน  ใหตวัแทนของแตละกลุมฟงโจทยปญหาที่

ครูอานจากนั้นพิจารณาวา โจทยปญหาที่ครูอานนั้นเปนโจทยปญหาการบวก  หรือโจทยปญหาการ
ลบ เมื่อครูใหสัญญาณ ใหตวัแทนกลุมยกปายการบวก  หรือปายการลบที่ตนคิดวาเปนคําตอบที่
ถูกตอง 

7.ครูใหนักเรียนในชั้นชวยกนัเฉลยคําตอบ ครูใหคะแนนกลุมของนักเรยีนที่ตอบถูก    
จากนั้นใหตวัแทนกลุมคนตอไปออกมาเลนเกมสลับกันไป  เมื่อครบ  15  ขอกลุมใดไดคะแนนมาก
ที่สุดเปนฝายชนะ 

ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนเขารวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.ครูทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.ครูแจกใบความรูที่ 5 และใบงานที่ 5 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติ

กิจกรรมในใบงาน 

  — 
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4.ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม
หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแก
โจทยปญหาทีถู่กตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 5 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 5 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหโจทยปญหา  และให

นักเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   
3. แจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนั้นใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.ภาพสินคาทีม่ีราคาดานลาง 2 ภาพ 
 2.ตาราง  KWDL 

3.ปายการบวก และปายการลบ 
 4.ใบความรูที่ 5  (โจทยปญหาการบวกและการลบ) 
 5.ใบงานที่ 5  (โจทยปญหาการบวกและการลบ) 
 6.แบบทดสอบยอยที่ 5  (โจทยปญหาการบวกและการลบ) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการวัดผลและประเมินผล 
 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 5 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 5 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 5 
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนชวยกนัศึกษา ใบความรูที่ครูแจกให อภิปราย 
                ซักถามความเขาใจกับเพื่อนในกลุมจากนัน้กท็ําใบงานนะ 
 

บางครั้งเราสามารถสังเกตไดวาโจทยปญหา  ไมไดมี แตโจทยปญหาการบวกอยางเดียว 
หรือจะมแีคโจทยปญหาการลบ  แตโจทยอาจจะปะปนกนัไป ทั้งการบวก และการลบ   

ในการแกโจทยปญหา เราจึงตองอาน ทําความเขาใจ และวิเคราะหโจทยเสียกอน 
 

 
 
ตัวอยาง โจทยปญหา  : เสกโลโซขายกีตารไปไดเงนิมา  3,500 บาท ขายกลองชุดไดเงิน 9,870 บาท  
                                      เสกไดเงินทั้งหมดกีบ่าท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

เสกโลโซขายกีตารไปไดเงนิมา  3,500 บาท 
ขายกลองชุดไดเงิน 9,870 บาท 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร เสกไดเงนิทั้งหมดกี่บาท 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

(ขอนี้ตองเอาไปบวกเพราะเสกขายของ 2 อยาง เงินที่ไดจึงตองมากกวา
จํานวนเงินที่โจทยกําหนดให) 
ประโยคสัญลักษณ      3,500  +  9,870   =    
วิธีทํา เสกโลโซขายกีตารไปไดเงนิมา     13, 5 0 0  +      บาท 
              ขายกลองชุดไดเงิน                         9, 8 7 0         บาท 
              เสกไดเงินทั้งหมด                         13, 3 7 0         บาท 
ตอบ     ๑๓,๓๗๐  บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร เสกไดเงนิทั้งหมด  13,370  บาท 

 

โจทยปญหาการบวกอาจจะมีคําที่แสดงการบวก เชน เพิม่ขึ้น รวม      
กับอีก ไดมาอกี ฯลฯ  
โจทยปญหาการลบอาจมีคําวา เหลือ ลดลง มากกวา นอยกวา            
ตองหาเพิ่มอีก ไดกําไร  ขาดทุน  ฯลฯ 
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โจทยปญหา  : เสกโลโซขายกีตารไปไดเงนิมา  3,500 บาท ขายกลองชุดไดเงนิ 9,870 บาท เสก 
                       ขายกลองชุดแพงกวากีตารเทาไร 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

เสกโลโซขายกีตารไปไดเงนิมา  3,500 บาท 
ขายกลองชุดไดเงิน 9,870 บาท 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร เสกขายกลองชุดแพงกวากีตารเทาไร 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

(ขอนี้ตองเอาไปลบเพราะเสกขายกลองแพงกวากตีาร คําตอบที่ไดตองมี
จํานวนนอยกวาตัวเลขที่โจทยกําหนดให) 
ประโยคสัญลักษณ     9,870  -  3,500    =    (อยาลืมเอาเลขตัวแรกเปน
ตัวตั้งนะ) 
วิธีทํา ขายกลองชุดไดเงิน                         9, 8 7 0  -         บาท 
              ขายกตีารไดเงิน                              3, 5 0 0            บาท 
              เสกขายกลองแพงกวา                    6, 3 7 0            บาท 
 
ตอบ     ๖,๓๗๐  บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร เสกขายกลองแพงกวากีตาร  6,370  บาท 

                                                                   
 
                       

 
 

                                                   

โอว... มันไมยากจริงๆ เราเขาใจแลว 

เขาใจแลวก็ทําใบงานสิ .... เหมียว 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบทุกขอ  อยางลืมชวยสอน 
                 เพื่อนที่ทําไมไดดวยนะ  
ตอนที่ 1  จงอานโจทยปญหาท่ีกําหนดให แลวเขียนคําตอบลงในชองวาง 

 

“ซื้อรองเทาราคา  199  บาท ใหธนบัตรใบละ 1,000 บาท 1 ใบ จะไดรับเงินทอนเทาไร” 
 

1.โจทยกําหนดอะไรใหบาง......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.โจทยตองการทราบอะไร.......................................................................................................... 
3.จากโจทยสามารถใชวิธีการใดในการหาคําตอบ....................................................................... 
4.จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร.............................................................. 
5.จากโจทยคําตอบที่ไดคืออะไร.................................................................................................. 

 

ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
“รานคาติดราคาขายโทรทัศนไว  15,000  บาท ลดราคาให 2,530 บาท จะซื้อโทรทัศนได 
  ในราคาเทาไร” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
  
“จุกซื้อกลองถายรูปมาราคา  9,850 บาท  ขายตอใหเพื่อนไดกําไร  
800 บาท จุกขายกลองถายรูปไปในราคาเทาใด” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ช่ือ................................................................เลขที่................กลุม.................................................... 
 

แบบทดสอบยอยที่  5 
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คะแนนเต็ม  11 คะแนน 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนอานโจทยปญหาที่กําหนดให จากนัน้เติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง 
                (5 คะแนน) 
“แมยอยซื้อผามาพับละ  2,500 บาท ขายไปเพียง  2,150  บาท แมยอยขาดทุนไปเทาไร ” 

1.โจทยกําหนดอะไรใหบาง......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.โจทยตองการทราบอะไร.......................................................................................................... 
3.จากโจทยสามารถใชวิธีการใดในการหาคําตอบ....................................................................... 
4.จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร.............................................................. 
5.จากโจทยคําตอบที่ไดคืออะไร.................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบลงในตาราง   KWDL  (6 คะแนน) 
1. ครูรัญสูง   158 เซนติเมตร  ฮูโตสูงกวาครูรัญ     62  เซนติเมตร ฮูโตสูงกี่เซนติเมตร 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
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2.ไมไผทอนแรกยาว  150 เซนติเมตร  ไมไผทอนที่สองยาวกวาทอนแรก  90 เซนติเมตร   
   ไมไผทอนที่สองยาวกี่เซนติเมตร  

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 

ในการหาคําตอบของโจทยการบวกและการลบระคนที่มีเครื่องหมาย (  )  นั้น ใหหาคาของ
จํานวนคูที่อยูในเครื่องหมาย (  ) กอน แลวจงึไปบวก หรือไปลบกับจํานวนที่เหลือ 

โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณทีโ่จทยปญหาทีแ่ตละขอจะมกีารคิด
คํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน  
 
มาตรฐานการเรียนรู  

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

 
  จุดประสงคการเรียนรู 

1.สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ  และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 

2.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคน นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา  เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม  คอื 
- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 

 
สาระการเรียนรู 

การแกโจทยการบวกและการลบระคน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ เมื่อนักเรียนเรียน เร่ือง โจทยปญหา 
การบวก และการลบระคน แลว นักเรียนจะสามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยระบุส่ิงที่
โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการทราบ และวิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่
กําหนดใหได    และนักเรียนยังจะตองสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขยีนประโยคสัญลักษณ 
แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 
 2.ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบวกและการลบระคน  โดยครูนําแถบประโยคสัญลักษณ
การบวก และการลบระคนของจํานวนที่มี สองหลักมาใหนักเรยีนฝกชวยกันคิดหาคําตอบการบวก
ลบระคน เชน 
 
   
 
 3.ครูแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ 2 แบบ คือ  
 

แบบที่ 1 (คิดเรียงตัว) แบบที่ 2  (คิดในวงเล็บกอน) 
วิธีทํา                   99 - 

42 
     57   + 

36 
93 

 
ตอบ   ๙๓    

วิธีทํา                42 + 

36 
78 

   99   - 

78 
21 

ตอบ   ๒๑ 

 
 4.ครูใหนักเรียนสังเกตการคดิหาคําตอบทัง้ 2 แบบ และคําตอบที่ได 
 ขั้นสอน 
 1.จากโจทยการบวกและการลบระคน ครูใหนักเรยีนแสดงความคิดเหน็วาคําตอบของแบบ
ที่ 1 หรือแบบที่ 2 ที่เปนคําตอบที่ถูก และพยายามหาขอสรุปที่ถูกตอง 

99  -  (  42  +  36  )   =    
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 2.ครูแนะนําวาการหาคําตอบที่ถูกตองของการบวกและการลบระคนนั้นตองหาคําตอบของ
จํานวนคูที่อยูในเครื่องหมาย (  )  กอน แลวจึงนําไปบวก หรือลบกับจํานวนทีเ่หลือ 
 3.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนมาใหนักเรียนชวยกนัอาน 
ดังนี ้

  
4.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
5.ครูเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบน

กระดาน   จากนั้นครู แนะนําการวิเคราะหในขั้น   D    แสดงวิธีคิดแลวแปลเปนประโยคสัญลักษณ
วา ในการแกโจทยปญหาการบวก และการลบระคนในแตละขอจะมีการคิดคํานวณมากกวา 1 
ขั้นตอน ดังนัน้เราจะตองวิเคราะหใหไดกอนวา โจทยถามหาอะไร แลวเราจะตองคดิทําส่ิงใดกอน
เปนขั้นตอนแรกใหใสวงเล็บ เชน จากตวัอยางโจทยปญหาการบวกลบระคนขางตนโจทยถามวา น้าํ
เหลือเงินเทาไร ส่ิงที่ตองคิดกอนคือ น้ํามีเงินเทาไร ก็จะไดจาก  
 
 

(น้ํามีเงิน  +  พอใหอีก) =  (3,450  +  500)   
โจทยถามวาน้าํเหลือเงินเทาไร ดังนั้น จะตองลบออกดวยนําเงินไปซื้อจกัรยาน 1,500 บาท 
ดังนั้นประโยคสัญลักษณทีไ่ดจึงเปน 
(น้ํามีเงิน  +  พอใหอีก)-ซ้ือจักรยาน  =น้ําเหลือเงิน 
  (3,450  +  500)   -  1,500 =  
 
6.ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนอีก 2 ขอ ใหนกัเรียนชวยกัน

วิเคราะหโจทย และหาคําตอบ 

“ น้ํามีเงิน 3,450 บาท พอใหอีก 500 บาท น้ํานําเงินไปซื้อจักรยาน 1,500 บาท  น้ําเหลือเงินกี่
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7. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียนรวมกันเกีย่วกับการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก
และการลบระคน 

ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนเขารวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.นักเรียนทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.นักเรียนรับใบความรูที่ 6 และใบงานที่ 6 ใหสมาชิกของแตละกลุมรวมกันศึกษา และ

ปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน 
4.นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุมหาได 

จากนั้นครแูละนักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาที่ถูกตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 6 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 6 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหโจทยปญหา  และให

นักเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   
3. แจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนั้นใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.แถบประโยคสัญลักษณการบวกลบระคน 
 2.ใบความรูที่  6 (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 3.ใบงานที่ 6  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 4.แบบทดสอบยอยที่ 6  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 6 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 6 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 6  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันศึกษา ทําความเขาใจกับใบความรูที่ครูแจกให พรอมทั้ง 
                 อภิปราย   ซักถามความเขาใจกบัเพื่อนในกลุม  จากนั้นก็ทําใบงานนะครับ 

                                                
                                        ในการหาคําตอบของการบวกและการลบระคนที่มีเครื่องหมาย (  )  นั้น  

                                           ใหหาคาของจํานวนคูที่อยูในเครื่องหมาย (  ) กอน แลวจึงไปบวก หรือ 
                                           ไปลบกับจํานวนที่เหลือ  เชน      (  370  +  36    ) -  102   =   

 

วิธีทํา                  13 7 0  +      ( ตองคํานวณในวงเล็บกอน) 
             3 6 
     4 0 6  - 

      1 0 2         (เสร็จแลวจึงคํานวณจํานวนที่ไมไดอยูในวงเล็บ) 
     3 0 4         (ไดคําตอบแลว)            

ตอบ     ๓๐๔   
 

ดังนั้น โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณที่โจทยปญหาที่แตละขอจะมี
การคิดคํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน เชน  

 

โจทยปญหา  : แมคาซ้ือขาวโพดมา  70 ฝก ตมแลวขายไป  62  ฝก ตอมาซื้อเพิ่มอีก 50 ฝก แมคา 
                       ตองขาย ขาวโพดอีกกี่ฝกจึงจะหมด 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

แมคาซ้ือขาวโพดมา  70 ฝก 
ตมแลวขายไป  62  ฝก 
ซ้ือเพิ่มอีก 50 ฝก 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร แมคาตองขายขาวโพดอีกกี่ฝกจึงจะหมด 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

(แมคาขายขาวโพดไปดังนัน้ ขาวโพดตองลดลง จึงตองเอา 70 มาลบกับ 62 
กอน ตอมาซื้อเพิ่ม ดังนัน้ขาวโพดตองมากขึ้น วิธีการตอไปจึงตองเอามา
บวกกับ 50  สามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดดังตอไปนี้) 
ประโยคสัญลักษณ      (70 -  62 ) +  50  =    
 

ทบทวนการ
บวกลบระคน 
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วิธีทํา แมคาซ้ือขาวโพดมา                67  10  -             ฝก 
              ตมแลวขายไป                          6   2                ฝก 
              เหลือขาวโพด                           0   8   +            ฝก 
              ซ้ือมาเพิ่มอีก                            5   0                 ฝก  
              แมคาตองขายขาวโพดอีก        5   8                 ฝก 
ตอบ     ๕๘  บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร แมคาตองขายขาวโพดอีก   58   ฝก  จึงจะหมด 

 
โจทยปญหา  : ซ้ือเส้ือราคาตัวละ   199 บาท  จํานวน 2 ตวั ใหธนบัตรใบละ 500 บาท จะไดรับเงิน 
                       ทอนเทาไร 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

ซ้ือเส้ือราคาตัวละ   199 บาท   
จํานวน 2 ตัว 
ใหธนบัตรใบละ 500 บาท 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร จะไดรับเงินทอนเทาไร 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 

 

(เราซื้อเส้ือตัวละ 199 บาท 2 ตัว ดังนัน้ ราคาเสื้อทั้ง 2 ตัว = 199 + 199 
จากนั้นเราจายเงินดวยธนบัตรใบละ 500 บาท เงินของเราจึงลดลง  ตองเอา
ไปลบกับราคาสินคาที่ตองจาย จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดดังนี้) 
 

ประโยคสัญลักษณ     500  -  (199  + 199 )     =    
วิธีทํา ซ้ือเส้ือราคาตัวละ                  11  19  9  +     บาท   
              จํานวน 2 ตัว                          1   9  9         บาท   
              เสื้อ2 ตัวราคา                         3   9  8         บาท   (พักเอาไวกอน) 
             ใหธนบัตรใบละ                     54  09

10   -     บาท 
              เสื้อ2 ตัวราคา                         3   9  8          บาท 
             จะไดรับเงินทอน                    1   0  2          บาท  
ตอบ     ๑๐๒  บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

จะไดรับเงินทอน   102  บาท 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดจากใบงานใหครบ แลวชวยสอนเพื่อนดวยนะ  

ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
 

  
 

“โรงเรียนมีโตะ 5,630 ตัว ไดรับบริจาคอีก 1,234 ตวั คัดโตะ 
ตัวที่ชํารุดออกไป 450 ตัว จะเหลือโตะกี่ตัว” 

 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 “ฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงไก  4,500 ตัว ขายออกไป 2,350 ตัว ซื้อลกูไกมาเพิ่มอีก 2,031 ตัว 
ขณะนี้ที่ฟารมมีไก ทั้งหมดกี่ตัว” 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 

 
                             
 
 

 
กลุม 
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ช่ือ................................................................เลขที่................กลุม........................................................ 
 

แบบทดสอบยอยท่ี 6 
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2  ขอ ขอละ  3  คะแนน คะแนนเต็ม  6 คะแนน 
                ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหา 
                 ลงในตาราง  KWDL ที่ กําหนดให 

 
 
 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 

 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 
 

“แมคามีมะละกอ  175 ผล  ตอนเชาขายไป  30 ผล  
ตอนบายขายไดอีก  50 ผล แมคาเหลือมะละกอกี่ผล” 
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K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 
 
 
 

“พอใหเงินนิด  2,000 บาท แมใหเพิ่มอีก  1,500 บาท 
เดิมนิดมีเงิน  3,450  บาท ขณะนี้นิดมีเงนิกี่บาท” 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่   3 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบระคน   เวลา       2     ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณทีโ่จทยปญหาทีแ่ตละขอจะมกีารคิด
คํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน  
 
มาตรฐานการเรียนรู  

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

 
  จุดประสงคการเรียนรู 

1.เมื่อกําหนดสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคน นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา และหาคําตอบได 

2.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขยีนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา และหา
คําตอบจากโจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 

3.นักเรียนแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เหมาะสม  คอื 
- นักเรยีนมีการสรางความคุนเคยภายในกลุม 
- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
- มีการยกยองใหกําลังใจสมาชิกในกลุม 
-  สามารถใชเหตุผลในการขจัดความขัดแยงที่เกดิขึ้นภายในกลุม 

 
สาระการเรียนรู 
 การแกโจทยปญหาการบวกและการลบระคน  
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ คือ     เมื่อกําหนดสถานการณโจทย
ปญหาการบวกและการลบระคน นกัเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา และหาคําตอบได  และ
นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหา  เขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจาก
โจทยปญหาการบวกและการลบระคนที่กําหนดใหได 
 2.ทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหาการบวกและการลบระคน โดยใหนักเรียนฝกหาคําตอบ
จากโจทยปญหาการบวกและการลบระคน 
 3.ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 2  คน แขงกันหาคําตอบจากโจทยปญหาการบวกและ
การลบระคนที่ครูกําหนดให กลุมใดหาคาํตอบไดถูกตอง  และรวดเร็วที่สุดเปนฝายชนะ 
 ขั้นสอน 
 1.ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนมาใหนักเรียนชวยกนัอาน 
ดังนี ้
 

 
  

2.ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกันฝกวิเคราะหโจทยปญหา ดังนี ้
- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร 
- นักเรยีนจะดาํเนินการแกโจทยปญหาไดอยางไร  
- คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหาคืออะไร และคําตอบที่ไดถูกตอง

สมเหตุสมผลหรือไม 
3. ครูเขียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบตามที่นักเรียนตอบลงในตาราง  KWDL ที่ติดไวบน

กระดาน  
4.ครูใหนักเรียนรวมกนัเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกและการลบระคนอีก 2 ขอ 

ใหนกัเรียนชวยกันวิเคราะหโจทย และหาคําตอบ 

“ ชาวสวนขายลําไยไดเงนิ  28,352 บาท ขายสมไดเงิน  35,870 บาท ซ้ือตนพันธุพืชไป  
12,500 บาท ชาวสวนเหลือเงนิเทาไร” 
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5. ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียนรวมกันเกีย่วกับการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก
และการลบระคน การเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวธีิทํา และการหาคําตอบ 

ขั้นศึกษากลุมยอย 
1.นักเรียนรวมกลุมตามที่ครูไดจัดไว 
2.ครูทบทวนบทบาท และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3.ครูแจกใบความรูที่ 7 และใบงานที่ 7 ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันศกึษา และปฏิบัติ

กิจกรรมในใบงาน 
4.ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหโจทย และคําตอบที่กลุม

หาได จากนัน้ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรูที่ได เฉลยคําตอบ และขั้นตอนการแก
โจทยปญหาทีถู่กตอง 

ขั้นการทดสอบยอย 
1.ครูแจกแบบทดสอบยอยที่ 7 แลวช้ีแจงการทําแบบทดสอบ และการใหคะแนน 
2.นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 7 ดวยตนเอง 
3.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งอธิบาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแลกกนัตรวจกับเพื่อนเพื่อ

รวมคะแนนของแตละคน 
ขั้นสรุปบทเรยีนและประเมินผล 
1.ครูและนกัเรยีนรวมกันสรปุความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหโจทยปญหา  และ 

ใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย 
2.นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงส่ิงที่ไดรับจากการทํางานกลุม และขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน 

การทํางานกลุม รวมทั้งความพอใจในใบงานของกลุม   
3. แจงคะแนนพัฒนารายบุคคลและรายกลุม จากนั้นใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.ตาราง  KWDL 
 2.ใบความรูที่ 7 (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 3.ใบงานที่ 7  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
 4.แบบทดสอบยอยที่ 7  (โจทยปญหาการบวกและการลบระคน) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

 1.ตรวจใบงานของนักเรียนจากการปฏิบัติงานกลุม 
 2.ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 7 
 3.สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 
 1.ใบงานที่ 7 
 2.แบบทดสอบยอยที่ 7  
 3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ประเด็นท่ีตองปรับปรงุแกไข และแนวทางการแกไข........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..........................................ผูสอน 
              (นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ) 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ........ 
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คําชี้แจง   ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันศึกษาใบความรูท่ีครูแจกให   รวมกันอภิปราย ซักถาม 
                ความเขาใจกับเพื่อนในกลุม    จากนั้นก็ชวยกันทําใบงานนะครับ  

 

 
 
 
 
 
การแกโจทยปญหาการบวกลบระคน สามารถวิเคราะหโจทยโดยใชเทคนิค KWDL ไดโดย

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โจทยปญหาการบวกและการลบระคน คือ สถานการณทีโ่จทยปญหาที่
แตละขอจะมกีารคิดคํานวณเพื่อหาคําตอบ โดยใชขั้นตอนมากกวา 1 ขั้นตอน  
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ตัวอยาง: ดํามีเงิน 500 บาท รับจางทํางาน 2 วัน ไดเงินวันละ 250 บาท ดาํจะมีเงนิทั้งหมดกี่บาท 
 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

ดํามีเงิน 500 บาท            รับจางทํางาน 2 วนั 
ไดเงินวันละ 250 บาท 

W : โจทย ตองการ 
        ทราบอะไร ดําจะมเีงินทั้งหมดกี่บาท 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

[จุดที่สําคัญคือ ทํางาน 2 วัน ไดเงินวันละ 250 บาท ดังนัน้เงินคาทํางานจะหา
ไดจาก   เงินวนัที่ 1 + เงินวนัที่ 2 =  250 + 250 ประโยคสัญลักษณสามารถ
เขียนได 2 แบบ คือ 500 +(250+250)  =   หรือ (500 + 250 ) + 250 =  
   ในที่นี้จะยกตัวอยางแบบที ่2  ] 
 
ประโยคสัญลักษณ      (500 + 250 ) + 250 =  
 
วิธีทํา ดํามีเงิน                                      5  0  0    +            บาท 
              ไดเงนิวันละ                               2  5  0            บาท                
              รวมมีเงิน                                   17  5  0   +       บาท 
              ทํางานวันที่ 2 ไดเงนิ                  2  5  0            บาท    
              ดําจะมีเงินทั้งหมด                   1,0  0  0            บาท   
 
 ตอบ     ๑,๐๐๐ บาท 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร ดําจะมเีงินทั้งหมด   1,000  บาท 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดใหครบทุกขอแลวอยางลืมชวยสอนเพื่อนดวยนะ  
 

จงวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาที่กําหนดให 
 

 “แมใหเงนิ ตุม  200 บาท ใหเงินเตีย้  500 บาท แมยังเหลือเงินอีก 4,789 บาท เดิมแมมเีงินกี่บาท” 
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 “รานขายรองเทามีรองเทาอยูในราน  2,637  คู  
เดือนแรกขายได 258 คู  เดือนที่สองขายได 411 คู  
จะเหลือรองเทาอยูในรานอีกกี่คู” 
 

                            
K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

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

 
 

 
กลุม..................................................................... 
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ช่ือ................................................................เลขที่................กลุม........................................................ 
 

แบบทดสอบยอยที่ 7 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนวิเคราะหโจทย  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาลงในตาราง 
                 KWDL ที่กําหนดให  (6 คะแนน) 
 

1. ชูศรี ทํางานเก็บเงินได   100,000   บาท       ซื้อของขวัญใหลูก   25,670   บาท  
จายคาซอมรถ   12,320   บาท   ชูศรีเหลือเงินกี่บาท 
 

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 

 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 2.ปูใหเงินฉัน  500 บาท ใหเงินพี่  800 บาท ปูยังเหลือเงินอีก 28,500 บาท  
    เดิมปูมีเงินกี่บาท 

                                           
                                                                                         

K : โจทยกําหนด 
        อะไรใหบาง 

. 

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

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

W : โจทยตองการ 
          ทราบอะไร 

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

 

D : ดําเนินการแก 
     โจทยปญหา 
      อยางไร 
 

 
 

ประโยคสัญลักษณ.................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา. 

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

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

.ตอบ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

L : คําตอบที่ได 
      คืออะไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

3   คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา 
                                     เขียนประโยค สัญลักษณ  และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน  
           คําตอบถูกตอง 
 

2  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทย 
                                    ปญหาเขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุก 
                                     ขั้นตอน  แตคําตอบไมถูกตอง 
 

1  คะแนน   หมายถึง   เขียนแสดงการวเิคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
   สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทย ปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไมถูกตอง แสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
 

0   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไม 
  สมบูรณ    เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ  
  แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบไมถูกตอง 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  
เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการลบ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

คําชี้แจง    แบบทดสอบนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1    เปนแบบปรนัย 4 ตวัเลือก  ตอบถูกได  1 คะแนน   ตอบผิดได  0 คะแนน 
 1.ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   x  ลงในกระดาษคําตอบ ในชองที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
ตัวอยาง        

แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 
1.1  มานีมีเงิน  165  บาท แมใหมาเพิ่มอีก  40 
บาท  มานีจะมเีงินทั้งหมดกีบ่าท 
ก. 164  บาท                 ข. 205  บาท 
ค. 154  บาท                 ง. 245  บาท  

 
ขอ ก ข ค ง 

1.1   x   
1.2      

 จากตัวอยางขอ 1.1 คําตอบที่ถูกตองคือขอ  ข . นักเรียนจึงทําเครื่องหมาย x ลงในชอง  ข  
2.เมื่อนักเรียนตองการจะเปลี่ยนคําตอบ ใหนักเรยีน ลบคําตอบเดิมออกใหสะอาด  
    แลวจึงกาในชองใหม 
3.หามนักเรยีนขีดเขียน หรือทดเลขลงในแบบทดสอบนี้ 

ตอนที่ 2      เปนแบบอัตนยั   ขอละ 3 คะแนน  ใหนักเรยีนเขียนลงในกระดาษคําตอบที่แจกให           
     เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
3   คะแนน   หมายถึง เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหา เลือกวิธีการแกโจทยปญหา  
   เขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน 
     คําตอบ ถูกตอง 
2  คะแนน   หมายถึง เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาถูกตอง เลือกวิธีการแกโจทยปญหา  
   เขียนประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไม 
   ถูกตอง 
1   คะแนน   หมายถึง  เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไมสมบูรณ  
   เลือกวิธีการแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง แสดงวิธี 
   ทําถูกตองทุกขั้นตอน แตคําตอบไมถูกตอง 
0   คะแนน   หมายถึง เขียนแสดงการวิเคราะหโจทยปญหาบางสวนถูกตองแตยังไมสมบูรณ  
   เลือกวิธี การแกโจทยปญหา เขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทํา และ 
   หาคําตอบไมถูกตอง 
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ตอนที่ 1   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  x  ลงในชองอักษร ก  ข  ค  และ  ง  
     ที่ตรงกับ คําตอบที่ถูกที่สุด  

1.  พอจายเงินซื้อจักรยานราคา  1,500  บาท  ซื้อพัดลมราคา  990  บาท  พอตองจายเงิน  
  ทั้งหมดเทาไร        จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
  ก. 1,500 - 990  =     ข.1,500 + 990  =    
  ค. 1,500 × 990 =    ง.  1,500÷990=  
 

2.  ลุงแดงซื้ออาหารปลา 480กิโลกรมั ซื้ออาหารไกนอยกวาอาหารปลา  220  กิโลกรัม  
   ลุงแดงซื้ออาหารไกกี่กิโลกรมั  จากโจทยสามารถหาคําตอบไดโดยวิธีใด 
   ก.การบวก     ข.การลบ   
   ค.การคูณ     ง.การหาร 
 

3.  ในรานคาแหงหนึ่งขายไขไก 356 ฟอง  ขายไขเปด 274 ฟอง รานคาแหงนี้ขายไข 
 ไปกี่ฟอง   จากโจทยขอใดคือสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
 ก.รานคามีไขกี่ฟอง     ข.รานคาขายไขไกไปกี่ฟอง 
 ค.รานคาขายไขเปดไปกี่ฟอง    ง.รานคาขายไขไก และไขเปดรวมกี่ฟอง 
 

4.  แมมีเงิน 100   บาท  แบงใหลูก 2 คน โดยใหคนนองมากกวาคนพี่ 10 บาท  
  ลูกแตละคนจะไดเงินกี่บาท    จากโจทยขอใดคือสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
 ก.พ่ีไดเงินกี่บาท     ข.คนนองมีเงินเทาไร 
 ค.คนพี่และคนนองจะไดเงินคนละกี่บาท  ง.คนพี่และคนนองจะไดเงินรวมกันกี่บาท 
 

5.  โรงงานทํารองเทาแตะ  4,360  คู  ทาํรองเทาผาใบ  2,523  คู  โรงงานทํารองเทาผาใบ 
  นอยกวารองเทาแตะกี่คู   
 ก.6,880  คู     ข.6,883  คู   
  ค.1,837  คู     ง.1,847  คู 
 

6.  ฉันมีเงินอยูในธนาคาร  3,380  บาท  นําไปฝากเพิ่มอีก  5,500  บาท  ฉันจะมีเงินฝาก
ทั้งหมดเทาไร 
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 ก.8,880  บาท     ข.2,120  บาท   
  ค.8,870  บาท     ง.2,110  บาท 
 

7. ตาทํานาขาวเจาได   2,453   ถัง   ทํานาขาวเหนียวได   1,738    ถัง ตาทํานาไดขาว
ทั้งหมดกี่ถัง 

 ก.4,111  ถัง     ข.715  ถัง   
  ค. 716  ถัง     ง.4,191  ถัง 
 
 

8.  ชาวไรเก็บแตงโมมาทั้งหมด  7,843  ผล  คัดเปนผลชนิดใหญ  2,650  ผล   
  เหลือเปนชนิดผลเล็กกี่ผล 
 ก.5,199  ผล     ข.10,493  ผล   
  ค.5,193  ผล     ง.10,490  ผล 
 

9.  รานขายหนังสือ เดิมมีหนังสืออยูในราน   3,638  เลม  ขายไปแลว  1,945  เลม   
    สั่งซื้อมาเพิ่มอีก  1,370  เลม  ขณะนี้มีหนังสือในรานอยูกี่เลม    จากโจทยปญหาขอนี้ใช 
   วิธีใดในการหาคําตอบ 
 ก. บวก—บวก    ข. ลบ—ลบ   
  ค.บวก—ลบ     ง.ลบ—บวก 
 

10.  เดือนแรกน้ําออมเงินได 1,900 บาท เดือนที่สอง 2,300 บาท เดือนที่สาม  4,050  บาท    
   รวมสามเดือน น้ําออมเงินไดกี่บาท    จากโจทยปญหาขอนี้ใชวิธีใดในการหาคําตอบ 
 ก. บวก—บวก    ข. ลบ—ลบ   
  ค.บวก—ลบ     ง.ลบ—บวก 
 

11. แมมีเงินไปตลาด  2,500  บาท ซือ้อาหารสดไป  320  บาท  ซื้ออาหารกระปองอีก   
   180  บาท  แมเหลือเงินกลับบานเทาไร   จากโจทยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ 
  ไดอยางไร 
 ก. (2,500-320) +180  =       ข.(2,500+320)+180  =    
ค. (2,500-320) - 180  =     ง. (2,500+320) -180   =  
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12.  พอใหเงินฉัน  135  บาท  ใหเงินพี่  175  บาท  แลวพอยังเหลือเงินอยูอีก  3,746  บาท  
   เดิมพอมีเงินอยูกี่  บาท  จากโจทย ขอใดคือสิ่งที่โจทยกําหนดให 
ก.พอใหเงินฉัน  135  บาท ใหเงินพี่  175  บาท   
ข.พอใหเงินฉัน  135  บาท  ใหเงินพี่  175  บาท  พอเหลือเงินอีก  3,746  บาท   
ค.พอใหเงินฉัน  135  บาท ใหเงินพี่  175  บาท พอเหลือเงินกี่บาท  
ง.เดิมพอมีเงินอยูกี่บาท 
 

13.  จากโจทยปญหาขอ 16 จะไดคําตอบเทาไร  
 ก. 4,056  บาท    ข. 4,006  บาท   
  ค.3,436  บาท     ง.3,346  บาท 
 

14.  แมศรีทาํขนมตาล 3,750  หอ  ทําขนมใสไส  3,665 หอ ขายขนมตาล และขนมใสไส 
  ใหรานคารวม  7,400  หอ แมศรีเหลอืขนมทั้งหมดกี่หอ 
 ก.5  หอ     ข. 10  หอ   
  ค. 15 หอ     ง. 20  หอ 
 

15.  หม่ํามีเงิน 100,000  บาท  จายคาซอมบานไป  46,530  บาท  ซื้อของตกแตงบานไป   
  16,940  บาท  หม่ําเหลือเงินเทาไร 
 ก.36,530  บาท    ข.36,500  บาท   
  ค.36,000  บาท    ง.35,500  บาท  
 
 

 
 
 

ทําตอนที่ 2 ดวยนะคะ 
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 ตอนที่ 2  ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา และหาคําตอบ โดยเขียนลงในกระดาษคําตอบที่  
16.รถไฟขบวนหนึ่งมีผูโดยสารที่เปนผูชาย  543  คน  เปนผูหญิง  698  คน  รถไฟขบวน 
     นี้มีผูโดยสารทั้งหมดกี่คน 

K : 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

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

W :โจทยตองการ 
ทราบอะไร 

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

D : 
ดําเนินการแก 
โจทยปญหา
อยางไร 

 

ประโยคสัญลักษณ......................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ตอบ.............................................................................................................................................................................................................................. 

 

L : คําตอบที่ได
คืออะไร 

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

 
17.  นิดและนุชชวยกันเกบ็เงินซื้อของขวัญวันเกิดใหแม  นิดเกบ็เงินไวได   320   บาท    
        นุชเก็บเงินไดนอยกวา   นิด  79  บาท  นุชเก็บเงินไดกี่บาท 
 

K : 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

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

W :โจทยตองการ 
ทราบอะไร 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
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D : 
ดําเนินการแก 
โจทยปญหา
อยางไร 

ประโยคสัญลักษณ...................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ตอบ....................................................................................................................................................................................................................................... 

L : คําตอบที่ได
คืออะไร 

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

 
 

18.โรงงานผลิตเงาะกระปองไว  25,000  กระปอง  สงขายใหหางสรรพสินคา  11,500   กระปอง    
      และสงใหรานคายอย  5,600  กระปอง  ที่โรงงานจะเหลือเงาะกระปองกี่กระปอง 

K : 
โจทยกําหนด 
อะไรใหบาง 

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

W :โจทยตองการ 
ทราบอะไร 

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

D : 
ดําเนินการแก 
โจทยปญหา
อยางไร 

ประโยคสัญลักษณ.......................................................................................................................................................................................... 
วิธีทํา 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ตอบ........................................................................................................................................................................................................................................ 

L : คําตอบที่ได
คืออะไร 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
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คําชี้แจง   

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูฉบับนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง  และนอย จํานวน 14 ขอ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูสําหรับ
วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL โดยสังเกตการปฏิบัติตอการสอน  1  คร้ัง  
แลวแปลงเปนระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 

 
 ระดับ        3  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง / นกัเรียนปฏิบัตทิุกคน    

ระดับ        2 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งของหองปฏิบัติ 
 ระดับ        1 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / นักเรียนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหองปฏิบัติ 
 
 2.ใหทานอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพจิารณาวา นักเรียนมพีฤติกรรม 
การเรียนรูอยางไร กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 
 3.ในการสังเกตจะดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนตลอดเวลา โดย
สังเกตเปนชวงเวลาตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เชน ในขั้นนําเขาสูบทเรียน จะสังเกต
เฉพาะ พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนของนักเรยีน,    ความตั้งใจในการฟงครู
อธิบาย และมองสื่อที่ครูใชประกอบการสอน  เปนตน 
 
 

 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในการสอนตามรูปแบบของฮนัเตอร 
 รวมกบัเทคนิค KWDL สังเกตโดยครู 
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คร้ังที่.......  เร่ือง..............................................................วันที่........เดือน..................พ.ศ........ 
 

 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก  

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 
1. 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

   

2. นักเรียนตั้งใจฟงครูอธิบาย และมองสื่อที่ครูใชประกอบ 
การสอน 

   

 
3. 

ขั้นแจงวตัถุประสงคการเรียน 
นักเรียนมีความสนใจ กระตอืรือรนในเรื่องที่จะเรียน 

   

 
4. 

ขั้นสอนแกโจทยปญหา ดวยเทคนิค KWDL 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน โดยการตอบ
คําถามของครู 

   

5. นักเรียนซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยระหวางเรยีน    
 

6. 
ขั้นแสดงตัวอยาง 
นักเรียนจดบนัทึก  ปฏิบัติตามขณะครูอธิบาย และ
ยกตวัอยาง 

   

7. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ตลอดเวลา    
 

8. 
ขั้นทดสอบความรูความเขาใจ 
นักเรียนตั้งใจฟงคําถาม และตอบปญหาไดอยางชัดเจน
ถูกตอง 

   

9. นักเรียนใหความสนใจกับการแสดงความคดิเห็น หรือ
การตอบคําถามของเพื่อน 

   

 
10. 

ขั้นฝกปฏิบตัิโดยครูแนะนาํ 
นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ครูมอบหมายไดครบ 

   

11. นักเรียนมีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดเมื่อครูแนะนํา    

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในการสอนตามรปูแบบของฮนัเตอรรวมกับ  เทคนิค KWDL 
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ระดับการปฏบิัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 
12. 

ขั้นการฝกโดยอิสระ 
ทําแบบฝกหัดดวยความระมดัระวัง และตรวจทานกอน
ทําขออ่ืน 

   

13. แกไขหรือทบทวนแบบฝกหดัในขอที่ผิดพลาดหลังจาก
ที่ครูตรวจแลว 

   

14. ทําแบบฝกหัดเสร็จในเวลาทีก่ําหนด และ / หรือสงงาน
ตรงเวลา 

   

รวม    
 

ลงชื่อ.........................................ผูสังเกต 
                                                                                                    นางสาวอินทวรรณ  จนัทศิริ 
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คําชี้แจง   

1.   แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมฉบับนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง  และนอย จํานวน 12  ขอ สังเกตทักษะการทํางานกลุม
สําหรับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูใน    4    ดาน    คือ   ดานการสรางความคุนเคย     การสื่อสาร     
การยกยองใหกําลังใจ และการขจัดความขดัแยง โดยสังเกตความถี่ในการปฏิบัติตอการสอน  1  ครั้ง  
แลวแปลงเปนระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 

 
  ระดับ        3  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง/มีใหเห็นตลอดเวลา  (มากกวา 5 ครั้ง)
  ระดับ        2 นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง/มีใหเห็นบางครั้ง  ( 3-4  คร้ัง ) 
  ระดับ        1 นักเรียนปฏิบัติ / มีใหเห็น    ( 1-2  คร้ัง ) 
  
 2.ใหทานอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพจิารณาวา นักเรียนมพีฤติกรรม
อยางไรเมื่อทํางานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของ
นักเรียน 
 
 3.ในการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนจะดําเนินการสงัเกตเฉพาะ
ชวงเวลาที่นกัเรียนรวมกจิกรรมกลุม เทานัน้ 
 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับเทคนิค KWDL    สังเกตโดยครู 
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คร้ังที่.......  เร่ือง..............................................................วันที่........เดือน..................พ.ศ........ 
 

ระดับการปฏบิัติของนักเรียน 

ขอ พฤติกรรม มาก  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

นอย 
(1) 

 
1. 

การสรางความคุนเคย 
ยอมรับในการตัดสินใจ และมติของกลุม 

   

2. รับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม    
3. พูดคุย ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกทุกคนในกลุม    
 

4. 
การสื่อสาร 
มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับสมาชิกในกลุม 

   

5. อธิบายและใหคําแนะนําปรึกษาแกเพื่อนสมาชิกในกลุม    
6. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม    
 

7. 
การยกยองใหกําลังใจ 
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

   

8. สนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมดวยการพูด 
หรือพยักหนา 

   

9. ชวยเหลือเพื่อน เมื่อมีปญหา สงสัย หรือไมเขาใจ    
 

10. 
การขจัดความขัดแยง 
รวมกันคิดแกปญหา 

   

11. แกไขปญหาความขัดแยงภายในกลุมอยางมีเหตุผล    
12. แสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน    

รวม    
 

ลงชื่อ.........................................ผูสังเกต 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับเทคนิค KWDL 
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  คําชี้แจง   

   แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
ตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL  ในดานกจิกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการ
เรียนรู และ  ประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู   ดังนี้ 

 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเลือกตอบจํานวน 15 ขอม ี 3 

ระดับ  คือ   มาก   ปานกลาง   นอย  
1.ใหนกัเรียนอานขอความใหเขาใจแลวเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรง

กับความคิดเหน็ของนักเรียนมากที่สุด 
  2.คําตอบของนักเรียนนั้นไมมีถูกหรือผิด และจะไมมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน 
  3.เครื่องหมาย  และตัวเลขในแตละระดับความคิดเห็นของนักเรียน  ทางดาน

ขวามือของแบบสอบถาม มีความหมายดังนี ้
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง  โจทยปญหาการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปที่  3 
ที่มีตอวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL 

 

☺  ระดับ 3 หมายความวา นักเรียนเหน็ดวยมากกับ 
ขอความที่กําหนดให 

  ระดับ 2 หมายความวา นักเรียนเหน็ดวยปานกลาง 
กับขอความทีก่ําหนดให 

  ระดับ 1 หมายความวา นักเรียนเหน็ดวยนอยกับ 
ขอความที่กําหนดให 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ ☺ 

3 
 

2 
 

1 
 
 

1. 

ดานบรรยากาศในการเรียนรูดวยวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
รวมกับเทคนิค KWDL นักเรียนมีความรูสึกวา 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

   

2. นักเรียน เรียนดวยความสนุกสนาน และสบายใจ    
3. นักเรียนชอบการไดฝกคิด และฝกฝนดวยตนเอง    
4. นักเรียนไดรับคําแนะนําจากครู ทําใหเกิดความใกลชิด            

และสนิทสนม 
   

 
 

5. 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนตามรูปแบบของ        
ฮันเตอร รวมกับเทคนิค KWDL  นักเรียนมีความรูสึกวา 
นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมกอเรียนบทเรียนใหม 

   

6. นักเรียนทราบจุดประสงคในการเรียน ทําใหทราบวา จะตองเรียน
อะไร และทําอะไร 

   

7. ครูสอนเนื้อหาใหมที่เขาใจงาย    
8. ครูแสดงตัวอยางใหดู ชวยใหนักเรียนปฏิบัติตามไดถูกตอง    
9. หลังเรียน นักเรียนไดทดสอบความเขาใจของตนเอง    

10. ครูใหคําแนะนําขณะที่นักเรียนทําแบบฝกหัด    
11. นักเรียนไดฝกฝนการแกโจทยปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง    

 
 

12. 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการใชวิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร 
รวมกับเทคนิค KWDL  มีประโยชนตอนักเรียน คือ 
นักเรียนมีโอกาสไดฝกการคิดวิเคราะหโจทยปญหาอยางเปน
ขั้นตอนดวยตนเอง 

   

13. นักเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ และรอบคอบ    
14. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยตนเองได    
15. นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางสนุกสนาน ไมนาเบื่อ    
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 คําชี้แจง  

   แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู รวมกับเทคนิค KWDL ในดานกิจกรรมการเรยีนรู บรรยากาศ
ในการเรยีนรู และ  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู   ดงันี้ 

 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเลือกตอบจํานวน 15 ขอ 

มี 3 ระดับ  คือ   มาก   ปานกลาง   นอย  
1.ใหนกัเรียนอานขอความใหเขาใจแลวเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรง 

กับความคิดเหน็ของนักเรียนมากที่สุด 
  2. ตอบของนักเรียนนั้น ไมมีถูกหรือผิด และจะไมมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน 
  3.เครื่องหมาย  และตัวเลขในแตละระดับความคิดเห็นของนักเรียน  ทางดาน

ขวามือของแบบสอบถาม มีความหมายดังนี ้
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง  โจทยปญหาการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู   รวมกบัเทคนิค     KWDL 

 

☺  ระดับ 3 หมายความวา นักเรียนเหน็ดวยมากกับ 
                                                  ขอความที่กาํหนดให 

  ระดับ 2 หมายความวา นักเรียนเหน็ดวยปานกลาง 
                                                   กับขอความที่กําหนดให 

  ระดับ 1 หมายความวา นักเรียนเหน็ดวยนอยกับ 
                                                 ขอความที่กาํหนดให 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

377

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ขอความ ☺ 

3 
 

2 
 

1 
 
 

1. 

ดานบรรยากาศในการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับเทคนิค KWDL นักเรียนมีความรูสึกวา 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

   

2. นักเรียน เรียนดวยความสนกุสนาน และสบายใจ    
3. นักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม    
4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอสิระ    
5. นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุม    
 
 

6. 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับเทคนิค KWDL  นักเรียนมีความรูสึกวา 
นักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหโจทย และแกปญหาอยางเปนระบบ
ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

   

7. นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้น    
8. นักเรียนไดแสดงความคิดเหน็ และรวมกันกับเพื่อนในการแกปญหา    
9. นักเรียนรวมกนัทํางานกลุมในการเรียนรูและสรุปบทเรียน    
10. นักเรียนรูจักการยกยองชมเชยเพื่อนที่มีความสามารถ และชวยเหลือ

เพื่อนที่ไมเขาใจบทเรียน 
   

 
 

11. 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับเทคนิค KWDL  มีประโยชนตอนักเรียน คือ 
นักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม 

   

12. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและตอการทํางาน
กลุม 

   

13. นักเรียนไดฝกการคิดและแกโจทยปญหาไดอยางเปนลําดับขั้นตอน    
14. นักเรียนไดรับรูผลการเรียนของตนเอง ซ่ึงชวยใหนกัเรียนพัฒนาผล

การเรียนรูใหดีขึ้น 
   

15. นักเรียนเรียนวชิาคณิตศาสตรไดอยางสนุกสนาน ไมนาเบื่อ    
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