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K 45253309 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ : ผลการเรียนรู/วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคTGT/วิธีสอนแบบปกติ 
 ปฏิมา  ธิกุลวงษ : การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่สอนดวยวิธี 
สอนแบบรวมมอืกันเรียนรู เทคนิค  TGT และ วิธีสอนแบบปกติ (A  COMPARISON  OF LEARNING OUTCOMES ON 
DECIMAL  OF  SEVENTH  GRADE  STUDENTS  TAUGHT  BY  TEAMS GAMES TOURNAMENT TECHNIQUE 
 AND CONVENTIONAL APPROACH) อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ : อ. ดร.ประเสริฐ  มงคล , ผศ. ดร.วัชรา  เลาเรียนด ี 
และผศ.ดร.ปราณ ี นิลกรณ.    239  หนา. ISBN   974-464-756-6 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่ 
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคTGTและวิธีสอนแบบปกติ 2)  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค TGT และ วิธีสอนแบบปกติ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี 
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคTGTและวิธีสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548   โรงเรียนวัดโคกโคเฒา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1    จังหวัด 
สุพรรณบุรี  จํานวน 2 หองเรียน รวม 64 คนแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 32 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  2) แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ 
3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   4) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม   5) แบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะห 
ขอมูลใช คาเฉลี่ย( X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  การทดสอบคาที (t – test)   แบบ  independent   และการวิเคราะห 
เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการเรียนรูเรื่องทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ที่สอน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 เทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวย 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT มีผลการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ 

 2. พฤติกรรมการทํางานกลุม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิค TGT  พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมดานการทํางานกลุมนักเรียนมีการ 
ปฏิบัติมากที่สุด   และดานการเรียนมีการปฏิบัตินอยที่สุด   สวนพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน 
แบบปกติพบวา มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง  โดยพฤติกรรมดานการเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุดและ 
ดานการทํางานกลุมมีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคTGT อยูในระดับเห็นดวยมากทุก
ดานเรียงตามลําดับดังนี้ เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือดานบรรยากาศในการเรียนรู ที่ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความ     
สนุกสนาน  ไมเครียด รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุมและ                
ดานประโยชนที่ไดรับ ซ่ึงชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการทํางานรวมกันเปนลําดับสุดทาย สวนความคิด
เห็นของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติอยูในระดับเห็นดวยปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูซ่ึง    ทําใหนักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ที่ชวยให
นักเรียนไดรูจักเพื่อน  มากขึ้นและรูจักการทํางานรวมกันและดานบรรยากาศในการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเปนลําดับสุดทาย 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                            ปการศึกษา  2548 
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K 45253309 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORD: LEARNING  OUTCOMES/COOPERATIVE LEARNING METHODS(TGT) 

 PATIMA  THIGOONWONG : A  COMPARISON OF LEARNING OUTCOMES ON DECIMAL 
 OF  SEVENTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY TEAMS GAMES TOURNAMENT TECHNIQUE AND 

    CONVENTIONAL  APPROACH.  THESIS ADVISORS : PRASERT  MONGKOL,Ed.D. , ASST . PROF. 
WATCHARA   LOWRIENDEE,Ph.D. , AND   ASST. PROF. PRANEE   NILAKORN,Ph.D. , 239 pp.  

    ISBN 974-464-756-6 
The purposes of this research were : 1)to compare learning outcomes on decimal of seventh  grade students 

taught by TGT technique and Conventional approach  2)to study group working behaviors 3) to investigate the seventh 
grade students, opinions towards the instruction by TGT technique  and Conventional approach . The sample consisted 
of 64 students from 2 classes of the seventh grade students of Watkongkotha School Suphanburi Educational Service 
Area 1 Office; one class was  randomly assigned as the treatment group and another as the control group. 
 The  instruments  used  for  this  research were :  eight  lesson plans of  TGT  technique , eight  lesson plans 
 of  Conventional  approach , achievement test , group  working behaviors assessment form and questionnaires. The data 
 were analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.), Independent  t-test and content  analysis. 
 The results of this research were : 
 1. The  learning  outcomes  on  decimal  of  seventh  grade  students  taught  by  TGT  technique  and  by  
Conventional   approach  were  statistically  significant  different  at the 0.01 level whereas the learning outcomes scores  
of   the students taught by TGT technique were higher than those of the students taught by Conventional  approach. 
 2. The group working behaviors of  the seventh grade students  taught by  TGT  technique were performed 
at  a  high  level  with  the  group  working  behaviors  were  performed   the  most   and  the  learning  behaviors   were 
performed the lowest.  Whereas the group working behaviors taught by Conventional approach  were  performed  at  a 
moderate level with the learning behaviors were performed the most and the group working behaviors were performed  
the  lowest. 
 3. The seventh grade students, opinions towards the TGT technique  were  at  a  high agreement level in  all  
aspects   included  the  learning  environment  aspect  which  made  their  learning  enjoyable  and relaxing. The learning 
activities aspect which enhanced  helpfulness  among  group  members.  The learning usefulness  aspect which enhanced  
cooperation  within   group. Whereas  the  students,  opinions  towards  the  Conventional   approach were  at a moderate 
agreement   level  in   all  aspects  included  the  learning  activities  which  encouraged  students  asking  questions. The 
learning  usefulness  which  made  student  know  each  other  better and  enhanced cooperation within group. And lastly 
the learning environment which encouraged the students to exchange  their opinions at the  least   agreement level. 
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นิลพันธุ  และคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิประสาทวิชา  ช้ีแนะแนวทางที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การทําวิทยานิพนธ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาเอาใจใสของทาน  และขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยอํานวย  จําปาเงิน  อาจารยสมพิศ  คําดวง    และอาจารย
นงลักษณ  สุกนวล       ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัยให
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย เดชา   มากสอน   ผู อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน                 
วัดโคกโคเฒาและคณะครูโรงเรียนวัดโคกโคเฒาที่ใหความอนุเคราะห ชวยเหลือสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการเก็บขอมูล  รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ให
ความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเปนอยางดี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนองๆ รวมรุนชาวหลักสูตรและการนิเทศโครงการพิเศษ 6   ที่
คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธตลอดมา 

 ทายที่สุด  ขอนอมระลึกถึงพระคุณของ คุณพอเจริญ คุณแมแฉลม  ธิกุลวงษซ่ึงเปน     
ผูวางรากฐานในการศึกษา และขอขอบพระคุณพี่ นองและลูกที่เปนกําลังใจและใหการสนับสนุน
ทุกดานทําใหผูวิจัยสามารถกาวมาสูความสําเร็จ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ฉ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
  
 
 

 

สารบัญ 
         

      หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .......................................................................................................................ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................จ 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................ฉ 
สารบัญตาราง ...............................................................................................................................ฌ 
สารบัญแผนภูมิ.............................................................................................................................ฎ 
บทที่ 

1 บทนาํ....................................................................................................................   1 
                 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ......................................................................  1 

                 กรอบแนวคดิในการวิจยั..............................................................................................  4 
                 วัตถุประสงคของการวิจยั ............................................................................................  6 
                 คําถามการวิจัย .............................................................................................................  7 
                 สมมติฐานการวจิยั .......................................................................................................  7 
                 ขอบเขตของการวิจัย ....................................................................................................  7 
                  นิยามศัพทเฉพาะ ........................................................................................................  8 
       2  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ .......................................................................................................10 
                 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2544 .........................................................10 
                 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัโคกโคเฒา ...............................................................19 
                 วิธีสอนคณิตศาสตร .....................................................................................................28 
                 วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู......................................................................................39 
                 วิธีสอนแบบปกติ .........................................................................................................65 
                 พฤติกรรมการทํางานกลุม ...........................................................................................66 
                 งานวิจยัที่เกีย่วของ.......................................................................................................75 
        3  วิธีดําเนินการวิจัย ..............................................................................................................78 
                 แบบแผนการวจิัย .........................................................................................................79 
                 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ...............................................................................80 
                 การดําเนินการทดลอง..................................................................................................94 

ช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
  
 
 

 
บทที่                                                                                                                                            หนา 
    4     การวิเคราะหขอมูล..........................................................................................................101 
                ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียน 
                                ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  TGT  
                                กับวิธีสอนแบบปกติ .....................................................................................101 
                ตอนที่  2  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวย 
                                วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เทคนคิ TGT กับวิธีสอนแบบปกติ................102 
                ตอนที่  3  ความคดิเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการสอนดวย 
                                วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เทคนคิ TGT กับวิธีสอนแบบปกติ................105 
    5    สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ...................................................................111 
                สรุปผลการวิจัย.............................................................................................................112 
                อภปิรายผล ...................................................................................................................113 
                ขอเสนอแนะ.................................................................................................................120 
บรรณานุกรม ................................................................................................................................122 
ภาคผนวก .....................................................................................................................................130 
                ภาคผนวก  ก  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย...................................................131 
                ภาคผนวก  ข  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.............................................................133 
                ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะหสมมติฐาน.....................................................................142 
                ภาคผนวก  ง  เครือ่งมือที่ใชในการวิจยั ........................................................................145 
ประวัติผูวจิัย .................................................................................................................................239  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
  
 
 

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่                       หนา 
      1 แสดงเวลาเรยีน/ช่ัวโมง/สัปดาห ..................................................................................20 
      2 แสดงการเปรยีบเทียบลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดมิกับการเรียนแบบ 
          รวมมือกนั...........................................................................................................45 
      3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนพฒันาแตละบุคคล .............................................................63 
      4 ตารางเปรียบเทียบคะแนนพฒันากลุม .........................................................................63 
      5 รูปแบบการทดลอง ......................................................................................................79 
      6 ตารางวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง ทศนิยม ....................82 
      7 ความสัมพันธระหวางเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรูและเวลา ....................................84 
      8 วิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.........................86 
      9 เกณฑการแปลความหมายของคาการปฏิบัติ................................................................90 
     10 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น.......................................................................92 
     11 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็นของนักเรียน ........................................92 
     12 การบันทึกคะแนนฐาน,คะแนนการแขงขนัและคะแนนพัฒนา ...................................96 
     13 ตารางสรุปวิธีดําเนินการวิจยั .......................................................................................100 
     14 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ .....................101 
     15 เปรียบเทียบพฒันาการผลการเรียน เร่ือง ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
          ที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคTGT.....102 
     16 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
          ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู เทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกต.ิ...103 
     17 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความคิดเห็น 
          ตอวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  และวิธีสอนแบบปกติ.........105 

18 ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีการสอนแบบ 
                     รวมมือกันเรียนรู .................................................................................................107 
19 ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีการสอนแบบปกติ................109 
20 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 
                     เทคนิค TGT........................................................................................................134 

ฌ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
  
 
 

 
ตารางที่                                                                                                                                    หนา 

  21      คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ.....................135 
  22      คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ........................136 

       23 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ........138 
       24 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
                          ที่มีตอวิธีสอนทั้งสองวิธี ....................................................................................139 
       25 คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r).......................................................................140 
       26 แสดงพัฒนาผลการเรียนรู...........................................................................................143 
       27 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง .............144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
  
 
 

 
สารบัญแผนภมิู 

 
แผนภูมิท่ี                                                                                                                                  หนา 
           1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ..........................................................................................6 
           2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 .............................. 17 
           3 โครงสรางคณิตศาสตร ........................................................................................... 23 
           4 การเรียนแบบรวมมือกันทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ................................................. 40 
           5 รูปแบบการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู .................................................................. 53 
           6 ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูทีส่อนดวยวิธีสอนแบบปกติ .................... 81 
           7 ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู 
            เทคนิค TGT................................................................................................ 85 
           8 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองทศนิยม................................. 89 
           9 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม...................................... 91 
          10 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ......................................................... 93 
          11 ขั้นตอนการสอนดวยการเรยีนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT........................ 97 
          12 ขั้นตอนการสอนดวยการเรยีนแบบปกติ ................................................................ 98 

ฎ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1 

บทท่ี  1 
    

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 มนุษยเปนทรพัยากรที่มีคณุคามากที่สุด   ถามนุษยมีคุณภาพแลว  มนษุยจะเปนผูสราง 
โลก  ทําใหโลกมีความเจรญิกาวหนา  การพัฒนาทรัพยากรมนษุยจึงจําเปนที่จะตองดําเนินการเปน
อยางมาก      เพื่อใหมีประสทิธิภาพ      ดังนั้นการศึกษาเปนกระบวนการที่สามารถพัฒนาคนใหเปน 
 “ มนุษย ” ที่มีคุณภาพ  มีความสามารถ  มีความคิด  พัฒนาความรู  ทางดานจิตใจ  รางกาย  อารมณ
และสังคม  เพื่อสามารถเผชิญปญหาตางๆไดและยังสามารถดําเนินชวีิตไดอยางเปนสุข  
กระบวนการศกึษาจึงมีเปาหมายอยูที่ผูเรียนเนนความสําคัญของผูเรียน  และผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดในกระบวนการจัดการศึกษา( กระทรวงศึกษาธิการ  
2546 : 11) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย   พุทธศักราช    2540     ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิ 
เสมอภาคกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไมตองเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          
พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4  มาตรา 22  ยังไดกลาวถึงการจัดการศึกษาไววาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและเนนวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและในมาตรา  
23(4)  ยังไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวา  จะตองเนนความสําคัญทั้งความรูและทักษะทางดาน
คณิตศาสตร  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับมาตรา  24 ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูวา  จะตองจัด
เนื้อหาและ  กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ( กระทรวงศึกษาธิการ  2546 : 11-12 ) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรวา      มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ เปนระเบียบมีแบบแผนสามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณวางแผนตัดสินใจ  และ
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แกปญหาไดอยางเหมาะสม  ดังนั้นวิชาคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ    มีความ     
สมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และอารมณ   สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   และยังไดกําหนดถึงวิสัยทัศนของการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรไววา  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ใหเยาวชนทุกคนเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง
และตลอดชีวิตตามศักยภาพ  เพื่อใหเยาวชนเปนผูมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  
สามารถนําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น  
สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรตองการเรียนรูคณิตศาสตรมากขึ้นใหเปนหนาที่
ของสถานศึกษาที่จะตองจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 1) 

 จากการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวายังไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร มีสาเหตุหลายประการ ประการแรกธรรมชาติของเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร    เปนการคิดคํานวณ  มีความคิดรวบยอดและทักษะ    มีโครงสรางแสดงความเปนเหตุ 
เปนผล  ส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ  ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมจึงยากตอการเรียนรู  และทาํ
ใหเกดิความเขาใจไดอยางรวดเร็ว  ประการที่สองนักเรียนไมคอยสนใจเรยีนในวชิาคณิตศาสตร  
เพราะวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทีย่าก  นาเบื่อ  ครูผูสอนไมคอยเขาใจ  เนื้อหาเปนนามธรรม  ยาก
ที่จะสื่อความหมาย มกีฎ  ระเบียบ  และมทีฤษฎีที่จะตองทองจํา  ทําแบบฝกหัดมาก  จึงใหนักเรียนก็
เกิดความรูสึกตอตาน  ทอแท  ไมมีความมั่นใจในการเรียน และไมอยากเรียน  จึงสงผลตอทัศนคติที่
ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร  และประการสดุทายเนื่องจาก  วิธีสอนของครูโดยสวนใหญจะสอนโดย
เนนครูเปนศูนยกลาง และเนนเนื้อหาที่มใีนหลักสูตรเทานั้น  มุงเนนไปที่การใหไดมาซึ่งคําตอบที่
ถูกตองเทานั้นโดยไมคํานึงถึงวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย  จึงทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดพัฒนา
และแสดงศกัยภาพทางสติปญญาเทาที่ควร ( ประทีป  โกมลมาศ   2536 : 13-14 )   

 จากผลการประเมินในดานความเขาใจในหลักการทางคณติศาสตร  และการคดิ
คํานวณระดับประเทศปการศึกษา  2540( กระทรวงศกึษาธิการ,กรมวิชาการ 2540 : 9,41 )  พบวาผล
การประเมินดานความเขาใจ  และการคิดคาํนวณ   มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.65  และผลการประเมิน
นักเรียนตามระดับคุณภาพพบวา  นักเรียนอยูในระดับทีค่วรปรับปรุงสูงถึงรอยละ  47.33  

 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1    ของโรงเรียน
วัดโคกโคเฒา    อําเภอเมือง    จังหวดัสุพรรณบุรี    สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี   เขต  1 
 ตั้งแตปการศกึษา   2543-2545    พบวา    นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคิดเปน 
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รอยละ  56.00,53.58 และ 56.11  ตามลําดับ  ซ่ึงอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนไดกําหนด
ขึ้นไววา  นักเรียนจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ  60.00   

 สาเหตุที่นักเรียนสอบไมผานตามเกณฑที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไวคิดเปนรอยละ60  
เมื่อวิเคราะหทางดานเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร  พบวาเนื้อหาที่นักเรียนสอบไมผานตามเกณฑมาก
ที่สุดคือเร่ือง  ทศนิยม   ซ่ึงตรงกับสาระที่  1 : จํานวนและการดําเนินการ ในมาตรฐาน ค 1.2 เขาใจ
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆและ
สามารถใชการดําเนินการแกปญหาได  และสาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  ใน
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา  จากสภาพปญหาดังกลาวของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุแลว  อาจมีสาเหตุดังนี้ (1)       
วิธีการสอนของครูไมหลากหลาย เนนความสําคัญที่ครูผูสอนเปนหลัก( 2 ) ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่จะชวยสื่อความหมายใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น( 3) นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชา
คณิตศาสตร ( 4 )  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ  นักเรียนขาดการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ( 5 )นักเรียนขาดทักษะในดานการคิด  วิเคราะห  และ ( 6 ) นักเรียนมีความรูพื้นฐาน
ทางดานคณิตศาสตรไมดีเทาที่ควร 

 จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน   ส่ิงที่ สําคัญที่ สุดจะทําใหการเรียนการสอน
คณิตศาสตรบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  ครูผูสอนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา  ความ
มุงหมายของการสอน  และ  เทคนิคหรือวิธีการสอนในรูปแบบตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  หรือ
ทําใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน  การจัดกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรที่จะใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนั้น  จะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ (1)  ควรจัดใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดคํานวณพื้นฐาน  มีความสามารถในการคิดในใจและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรไดเต็มศักยภาพ (2)  การจัดเนื้อหาทางคณิตศาสตรจะตองคํานึงถึง
ความยากงาย  ความตอเนื่อง  และลําดับขั้นของเนื้อหา  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยังตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมให ผู เ รียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ประสบการณจริง (3)  ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  3  ดาน  คือ  ดานความรู  
ดานทักษะ/กระบวนการ       และดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม ( 4 ) สงเสริมสนับสนุนให
ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม        ส่ือการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทางคณิตศาสตร ( สิริพร  ทิพยคง   2545  : 102-103 ) 
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วิธีสอนเปนสิ่งสําคัญ       และจําเปนอยางยิ่งสําหรับครูผูสอนที่จะตองรูเพื่อจะได
จัดการเรียนการสอนใหเกดิผลดีแกผูเรียน  วธีิสอนรูปแบบใดก็ตามที่ทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนอยากที่จะเรียน  มีความสนใจและมีความเขาใจในบทเรียน  วิธีสอนนั้นนับไดวาเปน
วิธีสอนที่ดี  ยังไมมีงานวิจยัใดที่ช้ีขาดลงไปวา  วิธีสอนหนึ่งดกีวาวธีิสอนอีกวิธีหนึ่ง  เพราะการ
เลือกใชวิธีสอนใดวิธีหนึ่งนัน้ขึ้นอยูกับเนือ้หา  นกัเรียนและครู   ดังนัน้ในการจัดการเรียนการสอน
ในแตละเนื้อหาของบทเรียนอาจจะใชวิธีสอนที่หลากหลาย   หรือวิธีสอนหลายวิธีผสมกัน  ในการ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนจะตองคํานึงถึงวัยของนกัเรียนดวย  และจะตองจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกบัวัยของนกัเรยีน  ใหนักเรยีนไดมีโอกาสซักถาม  แสดง
ความคิดเหน็  ตอบคําถามและมีสวนรวม  ในการจดัการเรียนการสอนดวย  เพ่ือใหนักเรยีนเขาใจ
บทเรียนได     ชัดเจนมากยิ่งขึ้น วิธีสอนมีหลายวิธีไดแก  วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนแบบอธิบาย
และแสดง   เหตุผล  วิธีสอนแบบใชคําถาม  วิธีสอนแบบสาธิต  วิธีสอนแบบอุปนัยและวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรูซ่ึงมีหลายรูปแบบ  เชน  แบบกลุมสัมฤทธิ์  แบบทีมการแขงขัน  แบบจิกซอล  
แบบรวมกนัคดิและแบบกลุมชวยกันเปนรายบุคคล  การจดัการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรจะ
ประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยปจจยัตางๆมาประกอบกัน  เพือ่ชวยทําใหการเรียนการสอน
ประสบความสําเร็จ  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียน
วัดโคกโคเฒา  อําเภอเมือง  จังหวดัสุพรรณบุรี  มีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิธีสอนแบบรวมมอื
กันเรียนรู เทคนิค ( TGT )  มาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ  และศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค (TGT )      เพื่อใชในการ
พัฒนาการสอนวิชาคณติศาสตรใหมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลการเรียนรูดียิ่งขึน้ 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 การเรียนแบบรวมมือกันเรยีนรู  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการเนน
ใหนกัเรียนที่มคีวามสามารถแตกตางกนั  ไดเรียนรูรวมกนั  เกิดความรวมมือ  ความรบัผิดชอบและ
การชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั  รวมทั้งยังไดฝก
การทํางานรวมกับผูอ่ืนอีกดวย ( Johnson  and  Johnson  1990 : 105-107 )ไดกลาววา  การเรียนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู  ( Cooperative  Learning )          มีองคประกอบที่สําคัญ 5  ประการ  ไดแก    (1)  
การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกนัในทางบวก    ( Positive  Interdependence ) (2)การรับผิดชอบของกลุม   
( Individual  accountability )    (3)  การติดตอปฏิสัมพันธกันโดยตรง  ( Face -to- Face   Promotive  
Interaction )  (4) ทักษะความสัมพันธกันในกลุมเล็กและผูอ่ืน( Interpersonal   and   Small   Group ) 
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และ (5)  กระบวนการกลุม  (Group  Processing )     สวน ขัน้ตอนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ของ  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2543 : 102 )     สรุปไดวา    (1)   แจงวัตถุประสงคเพื่อให  
ผูเรียนเขาใจอยางชัดเจน      (2)   กําหนดคะแนนฐานของนักเรียนแตละคน  ซ่ึงคะแนนฐานจะได
จากคะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปการศึกษาที่ผานมา และแบงนกัเรียนออกเปนกลุมยอย  
แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนชายและนกัเรียนหญิง กลุมละ 4  คน   ในอัตราสวนของนักเรียนทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เกง :ปานกลาง :ออน (1:2:1) (3) ครูนําเสนอเนื้อหาแกผูเรียนโดยใช        
ส่ือประกอบ (4) นักเรียนทํากิจกรรมกลุม  โดยนักเรียนที่เกงจะชวยสอนนกัเรียนที่เรียนออนให    
เขาใจเนื้อหา (5) ทําการทดสอบยอย  โดยนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบดวยตนเอง (6) นํา
คะแนนที่ไดจากการทดสอบยอย มาเปรยีบเทียบกับเกณฑพัฒนาการเพื่อใหคะแนนพัฒนาการทั้ง
บุคคลและกลุม (7) คะแนนที่ไดจากการทดสอบยอยครั้ง    ลาสุดจะใชเปนคะแนนฐานของครั้ง
ตอไป (8) กลุมไดรับการยกยองหรือยอมรับตามเกณฑทีต่ั้งไว นอกจากนี้  สุลัดดา  ลอยฟา ( 2536 : 
35-37 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค (TGT)  ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นเสนอบทเรียนตอช้ันเรียน  ประกอบดวยการทบทวนความรูเดิม  การแจง
จุดประสงคการเรียนรู (2) ขั้นการเรียนเปนกลุม  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ
ประกอบดวย  นักเรียนที่มีความสามารถสูง  ปานกลางและต่ํา  กลุมละ 4 คนครูแจกใบงานหรือ
แบบฝกหัดให      นักเรียนในกลุมทํากิจกรรมรวมกนัและชวยเหลือกันภายในกลุม (3) ขั้นการ
แขงขันเกมวิชาการ  เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหายอยที่เรียนจบแลว  การแขงขัน
ประกอบดวยผูแขงขันกลุมละ 4 คนโดยยึดหลักใหนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกัน  
กลาวคือนักเรยีนที่มีความสามารถสูงของแตละกลุมแขงขันกัน  นักเรยีนที่มีความสามารถปานกลาง
ของแตละกลุมแขงขันกัน  และนักเรียนทีมี่ความสามารถต่ําของแตละกลุม     แขงขันกัน (4) ขั้นการ
ยอมรับกลุม  โดยมอบรางวัลใหกลุมยอดเยีย่ม  กลุมเกงมาก  และกลุมเกง  และจากการศกึษา
งานวิจยัที่เกีย่วของกับวิธีสอนวิชาคณติศาสตรที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น  ดังเชน
งานวิจยัของวสัริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เร่ือง เศษสวน  ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวาการสอนตามแนว  คูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิจัยของชนสิา  ตุไตลา (2540 : บทคัดยอ ) พบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกนั
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบปกติ     อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05    สวน  เกษม  วิจิโน ( 2535 : 101 ) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนเทคนิค(TGT)สูงกวาการเรยีนตามคูมือครู  นอกจากนี้ยังมี
งานวิจยัของรัตนา เจียมบุญ (2540:53)  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียน
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ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเทคนิค (TGT)     สูงกวาการสอนตามคูมือครู
จากงานวิจยัดงักลาวสรุปไดวาการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค (TGT)  เปนวิธีสอนที่
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นไดและเหมาะกับการเรยีนการสอนวิชา
คณิตศาสตร 

 จากแนวคิด  หลักการ  ผลงานวิจัยที่สนับสนุนวิธีสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
และการสอนดวยวิธีแบบปกติ  ผูวิจัยไดนําแนวคิด หลักการ  ผลงานการวิจัยดังกลาวมากําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ    ดังแผนภูมิที่  1 
 

 
 
 
 
            
 
                  
                 
          
  
                                                  
 
 

 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค   TGT และวิธีสอนแบบปกติ  
 2.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคTGTและวิธีสอนแบบปกติ 

กลุมทดลอง 
วิธีสอนแบบรวมมือกัน 
เรียนรู เทคนิค TGT  
 
1. ขั้นนํา 
2. ขั้นสอน 
3. ขั้นแบงกลุม 

ทํากิจกรรม 
4. ขั้นการแขงขัน 

เกมวิชาการ 
5. ขั้นสรุปบทเรียน 

ผลการเรียนรูเรื่อง ทศนิยมของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

พฤติกรรมการทํางานกลุม 
ดานการเรียน 
ดานการทํางานกลุม 

กลุมควบคุม 
วิธีสอนแบบปกติ 
 
1. ขั้นนํา 
2. ขั้นสอน 
3. ขั้นสรุป 
4. การวัดและ

ประเมินผล 

ความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค 
TGT และวิธีสอนแบบปกติ 
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 3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGTและวิธีสอนแบบปกติ 
 
ขอคําถามการวิจัย 

 1.   ผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกนัเรียนรูเทคนคิ TGT และวธีิสอนแบบปกติแตกตางกันหรือไม 

2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่  1       ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGTและวิธีสอนแบบปกติอยูในระดับใด 

3. ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิค TGTและวิธีสอนแบบปกติอยูในระดับใด 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวย    วิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT และวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ของ        
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน     13    โรงเรียน  ในอําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  

     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2548  ของโรงเรียนวัดโคกโคเฒา  อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน   2  หองเรียน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด  62  คน 

2.   ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภทคือ 
 2.1  ตัวแปรอิสระ( Independent  Variables)ไดแกวิธีสอน  2  วิธีประกอบดวย 

2.1.1   วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค  TGT 
2.1.2   วิธีสอนแบบปกติ 

 2.2  ตัวแปรตาม( Dependent   Variables ) ไดแก 
2.2.1    ผลการเรียนรู เร่ืองทศนิยม 
2.2.2   พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรยีนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ 

กันเรียนรูเทคนิค TGT    และวิธีสอนแบบปกติ 
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2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบ    
รวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT และวิธีสอนแบบปกติ 

 3. เนื้อหาที่ใชในการสอนเปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง ทศนิยม    ( คาประจําหลักทศนิยม  การเปรียบเทียบทศนิยม  การบวก ลบ คูณและหารทศนิยม  
โจทยปญหาทศนิยมและการแทนเศษสวนดวยทศนิยม )     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 4. ระยะเวลาที่ใชทดลอง 
     ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง      เปนเวลา   3   สัปดาห     สัปดาหละ  4  
วัน    วันละ1  ช่ัวโมง  รวม  12  ช่ัวโมง  ( ในวันที่  6-10,13-17,20-21  มิถุนายน   2548 ) 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูรูปแบบหนึ่ง  ที่แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4-5 คนโดยคละความสามารถ
เกง-ปานกลาง-ออน นักเรียนจะรวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกันและกันเพื่อผลงานของตัวเองและ
ของกลุม โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3)ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม 4) ขั้นการแขงขัน
เกมวิชาการ 5) ขั้นสรุปบทเรียน 

2. วิธีสอนแบบปกติ  หมายถึง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดําเนินไปตาม
แนวการสอนคณิตศาสตร  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนในการจัด           
กิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน    2)  ขั้นสอน   3)  การสรุปบทเรียน 4)  การ
วัดและประเมินผล  

3. คะแนนพัฒนา  หมายถึงคะแนนสวนตางของผลการทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน 

4. ผลการเรียนรูเร่ือง ทศนิยม  หมายถึง     คะแนนพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ทศนิยม โดยใชแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู 

5. พฤติกรรมการทํางานกลุม  หมายถึง     การปฏิบัติของสมาชิกในกลุม    โดยการ
พูดสื่อสาร  ส่ือความหมายและการปฏิบตัิในดาน การเรียนและการทํางานกลุม  เพื่อใหงานกลุม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว 
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6.  ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน    ที่มีตอวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT  และวิธีสอนแบบปกติ หลังสอน เร่ือง ทศนิยม   ในดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บรรยากาศในการเรียน  และประโยชนที่ไดรับ   

7. นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดโคกโคเฒา        
จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548 
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การวิจยัคร้ังนี้    เปนการวจิัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร       เร่ืองทศนิยม 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เทคนคิ TGT   ผูวิจัย 
ไดศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของกบัการวิจยัคร้ังนี้  ดังนี้   
 (1)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  2544     
 (2)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคกโคเฒา   
 (3)  วิธีสอนคณิตศาสตร   
 (4)  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
 (5)   วิธีสอนแบบปกติ   
  (6)  พฤติกรรมการทํางานกลุม   
 (7)  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
           

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 
 
หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว   ดังนี้ 

 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ   มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ 
เปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทีจ่ะไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค   และ
เทาเทียมกนั  โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจดัการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
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จุดหมาย 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ      เปนคนด ี 
มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศกึษาตอ  และประกอบอาชีพจึง
กําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตราฐานการเรียนรูใหผูเรยีนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

1. เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค   ใฝรู   ใฝเรียน   รักการอาน     รักการเขียน      และรักการ
คนควา 

3. มีความรูอันเปนสากล    รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง    และความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกบัสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   ทักษะการ
คิดการสรางปญญาและทักษะในการดําเนนิชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ด ี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค    มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
7. เขาใจในประวตัิศาสตรของชาติไทย    ภูมใิจในความเปนไทย   เปนพลเมืองดียึด

มั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ วฒันธรรม   ประเพณ ี    กฬีา              

ภูมิปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
โครงสราง 

1. ระดับชวงชั้น 
       กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 
       ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
       ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6 
       ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1-3 
       ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   4-6 
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2. สาระการเรียนรู 
       กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร     ซ่ึงประกอบดวยองคความรู      ทักษะหรือ 

กระบวนการ  การเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม   คุณธรรม    จริยธรรมของผูเรียนเปน  8   
กลุมดังนี้ 

2.1 ภาษาไทย 
2.2 คณิตศาสตร 
2.3 วิทยาศาสตร 
2.4 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.6 ศิลปะ 
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.8 ภาษาตางประเทศ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร 

การศึกษาคณติศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปน
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนือ่งและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  
สามารถนําความรู  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึน้ 
รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ       
ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจดัสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละ
คน  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร  และตองการเรียนคณิตศาสตรมาก
ขึ้นใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 
คุณภาพของผูเรียน 

เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12   ปแลว        ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และเปน       
พื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น  จะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังนี ้

1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกบัจํานวน     และการดําเนินการ 
การวัด  เรขาคณิต  พชีคณติ  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  พรอมทั้งสามารถนําความรู
นั้นไปประยุกตได 

2. มีทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการ         
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และ
การนําเสนอ  การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ      
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 

3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ    มีระเบียบวินัย    มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พรอมทั้งตระหนกัในคณุคาและมีเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร 

 
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นท่ี 3   ( ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ) 

1. มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจาํนวนจริง    มีความเขาใจเกีย่วกบัอัตราสวน          
สัดสวน รอยละ  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง  
สามารถคํานวณเกีย่วกับจํานวนเต็ม  เศษสวน  ทศนยิม  เลขยกกําลัง  รากที่สองและรากที่สามของ
จํานวนจริงและสามารถนําความรูเกีย่วกับจํานวนไปใชในชิวิตจริงได 

2. สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติมี     
ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร  สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆเกี่ยวกับความ
ยาว  พื้นที่และปริมาตรไดอยางเหมาะสม  พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิต
จริงได 

3. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัตขิองความเทากันทุกประการ       และความคลายของ
รูปสามเหลี่ยม  เสนขนาน  ทฤษฎีปทาโกรัสและบทกลับและสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชใน
การใหเหตุผลและแกปญหาได 

4. มีความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกบัการแปลง ( transformation) ทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน ( reflection)และการหมุน(  rotation)และนําไปใชได 
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5. สามารถวิเคราะหแบบรูป  สถานการณหรือปญหา  และสามารถใชสมการ 
อสมการกราฟ  หรือแบบจะลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆในการแกปญหาได 

6. มีความเขาใจเกี่ยวกับคากลางขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐานและ      
ฐานนิยม   และเลือกใชไดอยางเหมาะสม  สามารถกําหนดประเด็น  เขียนขอคําถาม    กําหนด
วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมได  สามารถนําเสนอขอมูลรวมท้ังอาน  แปล
ความหมายและวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลตางๆสามารถใชความรูในการพิจารณาขอมูล    
ขาวสารทางสถิติตลอดจนเขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทาง
สถิติ 

7. มีความเขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุมเหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ 
สามารถใชความรู เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจใน           
สถานการณตางๆได 

8. มีความเขาใจเกี่ยวกับประมาณคา และสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง      
เหมาะสม 

9. มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตรที่จําเปน        สามารถแกปญหาดวยวิธีการที่
หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สามารถใหเหตุผล  ส่ือสาร  ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําเสนอมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืนๆ 

 
สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรูที่กํ าหนดไวนี้ เปนสาระหลักที่จํ า เปนสําหรับผู เ รียนทุกคน  
ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการจัดการเรียนรู
ผูสอนควรบูรณาการสาระตางๆเขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 

สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 
สาระที่  1 จํานวนและการดําเนินการ 
สาระที่  2 การวัด 
สาระที่  3 เรขาคณิต 
สาระที่  4 พีชคณิต 
สาระที่  5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
สาระที่  6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
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มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่  1:  จํานวนและการดําเนินการ 

 มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการ 
ใชจํานวนในชีวิตจริง 

  มาตรฐานค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน     
และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆและสามารถใชการดําเนินการแกปญหาได 
   มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
   มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจในระบบจํานวน และสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใชได 
 สาระที่  2:  การวัด 

  มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
  มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเน 
  มาตรฐาน ค 2.3 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 

 สาระที่  3:  เรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
  มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูม ิ

(spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric  model)ในการแกปญหาได 
 สาระที่  4:  พีชคณิต 

  มาตรฐาน ค 4.1 อธิบายและวิเคราะหแบบรูป(pattern) ความสัมพันธ 
และฟงกชันตาง ๆ ได 
   มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน   และ    สมการ  อสมการ  กราฟ   และ
แบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหาได 
 สาระที่  5:  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

  มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
  มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติ        และความรูเกี่ยวกับความนาจะ

เปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน ค 5.3           ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยใน

การตัดสินใจและแกปญหาได 
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 สาระที่  6:  ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหาได   

  มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการใหเหตุผล 
  มาตรฐาน ค 6.3   มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร และการนําเสนอ 
  มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง  ๆ  ทาง

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆได 
  มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
  ซ่ึงแผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

กําหนดไว    ดงันี้ 
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แผนภูมิที่  2  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,ผังมโนทัศน  และสาระการเรียนรูแกนกลาง  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 51. 

    จํานวนและ 
การดําเนินการ 

เศษสวนและ
ทศนิยม 

การบวก  ลบ  
คูณ  หาร 

การประมาณคา 

โจทยปญหาและ
สถานการณ 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จํานวนเต็มและสมบัติ
ของจํานวนเต็ม 

เลขยกกําลัง 

-  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเต็ม 
-  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น.. 
-  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเลขยกกําลัง 
-  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม 

-  ใชการประมาณคาในสถานการณ
ตาง ๆ 
-  บอกวิธีประมาณคาที่เหมาะสมใน
การคํานวณ 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ประมาณคา 

-  บวกลบคูณหารจํานวนเต็ม 
-  หาผลคูณฐานเดียวกันและเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเตม็ 
-  บวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษสวนและ
ทศนิยม 

-  หา ห.ร.ม.และ ค.ร.น.ของจํานวน
นับที่กําหนดให 
-  ใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น.
เพื่อแกโจทยปญหา 

-  เปรียบเทียบจํานวนเต็ม 
-  บอกสมบัติของศูนยและสมบัติของหนึ่ง 
-  บอกและใชสมบัติเกี่ยวกับการบวกและ
การคูณของจํานวนเต็ม 
-  บอกความสัมพันธของการบวก ลบ คูณ 
หาร 

-  เขียนเศษสวนอยูในรูปทศนิยม 
   เขียนทศนยิมซ้ําศนูยในรูป 
    เศษสวน 
    เปรียบเทียบเศษสวนและ 
    ทศนิยม 

-  บอกความหมายของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเตม็ 
-  หาผลคูณ  ผลหารของเลขยกกําลังทีม่ีฐาน
เดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม 
-  ใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนใน
รูปของสัญกรณวิทยาศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาคณติศาสตร 

ศึกษา ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปนี้ 
1.   ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การหา ห.ร.ม. ของจํานวนนับ  การหา ค.ร.น. ของจํานวนนับ       

แกปญหาโดยใช ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
2.   จํานวนเต็ม  จํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ และศูนย การเปรียบเทียบจํานวน

เต็ม      การบวก  ลบ   คูณ  และหารจํานวนเต็ม  สมบัติของจํานวนเต็มและการนําไปใช 
3. เลขยกกําลัง     ความหมายของเลขยกกําลัง    การเขียนแสดงจํานวนใน            

รูปสัญกรณวิทยาศาสตรการคูณ  และหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกัน   และเลขชี้กําลังเปนจํานวน
เต็ม 

4.   พื้นฐานทางเรขาคณิต       การสรางรูปเรขาคณิตโดยใชวงเวียนและเสนตรง     
การสรางรูปเรขาคณิตอยางงายโดยใชการสรางพื้นฐาน  การสํารวจสมบัติทางเรขาคณิต 

5.  เศษสวนและทศนิยม  การเขียนเศษสวนดวยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ําเปน
เศษสวนการเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษสวนและทศนิยม  โจทย
ปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม 

6. การประมาณคา  การประมาณคาในสถานการณตาง ๆ การแกโจทยปญหาโดยใช
การประมาณคา 

7. คูอันดับและกราฟ  คูอันดับ  กราฟ  การนําไปใช 
8. สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  แบบรูปและความสัมพันธ  คําตอบของสมการ      

เชิงเสน     ตัวแปรเดียว  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติของการเทากัน  โจทย      
สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

9. ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิต
สองมิติที่ เกิดจากการคลี่ รูปเรขาคณิตสามมิติ   ภาพสองมิติที่ไดจากการมองทางดานหนา           
(front  view) ดานขาง (side view)   หรือดานบน(top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือ
ประดิษฐรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก   โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใน
ชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรู
ส่ิงตาง  ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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10. การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงให     
สอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคกโคเฒา 
 

วิสัยทัศน 
 โรงเรียนวัดโคกโคเฒา   มุงจัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  นักเรียนมีคุณลักษณะดี  เกง  และมีความสุข  อนุรักษและช่ืนชมความ
เปนไทย  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  บุคลากร
ใชนวัตกรรมการสอนอยางหลากหลายและไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานวิชาชีพ  ชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ  โรงเรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ    ภายในปการศึกษา    
2550 
 
พันธกิจ 

1. สงเสริมการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐาน  
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
3. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดานวิชาชีพ    และการจัดกิจกรรมอนุรักษ        

วัฒนธรรมไทยอยางตอเนื่อง 
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในวิชาชีพครูในยุคปฏิรูปการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
5. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน   และ

การบริหารการจัดการ 
 
เปาหมาย 

1.    นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับตามเกณฑมาตรฐานทุกคน 
2.    โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทกุกลุมสาระ   และเอื้อตอการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.    นักเรียนไดรับการเรียนรูจากวิทยากรทองถ่ินในวิชาชีพ   และวัฒนธรรมไทย

ตลอดปการศึกษา 
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4. บุคลากรทุกคนมีขวัญกําลังใจ โดยไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานวิชาชีพอยาง     
ตอเนื่อง 

5.    บุคลากรสามารถนํานวัตกรรมที่หลากหลายมาจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. เปนผูมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. ปฏิบัติตนอยูในระเบียบขอบงัคับของสถานศึกษา 
3. เปนผูประหยัดอดออม  นิยมไทยและมีมารยาทแบบไทย 
4. ปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตย 
5. มีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
6. มีทักษะดานการสื่อสารและเทคโนโลยี 
7. มีสุขภาพ  พลานามัย  แข็งแรงสมบูรณ 

ตารางที่  1    แสดงเวลาเรียน/ช่ัวโมง/สัปดาห 
โครงสรางหลักสูตรสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนวดัโคกโคเฒา 

ระดับมัธยมศึกษา   (  เวลาเรียน/ชั่วโมง/สัปดาห) 
ชวงช้ันที่  3 กลุมสาระ 

ม.1 ม.2 ม.3 
1.ภาษาไทย 4 4 4 
2.คณิตศาสตร 4 4 4 
3.วิทยาศาสตร 3 3 3 
4.สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 3 3 3 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 
6.ศิลปะ 1 1 1 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 4 4 
8.ภาษาตางประเทศ 3 3 3 
9.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 4 4 
10.รายวิชาเพิ่มเติม 2 2 2 

รวม 30 30 30 
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โครงสรางและลักษณะธรรมชาตขิองวิชาคณิตศาสตร 
 ความหมายของคณิตศาสตร 

        มีนักการศึกษาไดใหความหมายไว    ดังตอไปนี้ 
        พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.2525   (ราชบัณฑิตยสถาน2539 :164) 

ไดใหความหมายไววา “ คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการคํานวณ”  ในหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 ) กลาววา “หลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
ประกอบดวยพื้นฐานทางคํานวณ  พีชคณิต  การวัด  เรขาคณิต  และสถิติ”  (  กระทรวงศึกษาธิการ   
2538: 16 ) 

ยุพิน  พิพิธกุล ( 2519 :1-2 ) กลาววา     คําวาคณิตศาสตรไมใชหมายความวาเพียง   
เลขคณิตซ่ึงเกี่ยวกับจํานวนตางๆและการคํานวณ  คณิตศาสตรมีความหมายมากกวาพีชคณิตที่จะใช
สัญลักษณและความเกี่ยวของ  มีความหมายมากกวาวิชาเลขคณิตที่จะศึกษาเพียงรูปรางและขนาด  
มีความหมายมากกวาตรีโกณมิติ  ซ่ึงเกี่ยวกับการวัดระยะทาง  มีความหมายมากกวาวิชาสถิติและ
แคลคูลัส  ฯลฯ  สรุปแลวความหมายกลาวคือ 

1. คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับการคิด 
2. คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่ง 
3. คณิตศาสตรเปนโครงสรางที่รวมของความรู 
4. คณิตศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับแบบแผน 
5. คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง 
บุญทัน  อยูชมบุญ ( 2529 : 1)ใหความหมายคณิตศาสตรวาหมายถึงกลุมของวิชาตางๆ

ไดแก  เลขคณติ    เรขาคณิต  พีชคณิต  แคลคูลัส ฯลฯ  ซ่ึงเกี่ยวพันกับปริมาณ  ขนาด  รูปรางและ
ความสัมพันธโดยที่ใชจํานวนเลขและสัญลักษณเปนเครือ่งชวย 

พิศสมัย  ศรีอําไพ (2533 :1-2 )ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรดังนี้ 
1.     คณิตศาสตรเปนการศึกษาถึงกระสวน  และความสัมพันธ 
2. คณิตศาสตรเปนวิถีทางของการคิด     ชวยใหเรามีกลยุทธในการจัดวิเคราะห  

และสังเคราะหขอมูล 
3.    คณิตศาสตรเปนศิลปะใหความซาบซึ้ง     ความงดงาม           และความตอเนื่อง

ของคณิตศาสตร 
4.    คณิตศาสตรเปนภาษาเพราะคนทั่วโลกสามารถเขาใจประโยคคณิตศาสตรได

ตรงกัน   
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5. คณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่นักคณิตศาสตร  และนักวิทยาศาสตรใชและเปนสิ่งที่
ทุกคนใชในชีวิตประจําวัน 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา        คณิตศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจํานวน  
และ ตัวเลข  รูปทรงและการวางระยะที่ตองใชการคิดคํานวณเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 
 โครงสรางของคณิตศาสตร 

โครงสรางของคณิตศาสตรหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ระบบคณิตศาสตรประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญ  4  ประการ ( วรรณี  ธรรมโชติ  2537:2-3 )ดังนี้คือ 

1. เทอมอนิยาม( Undefined  Term )  คือ คําที่ไมสามารถใหคําจํากดัความ  ไม
สามารถอธิบายไดวาเปนอยางไร  แตเราเขาใจคําถามเหลานั้น  โดยอาศัยการรับรูจากประสบการณ
ความคุนเคยกบัคุณสมบัติของมัน  หรือทราบไดจากสามัญสํานึก  คําเหลานี้ถาเราจะใหความหมายก็
จะเกดิการวนเวียนไมรูจบแบบไกเกดิกอนไข หรือไขเกิดกอนไก  ตัวอยางเทอมอนิยาม เชน จุด  
เสนตรง  พอ ฯลฯ 

2. เทอมนิยาม ( Defined  Term )  คือ คําที่สามารถอธิบายหรือใหคําจํากัดความได
โดยอาศัยเทอมนิยามเปนพื้นฐานหรือเทอมอนิยามอื่นๆตัวอยางเชน  ถาเราใหคําวาพอ ลูก นอง เปน
เทอมนิยามแลว  เราสามารถใหคําจํากัดความของคําวา ปู อา หลานไดดังนี้ 

ปู คือ  พอของพอ 
อา คือ  นองของพอ 
หลาน คือ ลูกของลูก 

3. ขอตกลงเบื้องตน ( Assumption , Axiom,Postulate ) คือ   ขอความที่เรายอมรับวา
เปนจริงโดยไมตองพิสูจนเพราะเหตุการณ 3 ประการคือ 

       3.1   ความเชื่อวาสิ่งนั้นเปนจริงโดยอาศัยประสบการณและความคุนเคย   เชน 
ความเชื่อวา  ทําดีไดดีทําชั่วไดช่ัว  ความเชื่อดังกลาวนี้เรียกวา “ สมมติฐาน” ( Assumption) 
 3.2   ส่ิงนั้นเปนจริงในตัวของมันเอง    หรือเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับวาจริง   เชน 
ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก  ส่ิงที่เปนจริงในตัวเองนั้นเรียกวา   “ ส่ิงที่
เห็นจริงแลวหรือ สัจพจน”    ( Axiom)  

3.3 เปนหลักที่จะตองยอมรับรวมกันเพื่อความสะดวกในการดํารงชีวิตหรือ
เพื่อการศึกษาคนควารวมกัน เชน กติกาในการแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆ   ฯลฯ   หลักการดังกลาว   
เรียกวา  “กติกา ”   ( Postulate ) 
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4.   ทฤษฎี  ( Theorem )   คือ   ขอความที่สามารถพิสูจนไดวาเปนจริง   การพิสูจน
ทฤษฎีนั้นเราใชขอความที่เปนจริงกอนๆมาอางอิง  และสรุปโดยใชกระบวนการใหเหตุผลทําใหได        
ขอความที่เปนจริงใหมขึ้นมา  เราเรียกวา  ทฤษฎีที่เปนจริงกอนๆมาอางอิง  และสรุปโดยใช
กระบวนการใหเหตุผลทําใหไดขอความที่เปนจริงใหมขึ้นมา  เราเรียกวา  ทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  3  โครงสรางคณิตศาสตร  
 
 ลักษณะธรรมชาติของคณิตศาสตร 

ชูชาติ  เชิงฉลาด ( 2521 : 46-47) กลาวไววา  ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรที่สําคัญ      
มีดังนี้ 

1. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอด  ( Concept)   ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตรเปนการสรางความคิดอยางหนึ่งใหเกิดความคิดรวบยอดนี้เปนการสรุปขอคิดที่
เหมือนกันซ่ึงเกิดจากประสบการณหรือปรากฏการณ  ที่เกิดขึ้นความคิดรวบยอดจะเกิดขึ้นเมื่อ
สภาพที่แทจริงถูกแสดงออกมา  ผูเรียนจะตองพรอมและเต็มใจที่จะเรียนนอกจากนี้ผูเรียนยัง
ตองการคําแนะนํา  ตองการรูแหลงที่จะคนควาหาความจริงและตองการเวลาดวย 

 ลําดับขั้นของการเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรดังนี้ 
 1.  สังเกตเห็นแลวจัดประเภท เหตุการณ  ความคิดใหเปนหมวดหมู 
 2.  แยกแยะใหเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆที่เกี่ยวของ 
  3.  เกิดความคิดอันเปนแนวทางที่มองเห็นโครงสราง 
  4.  รวมขอคิดที่เหมือนกัน 
  5.  นําไปสูขอสรุปดวยวิธีอุปนัย 

 
 
 
ธรรมชาติ 

เทอมอนิยาม 
เทอมนิยาม 

ขอตกลงเบื้องตน 

          กฎหรือทฤษฎี 
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2. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีโครงสราง โครงสรางทางคณิตศาสตรบางทีก็คลายกับ
โครงสรางของปรัชญาและศาสตรที่เกี่ยวกับศาสนา  เพราะเปนโครงสรางที่มีเหตุมีผล   โครงสราง
ทางคณิตศาสตรประกอบดวยพืน้ฐานทางจํานวน  พีชคณิตการวัด  เรขาคณิตและสถิติ  โครงสราง
เหลานี้จะเปนสวนสําคัญตอการนําไปใชแกไข  ปญหาชวีิตประจําวัน 

3. คณิตศาสตรแสดงความเปนเหตุผลกัน          คณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริม
ความคิดคํานวณซึ่งประกอบวิธีการทางวิทยาศาสตร  สามารถพิสูจนหาขอเท็จจริงไดอยางมีเหตุผล
เพราะ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีลําดับขั้นและวิธีการที่แนนอนอยูเสมอ 

4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ใชสัญลักษณที่รัดกุม  และสื่อความหมายแทนความคิดได
ถูกตอง เชน 4+5=9 

อัญชลี  แจมเจริญ  และคณะ ( 2526 : 4-5 ) ไดกลาวไววาวิชาคณิตศาสตรมีธรรมชาติ   
ดังนี้ 

1. มีลักษณะเปนนามธรรม  ศัพท  นิยามและขอเท็จจริง 
2. มีลักษณะเปนการฝกฝน     การฝกทักษะตองกระทําหลังจากที่นักเรียนทําความ  

เขาใจในเรื่องนั้นแลว 
3. มีลักษณะเปนการแกโจทยปญหา 
4. เปนวิชาที่มีโครงสราง 
สรุปไดวาวิชาคณิตศาสตรมีธรรมชาติที่มีลักษณะเปนนามธรรม  มีโครงสรางที่       

แนนอนใชสัญลักษณในการสื่อความหมายใหเกิดความคิดรวบยอด  เปนวิชาที่มีลักษณะเปนโจทย
แกปญหาที่มีความเปนเหตุเปนผลกัน  ซ่ึงตองอาศัยการฝกฝนจึงจะเกิดทักษะความชํานาญ 
 
ความสําคัญและประโยชนของคณิตศาสตร 
 ความสําคัญของคณิตศาสตร 
 สมทรง  ดอนแกวบวั ( 2528 : 7 )กลาวไววาวิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญ  และมี 
บทบาทตอบุคคลมาก    คณิตศาสตรชวยฝกใหคนมีความคิดรอบคอบ  มีเหตุมีผล  รูจักหาความจรงิ 
การมีคุณธรรมเชนนี้อยูในใจเปนสิ่งสําคัญมากกวาความเจริญในดานวทิยาการตางๆ  นอกจากนัน้ 
เด็กคิดเปนและเคยชนิตอการแกปญหาตามวัยไปทกุระยะแลว  เมื่อเปนผูใหญยอมสามารถแกปญหา 
ชีวิตได 

ในโลกของวิทยาศาสตรไมวาจะเปนอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต  คณิตศาสตรเปน
เครื่องมือสําคัญที่สุดสําหรับนักฟสิกสที่มีหนาที่ศึกษาปรากฏการณตางๆของธรรมชาติและพยายาม
เขียนความสัมพันธนั้นออกมาในรูปสมการทางคณิตศาสตรแตก็ยังไมสามารถทํานายผลออกมาได
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ทันที  จะตองมีการแกสมการตามขบวนการทางคณิตศาสตรเสียกอน        เพื่อใหออกมาในรูปที่งาย
ตอการตีความและสามารถทํานายผลของมันในบั้นปลาย  นอกจากนั้นแลวในการแก    สมการทาง
คณิตศาสตรยังชวยใหเรามีประสบการณเขาใจเนื้อหาฟสิกสดวย   เมื่อพิจารณาถึงเนื้อแท
คณิตศาสตรแลวจะเห็นวาคณิตศาสตรเปนรากฐานของวิทยาศาสตร  ที่ฝกในเรื่องของความสังเกต  
จัดเรื่องที่สังเกตออกมาเปนตัวเลขหลักการทางคณิตศาสตรจะชวยใหวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่แมนยํา
ยิ่งขึ้น   นอกจากนั้นคณิตศาสตรยังเปนวิชาหลักและเปนรากฐาน  เปนกุญแจนําไปสูวิชาการใหมๆ
มากมาย  ไมวาจะเปนทางศิลปศาสตร เชน  ดนตรี  ศิลปะ  นาฏศิลป  ประวัติศาสตร  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  บรรณารักษ  ฯลฯ    หรือ     ทางดานวิทยาศาสตร เชน  วิทยาศาสตร  ชีววิทยา  เคมี  
คหกรรมศาสตร  อุตสาหกรรมศิลปฯลฯ 
 
 ประโยชนของคณิตศาสตร 

สมทรง  ดอนแกวบัว ( 2528 : 8 )  ไดกลาวถึงประโยชนของวิชาคณิตศาสตรไว   ดังนี้ 
1. ความสําคัญในชีวิตประจําวัน          ในชีวิตประจําวันของคนเราทุกคนตองใช

คณิตศาสตรและเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยู เสมอจนบางครั้งเรายังไมทันนึกวาเรากําลังใช
คณิตศาสตรอยู   อาทิเชน   ในการดูเวลา  การซื้อขาย  การชั่ง  การตวง  การวัด  ระยะทาง  และการ
ติดตอส่ือสาร  การกําหนดรายรับรายจายในครอบครัว  หรือแมแตการเลนกีฬา  เปนตน 

2.    ประโยชนในการประกอบอาชีพตางๆ     ในปจจุบันนี้เปนที่ประจักษกันดีอยู
แลววาความรูทางคณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูที่จะทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

3.      ชวยปลูกฝงและอบรมใหเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ    นิสัย     เจตคติและ
ความสามารถทางสมองบางประการ 
  สรุปไดวา       คณิตศาสตรนั้นฝกใหผูเรียนเปนคนโดยสมบูรณ   เพราะความสําคัญ 
ของบุคคลขึ้นอยูกับเหตุผลไมมีอคติ  มีความเปนระเบียบสุขุมรอบคอบ  มีไหวพรบิและปฏิภาณ 
และฝกใหผูเรียนมีมนษุยสัมพันธที่ดีขึ้นเขาใจในสังคมเพื่อจะไดอยูในสังคมดวยสันติสุข 

 
 หลักการสอนคณิตศาสตร 

บุญทัน  อยูชมบุญ ( 2529 :24-25)  ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร ดังนี้ 
1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของเด็กคือ  พรอมในดานรางกาย   อารมณ 

สติปญญา และพรอมในแงความรูพื้นฐานที่จะมาตอเนื่องกับความรูใหม  โดยครูตองมีการทบทวน
ความรูเดิมของเด็กกอนเพื่อใหประสบการณเดิมกับประสบการณใหมตอเนื่องกันจะชวยใหนักเรียน
เกิดความเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไดดี 
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2.  การจัดกิจกรรมการสอนตองใหเหมาะสมกับวัย  ความตองการ  ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก  เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง 

3.   ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่
ครู จําเปนตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอ่ืนๆในแงความสามารถทางสติปญญา 

4.   ควรเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
กอนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัยและความสามารถของแต
ละคน 

5.  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับขั้น  การสอนเพื่อ
สรางความคิด  ความเขาใจในระยะเริ่มแรกจะตองเปนประสบการณที่งาย  ๆ  ไมซับซอน  ส่ิงที่ไม 
เกี่ยวของ  และทําใหเกิดความสับสนจะตองไมนํามาเขามาในกระบวนการเรียนการสอน  การสอน
จะตองเปนไปตามลําดับขั้นที่วางไว 

6.   การสอนแตละครั้งจะตองมีจุดประสงคที่แนนอนวา              จัดกิจกรรมเพื่อ
สนองจุดประสงคอะไร 

7.   เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชเวลาพอสมควรไมนานจนเกินไป 
8.   ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุนได   ใหเด็กไดมีโอกาสเลือก

ทํากิจกรรมไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตนและใหอิสระในการทํางานแกเด็ก  ส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งคือการปลูกฝงเจตคติที่ดีแกเด็กในการเรียนคณิตศาสตร  ถาเกิดมีขึ้นจะชวยใหเด็ก    
พอใจในการเรียนวิชานี้เห็นประโยชนและคุณคายอมจะสนใจมากขึ้น 

9.   การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกับครูเพราะจะชวยให
ครูเกิดความมั่นใจในการสอนและเปนไปตามความพอใจของเด็ก 

10. การสอนคณิตศาสตรจะดี ควรใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกันหรือมีสวนรวมใน
การคนควา  สรุปกฎเกณฑตางๆดวยตนเองรวมกับเพื่อน 

11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกับการเรียนรู
ดวยจึงจะสรางบรรยากาศที่นาติดตามใหแกเด็ก 

12. นักเรียนจะเรียนไดดีเมื่อเริ่มเรียนโดยครูใชของจริง     อุปกรณซ่ึงเปนรูปธรรม
ไปสูนามธรรมตามลําดับจะชวยใหนกัเรียนเรียนรูดวยความเขาใจมใิชจํา 

13. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่อง    และเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนครูอาจใชวิธีการสังเกต  การตรวจแบบฝกหัด  การสอบถามเปนเครื่องมือใน
การวัดผลจะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของตน 
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14. ไมควรจํากัดวิธีคํานวณหาคําตอบของนักเรียน      แตควรแนะวิธีคิดที่รวดเร็ว
และแมนยําใหภายหลัง 

15. ฝกใหนักเรียนรูจักตรวจเช็คคําตอบดวยตนเอง 
สมจิต  ชิวปรีชา      ( 2529:11-19)   ไดกําหนดหลักการในการสอนคณิตศาสตรไว

หลายประการคือ 
1. จัดใหมีความพรอมทางคณิตศาสตร นับวาเปนพื้นฐานของการเริ่มบทเรียนและ

เปนพื้นฐานที่จะเรียนบทเรียนตอไปดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูจะตองเตรียมเด็กใหมีความพรอม 
2. จัดเนื้อหาโครงสรางของคณิตศาสตรใหตอเนื่องกัน ตั้งแตระดับประถมศึกษา

จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
3. การสอนเนื้อหาใหมจะตองเปนประสบการณและเนื้อหาที่ตอเนื่องกับ        

ประสบการณและความรูเดิมของนักเรียน 
4. การสอนตองมีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับขั้น    เพื่อใหนักเรียนมีความ    

เขาใจและมีทักษะเบื้องตนตามที่ตองการ 
5. ควรใชส่ือการสอน       เพราะเปนส่ิงที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา

คณิตศาสตรไดงายขึ้นและรวดเร็วเกิดการเรียนรูที่ถาวร 
6. จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม                ควรเริ่มจากของจริง

ไปสูสัญลักษณ 
7. ใชสัญลักษณใหมแทนความหมายของเรื่องราวและถอยคํา 
8. สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง 
9. ใชวิธีอุปมัยในการสรุปหลักเกณฑและบทเรียน 
10. เนนเรื่องความเขาใจมากกวาความจํา 
11. จัดการสอนเพื่อใหเกิดความรูถาวร 
12. ฝกทักษะจากโจทยปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในหองเรียนหรือในชีวิตประจําวัน 
13. มีเทคนิคยั่วยุใหเด็กสนใจคณิตศาสตร 
14. การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับเด็กแตละคน 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ( 2539: 6) ไดเสนอหลักการ 

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้ 
1.   ทบทวนพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน 
2.   เสนอเนื้อหาใหม  โดยการจัดกิจกรรมใน 3 ขั้นตอน   คือ 
 2.1   จัดกิจกรรมโดยใชของจริง 
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2.2 จัดกิจกรรมโดยใชรูปภาพ 
2.3 ใชสัญลักษณ  ครูอธิบายโดยใชสัญลักษณ 

3.     ชวยกันสรุปเปนวิธีลัด  ส้ัน  สะดวกในการนําไปใช 
4.     ฝกทักษะจากหนังสือเรียน  บัตรงาน ฯลฯ 
5. นําความรูไปใชในสถานการณใหมหรือในชีวิตประจําวัน 
6. การประเมินผล 
จากหลักการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมาสรุปไดวา  ในการสอนวิชาคณิตศาสตรส่ิงที่    

จําเปนตองพิจารณามีดังนี้คือ 
1.   การทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับความรูใหม 
2.   จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 
3.   คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน 
4.   นําเสนอเนื้อหาใหมอยางมีลําดับขั้นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
5.   เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะอยางสม่ําเสมอ 
6.   มีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 
วิธีสอนคณิตศาสตร 

 
การสอนคณิตศาสตร  ไมมีวิธีสอนใดที่จะจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการเรยีนรูไดอยาง

สมบูรณแตจะตองใชหลายๆวิธีในการจัดการเรียนการสอน 
ยุพิน  พิพิธกุล  ( 2525 : 194-283 )    ไดแบงวิธีสอนคณิตศาสตรออกเปน 4  ประเภท  

คือ 
1. วิธีสอน   โดยเนนกิจกรรมครู     ประกอบดวยวิธีสอน  3  วิธี  คือ   วิธีสอนแบบ

การอธิบายและแสดงเหตุผล วิธีสอนแบบสาธิต  และวิธีสอนแบบใชคําถาม  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล   เปนวิธีสอนที่ครูเปนผูบอกให       

นักเรียนติดตาม  เมื่อครูตองการใหนักเรียนเขาใจเรื่องใด  ครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผล  วิเคราะห
ตีความรวมทั้งเปนผูสรุปดวยวิธีสอนแบบนี้เนนที่ครูเปนสําคัญนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอย  
โดยสวนใหญนักเรียนเปนผูรับฟงตอบคําถามของครู  การใชวิธีสอนแบบนี้มีจุดประสงคที่จะสอน     
นักเรียนเปนกลุมใหญๆเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่ยังไมรู  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกฎ 
สูตรในเวลาอันรวดเร็ว  ประโยชนคือชวยประหยัดเวลา  ใชในการอธิบายส่ิงที่เขาใจยากใหแก     
นักเรียน  สอนนักเรียนไดเปนจํานวนมาก  ขอจํากัดคือ เหมาะสําหรับเนื้อหาบางตอนสอนโดยไม
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คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมมีโอกาสคนควาและเปนการไมสงเสริมใหนักเรียน
มีความคิดสรางสรรค 

1.2 วิธีสอนแบบสาธิต  หมายถึง   การแสดงใหนักเรยีนดู  ครูจะใหความรูแก
นักเรียนโดยใชส่ือที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  นักเรียนไดรับประสบการณตรงวิธีสอนแบบนี้
เพื่อใหนักเรยีนมองเห็นมโนมติที่สําคัญนําไปสูขอสรุปได  ประโยชนของวธีิสอนแบบนี้คือ
ประหยดัเวลาทั้งครูและนักเรียน  นักเรยีนมีทักษะในการสังเกตและสรุปได  ขอจํากัดคือถาครู
อธิบาย สาธิตเร็วเกินไปนักเรียนจะตามไมทัน  ไมเขาใจและสื่อไมควรเล็กจนเกินไป 

1.3    วิธีสอนแบบใชคําถาม   เปนวิธีการสอนที่มุงใหความรูแกผูเรียนดวยการ
ถามตอบ  วิธีสอนแบบนี้ใชสอนเพื่อการทบทวนเนื้อหาตางๆอยางรวดเร็วชวยใหนกัเรียนเกิดความ    
สนใจมีสวนรวมในการตอบคําถาม  ประโยชนคือใชกับเนื้อหาทีไ่มสามารถแสดงดวยรูปธรรม     
แตเหมาะกับเนื้อหาบางเรื่องเทานั้น 

2. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของกลุมนักเรียน  ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธีไดแก  วิธี
สอนแบบทดลอง  วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีสอนแบบโครงการวิธีสอนทั้ง 3 วิธีนี้เปนวิธีที่สอน
โดยการแบงกลุม  เนนที่กิจกรรมของผูเรียน  แบงกลุมตามความเหมาะสม 

2.1 วิธีสอนแบบทดลอง    เปนวิธีที่มุงใหนักเรียนเรียนโดยการกระทํา   ได
ทดลองคนหา  มโนมติดวยตนเอง  รูจักการทํางานเปนกลุม  ฝกชางสังเกตรูจักบันทกึผล  ประโยชน
ของวิธีสอนคือนักเรียนคนพบความจริงดวยตนเอง  เกดิความภาคภูมใิจและสนใจเรียนคณิตศาสตร  
รูจักการทํางานเปนกลุม  ขอจํากัดคือไมสามารถใชไดกบัทุกบทเรียน 

2.2 วิธีสอนแบบอภิปราย      เปนวิธีที่มุงเนนการทํางานเปนกลุม  รวมพลังคิด
เพื่อพิจารณาปญหา  หาขอเท็จจริง  หาเหตุผลรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  กลาแสดงออก  
ฝกใหนกัเรียนเปนผูพูดและผูฟงที่ดี 

2.3 วิธีสอนแบบโครงการเปนวิธีที่ครูใหนักเรียนทําโครงการใดโครงการหนึ่ง
ตามที่นักเรียนสนใจ  ครูอาจจะตั้งหัวขอหรือตั้งหัวขอเอง  ครูเปนเพียงผูชวยเหลือแนะนําและ
ติดตามผลงานวาดําเนินการอยางไร  ประโยชนคือ  เนนคุณคาการทํางานแบบประชาธิปไตย  รูจัก
วางแผน   สงเสริมการคนควาหาความรูและทํางานอยางอิสระสงเสริมความคิดสรางสรรค 

3.  วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  ประกอบดวยวิธีสอน  3  วิธี
คือ  วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม  วิธีสอนโดยใชชุดการสอนรายบุคคล  และวิธีสอนโดยใช
เอกสารแนะแนวทาง 

3.1 วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมเปนวิธีที่นักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง
โดยครูเปนผูสรางบทเรียนและในบทเรียนจะมีเฉลยไว  ครูจะชวยเหลือเด็กเมื่อคราวจําเปนเทานั้น  
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ฝกใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตยและรูจักตนเอง มีอิสระในการเรียนและครูควรมีการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเขาใจวาผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดหรือไม          

3.2 วิธีสอน  โดยใชชุดการสอนเปนรายบุคคล  ชุดการสอนสามารถให        
นักเรียนเรียนดวยตนเอง  ในชุดการสอนนั้นจะมีส่ือการสอนประกอบดวย  ประโยชนของวิธีสอน
คือนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ชวยผอนแรงครูและแกปญหาครูขาดแคลน 

3.3 วิธีสอน  โดยใชเอกสารแนะแนวทางเปนเครื่องมือที่จะเรียนรูดวยตนเอง  
เขียนในรูปเติมคําตอบแตไมมีเฉลยไว  บทบาทของครูคือเลือกเนื้อหาที่จะสอน ตั้งจุดประสงค     
เชิงพฤติกรรม  เขียนเอกสารแนะแนวทาง  ประโยชนคือเปดโอกาสใหคําตอบดวยตนเอง ชวยลด
เวลาในการสอน  ชวยผอนแรงครูและเปลี่ยนบรรยากาศในชั้น 

4.   วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมระหวางครู    และนักเรียนประกอบดวยวิธีสอน 4 วิธี    
คือวิธีสอนแบบแกปญหา  วิธีสอนแบบวิเคราะห – สังเคราะห  วิธีสอนแบบอุปนัย – นิรนัยและวิธี
สอนแบบคนพบ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 วิธีสอนแบบแกปญหาเปนวิธีที่ครูกระตุนใหนักเรียนแกปญหาอยางมี    
เหตุผลโดยอาศัยความคิดรวบยอด กฎเกณฑ  ขอสรุปประสบการณ  การพิจารณาและการสังเกต 

4.2 วิธีสอนโดยการวิเคราะห – สังเคราะห  เปนวิธีที่ครูพยายามแยกแยะ
ปญหาออกมาจากสิ่งที่ไมรูไปสูส่ิงที่รู  ใหผูเรียนเกิดความคิดตามลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่องกันไปทลีะ
นอย 

4.3 วิธีสอนแบบอุปนัย – นิรนัย  วิธีสอนแบบอุปนัย หมายถึง  วิธีสอนที่ครู  
ยกตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง เพื่อใหเห็นรูปแบบเมื่อนักเรียนใชการสังเกตเปรียบเทียบดูส่ิงที่มี
ลักษณะรวมกันก็จะสามารถนําไปสูขอสรุปได     และมักจะตามดวยวิธีการสอนแบบนิรนัยซ่ึง     
จุดประสงคของการใชวิธีสอนแบบนี้   คือ   เพื่อชวยใหคนพบกฎเกณฑที่สําคัญดวยการสังเกตดู
ตัวอยางชวยใหนักเรียนเขาใจ   ชัดเจนรูจักคิดและไตรตรองดวยเหตุผลและหาขอสรุปดวยตนเองไม
ตองขึ้นอยูกับครูเสมอไป   สวนวิธีสอนแบบนิรนัย   เปนวิธีสอนที่ตรงขามกับวิธีสอนแบบอุปนัย    
เพราะวิธีสอนแบบอุปนัยเร่ิมตนดวยการยกตัวอยางหลาย ๆ     ตัวอยางเพื่อสังเกตแลวนําไปสู       
ขอสรุปสวน   วิธีการสอนแบบนิรนัยนั้นเริ่มจากการนําขอสรุปสูตรกฎที่นักเรียนทราบอยูแลวมาใช      
แกปญหาแลวเกิดขอสรุปใหม 

4.4 วิธีสอนแบบคนพบวิธีสอนแบบคนพบนี้แบงออกเปน  2   ประการคือ   
ประการแรก    เปนวิธีการสอนที่ทําใหนักเรียนคนพบปญหา     หรือสถานการณ     และ ใหนักเรียน
เสาะแสวงหาวิธี    แกปญหา     สวนประการที่สองเปนวิธีการสอนที่เนนใหนักเรียนทราบวา
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ตองการใหนักเรียนคนพบอะไรเชนกฎ  สูตร   นิยาม   เปนตน    นักเรียนจะเกิดมโนมติแลวสรุปได
การคนพบแบบนี้จะคนพบภายใตวิธีสอนแบบใดก็ไดเชน 

จากรูปแบบวิธีสอน     พอสรุปไดวา      วิธีที่ใชในการสอนคณิตศาสตรนั้นไมมีวิธีใด
ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับวิจารณญาณของครูในการเลือกที่เหมาะสม            ตองคํานึงถึงเนื้อหา
ความแตกตางของนักเรียนการเรียนการสอนจึงจะประสบผลสําเร็จ 
 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอนคณิตศาสตร 

ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจําแนกได 2 ประเภทคือ 
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  ( กระทรวงศึกษาธิการ 2538  : 16-17 ) 
1.1   ทฤษฎีแหงการฝกฝน ( Drill Theory )  เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่

เนนในเรื่องการฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมากๆซ้ําๆจนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการนั้นๆการสอนจึง
เริ่มโดยครูจะเปนผูใหตัวอยาง  บอกสูตรหรือกฎเกณฑแลวใหเด็กฝกฝน ทําแบบฝกหัดมาก ๆ 
จนกระทั่งเด็กชํานาญ 

 1.2   ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ ( Incident  Learning  Theory )  ทฤษฎีนี้เชื่อ
วาเด็กจะเรียนไดดีเมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

1.3 ทฤษฎีแหงความหมาย  ( Meaning  Theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาการคดิคาํนวณ
กับการเปนอยูในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตรและมีความเชื่อวาเด็กจะ
เรียนรูและเขาใจในสิ่งที่เรียนไดดีเมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอเด็กเอง 

2. ทฤษฎีการเรียนรู 
 ทฤษฎีการเรียนรูของนักทฤษฎีหลายคนไดใหหลักการและแนวทางที่เปน

ประโยชนตอการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมาก  ไดแก ทฤษฎีของเปยเจ   ( Piaget)  บรูเนอร           
( Bruner)   ออซูเบล    ( Ausubel)  กาเย  ( Gagne)    และดีนส   ( Dienes)  ซ่ึงมีรายละเอียด   ดังนี้ 

       2.1   ทฤษฎีของเปยเจ (  Piaget 1966 :576-584 ,อางถึงใน  ประยูร  อาษานาม 
 2537:13-14) เปยเจ( Piaget) เปนนักจิตวิทยาและนักปรัชญาซึ่งสนใจพัฒนาการดานสติปญญาของ
เด็กไดใหหลักการเรียนรูไดดังนี้ 

        2.1.1   เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม 
                                2.1.2   การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล 

 2.1.3   พัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก มี   4  ระดับคือ 
             -  ระดับพัฒนาความรูสึกทางอวัยวะเคลื่อนไหว 
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        -  ระดับพัฒนาการกอนความคิดรวบยอด 
         -  ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด 

      -  ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล 
   จากพัฒนาการทางสติปญญาทั้ง 4   ระยะของเด็ก   จะเห็นวาการ

สอนคณิตศาสตร    ขั้นตน   ( เชน เซต การนับ เปนตน ) เมื่อเด็กอยูในระดับที่ 3  การเรียนการสอน       
จําเปนตองใชวัสดุหรือของจริงประกอบการสอนเพื่อใหเด็กเกิดการคนพบ 
 2.2 ทฤษฎีของบรูเนอร   ( Bruner  1975 : 25-29,  อางถึงใน   
กระทรวงศกึษาธิการ   2538  : 18)   บรูเนอร   ( Bruner)    เปนเจาตํารับการเรียนรูจากการคนพบ      
หลักการเรียนรูที่สําคัญของบรูเนอร   ( Bruner)   ไดแก  การเนนโครงสราง( Structure) ของ
เนื้อหาวิชาและกระบวนการ  ( Process) ของการแกปญหามากกวาการเนนผล (Product) ของ
พฤติกรรม    บรูเนอร(Bruner)    กลาววาการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวยใหนักเรียนม ี
ความรูแจง  สามารถประยุกตเนื้อหาวิชาไดทําใหมีความทรงจําไดเปนระยะเวลานาน  บรูเนอร 
( Bruner) ไดเสนอแนะวิธีการสอนมโนมตทิางคณิตศาสตรไว 3  ขั้น   คือ 

2.2.1 การใชของจริงอธิบาย         หรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร  
ซ่ึงบรูเนอร  (Bruner)   เรียกวา Enactive representation หรือ Concrete representation 

2.2.2 การใชรูปภาพอธิบาย         หรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร      
(  Icomic   representation   หรือ     Pictorial representation ) 

2.2.3 การใชสัญลักษณอธิบาย  หรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร         
( Symbolic   representation) 

  ถาครูจะยึดหลักการสอนของบรูเนอรแลว  การสอนคณิตศาสตรควรเริ่ม
จากการใชวัสดุหรือของจริงประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อเด็กเขาใจดีแลวจึงใชสัญลักษณ
หรือเครื่องหมายแสดงมโนมติ 

2.3   ทฤษฎีของออซูเบล( Ausubel  1975 :19-21,  อางถึงใน  
กระทรวงศึกษาธิการ 2538  : 18-19)   เชื่อวาความสําคัญของการใหการศึกษาคือการใหความรูที่
ถูกตองชัดเจนและตองเปนความรูที่รวบรวมไวอยางเปนระเบียบ  วิธีการที่จะทําใหการเรียนการ
สอนบรรลุวัตถุประสงคไดมีหลักการอยู  2 ประการคือ 

         2.3.1   การจัดความรูใหมีโครงสรางที่เหมาะสม 
                        2.3.2   การจัดลําดับความยากงายของความรูอยางเหมาะสม 

  ลักษณะการเรียนรูตามแนวคิดของออซูเบล (Ausubel) สามารถจัดเปน
กลุมหรือหมูซ่ึงออซูเบล  (Ausubel)   จัดกลุมจากการเรียนรูแบบทองจํา  ( Rote learning)  การ
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เรียนรูแบบรู       ความหมาย  ( Meaningful  learning )    การเรียนรูจากการบอกเลา   (Reception  
learning) และการเรียนรูจากการคนพบ (Discovery  learning)   ความคิดเห็นที่นาสนใจอีกประการ
หนึ่งคือการใหความรูแกเด็กควรคํานึงถึงประสบการณในอดีตหรือความรูเดิมของเด็ก  ซ่ึงเปน
บรรทัดฐานสําคัญที่จะใหเด็กมีความพรอมในการเรียนความรูใหม  ออซูเบล  ( Ausubel) เชื่อวาเด็ก
อายุต่ํากวา 12 ป   ตองเรียนรูจากของจริง  การทดลองหรือปฏิบัติจะชวยใหเด็กเขาใจสิ่งที่เรียนได
อยางชัดเจน  เด็กหลังวัยเรียนระดับประถมศึกษาจะสามารถเรียนรูไดจากการสนทนา   การอภิปราย
และกิจกรรมที่นาสนใจ  ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  อุปกรณการสอนจึงเปน
สวนสําคัญ 

2.4   ทฤษฎีของกาเย  ( Gagne  1975 : 21-25, อางถึงใน  ประยูร  อาษานาม 
2534:17)  ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะเพื่อใหเกิดการคนพบ ( Guided  
discovery)  บรูเนอร( Bruner)  เนนกระบวนการ    แตกาเย (Gagne)  มีความเห็นตรงขามกับบรูเนอร 
( Bruner)    คือกาเย( Gagne) มุงเนนผล  ( product)  ของพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน  กาเย            
( Gagne)  สนใจวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร  การเรียนการสอนจะตองกําหนดวัตถุประสงคเชิง        
พฤติกรรมวาจะใหเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคอะไรบาง กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกาเย ( Gagne) จะเริ่มจากการกําหนดว ัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  การวิเคราะหพื้น
ความรูเดิมของเด็ก  การจัดลําดับขั้นของการเรียน   โดยการชี้แนะของครู    การจัดกิจกรรมการเรียน
ตามความถนัดหรือวิธีการเรียนของผูเรียนและการประเมินผลพฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียนกาเย 
(Gagne) เชื่อวาเด็กจะเรียน  มโนมติใหม  เมื่อเด็กไดเรียนมโนมติยอย  ซึ่งเปนพื้นฐานของมโนมติ
ใหมนั้นเสียกอน  ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนอยางมีระบบจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง           
แนวความคิดของกาเย ( Gagne) จึงเปนแบบฉบับการเรียนการสอนระบบโปรแกรม 

2.5   ทฤษฎีของดีนส ( Dienes 1975 : 33-34,  อางถึงใน  ประยูร  อาษานาม 
2537:17-18  )    ดีนส  ( Dienes) ไดเสนอหลัก  4  ประการในการสอนคณิตศาสตร 

2.5.1 หลักแหงพลวัต( The  Dynamic  principle)   เด็กจะเรียนรูจากการ
เลนหรือกิจกรรม 3 ระดับคือการเลนเกมหรือกิจกรรมที่ไมมีกติกาแนนอนแตมีมโนมติทาง
คณิตศาสตรแฝงอยูหลังจากนั้นเด็กจะเรียนรูจากการเลน  หรือกิจกรรมที่มีกติกาหรือระเบียบและ
เปนขั้นที่เด็กจะเริ่มเขาใจมโนมติ  อาจจะรูโดยการใชฌาณ ( intuition) และในขั้นสุดทายเด็กจะ
เรียนรูจากการฝกหัด  ซ่ึงมุงใหเรียนรูมโนมติที่ตองการโดยตรง 

2.5.2 หลักแหงการสรางสรรค  (The Constructive principle)ความรู
หรือมโนมติทางคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่ยั่วยุใหเกิดความนึกคิดที่จะ 
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แกปญหา  แมวาเด็กจะไมมีความคิดเชิงวิเคราะห (Analytic thinking) หรือไมสามารถจะประเมิน
อยางมีเหตุผล (Logical judgment) ไดเด็กจะสามารถรับรูมโนมติไดโดยฌาณ 

2.5.3 หลักแหงการเปลี่ยนแปลงเชิงคณิตศาสตร    (The Mathmatical 
variability   principle)จากหลักการที่วาตัวแปรทางคณิตศาสตรตาง ๆ มีความสัมพันธกันอยางคงที่ 
แมตัวแปรตาง ๆ เปลี่ยนแปลงได  การชวยใหเด็กเขาใจมโนมติทางคณิตศาสตรควรใชวิธีการหลาย 
ๆ วิธี แต  จําเปนตองรักษาความบริบูรณหรือสภาพของมโนมติใหคงเดิม  ตัวอยางเชน รูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสอาจเขียนไดหลายลักษณะและหลายขนาด แตก็ยังคงเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสอยูนั่นเอง 

2.5.4  หลักแหงการเปลี่ยนแปลงเชิงการรับรู             (the  Perceptual 
variability  principle )    การรับรู    (perception)     สามารถรับรูไดหลายวิธีแตมโนมติยอมคงที่     
หลักการขอนี้หมายความวา   แมการเสนอมโนมติจากสภาพการณหลายสภาพ แตมโนมติก็คือส่ิง
เดียวกัน เชน ในการสอนเรื่องส่ีเหล่ียมผืนผา  การสรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาบนกระดานดํา บน
กระดาษหรือใชยางรัดของตรึงบนกระดาน เรขาคณิต (geoboard) ก็คือ ส่ีเหล่ียมผืนผานั่นเอง ดังนั้น
การเรียนมโนมติทางคณิตศาสตรเด็กจะตองเขาใจสิ่งที่สามารถแทนไดหลายรูปแบบนั้นวา มี
ลักษณะรวมกันหรือกลาวงาย ๆ วาเปนสิ่งเดียวกัน 
 
จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น     
นอกจากครูผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการสอนคณิตศาสตรแลว  การมีความรูในเรื่องของ
จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร นับเปนความจําเปนอีกประการหนึ่งที่ครูผูสอนตองใหความสําคัญ 
โดยจิตวิทยาที่จําเปนตองนํามาใชในการสอนคณิตศาสตรนั้น คือ 

สุรชัย  ขวัญเมือง (2522 : 32-33) ไดกลาวถึงจิตวิทยาที่นํามาใชในการสอน
คณิตศาสตรไวดังนี้ 

1. ใหนักเรียนมีความพรอมกอนที่จะสอน  ครูควรสํารวจดูวานักเรียนพรอมที่จะ
เรียนหรือยัง ความพรอมในที่นี้หมายถึงวัย ความสามารถ และประสบการณเดิมของเด็ก เราจะทราบ
ไดโดยการสังเกต  การซักถาม การทดสอบดูวาเด็กมีพื้นฐานเลขมาแคไหน นับไดถูกตองหรือไม 
เพราะเด็กสวนมากกอนที่จะขึ้นชั้น ป.1 มักจะเรียนมาบางในชั้นอนุบาล ทั้งนี้ความพรอมของ       
นักเรียนอาจจะไมเทากัน 

2. สอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณ     หรือไดพบเห็นอยูเสมอ       การใหเด็กเรียน
จากประสบการณ ไดเรียนจากสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดคิด ไดใช ไดทําดวยตนเอง ทําใหเด็กเขาใจ และ
เรียนไดรวดเร็วขึ้น เปนตน เชน ใหเด็กหัดนับผลไม สมุด ดินสอ โตะ มานั่ง กระทําโดยการจับคู
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แบงเปนพวก แบงเปนหมู เลนเกมงาย ๆ ทางคณิตศาสตร เด็กจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
โดยไมไดคิดวานั้นคือการเรียนรู 

3. สอนใหเดก็เขาใจและมองเห็นความสัมพนัธระหวางสวนยอยกับสวนยอย และ
สวนยอยกับสวนใหญ เชน 4+5 = 5+4 หรือ 18 = 10+8  เด็กจะมีความเขาใจไดดี เพราะไดลองโดย
ใชเสนจํานวนหรือ ของจริงซ่ึงไดผลดีกวาการใหจํากฎ หรือแยกกฎมาทองเปนขอ ๆ  

4.   สอนจากงายไปหายาก วิธีนี้ควรใชใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็ก    
ทั้งนี้ครูจะตองพิจารณาวาเด็กของตนมีความสามารถเพียงใด ควรจะสอนในระดับไหน เด็กในชั้น
ประถมควรใหทํากิจกรรมมาก ๆ ไมใชครูอธิบายใหฟงแลวใหทําตาม  ควรจะดูความสนใจของเด็ก
ประกอบดวย 

5.   ใหนักเรียนเขาใจในหลักการและรูวิธีที่จะใชหลักการ  การใหเด็กไดเผชิญกับ
ปญหาที่เราใหเด็กสนใจ อยากคิดอยากทํา  อยากแกปญหาอยูเสมอ เชน การขายของ ซ้ือของ ถามี
การซื้อและขายจํานวนมาก ๆ เด็กก็จะมีโอกาสไดคิดวิธีที่จะบวกหลาย ๆ คร้ัง ซ่ึงเปนแนวการคูณ 
จากนี้ครูก็จะแนะใหเห็นวิธีคูณ เด็กก็จะเขาใจไดชัดเจน และมองเห็นประโยชนวาจะนําไปใชได
อยางไร 

6.   ใหเด็กไดฝกหัดทําซ้ํา จนกวาจะคลองและมีการทบทวนอยูเสมอ  การเรียนรูและ
เขาใจในหลักการอยางเดียวไมพอ  การเรียนคณิตศาสตรจะตองใชการฝกฝนมาก ๆ เพื่อใหเขาใจใน
วิธีการตาง ๆ การใหแบบฝกหัดควรใหเหมาะกับเด็ก อยางใหงายเกินไป หรือยากเกินไป จะทําให
เด็กเบื่อ การทําแบบฝกหัดควรใหเด็กทราบวาทําไปเพื่ออะไร มีคุณคาอยางไร ใหเด็กมีความเชื่อม่ัน 
ในตนเอง และเคยชินกับสิ่งที่ทํา เมื่อครูพบขอบกพรองของนักเรียนควรรีบแกไขทันที 

7.  ตองใหเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร เปนวิชาที่เปน
นามธรรมยากแกการเขาใจ จึงควรใหเด็กไดเร่ิมเรียนรูจากรูปธรรมใหเขาใจกอน ดังนั้น ในชวงแรก
ผูสอนควรใชพวกของจริง รูปภาพและสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถใชแทนจํานวนได แลวจึงคอยนําไปสู
สัญลักษณภายหลัง 

8.   ควรใหกําลังใจแกเด็ก เพื่อใหเกิดความมานะพยายาม อันเปนพื้นฐานของ
ความสําเร ็จ 

9.   ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เด็กที่มีความถนัด หรือมีความสนใจ 
ควรไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษ แตเดก็ที่ไมสนใจ ครูควรหาสาเหตุ   หรือหาทางที่จะชวย   
เชนเดยีวกัน 

สุรพล  พยอมแยม (2540 : 7 –8 ) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนที่สงผลตอการเรียนรู      ไว  
ดังนี้ 
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1. การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมาก    การถายทอดโดยแบง
งานที่จะเรยีนรูเปนสวน ๆ จะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการถายทอด
รายละเอียดทั้งหมดทันท ี

2. การฝกทบทวน การเรียนรูทุกชนิดจะตองมีการทบทวน   และฝกฝนเปนระยะ
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลวยังทําใหการเรียนรูอยูคงทนดวย 

3.   การได รับรูผลการเรียน   จะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น   การรูผลของ
ขอผิดพลาดจะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตอง และถารับรูผลสําเร็จ ก็สามารถนํา
ความสําเร็จ หรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรูครั้งกอน ไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไป และชวยลดความ
ทอแทเบื่อหนายที่เกิดจากการเรียนที่ไมมีโอกาสไดรับรูผลการเรียนดวย 

4. การไดรับการเสริมแรง   เชนรางวัล คําชมเชย จะมีผลตอการเรียนรูอยางมี           
ประสิทธิภาพมากกวาการเรียนรูที่ไมไดรับการเสริมแรง ผูถายทอดจําเปนตองหาสิ่งเสริมแรงแก     
ผูเรียนใหมากที่สุด 

นอกจากนี้แลวศูนยพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน    ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2541 :29) ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรยีนการสอนเพือ่ใหผูเรียนเกิด
ความสุขในการเรียนไดดังนี ้

1.   บทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก คํานึงถึงวุฒภิาวะ และความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่น ๆ เพือ่เสริมสราง
ความเขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว 

2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อ และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียนการ
นําเสนอเปนไปตามธรรมชาติ ไมยัดเหยยีดหรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความ
ลา และไมนอยเกินไปจนเดก็หมดความสนใจ 

3.  ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตาง ๆ 
ของเด็ก รวมทัง้ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตาง ๆ คิดเปน
ปญหาอยางมีระบบ 

4.   แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กได
สัมผัสความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากดัสถานที่หรือเวลาและทุกคน
มีสิทธิ์เรียนรูอยางเทาเทยีมกนั 

5.   มีกิจกรรมหลากหลาย สนกุ ชวนใหนกัเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้น ๆ  
เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน ไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาทีใ่ชจูงใจเด็ก นุมนวลใหกําลังใจ
และเปนไปในเชิงสรางสรรค 
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6.   ส่ือที่ใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย ซ่ึง
กําหนดไวอยางชัดเจน คือมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนชัดเจน  (learn to Know ) เรียนจนทํา
ได (learn to do) และเรียนเพื่อจะเปน (learn to Be) 

7.   การประเมินผล มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเองดวย 

จากสิ่งที่ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตรนั้น ครูผูสอน      
จําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงความแตกตางของการเรียนรูระหวางผูเรียนเปน
สําคัญนอกจากนั้นแลวในขณะทําการสอนครูผูสอนจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 
โดยอาศัยส่ิงที่ผูเรียนมีประสบการณอยูแลวในชีวิตประจําวัน มาประยุกตใชใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหาและชีวิตประจําวัน โดยเนนใหผูเรียนเห็นประโยชนของการเรียน โดยครูจําเปนตอง
มีการวางแผนการนําเสนอเนื้อหาอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการสงเสริมแกผูเรียนอยางตอเนื่อง และ
ควรมีการวัดและประเมินผลโดยมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในภาพรวม พรอมทั้งแจงผลสัมฤทธ์ิ
แกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร 

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  นอกจากครูจะตองเปนผูที่มีความรูในเนื้อหาการ   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนการวัดผลประเมินผลเปนอยางดีแลว  ครูจําเปนตองศึกษา
เทคนิคการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจและคนพบหลักการทางคณิตศาสตร  ทั้งยังเปนเครื่อง
บรรยากาศการสอนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานไมเบื่อหนาย  ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ      
ยิ่งขึ้น   ซ่ึงเทคนิคในการสอนคณิตศาสตรมีมากมายดังนี้ 

วัลลภา   อารีรัตน ( 2532:25-26 ) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนคณิตศาสตรดังนี้ 
1. เทคนิคการยกตัวอยาง    การยกตัวอยางไมจําเปนตองใชตัวอยางในหนังสือเรียน

เสมอไป การที่ผูสอนสามารถยกตัวอยางไดอยางสมเหตุสมผลทันทีทันใด  ตัวอยางนาสนใจ          
ทาทายความคิดจะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียนและศรัทธาในตัวผูสอน  ครูผูสอนควร
ยกตัวอยางดังนี้ 

       1.1   ควรยกตัวอยางที่แตกตางจากหนังสือเรียน 
         1.2   ยกตัวอยางสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันโดยเริ่มจากตัวอยางที่ใกลตัว 

            1.3   ยกตัวอยางในหนังสือเรียน 
2.   เทคนิคการใชคําถาม  คําถามที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

                        2.1   เปนคําถามที่ชัดเจน  มีความหมายแนนอน 
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     2.2   คําถามไมยากไมงายจนเกินไปเหมาะสมกับเนื้อหา วัย   และระดับชั้น 
                        2.3  ไมควรเปนคําถามซอนคําถาม 

            2.4  ไมควรเปนคําถามเชิงปฏิเสธ 
                        2.5  ไมควรเปนคําถามนํา 

            2.6   ควรเปนคําถามที่พัฒนาความคิด 
3.    เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน   เปนกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อเปนการเตรียมผูเรียนให

มีความคิดอยูในใจวากําลังจะเรียนเรื่องอะไร 
    เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน 
     3.1 วิธีสนทนาซักถาม    เพื่อทบทวนความรูเดิมหรือตรวจสอบวาผูเรียนมี       

พื้นฐานระดับใด 
3.2 การรองเพลง ครูตองสอนใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหากอนและใหเหมาะ

กับระดับชั้นและวัย 
3.3 การทายปญหาตองคํานึงถึงเนื้อหาการใชภาษาที่ส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน 
3.4 การเลานิทานเลือกใหเหมาะสม  ภาษางายใชภาพประกอบดวย 
3.5 การเลนละครและการแสดงบทบาทสมมติ 
3.6 เกมควรมีจุดมุงหมายที่เปนประโยชนตอเด็ก    ดัดแปลงใหเหมาะสมกับ

ความตองการ  ความสามารถ  ความสนใจและควรเปนเกมที่ยึดจุดประสงคของการสอนเปนหลัก 
4.   เทคนิคการสรุปบทเรียน           เปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะตองทําเมื่อบทเรียนหรือ

เมื่อนักเรียนอภิปรายหรือฝกปฏิบัติทดลองจบลง  ในการสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาไมจําเปนตอง
ครูสรุปเองทั้งหมด  นักเรียนควรมีสวนรวม 

 
การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตรนั้น  ผูสอนไมควรมุงวัดแตความรูเพียงดาน
เดียว  ควรจัดใหครอบคลุมดานทักษะ/กระบวนการ  และดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมดวย  
ทั้งนี้ตองวัดใหไดสัดสวนและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 

การวัดผลและประเมินผล  ควรใชวิธีการที่หลากหลายที่สอดคลองและเหมาะสมกับ  
วัตถุประสงคของการวัด   เชน     การวัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน   และพัฒนาผูเรียน   
( Formative  Test ) การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพรองของผูเรียน( Diagnostic Test ) การวัดเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนของผูเรียน  ( Summative Test หรือ Achievement Test ) การวัดผลตามสภาพจริง 
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(Authentic Test )     การสังเกต      แฟมสะสมผลงาน( Portfolio )      โครงงานคณิตศาสตร               
( Mathematics Project )   การสัมภาษณ   ( Interview ) 

การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร    ควรมุงเนนการวัดสมรรถภาพ 
โดยรวมของผูเรียนเปนหลัก    และผูสอนตองถือวาการวัดผลและการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนรูอยางไรก็ตามสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น  หัวใจของการวัดผลและประเมินผล  
ไมใชอยูที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินไดหรือตกของผูเรียนเพียงอยางเดียว  แตอยูที่การวัดผลเพื่อ
การวินิจฉัย  หาจุดบกพรองตลอดจนการวัดผลเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ 
 

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู( Cooperative  Learning  Methods ) 
 

การสอนแบบรวมมือกัน    เปนรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนที่ใหนักเรยีนทํางาน
รวมกันในกลุมยอยที่ประกอบดวยนักเรยีนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกนั   โดยมีความ
เชื่อวาวิธีการเรียนรูนี้จะชวยพัฒนา และแกปญหาหลายๆดานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ความสัมพันธภายในกลุม     การยอมรับความ
ออนดอยทางวชิาการของเพือ่นและความภาคภูมใิจในตนเอง      นักเรียนจะใหความชวยเหลือซ่ึง
กันและกันในการเรียน  เพื่อใหสมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงค 
 
แนวคิดวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

สลาวิน   ( Slavin  1983 : 20-21,  อางถึงใน   ปราณี   จงศรี 2545: 48-49 ) เชื่อวาการ
เรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภูมใิจในตนเอง  กลาวคือ    ผูเรียนจะเรียนดวย
ความสุขและพัฒนาสติปญญาของตนเองอยางเต็มที่    พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดีงามในทางสังคม    
และจากกระบวนการทํางาน  ดังปรากฏในแผนภูมิที4่ 
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     ผลสัมฤทธ์ิ 
                          ทางวิชาการเพิม่ขึ้น 
 

การเรียนแบบรวมมือกัน  ความภาคภูมิใจในตนเองเพิม่ขึ้น 
 
        ความสัมพันธ 
                   ระหวางบุคคลดีขึ้น 

แผนภูมิที่ 4   การเรียนแบบรวมมือกันทําใหเกิดความภาคภูมิใจ 
ที่มา :   กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,แนวการจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ ดี เกงมี
ความสุข ( กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพการศาสนา,2542),39. 

 
สลาวิน ( Siavin 1990:27,  อางถึงใน  อารยา  กลาหาญ  2545: 35-36 )  กลาววา  วธีิ

สอนแบบรวมมือกันเรียนรู    คือการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-
6 คน  โดยสมาชิกในกลุมจะชวยกันเรียนรู  หรือรวมกนัทํากิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ     เปนวธีิ
สอนที่ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  มีความตระหนักในการพัฒนาตนเอง     และกลุมให
ประสบผลสําเร็จ  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นไดคือ  ผูเรียนจะมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นดีขึ้น  พัฒนาการทางสังคมของผูเรียนดีขึ้น   และทําใหผูเรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  มีความเคารพในตนเอง  รูถึงคุณคาของตนเองอีกดวย 

จอหนสันและจอหนสัน    ( Johnson  and  Johnson  1989 : 235-237,     อางถึงใน  
ปราณี  จงศรี  2545  : 49-50 )    กลาววา         การเรียนแบบรวมมือกันใชไดเปนอยางดีกับการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร เปนการกระตุนใหนกัเรียนไดใชความคิดและเชือ่มโยงกับกระบวนการ    
สามารถที่จะประยุกตใชความรูไดอยางคลองแคลว  ซ่ึงมีเหตุผลดังนี ้

1. มโนคติ    และทักษะทางคณติศาสตรสามารถเรียนไดดใีนกระบวนการที่เปน 
พลวัตรที่ผูเรียนมีสวนรวม    การเรียนคณิตศาสตรควรเปนลักษณะที่ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม 
มากกวาทีจ่ะคอยรับความรูจากครูผูสอน    การมีสวนรวมในการเรยีนเปนการทาทายทางสมอง 
สําหรับนักเรียนที่อยากรูอยากเห็นจะชวยกระตุนใหมีการอภิปรายกับนกัเรียนคนอื่น 

2.     การเรียนเปนกลุมผูเรียน   มีโอกาสสรางความรวมมือ    ในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันจะทําใหนักเรียนไดวิเคราะหปญหา
และเลือกยุทธวิธีแกปญหารวมกับนักเรียนคนอื่นๆ 
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3. การทํางานรวมกัน           นักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร   เปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูมโนคติ  กระบวนการและยุทธวิธีทาง
คณิตศาสตร  นอกจากนั้น    นักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุมมีแนวโนมที่จะชอบในความคิดในการ
แกปญหาของคนอื่น  ทําใหเกิดการเรียนรูในระดับสูงและตระหนักในคุณคาของตนเอง 

จอยซและเวลล      ( Joyce  and  Wiel  1986:39,   อางถึงใน  วราภรณ  บรรติ 2543 : 
26-27 )  ไดกลาวถึง          การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวาเปนการสอนที่ชวยพัฒนาผูเรียน
ทางดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรู  โดยมีเพื่อนกลุมเดียวกันเปนผูคอยแนะนําหรือชวยเหลือ    
เพราะผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกันจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอน     ซ่ึงมีหลักที่
ผูสอนตองคํานึงถึงอยู  3  ประการคือ 

1. รางวัล หรือเปาหมายของกลุมในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ผูสอนจะตองตั้งรางวัลไวเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรู  และพยายามปรับ      
พฤติกรรมของตนเพื่อความสําเร็จของกลุมรางวัล  อาจจะเปนสิ่งของประกาศนียบัตรคําชมเชยแต
ครูผูสอนควรชี้แจงใหนักเรียนทราบวากลุมไมควรแขงขันเพื่อรางวัล 

2. ความสามารถของแตละบุคคลครูผูสอนจะตองทําการวัดความกาวหนาของกลุม
และของแตละบุคคลคะแนนเฉลี่ยของแตละบุคคลจะเปนคะแนนความกาวหนาของกลุมดวย 

3. โอกาสในการชวยใหกลุมประสบความสําเร็จเทาเทียมกันทั้งคนเกง  ปานกลาง 
และคนเรียนออน   ผู เรียนตองตระหนักวาพวกเขาไดสรางกลุมของเขาขึ้นมาดวยกันไมใช      
เฉพาะผูใดผูหนึ่งเทานั้น    ดังนั้นผูเรียนตองปรับปรุงพฤติกรรมที่เขามีมาตั้งแตเดิมใหดีขึ้น    เพื่อ
สงผลใหกลุมประสบผลผลสําเร็จมากที่สุด       ซ่ึงจะเปนผลตอตัวเอง      นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  สูง  ปานกลาง  ต่ําจะสามารถทําไดดีเทาๆกัน  และชวยกันสรางคุณคาใหกับกลุมของ
ตน 

อาโจสและจอยเนอร   ( Ajose  and  Joyner  1990 : 198, อางถึงใน  อารยา     กลาหาญ 
2545 : 36-37 )  กลาววา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนกระบวนการซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกันอยูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ    ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน  ซ่ึงการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูจะตองประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ  5  ประการคือ 

1.   การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกนั 
2.   การมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด 
3.   ความรับผิดชอบของตนเองตองานที่ไดรับมอบหมาย 
4.   การใชทักษะทางสังคม 
5.  การใชทักษะกระบวนการกลุม 
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บุญชม  ศรีสะอาด ( 2537 : 122 )  ไดใหความหมายของ   การเรียนแบบรวมมือซ่ึง
สามารถสรุปไดวาเปนวิธีการสอนที่มุงใหผูเรียนรวมมือกันในการเรียนซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

1.   ครูสอนบทเรียน 
2.   นักเรียนกลุมละ 4 คน  ทํางานรวมกันตามที่ครูกําหนดมีการเปรียบเทียบคําตอบ

ซักถามตรวจงานกัน 
3.   แนะใหคนเกงในกลุมอธิบายแบบฝกหัดใหเพื่อน 
4.   เมื่อเรียนจบบทเรียนใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบสั้น  ๆ  ดวยตนเอง 
5.   ตรวจผลการสอบ  หาคาเฉลี่ยของแตละกลุม 
6.   นักเรียนคนใดทําไดดีขึ้น      ครูจะชมเชยและกลุมใดที่ทําไดดีขึ้นก็จะไดรับคํา 

ชมเชย 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ       ( 2539: 85)  ไดใหความหมายวา    การเรียน

แบบรวมมือ  เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก  ๆ  สมาชิกในกลุมมี
ความสามารถแตกตางกัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       มีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน  และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตัวและสวนรวมเพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จตาม        
เปาหมายที่กําหนดไว 

อเนก  ศิลปนิลมาลย   ( 2540 : 63)     ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือวา  
การเรียนแบบรวมมือ   หมายถึง  การสอนที่ครูกําหนดใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน  ทํางาน
รวมกันเปนกลุมเล็กๆโดยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 1 คนและ เรียนออน 1 คน  ผลการเรียนของ   
ผูเรียนจะพิจารณาเปน  2  ตอน  คือคะแนนเปนรายบุคคล    และคะแนนเฉลี่ยรายกลุม    เวลาเรียน
รวมมือกันแตเวลาสอบจะตางคนตางสอบ 
 พนมพร  เผาเจริญ ( 2542 : 226 )    ไดใหความหมายของการสอนโดยเนนการเรียน
แบบรวมมือไววา    การสอนโดยเนนการเรียนแบบรวมมือเปนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครู
จะทําการแนะนํานักเรียนใหทํางานรวมกันไดจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียน
รวมกันทุกคน   

 วรรณกร  หมอยาดี  ( 2544 : 15 )     ใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
วาเปนกระบวนการเรียนรูที่จัดใหนักเรียนเปนกลุมขนาดเล็ก        ขนาดของกลุมมีจํานวนสมาชิก   
ตั้งแต 3-7  คน   ที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธ         และแลกเปลี่ยนการเรียนรูภายในกลุม  
โดยที่สมาชิกในกลุมจะตองประกอบดวย   นักเรียนทั้งชายและหญิง  สมาชิกที่มีความสามารถ
ตางกัน   จะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และตอเพื่อนในการชวยเหลือกัน  เพื่อใหสมาชิกคน
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อ่ืนในกลุมเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น  เปนวิธีการเรียนที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน    เพื่อให
บรรลุเปาหมายของกลุม  ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน 

 จากแนวคิดและความหมายทีก่ลาวมาแลวนัน้สรุปไดวา  วิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรยีนทํางานรวมกนัเปนกลุมยอย ประมาณกลุม
ละ 4  คนที่มีความแตกตางกันในดาน ความสามารถ  เพศ  สมาชิกภายในกลุมทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมเดียวกนั  สมาชิกภายในกลุมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  แลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเหน็และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันทํา
ใหเกดิผลดีตอผลการเรียนรูรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ     และเกิดทกัษะการอยูรวมกันทาง
สังคมของ     นักเรียน 
 
ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน 

จอหนสันและจอหนสัน     (  Johnson  and  Johnson  1987 : 23-24,   อางถึงใน  ชีวพร  
ตปนียากร  2538 : 10-11 )  ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 

 1.  สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ใหสําเร็จ
โดยมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกัน  มีการแบงปนอุปกรณระหวางสมาชิกของกลุม 

2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 

 3.   สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเอง      และตองานที่ได รับ         
มอบหมายคือแตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อการพัฒนางานของตนเองของเพื่อนและ
ของกลุม 

4.   สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี      ครูสอนทักษะ
การทํางานกลุมและประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน  การจัดใหนักเรียนที่ขาดทักษะการทํางาน
กลุมมาทํางานกลุมรวมกัน  จะทําใหการเรียนไมประสบผลสําเร็จ 

พรรณรัศม   เงาธรรมสาร  ( 2533  :  35-36 ) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการ
เรียนแบบรวมมือกันและการเรียนเปนกลุมแบบเดิมไวดังนี้ 

1. การเรียนแบบรวมมือกัน  สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน     
สนใจในการทาํงานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม  สวนการเรยีนเปนกลุมแบบเดมิ
สมาชิกกลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน 
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2. สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนํา   
ชมเชยเสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก  ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุมแตละคน
ไมรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเสมอไป  บางครั้งใสช่ือตัวเองลงไปโดยที่ไมไดทํางาน 

3. ในการเรียนแบบรวมมือนั้นสมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน      แตในการ
เรียนเปนแบบกลุมเดิมนั้น  สมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน 

4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน   ในขณะ
ที่ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม 

5. สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือกัน         ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจใน
การทํางานกลุม  ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม  และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางาน
กลุม  ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น  อาจแบงงานกัน
ไปทําและเอาผลงานมารวมกัน 

6. จุดมุงหมายของการเรียนแบบรวมมือกันนั้น    คือ       การใหสมาชิกทุกคนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม  โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม  ในการ
เรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น 

7. นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคมที่จําเปนตองใชในขณะทํางานกลุม         แต
ทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 

8. บทบาทของครูในการเรียนแบบรวมมือกัน          ครูจะเปนผูใหคําแนะนํา
ชวยเหลือสังเกตการทํางานของสมาชิกในกลุม  ในขณะที่การเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไมสนใจ
นักเรียนในขณะที่ทํางานกลุม 

9. ในการเรียนแบบรวมมือกัน    ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุมเพื่อให
กลุมดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  ครูไมสนใจ
วิธีการในการดําเนินงานภายในกลุม  ใหสมาชิกกลุมจัดการกันเอง 
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ตารางที่  2   แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือกัน 
 

ลักษณะการเรยีนในกลุมแบบรวมมือกัน ลักษณะการเรยีนในกลุมแบบเดิม 
1.  มีการพึ่งพาอาศัยกัน 1.  ไมมีการพึ่งพาอาศัยกัน 
2.  มีความรับผิดชอบในแตละบุคคล 2.  ไมมีความรับผิดชอบในแตละบุคคล 
3.  สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน 3. สมาชิกในกลุมไมมีความแตกตาง 
4.  ทุกคนมีโอกาสเปนผูนํา 4.  มีผูนําเพียงคนเดียว 
5.  ทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอกลุม 5.  แตละบุคคลมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง 
6.  เนนงานและเนนความชวยเหลือ 6.  เนนงานอยางเดียว 
7.  มีการสอนทักษะทางสังคม 7.  ถูกละเลยทางสังคม 
8.  ครูสังเกตและมีสวนรวมในการทํางาน 8.  ครูเพิกเฉยตอการทํางานกลุม 
9.  ทํางานเปนกระบวนการกลุม 9.  ทํางานไมเปนกระบวนกลุม 

 
ที่มา : พรรณรัศม  เงาธรรมสาร, “ การเรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน,” สารพัฒนาหลักสูตร  
10,95  (กุมภาพันธ  2533 ) : 36. 

จากลักษณะดังกลาวสรุปไดวา  การเรียนแบบรวมมือกันมีความแตกตางจากการเรียน
เปนกลุมแบบเดิม ทั้งในดานตัวนักเรียน  ตัวครู  บทบาท  และความรับผิดชอบในการทํางานของ        
นักเรียนและครูอยางชัดเจนซึ่งเปรียบเทียบไดตาม  ตารางที่  2 

 
องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือกัน 

การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย   ประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถตางกัน  สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน  มีการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

จอหนสัน    ( Johnson, อางถึงใน  ผไทย  สิทธิสุนทร  2543  : 22-23 )ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย  มี  4  ประการดังนี้ 

1.  การสํานึกวาความสําเร็จของแตละคนขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชิกคนอื่นใน
กลุม  โดยครูสามารถสรางความสํานึกใหเกิดกับผูเรียนได  โดยการวางโครงสรางกิจกรรมการ
เรียนรูใหเหมาะสม  เชนการแบงงานหรือหนาที่รับผิดชอบในการเรียนแกสมาชิกในกลุมอยาง
เหมาะสม  มอบหมายภาระหนาที่ที่ไดรับแตกตางกันใหแกผูเรียน  ใหผูเรียนไดคนควาเนื้อหาคนละ
สวนแลวนํามาเรียนรูรวมกัน 
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2. การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม      รูปแบบการปฏิสัมพันธไดแก  การ
ชวยกันคิดคนควาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักเรียนที่เรียนเกงกวาตองชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออน
กวา  ครูตองคอยกระตุนใหผูเรียนไดรวมมือกันทํางานอยางแทจริง 

3. สมาชิกในกลุมแตละคนตองมีความรูความเขาใจ  ในเนื้อหาสาระที่ไดรับ      
มอบหมายและครูตองคอยสอดสองดูแลใหสมาชิกคนอื่นๆมีสวนรวมในการเรียนและเขาใจเนื้อหา
อยางแทจริง  เพื่อใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสบรรลุถึงทักษะและความรูใหไดมากที่สุด  โดยมี
ความเชื่อวาการเรียนรูแบบรวมมือจะสามารถพัฒนาทักษะความรูไดดีกวาการเรียนแบบตางคนตาง
เรียน 

4. สมาชิกทุกคนในกลุมตองสามารถแสดงทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดอยาง
เหมาะสม  ครูไมควรทึกทักวานักเรียนทุกคนมีทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกับผูอ่ืนติดตัวมา
กอน  ครูควรสอนทักษะพื้นฐานการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ใหนักเรียนไดรูจักแสดงความคิด   และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 จอหนสันและจอหนสัน ( Johnson  and  Johnson  1990  : 105-107 )  ไดสรุป         
องคประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือไว  5  ประการดังนี้ 
 1.   การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก  ( Positive  Interdependence )   
 1.1   อธิบายงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติอยางชัดเจน 
                       1.2   แจงจุดประสงคหรือเปาหมายของกลุม 
 1.3  นักเรียนตองเขาใจ   และยอมรับวา  ความพยายามของตนใหผลดีตอ      
ตนเอง  และตอสมาชิกกลุมทุกคน  การยอมรับและพึ่งพาอาศัยทางบวกจะชวยกันสรางความผูกพัน
ในภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเองซึ่งเปนหัวใจของการเรียน
แบบรวมมือกัน 

2.   การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ( Individual  and  group 
accountability ) 
                             2.1  สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุมรวมมือรวม
ใจกัน   ปฏิบัติงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
 2.2  สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมาย     การทํางานกลุมตอง
สามารถวัดได  รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหทราบวาสมาชิกคน
ใดตองการความชวยเหลือ  การสนับสนุน  การกระตุนแรงเสริมเปนพิเศษ  เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จโดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    47
 

3.   การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคล      และระหวาง
สมาชิกทุกคนในกลุม  เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกันอยางจริงจัง  ทุกคนตองสนับสนุน
ชวยเหลือกัน  เพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกันโดยแบงปน สื่อ วัสดุอุปกรณ  ชวยเหลือ
สนับสนุนกระตุนและชมเชย  ในความพยายามของกันและกัน  การเรียนแบบรวมมือเปนระบบการ
ใหการสนับสนุนกัน     ทั้งทางดานวิชาการและดานบุคคล  จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน        
การชวยเหลือ  การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฎก็ตอเมื่อนักเรียนชวยเหลือกันดวย  การ
ยอมรับวิธีการแกปญหา  วิธีปฏิบัติ  รวมอภิปราย  การระดมความรูที่ไดเรียนมา  สอนหรืออธิบาย
เพื่อเสริมใหแกเพื่อนดวยการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 

4.   การสอนทักษะทางสังคม    ทักษะในการชวยเหลือพึ่งพาอาศัย  และทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุมที่จําเปนการเรียนแบบรวมมือกันเปนกิจกรรมที่ซับซอนละเอียดมากกวาการเรียน
แบบ แขงขัน  หรือการเรียนดวยตนเอง  เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระความรูดานวิชาการ  
เชนเดียวกับทักษะทางสังคม  การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม  ดังนั้น  สมาชิกในกลุมแตละคน
จะตองรู  เขาใจและมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล  การตัดสินใจ  การสราง
ความ    เชื่อถือ  การสื่อความหมาย  การจัดการแกไขขอขัดแยงในกลุมและการจูงใจใหปฏิบัติใน
เรื่องตาง ๆ  ดังนั้นครูผูสอนจึงตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม  ใหนักเรียนเขาใจ
และปฏิบัติไดถูกตอง  เชนเดียวกับการใหความรุและทักษะทางวิชาการตางๆเพราะการรวมมือกับ
การขัดแยงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

5.   กระบวนการกลุม  ( Group  Processing )  การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการ  
กลุมเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือกัน  กระบวนการจะ      
ปรากฏเมื่อสมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  โดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  กลุมจะตองอธิบายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไรที่ชวย
และไมชวยใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและชวยตัดสินใจวาพฤติกรรมใดในกลุมที่ควร
ปฏิบัติตอไป  พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง  กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่องเปนผลมาจาก
การวิเคราะหอยางละเอียดวาสมาชิกกลุมปฏิบัติงานรวมกันอยางไร  และประสิทธิภาพกลุมจะ
พัฒนายิ่งขึ้นอยางไร 

นอกจากองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือที่กลาวมา  ยังมีสวนประกอบของ
กระบวนการเรียนเพื่อใหเกิดความรวมมือ  ประกอบดวยส่ิงตอไปนี้(ปราณี  จงศรี 2545 : 54-57) 

1.   การจัดนักเรียนเขากลุม  การจัดนักเรียนเขากลุมทําไดหลายวิธี เชน การจัดกลุม
แบบสุม  การจัดกลุมตามความสนใจ  คือนักเรียนที่สนใจศึกษาหัวขอเดียวกันมาทํางานรวมกัน  
หรือกลุมแบบคละความสามารถ  วิธีจัดกลุมแบบนี้เปนวิธีที่นักวิจัยและนักการศึกษานิยมใชกันมาก
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ซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิกจํานวน 4-6  คนเมื่อจัดนักเรียนเขากลุมแลวควรใหนักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรูรวมกัน  การจัดกลุมแบบคละความสามารถประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน 
ความสามารถปานกลาง  2  คน  และความสามารถต่ํา  1  คน  โดยในกลุม  4  คนนี้ควรจะตองมีการ
กระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ  การจัดกลุมแบบนี้เปนที่นิยมเนื่องจากเหตุผลดังนี้  1)  เปดโอกาส
ใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุมไดเต็มที่ 2)  สงเสริมใหเกิดความรูสึกและ
ความเขาใจที่ดีตอกันระหวางสมาชิกที่มีเพศและเชื้อชาติตางกัน 3)  งายตอการสรางบรรยากาศให
นักเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของทีม  และทีมเปนสวนหนึ่งของกลุมทั้งชั้น  การ
สรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นในกลุม  ความรูสึกพึ่งพาจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนทุกคนมีหนาที่
และตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทําอะไบางในการเรียนครั้งนั้น  ๆ           อีกทั้งยอมรับในความ
แตกตางระหวางเพื่อนสมาชิกและรับรูวาทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้น    สมาชิกทุกคนตองมีความ    
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับสิ่ง
ตอไปนี้ 
                        1.1   เปาหมาย    ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกัน
การพึ่งพากันทางบวกยอมเกิดขึ้นไดงาย  กลยุทธในการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกันเพื่อนําไป          
สูความสําเร็จรวมกัน เชน การแจกเอกสาร  แบบฝกปฏิบัติ  หรือส่ือการเรียนอื่นๆใหกลุมละ  1  ชุด
เทานั้นเพื่อใหเกิดการวางแผนใชเครื่องมือ  การใชส่ือการเรียนรวมกัน  โดยใหสงผลงานเปนงาน
กลุมๆ ละ  1  ช้ินหรือใหนักเรียนในกลุมศึกษาเอกสารที่ไดัรับและตรวจสอบกันและกันวาทุกคนมี
ความเขาใจเนื้อหาเหมือนกัน 

     1.2   โครงสรางของการทํากิจกรรม  โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมาย
งานที่ตองทํารวมกันภายในกลุม  หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุม  นําเสนอผลงานของกลุมตอ        
ชั้นเรียน  หรือมีการแบงงานระหวางสมาชิกซึ่งตองนําชิ้นงานแตละสวนมารวมกัน  เพื่อทําใหเปน
ผลงานของกลุมที่สมบูรณ 

  โครงสรางของรางวัล  การใหรางวัลหรือคะแนนจะอยูในรูปของคะแนน
กลุมการกําหนดคะแนนกลุมทําไดหลายวิธีเชน 
    -  การนําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม 
    -  การนับจํานวนสมาชิกที่คะแนนถึงเกณฑ         ใชผลรวมของจํานวน
สมาชิกเปนคะแนนกลุม 

   -  การสุมล็อกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม 
   -  การใชคะแนนของสมาชิกที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม 
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   นอกจากนี้อาจใชระบบการใหคะแนนรวม  เชน  ถาสมาชิกทุกคนของ
กลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ  90  ขึ้นไปของคะแนนเต็ม  สมาชิกของกลุมนั้นจะไดคะแนน
พิเศษ อีกคนละ5  คะแนน 

    1.3   บทบาทสมาชิก  สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่          และรับผิดชอบในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

  ผูตรวจสอบ ( Checker )  เชน  ตรวจสอบความเขาใจ       ความเห็นที่   
สอดคลองกัน 

 ผูสนับสนุน ( Encourager )   เชน สนับสนุนความพยายาม     ความคิดเห็น
ความชวยเหลือกันเปนตน 

  ผูจดบันทึก ( Recorder )  เชน    บันทึกความคิดเห็น     การตัดสินใจ     
การดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ 

  ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster ) กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจใสกับ
การทํางานใหเสร็จทันเวลา 

           ผูรักษากติกาของกลุม      ( Gatekeeper )    เชนการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มใจ  ไมผลักภาระใหเพื่อน 

 ผูรายงาน     ( Reporter )    แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอ่ืน   นําเสนอผลงาน
ตอช้ันเรียน 

2.   การใหความรูเกี่ยวกับทักษะทางสังคม  ถานักเรียนไมมีทักษะทางสังคม  เปนการ
ยากที่กลุมการเรียนแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จ  ครูอาจตองสอนทักษะทางสังคมที่จําเปนใน
การทํางานรวมกันใหแกนักเรียนและเตือนใหนักเรียนใชทักษะดังกลาวเชน  ความเปนผูนํา  การ   
ตัดสินใจ  การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ  การสื่อสารและทักษะการจัดการ  ทักษะทางสังคมที่เปน   
พื้นฐานในการทํางานกลุมดังนี้ 

      2.1   ทักษะการจัดการกลุม    ( Forming  Skills )    นักเรียนตองมีทักษะในการ
จัดกลุมอยางรวดเร็วไมสงเสียงรบกวนผูอ่ืน  นั่งทํางานในกลุมของตน  ซักถามและอธิบายใหไดยิน
เฉพาะภายในกลุม  ผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตางๆเชน  ผูบันทึก  ผูสนับสนุน  ผูตรวจสอบ  ผูรายงาน  
ยอมรับและใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน 

     2.2   ทักษะการปฏิบัติงานกลุม      ( Functioning  Skills )       เปนทักษะในการ
ทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จ  รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม  ซ่ึงเปน
ทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 
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              2.2.1   การแลกเปลี่ยนความคิด  การแสดงความคิดเห็น  การอธิบาย
และการใชอุปกรณรวมกัน 

              2.2.2    การถามคําถามเพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง  ตอบ  
คําถาม  อภิปราย  และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน  มิใชฟงแตความคิดเห็นของคนเกงเทานั้น 

    2.2.3  โตเถียงดวยเหตุผล  ไมมีอคติตอตัวบุคคล  ใชคําพูดที่สุภาพและ
ไมทําตัวเปนเผด็จการ 

    2.2.4   สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานกลุม    มีอารมณขันและรักษา
น้ําใจซึ่งกันและกัน 

        2.3   ทักษะในการสรุปความคิดเห็น   ( Formulation Skills )  เปนทักษะที่      
จําเปนในการพัฒนาเรียนรู  ใหคิดตามลําดับขั้นอยางมีเหตุผล   ไดแก 

    2.3.1   การสรุปความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงดวยการพูดปากเปลา  โดย
ไมตองดูจากการบันทึก 

    2.3.2   การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม  โดยการแกไข   
ปรับปรุงขอคิดเห็นที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก  เพิ่มเติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป  สํารวจ
และแสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นที่ยังไมเขาใจหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น 

    2.3.3   สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบผลงานและคําตอบของกลุม
กอนนําสงครู  และสมาชิกทุกคนมีมติเปนเอกฉันทยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของ
ตนเอง 

จากองคประกอบของการเรียนแบบรวมกัน  เห็นไดวากิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
กันจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะทางสังคม  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  การยอมรับซ่ึงกัน
และกันและการสื่อความหมาย 

 
รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

การเรียนแบบรวมมือกันเปนกลุม( Student  Team  Learning ) ไดรับความสนใจและมี
การพัฒนารูปแบบตางๆหลายรูปแบบจึงเกิดการจัดกลุมการเรียนแบบรวมมือกันรูปแบบตางๆกัน
และเปนรูปแบบที่สามารถดัดแปลงนําไปใชในการสอนหลายๆวิชาและเปนรูปแบบที่รูจักกัน  และ
ใชอยางแพรหลายมีดังนี้ 

สุลัดดา  ลอยฟา ( 2537 : 39-40 )  กลาวถึงรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนแบง
ออกได  3  รูปแบบดังนี้ 
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1. รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตามแนวคิดของ  โรเบิรต  สลาวิน              
( Robert  Slavin 1980 ) และคณะจาก John  Hopkins  University  ซ่ึงสลาวิน  ไดพัฒนาเทคนิคการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูตางๆจากผลวิธีการสอนในทุกรูปแบบของสลาวิน  จะยึดหลักของการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู  3  ประการดวยกัน  คือ  รางวัลและเปาหมายของกลุม  ความหมายของ
แตละบุคคลและโอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน  จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  
รางวัลของกลุมและความหมายของแตละบุคคลตอกลุม  เปนลักษณะที่จําเปนและสําคัญตอ          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  รูปแบบที่เปนที่ยอมรับกันแพรหลายมีดังนี้ 

1.1 การแบงกลุม-กลุมสัมฤทธิ์หรือ STAD ( Student  Teams  Achievement  
Division )  เปนรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชาและทุกระดับชั้น  เพื่อเปน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเปนสําคัญ 

1.2 การแบงกลุม-เลนเกม-แขงขันหรือ TGT (  Team  GameTournament  )  
เปนรูปแบบการสอนที่คลายกับ STAD  แตเปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใชการแขงขัน
เกมแทนการทดสอบยอย 

1.3 การใชกลุมชวยกันเรียนรายบุคคลหรือTAI  (Team Assisted 
Individualization )  เปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวความคิดระหวางการรวมมือกันเรียนรูกับ
การสอนรายบุคคล  ( Individualized  Instruction ) รูปแบบของ  TAI  จะเปนการประยุกตใชกับการ
สอนคณิตศาสตร 

1.4 การรวมมือเพือ่บูรณาการการอาน   และการเขียนเรียงความหรือ    CIRC 
 ( Cooperative  Intergrated  Reading  and  Composition ) เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูแบบผสมผสาน  ที่มุงพัฒนาขึ้นเพื่อสอนการอานและการเขียนสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลายโดยเฉพาะ 

1.5 การตอบทเรียนหรือ  Jigsaw  ΙΙ  ผูที่คิดคนการสอนแบบ  Jigsaw  เร่ิมแรก
คือ อีลเลียท และ อรอนสัน  (  Elliot  -  Aronson  1978  )  หลังจากนั้น  สลาวิน ( Slavin  1978 )  ได
นําแนวคิดดังกลาวมาปรับขยายเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะกับวิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย  เชน  สังคมศึกษา           
วรรณคดี  บางสวนของวิชาวิทยาศาสตร  รวมทั้งวิชาอื่นๆที่เนนพัฒนาความรูความเขาใจมากกวา
พัฒนาทักษะ 

2.  รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตามแนวคิดของ   เดวิด  จอหนสัน            
( David  Johnson 1987 )  และคณะ  จากมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา  ( Minessota University  )  ได
พัฒนา       รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยยึดหลักการเบื้องตน  5  ประการคือ 
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       2.1   การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ( Positive  Interdependence ) 
                             2.2   การปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว  ( Face  to  Face    Interaction ) 

    2.3   ความหมายและความสามารถของแตละบุคคลในกลุม   (Individual  
Accountibility ) 

    2.4   ทักษะทางสังคม ( Social  Skills ) 
    2.5   กระบวนการกลุม ( Group  Processing ) 
3.   รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในงานเฉพาะอยาง    ของ  ชโลโม 

(Shlomo )   และเบล  ชาเรน  ( Yael  Sharan ), ไดแก Co-Op  Co-Op และ GI เปนตน 
จากการศึกษารูปแบบการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน    ตามแนวคิดของ    

นักการศึกษากลุม  สลาวินและคณะ  กลุมจอหนสันและคณะ  และกลุมชโลโมและชาเรน  ( Slavin  
and  others  1980, Johnson  and  others  1984,  Shlomo  and  Sharan  1980,   อางถึงใน  สุลัดดา  
ลอยฟา  2537  : 31; วารุณี  อุนบุญ  2540  :  41 ;  ฐิติรัตน  ศิลาจันทร  2543  :  29 )  พอสรุปรูปแบบ
ของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดังตอไปนี้ 
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            ตามแนวความคิด 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
  STAD   TGT   TAI   CIRC   JIGSAW          
 
แผนภูมิที่  5  รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
ที่มา : ฐิติรัตน  ศิลาจันทร, “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณทางภาษาและการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู”  
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
2543),29. 
 
เทคนิควิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   ( 2543 : 40-42 )  ไดรวบรวมเทคนิควิธีการเรียนรู
แบบรวมมือกันเพื่อเปนแนวในการนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมดังนี้ 

1. การเลาเรื่องรอบวง ( Round  robin ) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนใน
กลุมเลาประสบการณ  ความรูส่ิงที่ตนกําลังศึกษาและสิ่งที่ตนประทับใจใหเพื่อยในกลุมฟงทีละคน  
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียน 

2. มุมสนทนา ( Corners ) เปนการจัดนักเรียนเปนกลุมยอยเขาไปนั่งตามมุมหรือ   
จุดตางๆของหองเรียน  ใหนักเรียนแตละกลุมขวยกันคิดหาคําตอบสําหรับโจทยปญหาตางๆที่ครูยก
มา แลวใหสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งอธิบายเรื่องราวที่ตนไดศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง 

      รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

Slavinและคณะ แหง
มหาวิทยาลัยจอหนฮอปคินส 
(John Hopkins  University ) 

Johnson  และ Johnson แหง
มหาวิทยาลัยมินิโซตา 
( University  of  Minesota ) 

การเนนงานเฉพาะอยาง 
 ( Task  Specialization ) 

Group  Investigation(GI) 
ของ Shlomoและ Sharan 

 Co-Op Co-Op 
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3. คูตรวจสอบ ( Pairs  Check ) เปนการแบงนักเรียนเปนกลุมยอย  กลุมละ 4-6 คน
ใหสมาชิกในกลุมจับคูทํางาน  เมื่อไดรับโจทยปญหาหรือแบบฝกหัดจากครู  นักเรียนคนหนึ่งจะ
เปนคนแกโจทยปญหาหรือตอบปญหา    อีกคนทําหนาที่เสนอแนะวธีิการแกปญหา     หลังจากที ่
ทําตาม ขอแรกเสร็จแลว  นักเรียนคูนั้นจะสลับหนาที่  เมื่อทําครบทุกขอแลว  แตละคูจะนําคําตอบ
มา      แลกเปลี่ยนตรวจสอบกับคําตอบของผูอ่ืนในกลุม 

4. เพื่อนคูคิด ( Think-Pairs  Share )  ครูจะเปนผูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบแตกอน
ตอบผูเรียนจะตองคิดหาคําตอบของตนเองกอน  แลวนําคําตอบของตนไปอภิปรายกับเพื่อนอีกคน
หนึ่งที่นั่งติดกับตน  เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุด  จึงนําคําตอบนั้นมาเลาใหเพื่อน
ในชั้นฟง 

5. เพื่อนเรียน ( Partners ) นักเรียนจับคูชวยเหลือกันเรียน   และทําความเขาใจ     
เนื้อหาที่เปนความคิดรวบยอดที่สําคัญในบางครั้งคูหนึ่งอาจจะไปขอคําแนะนําหรืคําอธิบายจากคู
อ่ืนๆที่คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดีเมื่อมีความเขาใจที่แจมชัดแลวก็นําไปถายทอด
ความรูใหนักเรียนอื่นๆ 

6. จิ๊กซอว ( Jigsaw ) ครูมอบหมายใหสมาชิกแตละกลุมศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
หรือเอกสารที่กําหนดให  โดยทุกกลุมศึกษาเหมือนกัน  สมาชิกแตละคนในกลุมจะถูกกําหนดให
ศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกตางกัน  นักเรียนที่ศึกษาหัวขอเดียวกันจากทุกกลุมจะรวมกันเปนกลุม        
ผูเชี่ยวชาญ  หลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลวจะรวมกันคิดหาวิธีอธิบายใหเพื่อนนักเรียน
ในกลุมประจําของตนฟง  และจะกลับมาที่กลุมประจําของตน  สมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหศึกษา
เรื่องตนๆหรือโจทยขอแรกๆจะเลาใหสมาชิกในกลุมของตนฟงกอน  ทําเชนนี้จนครบขอสุดทาย  
สมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่งจะสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนในกลุมเขาดวยกัน  และครูควร
ทดสอบความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียนและใหรางวัล 

7. กลุมรวมมือ ( Co – Op  Co – Op )  เปนการแบงนักเรียนในหองเปนกลุมยอย แต
ละกลุมยอยรวมกันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยสมาชิกแตละคนจะแบงหนาที่รับผิดชอบ  หลังจาก
ที่สมาชิกแตละคนทํางานที่ตนไดรับมอบหมายเสร็จ  ก็จะนําผลงานมารวมกันเปนผลงานกลุม  แลว
จึงนําผลงานนั้นเสนอตอช้ันเรียน  ซ่ึงความสําเร็จของกลุมคือ  ความสําเร็จของสมาชิกทุกคน 

8. กลุมการแขงขัน  ( Teams – Games – Tournament  )  เปนการแบงกลุมนักเรียน
ออกเปนกลุม  3  กลุม  แตละกลุมมีความรู  เพศ  และความสามารถคละกัน  กลุมที่  1และกลุมที่  2
เปนกลุมแขงขัน  มีจํานวนสมาชิกในกลุมเทากัน  กลุมที่  3  เปนกลุมเชี่ยวชาญ  เมื่อเร่ิมเรียนทกุกลุม
จะศึกษาเนื้อหาที่ไดรับมอบหมายจนเปนอยางดี  หลังจากนั้นสมาชิกในกลุมที่  1  และกลุมที่  2  
ชวยกันตั้งคําถามโดยไมจําเปนตองเขียนคําตอบ  แลวนําไปมอบใหผูประสานงานของกลุมที่  3  ใน
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ขณะเดียวกันสมาชิกของกลุมที่  1  และสมาชิกกลุมที่  2ก็จะชวยกันศึกษาขอคําถามในกลุมของตน  
เมื่อครบกําหนดเวลา  ผูประสานงานกลุมที่  3  จะเรียกผูแทนจากกลุมที่  1  และกลุมที่  2  สลับกัน
ออกมาจับฉลากคําถาม  แลวตอบคําถาม  โดยกลุมที่  3  เปนกลุมเฉลย  ถาตอบถูกจะไดขอละ  1  
คะแนน  และเมื่อส้ินสุดการแขงขันใหรวมคะแนน  กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับคําชมเชย  กลุม
ที่ไดคะแนนต่ําจะไดรับการใหกําลังใจ  ครูจะสรุปผลการทํากิจกรรม  ส่ิงที่ไดเรียนรู  ขอเสนอแนะ
และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ 

9. รวมกันคิด( Numbered  Heads  Together )  เริ่มจากครูถามคําถามแลวใหนักเรียน
ในกลุมยอยชวยกันคิดหาคําตอบ  หลังจากนั้นครูจึงเรียกใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใดกลุม
หนึ่งตอบคําถาม 
 
ขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกัน 

ในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันนั้น  จะตองเตรียมความ
พรอมของผูเรียน  ในบทบาทหนาที่  บทบาทสมาชิกแตละคนรวมถึงการปฏิบัติเพื่อใหกลุมบรรลุ  
เปาหมายซึ่ง   

เปรมจิตต   ขจรภัยลาเซน (2536 :8-9,  อางถึงใน  ปราณี  จงศรี   2545:64-65 )  ได
กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบรวมมือดังนี้ 

1. ขั้นเตรียม  ครูสอนทักษะในการเรียนแบบรวมมือกัน  จัดกลุมนักเรียนบอก       
วัตถุประสงคของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 

2. ขั้นสอน   ครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีการสอนที่เหมาะสมแลวให
งาน 

3. ขั้นทํางานกลุม  นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย  แตละคนมีบทบาทหนาที่
ของตน ชวยกันแกปญหาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเหนกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดู
คําเฉลยหรือรอคําเฉลยจากครู 

4.     ขั้นตรวจสอบผลงานและตรวจสอบ 
  4.1  ตรวจผลงาน  ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อในผลงานที่สง  ครู
อาจประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมา  แลวถามสมาชิกของกลุมคนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับ
งานชิ้นนั้น  และถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบของ
เขาที่ไดจากการเรียนรูรวมกันภายในกลุม 
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4.2 ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยไมมีการชวยเหลือกันและเมื่อครู
ตรวจผลการสอบแลวจะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบ  และถือวาเปนคะแนนของ       
นักเรียนแตละคนในกลุมดวย 

5.   ขั้นสรุปบทเรียนและประเมนิผลการทํางานกลุม  ครูและนักเรยีนชวยกันสรุป   
บทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม  โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน  และวิธีการทํางานของ 
นักเรียนรวมถงึวิธีการปรับปรุงการทํางานกลุมดวย  ซ่ึงจะทําใหนักเรยีนรูความกาวหนาของตนเอง
ทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม 

จอหนสันและจอหนสัน ( Johnson  and  Johnson  1990 :  101-102 ) ไดกลาวถึง       
ขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 

1. ขั้นเตรียม  ประกอบดวยครูเปนที่ปรึกษา  ใหคําแนะนําถึงบทบาทของนักเรียน  
การแบงกลุมการเรียน  แจงวัตถุประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน  แตละคาบและฝกฝนทักษะ  
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 

2. ขั้นสอน    ครูจะทําการสอนในรูปแบบกิจกรรมการสอนที่ประกอบดวยการ
นําเขาสูบทเรียนแนะนําเนื้อหา  แนะนําแหลงขอมูลและมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุม 

3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม  นักเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรมกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมายและจะชวยเหลือกัน  ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน 

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถวนหรือไม  ผลการปฏิบัติเปนอยางไร  เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล
ตอจากนั้นเปนการทดสอบ 

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล  การทํางานกลุม  ครูและนักเรียนชวยกันสรุป  
บทเรียน  ถามีสิ่งที่ผูเรียนไมเขาใจ  ครูควรอธิบายเพิ่มเติม  และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม
หาจุดเดนและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข 

จากการศึกษาขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกัน    สามารถสรุปไดวาการเรียนแบบ
รวมมือเกือบทุกประเภทมีขั้นตอนการดําเนินการที่คลายกันคือ  การเตรียมบทเรียน  การเตรียม             
กิจกรรมการเรียนการสอน  การเตรียมงานที่จะใหนักเรียนทํา  การเตรียมกิจกรรมกลุมที่ชัดเจนถึง
บทบาทหนาที่ของนักเรียนแตละคน  มีการตรวจสอบการทํางานเปนรายบุคคลโดยการทดสอบและ
มีการสรุปบทเรียนรวมกันใหเกิดการเรียนรูแกตัวนักเรียนเอง  ถามีส่ิงใดที่นักเรียนไมเขาใจครู
สามารถจะเปนผูใหความรู  ความกระจางโดยการอธิบายเพิ่มเติมได 
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ประโยชนและความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน 

การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนการสอนที่ เนนนักเรียนเปนศูนยกลางมี            
เปาหมายหลัก    คือการปรับปรุงการทํางานในชั้นเรียนของนักเรียน  ซ่ึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้  

เดวิด    ดับเบิลยู    จอหนสัน    และ  โรเจอร    ที   จอหนสัน ( David  W.  Johnson  
and  Roger  T.  Johnson  1989 : 27-30 )  ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว  ดังนี้ 

1. นักเรียนเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดี  จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูด
ของนักเรียนแลวอธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจไดดีขึ้น 

2. นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง  จะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 
3. การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัว    ทําใหนักเรียนไดรับการเอาใจใส  

และมีความสนใจมากขึ้น 
4. นักเรียนทุกคนตางพยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ย

ของทั้งกลุมดวยนักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม   
ดังนั้น  ทุกคนตองพยายามอยางมาก  จะคอยอาศัยเพื่อนๆอยางเดียวไมได 

5. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม  มีเพื่อนรวมกลุม  และเปนการเรียนรู
วิธีการทํางานกลุม 

6. นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม 
7. นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น     เพราะรูสึกวาตองรับผิดชอบ

ตอสังคม 
8. ในการตอบคําถามในหองเรียน  ถาตอบผิดเพื่อนๆจะหัวเราะ  แตเมื่อทํางานกลุม

จะชวยเหลือกันเพราะถาตอบผิดก็จะถือวาผิดทั้งกลุม  ทําใหนักเรียนในกลุมมีความผูกพันมากขึ้น 
กุลยา  เบญจกาญจน ( 2538 : 18 )  กลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการเรียน

แบบรวมมือไววา 
1. การเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทัศนคติพื้นฐาน  และ     

คุณคาในการรูจักคิดอยางอิสระทั้งในและนอกหองเรียนในกรณีที่ เด็กเหินหางจากทางบาน  
หองเรียนจึงเปนแหลงทดแทน  หากครูวางแผนใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี  ก็จะเปน
แหลงที่สรางสรรคพฤติกรรมทางสังคม 

2. ชวยใหผูเรียนรูจักสรางสรรคความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองและสมาชิกในกลุม  การทํางานรวมกันอาจจะประสบสิ่งที่ชอบ
และไมชอบผูเรียนจะไดปรับตัวเขาหากัน 
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3. ปฏิสัมพันธในสังคมชวยใหมองเห็นตัว เอง     รู จักทัศนคติคุณค าและ
ความสามารถของตนเองในสถานการณตางๆสรางบุคลิกภาพความเชื่อมั่นและรูจักตนเองมากยิ่งขึ้น 

4. การเรียนแบบรวมมือ  ชวยสรางกระบวนการเรียนรูและความคิดสรางสรรครูจัก
คิดอยางมีเหตุผลและเรียนรูทักษะการแกปญหา  เปนกระบวนการทางความคิดระดับสูง  ซ่ึงจะนํา   
ผูเรียนไปสูการสรางภาระงานแบบยิ่งใหญ 

อรพรรณ  พรสีมา  ( 2540:43 )  กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือสรุปได  
ดังนี้ 

1.   ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีขึ้น  นักเรียนในกลุมทุกคนจะชวยเหลือ
กันแลกเปลี่ยนและใหความรวมมือซ่ึงกันและกันในบรรยากาศที่เปนกันเองและเปดเผย  สมาชิกใน
กลุมทุกคนกลาถามคําถามที่ตนเองไมเขาใจ  บรรยากาศเชนนี้นําไปสูการอภิปรายซักถามทั้งในชั้น
เรียนและนอกหองเรียน 

2.   ทําใหเกิดการเรียนรูในกลุมยอยการทําความเขาใจในความคิดรวบยอดหรือ     
หลักการที่สําคัญ  ครูอาจแบงนักเรียนเปนกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดคุย อภิปรายและ
ซักถามจนเกิดความเขาใจ  คนที่เรียนไวสามารชวยเหลือคนที่เรียนชาเพื่อใหตามเพื่อนไดทัน 

3. ชวยลดปญหาวินัยในชั้นเรียน นักเรียนทุกคนจะใหกําลังใจยอมรับ รวมมือและ
ชวยเหลือกัน  สมาชิกในกลุมจะรับผิดชอบในความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม  จึง
จําเปนตองรวมมือกันพัฒนาเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในกลุม     การขาดเรียน    
พฤติกรรมกาวราวรุนแรง  และการโตเถียงในชั้นเรียนจึงไมปรากฏใหเห็น 

4.   ชวยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เฉลี่ยทั้งชั้น  การที่นักเรียนเกงชวย
นักเรียนออน  นักเรียนเกงจะเรียนรูความคิดรวบยอดของหัวขอที่กําลังเรียนไดชัดเจนขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนที่เรียนชายอมจะเรียนรูความคิดรวบยอดจากเพื่อนซึ่งใชภาษาใกลเคียงกันได
งายกวาการเรียนรูจากครู 

5.   สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค  ไดศึกษา  คนควา  ทํางานและ
แกปญหาดวยตนเอง  ผูเรียนมีอิสระในการที่จะเลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเอง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมี
อิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง 

6.    มีทักษะในการบริหารจัดการการเปนผูนํา  การแกปญหา  มนุษยสัมพันธและการ
ส่ือความหมายไดดีกวาทักษะดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นจากการที่นักเรียนไดทํางาน อภิปรายซักถาม
ชวยเหลือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 

7.   ชวยเตรียมผูเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลกของความเปนจริงซึ่งเปนโลกที่ตอง
อาศัยความรวมมือมากกวาการแขงขันแบบเผชิญหนา 
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พิมพันธ  เดชะคุปต ( 2542 : 6 )ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไววา 
1. การเรียนแบบรวมมือชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก    เพราะทุกๆ  

คนรวมมือกันในการทํางานกลุม  ทุกๆคนมีสวนรวมเทาเทียมกัน 
2. สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด  พูด  แสดงออก  แสดงความคิดเห็น  ลงมือปฏิบัติ      

กิจกรรมรวมกัน 
3. การเรียนแบบรวมมือชวยเสริมใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
4. การเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนรวมกันคิด ทําเกิดการระดมความคิด  นํา   

ขอมูลที่ไดมาพิจารณารวมกัน  เพื่อประเมินคําตอบที่เหมาะที่สุด  เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหา
ขอมูลใหมาก  รูจักวิเคราะหและตัดสินใจเลือก 

5.     สงเสริมทักษะทางสังคม  เชน  การอยูรวมกันดานมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  
เขาใจกันและกัน  อีกทั้งสงเสริมทักษะการสื่อสาร  ทักษะการทํางานกลุม  ส่ิงเหลานี้สงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

จากความสําคัญและประโยชนของการเรียนแบบรวมมือพอสรุปไดวา  การเรียนแบบ
รวมมือเปนการเรียนที่กอใหเกิดแรงจูงใจขึ้นกับเด็ก  ในการที่เด็กไดมีสวนรวมในการเรียน  มีความ
พึงพอใจเพื่อประโยชนแกตัวเองและสามารถที่จะอยูในสังคมที่มีการอยูรวมกันเปนกลุม  มีการ
ชวยเหลือกัน  แบงงานกันทํา  มีปฏิสัมพันธตอกัน  ทําใหเกิดความรูสึกวาตัวเองมีความหมายใน
สังคมนั้นๆ  
 
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค  (TGT) ( Teams-Games-Tournaments  ) 

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  (TGT)  เปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึง
วิธีการสอนแบบนี้มีเงื่อนไขวา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นใหนักเรียนไดรวมกลุมกัน
ทํางานและชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยสมาชิกในแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกตางคือ    ความสามารถสูง     ปานกลาง  และต่ํา  ในสัดสวน 1:2:1   ทุกกลุมมีเปาหมายอยูที่การ
แขงขัน   สมาชิกในกลุมทุกคนตองรับรูวาความสําเร็จ      หรือผลงานของกลุมคือผลงานที่ทุกคนมี
สวนรับผิดชอบ 

สุลัดดา  ลอยฟา ( 2536: 35-37)กลาวถึงขั้นตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน ( TGT)  ดังนี้ 

1. การนําเสนอบทเรียนตอช้ันเรียน  ครูเสนอเนื้อหาตอช้ันเรียนโดยครูควรชี้แนะ
หรือกระตุนใหเด็กนักเรียนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของบทเรียน    ครูเสนอเนื้อหา    และ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและเสนอสื่อเพื่อใหนักเรียนเขาใจและเห็นจริงและ
สัมพันธกับชีวิตประจําวันใหมากที่สุด 

2. การเรียนเปนกลุม    เปนการทํางานกลุมซ่ึงจะประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4-5
คนกิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปของการอภิปรายและการแกปญหารวมกันครูตองกระตุนให          
นักเรียนทราบวางานของกลุมจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันซ่ึงมีจุดที่
นาสนใจดังนี้ 

        2.1   ความยึดเหนี่ยวภายในกลุมของนักเรียน  สมาชิกในกลุมรักและศรัทธาซึ่ง
กันหรือไม  นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหทํางานที่มีผลงาน  นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของ      
ตนเองในกลุมหรือไมนักเรียนทุกคนทํางานรวมกันอยางแข็งขันหรือไม 

        2.2   บทบาทของสมาชิกในกลุม    นักเรียนทุกคนในกลุมมีบทบาทที่ชัดเจน    
เชนคนอาน  คนบันทึก  คนรายงาน  คนคํานวณ  คนจับเวลา  เปนตน 
 2.3   ความรับผิดชอบ  กลุมรับผิดชอบตองานสวนบุคคล    หรืองานกลุมมาก
นอยเพียงใดการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนใหเรียนรูหรือบรรยากาศในหองเรียน  และภายในกลุมมี
ลักษณะของความชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากกวาการแขงขันหรือไม 
 2.4   การชวยเหลือ  ครูติดตามความกาวหนาของกลุม  และใหความชวยเหลือ
เพื่อกลุมหรือเพื่อบุคคลในกลุมแกไดหรือไม  การชวยเหลือของครูชวยใหนักเรียนแกปญหาได
หรือไม  หรือครูบอกคําตอบแกนักเรียนเสียเอง  ครูทําบันทึกผลงานของกลุมวิธีแกปญหาและ
วิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายของกลุม  แลวแจงใหทุกคนทราบหรือไม 
 2.5  การอภปิรายและสอนเพิ่มเติม  ครูไดสอนเพิ่มเติมหรือสรุปใจความสําคัญ
หรือไม  ครูทําการสอนทักษะกระบวนการกลุมเพื่อเพิ่มความยึดเหนี่ยวและประสิทธิผลของงาน
กลุมและสอนทบทวน 

3. การเลนเกมแขงขันเกมวิชาการ  เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน  การแขงขันประกอบดวยผูเลน
กลุมละ  4  คนซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอย  การกําหนดนักเรียนเขากลุมเลนเกมจะยึด
หลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกันคือ  นักเรียนที่มีความสามารถสูงของแตละ
กลุมจะแขงขันกัน  นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางของแตละกลุมจะแขงขันกัน  และนักเรียนที่
มีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน  การที่นักเรียนมีความสามารถเทาเทียมกันแขงขัน
กันของแตละกลุมจะทใหนักเรียนแขงขันกับตัวเองและนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสชวยเหลือกลุม
ประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน 
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4. การยอมรับกลุม  กลุมที่ไดคะแนนรวมถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรางวัล   ไดแก 
กลุมระดับดีมาก  กลุมระดับยอดเยี่ยม  และกลุมระดับดี 

วัฒนาพร  ระงับทุกข ( 2542 : 37)ไดเสนอขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้ 
1. ครูนําเสนอบทเรียนหรือขอความรูใหมแกผูเรียน  โดยอาจจะนําเสนอดวยส่ือการ

เรียนการสอนที่นาสนใจหรือใชการอภิปรายทั้งหองเรียนโดยครูเปนผูดําเนินการ 
2. แบงกลุมนักเรียนโดยจัดใหคละความสามารถและเพศ  แตละกลุมประกอบดวย

สมาชิก 4-5  คน( เรียกกลุมนี้วา Study  Group หรือ Home  Group )  กลุมเหลานี้จะศึกษาทบทวน
เนื้อหาขอความรูที่ครูนําเสนอ  สมาชิกกลุมที่มีความสามารถสูงกวา  จะชวยเหลือสมาชิกที่มี
ความสามารถต่ํากวาเพื่อเตรียมกลุมสําหรับการแขงขันในชวงทายสัปดาหหรือทายบทเรียน 

3. จัดการแขงขัน  โดยจัดโตะแขงขันและทีมแขงขัน( Tournament  Teams )  ที่มี   
ตัวแทนของแตละกลุม( ตามขอ 2) ที่มีความสามารถใกลเคียงมารวมแขงขันกันตามรูปแบบและ
กติกาที่กําหนด  ขอคําถามที่ใชในการแขงขันจะเปนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแลวและมีการ
ฝกฝนเตรียมพรอมในกลุมมาแลว  ควรใหทุกโตะแขงขันเริ่มแขงขันพรอมกัน 

4. ใหคาคะแนนการแขงขัน  โดยใหจัดลําดับคะแนนผลการแขงขันในแตละโตะ
แลวผูเลนจะกลับเขากลุมเดิม ( Study  Group )  ของตน 

5. นําคะแนนการแขงขันของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของทีม  ทีมที่ได
คะแนนรวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล 

อารยา  กลาหาญ ( 2545 : 41 ) ไดสรุปขั้นตอนของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ
ทีมการแขงขัน(TGT) มี 4 ขั้นตอนคือ 

1.   ครูเสนอเนื้อหา 
2.   นักเรียนเขากลุม 
3.   การแขงขันเกมวิชาการ 
4.   การใหรางวัล 
วัชรา  เลาเรียนดี ( 2547: 16  ) ไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค

(TGT)  ดังนี้ 
1.   ขั้นสอน  ครูสอนบทเรียนใชเวลา  1-2  คร้ัง/ชั่วโมง 
2.      ขั้นกิจกรรมกลุม  รวมกันศึกษา  ฝกปฏิบัติตามใบงานใชเวลา 1-2 ครั้ง/ช่ัวโมง 
3. ขั้นการแขงขัน  ตอบปญหาระหวางกันใหมที่จัดขึ้น  ใชเวลา 1 ช่ัวโมงทีมละ 4-5 

คน  ตามจํานวนของนักเรียนในหอง   
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4.   ขั้นใหรางวัลกลุม  คะแนนกลุม  คํานวณไดจากคะแนนพัฒนาของสมาชกิรวมกนั
และเฉลี่ย 

สรุปขั้นตอนของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ TGT  ไดดังนี้ 
1. ขั้นนํา  เพื่อใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอด  หรือพัฒนาความคิดและหลักการ

ของการเรียน  ทบทวนความรูเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียน  เพื่อเชื่อมโยงเขากับเนื้อหาใหม 
2.   ขั้นสอน  ครูเสนอเนื้อหา  สาระความรูใหนักเรียนทั้งชั้นแลวรวมกันอภิปราย ครู  

ผูสอนตองหาวิธีการ  เทคนิครูปแบบการสอนที่เหมาะสม  ผูเรียนตองสนใจครูขณะที่สอน  เพื่อจะ
ใชในการเขากลุมยอยและทําการแบบทดสอบยอย 

3. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม  ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละตามความสามารถ คนที่มี
ความสามารถสูง  ปานกลางและต่ํา  กลุมละ  4  คน  ครูแจกใบงานหรือแบบฝกหัดใหนักเรียนใน
กลุมทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือกันภายในกลุม 

4. ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ  เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียนเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน    เกมประกอบดวยผูเลน  4  คน  แตละคนจะ
เปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุม  ในการกาํหนดนกัเรียนเขากลุมจะยึดหลักนักเรยีนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกันดังนี ้  นักเรียนของแตละกลุมแขงขันกัน  นักเรียนปานกลาง
แขงขันกันและนักเรยีนออนแขงขันกัน 

5. ขั้นสรุปบทเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนรวมกัน  แลวมอบรางวัล
จากคะแนนที่ไดรับจากการแขงขันเกมทางวิชาการ  เปนคะแนนความกาวหนาของนักเรียน
รายบุคคลและกลุมที่ยกยองใหเปนกลุมยอดเยี่ยม  กลุมเกงมาก  กลุมเกง 
 
วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วัชรา  เลาเรียนดี ( 2547 : 29-30)
กลาววา  ผลงานของนักเรียนทุกคนคือผลงานของกลุม  และกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด  จัดเปน
กลุมดีเยี่ยมคะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนคะแนนฐานและ
คะแนนสอบควรเทียบกับคะแนน 100 เสมอ  
 คะแนนฐานหมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบของนักเรียนที่สอบคัดเลือก
เขามา โดยคิดเปนจํานวนเต็ม  100  คะแนน 
 คะแนนพัฒนาหมายถึง  คะแนนที่นักเรียนแตละบุคคลเขาทําการแขงขันเกมวิชาการ
ในแตละครั้งไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแตละบุคคล แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตาม
เกณฑที่กําหนดไว   จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปน
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คะแนนเฉลี่ยของกลุม  ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัลซ่ึงเปน
เครื่องหมายแหงความสําเร็จ 
  
ตารางที่  3  ตารางเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาแตละบุคคล 
 

คะแนนจากการทดสอบ/แตละคน คะแนนพัฒนา 
ต่ํากวาคะแนนฐาน มากกวา 10 คะแนน 0 
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1-10  คะแนน 10 
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1-10  คะแนน 20 
สูงกวาคะแนนฐาน  10  คะแนน 30 

 
ที่มา : วัชรา  เลาเรียนดี,เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ(นครปฐม:ม.ป.ท.,2543),196. 
 
 ในการทดสอบแตละครั้ง  นักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน  และคํานวณ
วาตนเองตองทําคะแนนอีกเทาไรจึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง  คะแนนพัฒนาของแตละ
บุคคลก็จะเปนสวนหนึ่งของคะแนนกลุมที่จะไดคะแนนพัฒนาสูงสุดหรือไดตามเกณฑที่จะไดรับ
รางวัล 
 
ตารางที่  4    ตารางเปรียบเทยีบคะแนนพัฒนากลุม 
 

คะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุม ระดับการพัฒนา 
0-15 กลุมเกง 
16-25 กลุมเกงมาก 
26-30 กลุมยอดเยี่ยม 

 
ที่มา : Slavin 1995 : 67, อางถึงใน อรุณศรี  เหลืองธานี, “ การพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาโดยการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6”( วทิยานิพนธปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ จั ยและการประ เมินผลการศึ กษา  บัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 ),30. 
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องคประกอบวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT 

 เกษม  วิจิโน ( 2535 : 15-17 )  ไดกลาวถึงองคประกอบของวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูแบบทีมการแขงขัน ( TGT )ไวดังนี้ 

1. ทีม(Teams)  แบงนักเรียนออกเปน 4-5 ทีม    แตละทีมมีนักเรียนหลากหลายทั้ง
เร่ืองของระดับผลสัมฤทธิ์  เช้ือชาติและเพศ  แตละทีมจะมีสมาชิกเปนผูที่ผลสัมฤทธิ์สูง  1  คน     
ปานกลาง  2  คน  และต่ํา 1 คน  และแตละทีมจะตองมีความสามารถทางการเรียนพอๆกัน  แตละ
ทีมจะไดรับการฝกฝนที่เหมือนกันและในทีมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยการทบทวนสิ่งที่ครู
สอน 

2. เกม( Games)เกมที่ใชเปนการฝกทักษะซึ่งเนนที่เนื้อหาวิชา  นักเรียนจะไดตอบ
ปญหา  เลนเกมจากบัตรเลนเกมหรือจากเอกสารซึ่งแตละเกมจะเนนการแขงขัน 

3. การแขงขัน ( Tournament )   การฝกในทีมจะมีการแขงขัน      การแขงขันจะมี
สัปดาหละ 1-2  ครั้ง  โดยใหงานชนิดที่ทีมแตละทีมตองแขงขันกัน  แตละทีมจะไดรับการประเมิน
ในระดับผลสัมฤทธิ์วาทีมไหนจะไดคะแนนสูงสุด  และผูเลนทุกคนจะไดเทียบคะแนนของแตละ
ทีมวาทีมใดไดคะแนนสูงสุด  ปานกลาง หรือต่ํา  ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดจะได  5  คะแนน  ปานกลาง
ได  3  คะแนนและต่ําได 1 คะแนน  คะแนนนี้จะบวกแยกคะแนนสมาชิกแตละคนดวยและมีการ
บวกรวมกับครั้งกอนๆ  แลวจะมีการปรับวิธีการและเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกัน  ผลการแขงขัน
จะประกาศสัปดาหละ  1  ครั้ง  

สมศักดิ์  ภูวภิาดาวรรธน ( 2544 : 4-6 )  กลาวถึงองคประกอบของการแขงขันเปนทมี
แบงเปน 5 ตอนคือ 

1. การสอนในชัน้  ผูเรยีนจะไดรับเนื้อหาที่จาํเปนในชัว่โมง  การสอนสวนใหญจะ
เปนการบรรยาย  อภิปรายอาจจะมีส่ิงการสอนอื่นๆประกอบดวยก็ไดการสอนเพื่อ TGT  แตกตาง
จากการสอนทัว่ๆไปตรงที่ผูสอนเนนเรื่องการเรียนแบบ TGT  ใหนกัเรียนทราบวานักเรียนตองให
ความสนใจอยางมากในเนื้อหาเพราะจะชวยใหประสบความสําเร็จในการแขงขัน 

2. ทีม  แตละทีมประกอบดวยผูเรียน  4-5  คน  ในทีมจะมคีวามแตกตางกันในเรื่อง
ความสําเร็จในการเรียนและเพศ  ทีมมีหนาที่สําคัญในการเตรียมตัวสมาชิกใหพรอมเพื่อการเลนเกม  
หลังจากชัว่โมงสอนแตละทมีจะนดัสมาชิกศึกษาเนื้อหาโดยมีแบบฝกหัดชวย  โดยทั่วไปผูเรียนจะ
ผลัดกันถามคําถามในแบบฝกหัดจนกวาจะเขาใจเนื้อหาทัง้หมด  ทีมเปนสวนสาํคัญในการใช
วิธีการ TGT  จุดเนนในทีมคือทําใหดทีี่สุดเพื่อทีม  จะชวยเหลือเพื่อรวมทีมใหมากที่สุด  การ
สนับสนุนใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมใหประสบความสําเร็จทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญในการเรียน  การ
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ที่ทีมทําใหเกิดความรูสึกรวมกัน  เคารพซึ่งกันและกันทําใหนกัเรียนเพิ่มสัจการแหงตน  ( Self- 
actualization )  และทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกันมากขึ้น 

3. เกม  ในการเลนเกมผูเรียนจะตอบคําถามงายๆ  เกี่ยวกบัเนื้อเร่ืองที่ไดศึกษาจาก
ช้ันเรียนและจากการทําแบบฝกหัดกับเพื่อนในทีม  ในการเลนเกมผูเรียนสามคนซึ่งเปนตัวแทนจาก
ทีมทั้งสามจะมาแขงขันกัน  คําถามที่ถามจะพิมพลงกระดาษโดยเรยีงลําดับคําถาม  นักเรียนจะตอง
จั่วบัตรขึ้นหนึง่ใบ  แลวตอบคําถามตามหมายเลขที่ปรากฏในบัตรใบนั้น  นอกจากนี้ยังมกีฎที่
อนุญาตใหผูเลนทาซ่ึงกันและกันได  ถาเหน็วาคนที่ตอบคําถามนั้นใหคําตอบที่ไมถูกตอง 

4. การแขงขัน  การแขงขันจะเกิดขึ้นปลายสปัดาห  หลังจากที่ผูสอนไดใหเนื้อหา
และแตละทีมไดฝกตอบคําถามกันจากกระดาษฝกหัดแลว  ในการแขงขันวันแรกผูสอนจะจดัให     
ผูเรียนนั่งประจําแตละโตะแขงขัน  โดยใหผูเรียนที่ชนะการแขงขันโดยทําคะแนนไดดีที่สุดูจากการ
แขงขันครั้งกอนๆ 3 คน( จากแตละทีมๆละ  1  คน )ประจําโตะตวัท่ีหนึ่ง  และคนที่ไดคะแนน
รองๆลงมาอยูโตะที่สองและสามตามลําดับ  เมื่อเวลาผานไปแลว  1  สัปดาห  ผูเรยีนจะตองเปลี่ยน
โตะแขงขันโดย ดูจากผลการแขงขันครั้งกอนๆ  ผูชนะแตละโตะจะตองเล่ือนขึ้นไปแขงขันยังโตะที่
อันดับสูงขึ้น  ผูไดคะแนนรองลงมาจะคงอยูโตะเดมิและผูแพจะเลื่อนลงไปแขงโตะที่อยูอันดับ
ต่ําลงไป  ดวยวิธีนี้แมวาผูเรียนจะไมไดแขงที่โตะที่เหมาะกับระดับความสามารถของตนในครั้งแรก
ก็จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติไปยังโตะที่เหมาะสมกบัตน 

5. จดหมายขาว  จดหมายขาวจัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงความยินดแีละใหกําลังใจแก
ทีมที่ชนะ  และผูเรียนที่ทําคะแนนดีเดนในการแขงขันแตละครั้ง  จดหมายขาวออกสัปดาหละครั้ง
เพื่อประกาศผลการแขงขันที่ผานพนไปในสัปดาหนั้น  ดังนั้นในแตละสัปดาหผูสอนตองเตรียม
เขียนจดหมายขาวเพื่อรายงานผลการแขงขัน ในจดหมายขาวจะเนนผลงานของแตละทีมผูเรียนที่
ชนะแตละโตะและอนัดับทีข่องแตละทีมในสัปดาหนัน้  นอกจากจดหมายขาวแลวผูสอนอาจ
เพิ่มเติมดวยการติดตามผลการแขงขันที่ปายนิเทศหรือใหรางวัลพิเศษก็ได 
 

วิธีสอนแบบปกติ 
 
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามปกติ     เปนการจัดการเรียนการสอน    เพื่อ 
เนนนกัเรียนเปนสําคัญ  ครูจะลดบทบาทเพื่อเปดโอกาสใหกับนักเรยีนไดฝกกิจกรรมตางๆ  และมี 
ความมั่นใจในการเรียนการสอนมากขึ้น  มขีั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 
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1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน      ทบทวนความรูเดิมของนักเรียนที่เรียนไปแลวและ      
เชื่อมโยงกับเรื่องที่จะเรียนใหม  และเราความสนใจเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในเนื้อหาที่จะเรียน
ตอไปและแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนรูรวมกัน 

2. ขั้นสอน  ครูดําเนินการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหาโดยเนน       
นักเรียนเปนศูนยกลาง  โดยมีการจัดลําดับขั้นตอนการสอนดังนี้ 

2.1 ครูอธิบายเนื้อหาและยกตัวอยางสิ่งที่ตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  
โดยทําความเขาใจถองแท  หาวิธีการที่ใชในการแกปญหาและลงมือแกปญหาตามวิธีที่คิดไว 

2.2 ครูใชกิจกรรมตางๆ   เชน    การยกตัวอยาง   การสนทนาถามตอบ    การ
ทํากิจกรรมตามใบงานหรือการทํางานกลุม  ทําแบบฝกหัดเสริม  เพื่อสอนเนื้อหาใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจโดยครูเปนผูดําเนินการตามที่กําหนดไว 

3. ขั้นสรุป  นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา  เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาและ
ความสัมพันธของสวนประกอบตางๆ  ของเนื้อหาที่ไดเรียนมา 

4. ขั้นวัดผล ประเมินผล เปนขั้นตอนที่ทําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมาก
นอยเพียงใด  โดยการทดสอบและการทําแบบฝกหัดวานักเรียนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวหรือไม 
   
                                                          พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

วัชรา  เลาเรียนดี ( 2547 : 13 ) ไดใหความหมาย  พฤติกรรมการทํางานกลุม(Group 
Working  Behaviors )  หมายถึงการแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติ  เพื่อใหงานกลุมประสบ
ผลสําเร็จสูงสุด  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  สมาชิกทุกคนตองยอมรับ       
ผลงานวาผลงานของกลุมหรือผลสําเร็จของกลุมทุกครั้งเปนผลงานของทุกคน  ทุกคนในกลุมมี
ความรับผิดชอบเทาเทียมกัน  ทุกคนในกลุมจึงตองมีสวนรวมในการคิด  ปฏิบัติ  ยอมรับความ       
คิดเห็นของเพื่อน  รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ 
 
ความหมายของกลุม 

สามารถ  สุขาวงษ (2537 :49 ) ไดกลาวเกีย่วกับกลุมวา  การที่บุคคลตั้งแต 2 คนมา 
  รวมกันโดยมจีุดมุงหมายที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกันถือไดวาเปนกลุมทั้งส้ิน 
  และจะตองมลัีกษณะดังนี ้

1.   มีคนตั้งแตสองคนมารวมกัน 
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 2.   มีจุดมุงหมายในการกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกัน 

3.   ทุกคนจะมีบทบาทตามหนาที่ของตน 
เดวิส (Davis 1962 : 405, อางถึงใน สามารถ  สุขาวงษ 2537 : 48 )ไดใหความหมายไว

วากลุมหมายถึงการที่บุคคล   2  คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธกันโดยมีเปาหมายรวมกันอยางเห็นได       
ชัด โดยทั่วไปแลวกลุมที่มีความหมายนอกเหนือจากการที่คนเราอยูรวมกันอยางธรรมดา 

พรรณพิศ  วาณิชยการ ( 2538 : 66 ) ไดใหความหมายของกลุมไววา กลุม หมายถึง  
การรวมตัวระหวางบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป ณ สถานที่ใดแหงหนึ่งและการรวมตัวของบุคคล       
ดังกลาว จะตองมีการพูดจาสื่อความหมายตอกันและกัน  การปฏิบัติตอกันในลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งรวมกัน 

ซึ่งสอดคลองกับ กัลลี ( Gulley 1963 : 45,อางถึงใน สายฝน   เพ็งเภา 2542:32)  ได
กลาวถึงความหมายของกลุมวาจะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้ 

1. มีวัตถุประสงครวมกัน วัตถุประสงคควรสนองความตองการของสมาชิกทุกคน
ในกลุม 

2. มีผลการทํางานอันเกิดจากความรวมมือกันของสมาชิกทุกคนในกลุม 
3. มีการสื่อสารทางวาจาหรืออยางใดอยางหนึ่งระหวางสมาชิกในกลุม 
จากขอความขางตนดังกลาวพอสรุปความหมายของกลุมไดวา กลุม หมายถึง การที่

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาปฏิบัติกิจกรรม ภารกิจรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกันโดยมีวัตถุประสงค มี
การรวมมือ มีการตัดสินใจรวมกัน 

 
ความสําคัญของหลักพลังของกลุม 

พลังกลุมจะชวยงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
พลังจากสมาชิกทุกคนที่ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม ดังนี้ 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2530 : 27-28 ) กลาวถึงหลักพลังของกลุมหรือพลวัตรของกลุม
วาจะประกอบไปดวยลักษณะตางๆของสมาชิกและผูนําดังนี้ 

1. มีความเคารพในสมาชิกของกลุมทุกคน  เพราะเชื่อวาทุกคนมีความสามารถอะไร
บางอยางในตัวเขาเอง ถามีส่ิงเราที่ดีเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาใหปรากฏแกกลุมได 

2. ประสบการณตางๆในกลุมจะชวยสนองความตองการของบุคคลในดานตางๆ 
เชน ชวยใหเปนที่ยอมรับของกลุม มีความรูสึกปลอดภัยในดานการทํางานไดรับการยกยองเปนตน
ดังนั้นการดําเนินการในกลุมนาจะชวยใหทุกคนไดรับความรูสึกที่สนองความตองการ 

3. ทุกคนในกลุมจะมีบทบาทเฉพาะของตนเองยอมจะทําใหกลุมดําเนินไปดวยดี 
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4. สมาชิกทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมในกลุม หัวหนาจะตองชวย
ใหทุกคนไดมีโอกาสรวมกิจกรรม แตจะตองไมออกมาในรูปแบบของการขมขูดวยอํานาจ โดยเปน
การสงเสริมความเปนไปของกลุม 

5. สมาชิกทุกคนจะตองรูจักรับฟงคนอื่น  ใหการยอมรับและมีความซาบซึ้งกับการ
ที่สมาชิกใหการชวยเหลือแกกลุม 

6. สมาชิกควรไดรับคําชมเชยจากผูนํากลุมและสมาชิกคนอื่นๆบาง ถาหากงานที่
ไดรับมอบหมายไปสําเร็จดวยดี   ดังนั้นการมอบหมายงานจะใหตรงกับความสนใจ ความสามารถ
เพื่อใหไดรับความสําเร็จ 

7. การที่สมาชิกมีลักษณะเหมือนกันมากๆ ทําใหกลุมมีความมั่นใจ แตการที่สมาชิก
มีลักษณะแตกตางกันบางยอมจะมีสวนชวยเหลือกลุมในดานตางๆแตกตางกันไป ผูนํากลุมจะตองมี
ความเขาใจในลักษณะดังกลาว 

8. การกระทํากิจกรรมมากๆ จะชวยใหบุคคลแตละคน  ไดมีโอกาสมากขึ้นที่จะ
ไดรับประสบการณที่ดี มีประโยชนตอตนเอง 

9. ควรจะนําหลักทางดานจิตวิทยา เกี่ยวกับการเรียนรู     มาใชในการดําเนิน          
กิจกรรมกลุมเทคนิคในการทํางานรวมกันเปนกลุม   และการประเมินผลเกี่ยวกับกลุมจะทําให
ดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ 
 
ทฤษฎีการทํางานกลุม 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุม   และการทํางานเปนหมูคณะ   นี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการที่พยายาม
สรางแรงจูงใจในระดับสูงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหสมาชิกกลุมสามารถทํางานรวมกันไดดี 
โดยมีผูเสนอทฤษฎีการทํางานรวมกันไวหลายทฤษฎี ดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีการทํางานรวมกันไดรับการพัฒนาโดย  จอรจ   โฮแมนส  (George 
Homans)   ทฤษฎีนี้อธิบายเปนหลักการสําคัญไววา  การกระทํารวมกันเปนกลุมประกอบดวย       
องคประกอบพื้นฐาน  3 องคประกอบ คือ กิจกรรม การกระทํารวมกัน และความรูสึก  
องคประกอบทั้ง 3  จะเกี่ยวของกันโดยตรง กลาวคือ ถาหากวาบุคคลยิ่งมีสวนรวมในกิจกรรมมาก
เทาใด การกระทํารวมกันและความรูสึกของพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้นดวย บุคคลตางๆภายใน
กลุมตองไปเกี่ยวพันกับบุคคลอื่น  ไมเพียงแตผูใกลชิดเทานั้น  พวกเขาจะตองทําการตัดสินใจ  
ติดตอส่ือสารสนับสนุน ประสานงาน และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุมอีกดวย  สมาชิก
ภายในกลุมหรือองคการที่เกี่ยวพันในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมจะรวมกันเขาเปนกลุมที่มีพลังสูง
มาก (เสรี  ถุนทอง 2542:15)  
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2.   ทฤษฎีกระบวนการกลุมสําหรับการสอน  คือหลักการจัดประสบการณการเรียนรู
โดยที่ผูเรียนจะมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืนในการเรียนรูส่ิงตางๆ วิธีการเรียนจะทําไดโดยการ
แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย   (Small Group)    ซ่ึงแยกยอยออกมาจากกลุมใหญในชั้นเรียน    การ
กําหนดจํานวนสมาชิกในกลุมจะกําหนดใหมีขนาดพอเหมาะ   ที่สมาชิกทุกคนจะมีโอกาสติดตอ
สัมพันธไดอยางใกลชิด (เสรี ถุนทอง 2542: 15) 

นอกจากนี้ สลาวิน ( Slavin  1980 : 112- 113, อางถึงใน วราภรณ บรรติ  2543 :33 )  
ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูเปนกลุมในหองเรียนวา     ในการใหความรวมมือภายในกลุมจะ
สามารถแกไขการแขงขันกันของนักเรียนเปนรายบุคคลในการเรียนการสอน  ซ่ึงวิธีนี้ผลการเรียน
ของนักเรียนจะขึ้นอยูกับการทํางานกลุม  อาจจะมีขนาดตางๆกัน  สมาชิกแตละคนของกลุมจะตอง
พยายามทําใหดีที่สุด  เพื่อจะทําใหกลุมของตนเองประสบความสําเร็จ 
 
ความหมายการทํางานกลุม 

ลัดดา  ศิลานอย ( 2534 : 33) ไดใหความหมายของการทํางานกลุมวา  หมายถึงการที่
ใหผูเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน อาจจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ  ภายในกลุมจะมีสมาชิก
ประมาณ 4-6  คน  ทุกคนมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกัน  วางแผนรวมกัน  ชวยกันแกปญหาและมี
การวิเคราะหกระบวนการทํางานกลุม  มีครูแนะนําและเปนผูประสานงาน 

สุรพงษ  วิชิต ( 2539 : 6 )  กลาวถึง  ทักษะการทํางานกลุมวาหมายถึง  พฤติกรรมการ
ทํางานกลุมตามบทบาทหนาที่      ที่สมาชิกแตละคน  ไดรับมอบหมายจากกลุมในการเรียนครั้งนั้น 
บทบาทของสมาชิกไดแก บทบาทหัวหนา  เลขานุการและบทบาทของสมาชิก 

จากความหมายที่กลาวมาผูวิจัยจึงไดใหความหมายของการทํางานกลุมวา   หมายถึง 
ความชํานาญในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล   ภายในกลุมนั้นๆ    ภายในกลุมมีวัตถุประสงคและ
จุดมุงหมายเดียวกัน  โดยแตละบุคคลไดปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตนเองในกระบวนการ  
กลุม 
 
องคประกอบการทํางานกลุม 
 นิพนธ  จิตภักดี  ( 2528 : 3-7, อางถึงใน  อัญชลี  เครือคําขาว  2540 : 78-79 ) ได
กลาวถึงองคประกอบของการทํางานกลุม      รวมกันเปนกลุม     และปจจัยในการสรางกลุมทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

องคประกอบของการทํางานรวมกันเปนกลุมมี  3  ลักษณะคือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    70
 

1. องคประกอบดานสมาชิกในกลุม  สมาชิกในกลุมตองมีคุณสมบัติอยางนอย          
4  อยางคือ 
                          1.1   มีเจตคติที่ดีและตั้งใจเรียน 
                          1.2   มีทักษะในการทํางานนั้นๆ 
                          1.3   มีความรวมมือและประสานงานกันเปนอยางดี 
                          1.4   มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
                   2.   องคประกอบดานผูนํากลุม  ประกอบดวย 
                           2.1   มีคุณสมบัติของผูนําที่ดี 

    2.2  มีความสามารถในการขจัดความขัดแยงของกลุม 
   2.3  มีเทคนิคในการจูงใจสมาชิกกลุม 
    2.4  เอาใจใสกลุม 

 2.5  มีความเขาใจในสมาชิกแตละคน 
 2.6  มีความรอบรูและความรูในการวางแผนปฏิบัติ  การติดตามการประเมินผล 

3.   องคประกอบดานการจัดการกลุมประกอบดวย 
3.1 มีเปาหมายของกลุมชัดเจน 
3.2 มีกลไกยอนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน 
3.3 มีวิธีการทํางานของกลุม อยางมีระบบซึ่งสมาชิกเขาใจดี 
3.4 มีรูปแบบการประสานงานอยางดี 
3.5 มีการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมอยูเสมอ 
3.6 มีการจัดเงื่อนไขในการเสริมพลังกลุม 

ทิศนา  แขมณี และคณะ( 2531 :36-37 )ไดกลาวถึงทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุมไว 
8 ประการ ไดแก 

1. ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิก   ตองรวมกัน   วางแผนภายใตการนําและ
ควบคุมของผูนํา 

2. ทักษะการสื่อความหมาย การสื่อความหมายที่สมบูรณมีองคประกอบ 3  ประการ
คือ ผูพูด  ผูฟงและสื่อ  ดังนั้น สมาชิกทุกคนจะตองมีทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟง 
ทักษะการเขียน และทักษะการอาน สําหรับทักษะการพูดและการฟงมีความสําคัญและจําเปนมาก
ในการทํางานกลุม 
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3. ทักษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุมบรรยากาศของการทํางาน
กลุมเปนปจจัยสําคัญ เชน ยิ้มแยมแจมใสตอกัน ยอมรับซ่ึงกันและกัน กลาวชมเชย และติเพื่อกอแก
กันและกัน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม 

4. ทักษะการตัดสินใจ  กระบวนการตัดสินใจเปนทักษะสําคัญที่มีผลตอการ
ดําเนินงานเพื่อ เปนกลุมเปาหมาย มี 7 ขั้นตอนดังนี้ 

4.1 พยายามศึกษาเรื่องที่จะตัดสินใจที่สามารถเปนไปไดอยางละเอียด 
4.2 พยายามสํารวจเปาหมายและคุณคาที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ 
4.3 พยายามชั่งน้ําหนักระหวางคุณคาและขอเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  เมื่อมีการ     

ตัดสินใจเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
4.4 พยายามคนควาเรื่องราวขอมูลใหมที่เกี่ยวของเพื่อใหประเมินผลของการ

เลือก 
4.5 พยายามทําความเขาใจอยางถูกตอง เกี่ยวกับขอมูลใหมที่ไดมาเพื่อ

สามารถตัดสินใจ 
4.6 สํารวจขอดี ขอบกพรองเปนครั้งสุดทายกอนทําการตัดสินใจ 
4.7 จัดทํารายละเอียดสําหรับการนําเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปใช และให

ความสนใจเปนพิเศษในการวางแผนการทํางาน เพราะอาจมีขอเส่ียงตางๆมากมายเกิดขึ้นได 
5. ทักษะที่แกปญหาความขัดแยง ทิศนา  แขมณี (2528:47)       ไดใหความหมาย

ของความขัดแยงวา    หมายถึง    สภาพการณที่เกิดขึ้นในตัวเอง    เมื่อบุคคลจําเปนตองตัดสินใจ
เลือกระหวางสิ่งที่มีคุณสมบัติแตกตางกันโดยที่คูกรณีไมสามารถจะตัดสินใจหรือหาขอยุติอันเปนที่
พอใจของทั้ง 2 ฝาย ได  สาเหตุขอขัดแยงระหวางบุคคล ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากวิธีคิดที่แตกตางกัน 
ความคิดเห็นที่แตกตางกัน  การรับรูตางกัน  คานิยมตางกัน  ความมีคติตอกัน  ผลประโยชนตอกัน 
เปนตน  ซ่ึงพื้นฐานของการแกปญหาความ  ขัดแยงมี 3 วิธี คือ 

5.1 ยุทธวิธีแบบแพ – ชนะ  คือ  การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วาฝายหนึง่
เปนฝายชนะหรืออีกฝายหนึ่งแพ 

5.2 ยุทธวิธีแบบแพ – แพ การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วา ทั้งสองฝาย
ตางก็ไดตามที่ตองการมักจะใชวิธีการสอนแบบออมชอมหรืออาจหาคนกลางชวย ตัดสินใจ  ซ่ึงอาจ
เปนแพ – แพ หรือ ชนะ – แพ ก็ได 

5.3 ยุทธวิธีแบบชนะ–ชนะ คือการที่ทั้งสองฝายตางก็ไดตามที่ตนเองตองการ
โดยวิธีการรวมมือกันแกปญหาและพยายามหาวิธีการที่จะสามารถชวยใหทั้งสองฝายไมมีฝายใดแพ
ฝายใดชนะ 
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6. ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การรวมกันแกปญหาเปนกลุมนั้น
ตอง ประสบความสําเร็จมากกวาการแกปญหาเพียงคนเดียว วิธีการแกปญหามีหลายวิธีหลาย
แนวทาง แตการแกปญหานั้นตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบ   ซ่ึงการแกปญหาสําหรับผูที่จะ
สามารถแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวม
ความรูขอมูล ขอเท็จจริง หลักการตางๆเพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการแกปญหาแลว  
ประเมินผลการ      แกปญหานั้น 

7. ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุม การประเมินผลงานนั้นพิจารณาไดทั้ง     
คุณภาพของงานที่ปรากฏและคุณภาพของผูรวมงาน ซ่ึงทั้งสองสวนนี้มีอิทธิพลตอกัน ถาผูรวมงาน
คุณภาพดีจะไดงานที่มีคุณภาพดี ถาผูรวมงานไมดีก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี 

8. ทักษะการนําเสนอผลงาน การนําเสนอผลงานเปนขั้นตอนสุดทาย เปนการ
ถายทอดเรื่องราวตลอดจนวิธีการตางๆไปยังผูฟง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีที่สามารถโนม
นาวใหผูฟงเขาใจอยางชัดเจนและรวดเร็ว 

จอหนสันและจอหนสัน ( Johnson and Johnson 1990 :62 )    กลาวถึงทักษะการ
ทํางานกลุมที่สําคัญสําหรับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ที่มีประสิทธิภาพตองประกอบดวย      
องคประกอบดังนี้ 

1.   การสรางความคุนเคยและการไววางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน 
2. การพูดจาสื่อสาร ส่ือความหมายตอกันที่ชัดเจน ถูกตองยอมรับซึ่งกันและกัน           
3. การชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ดวยการยกยอง ชมเชยให

กําลังใจ 
4.   การใชความสามารถในการหาขอยุติเขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม 
จากทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการทํางานกลุมที่กลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวามี

ปจจัยมากมาย ที่จะทําใหการทํางานกลุมมีประสิทธิภาพโดยตองนํามาปรับปรุงประยุกตให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละสาระความรู 
 
ประโยชนของการทํางานกลุม 

หฤทัย  อภิชาติพงษ   (2546: 24 , อางถึงใน สายฝน  เพ็งเภา 2542 : 59)   ไดกลาวถึง
ประโยชนของการทํางานกลุมไวดังนี้ 

1. ชวยใหเขาใจบทบาทการทํางานกลุมรวมกัน แลวนําไปประยุกตใชกับเพื่อน     
รวมงาน 
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2. ชวยให รูจักเลือก   รูจักวางจุดมุงหมายและการเสนอแนะ  ตลอดจนการ
ประเมินผลในการแกปญหาในโครงการที่กระทําและสามารถดําเนินการตามโครงการตอไปไดดี 

3. ชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกไวตอปฏิกิริยาโตตอบภายในกลุม เพื่อเขาจะไดรับรู
ในเรื่องความรับผิดชอบของหัวหนา ของสมาชิกดีขึ้น การโตตอบอยางดีจะชวยใหกลุมพัฒนาอยาง
กวางขวางและไดรับแหลงความรูของแตละคนในกลุมที่แสดงออกมา 

4. ชวยใหคนไดพัฒนาทั้งความรูและทักษะในเรื่องของประชาธิปไตย 
อีกทั้ง ยัง (Young 1972 : 134 ,อางถึงใน สามารถ  สุขาวงษ 2537 :59) ไดอธิบายถึงขอ

ไดเปรียบของการเรียนโดยการทํางานเปนกลุมไววา 
1. ครูมีโอกาสนําพลังกลุมของนักเรียนออกมาใชใหเปนประโยชน  ตอการเรียนการ

สอนทําใหครูมีเวลามากขึ้นในการใหความชวยนักเรียนแตละคน  เพราะนักเรียนจะเปนผูอธิบาย
กระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันในกลุมของตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหาที่นักเรียนในกลุมอ่ืน
สงสัยและแกปญหาไมได 

2. การทํางานกลุมของครูมีความคลองตัวมากขึ้น เพราะเมื่อแบงกลุมนักเรียนแลว
แทนที่ครูจะตองตอบปญหานักเรียน 25-40 คน ทั้งชั้นก็จะกลายมาเปนวา ครูตอบปญหาของกลุม
เพียง 4-5 กลุมเทานั้น    ปญหาที่จะมาถึงครู   หรือที่ครูตองอธิบายใหฟง มักจะเปนปญหาที่กลุม
ชวยกันตอบไมไดเทานั้น 

3. บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกันเองมากขึ้น นักเรียนจะรูสึกสบายใจและ
ไมเครงเครียดเมื่อรวมกันทํางานเปนกลุม 

4. ชวยกันแกนิสัยไมกลาแสดงออกของนักเรียนบางคน เพราะการทํางานรวมกันจะ
ทําใหทุกคนมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอกลุมเทากัน ความเชื่อมั่นในตนเองจะถูกกระตุนมาก
ขึ้น ความเชื่อมั่นในตนเองนี้เร่ิมขึ้นภายในกลุมกอนเพราะนักเรียนสวนใหญจะมีความประหมานอย
หรือไมมีเลย    เมื่อเสนอปญหาของใจของเขาตอกลุม     แตจะเกิดความประหมาถาเสนอขอของใจ
ตอนักเรียนทั้งชั้น 

5. การเรียนเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน 
6. การเรียนเปนกลุมจะเสริมสรางความสามัคคี การรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนตอ

กลุม 
7. ฝกใหนักเรียนเปนผูกวางขวางในการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ 
8. ฝกใหนักเรียนรูจักการเสนอแนะและการซักถามตลอดจนสงเสริมความคิด     

สรางสรรค 
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ดังนั้นจะเห็นไดวาการทํางานกลุมมีประโยชนมากมายหลายประการดวยกัน ดังขอมูล
ที่นําเสนอไดไวเบื้องตน จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะมีการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียน
ไดทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อใหเกิดทักษะในการทํางานกลุมที่ถูกตองตอไป 
 
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม 

การที่ผูเรียนจะมีทักษะในการทํางานกลุมไดดีนั้น  จะตองพิจารณาที่ผลงานของกลุม 
พฤติกรรมการทํางานกลุมในเรื่องขอความรวมมือ  การมีสวนรวมของสมาชิก  โดยอาศัยเทคนิค
และวิธีการอยางหลากหลาย  ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2539 : 47 )   
ไดเสนอวิธีการประเมินผลดังตอไปนี้ 

1. การสังเกต  เมื่อมีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมทั้งใน        
กิจกรรมการสอน   และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ครูสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทั้งในดาน
บทบาทสมาชิก( ผูนํา/ผูตาม)  และวิธีการทํางานของกลุม 

2. การซักถาม    เปนวิธีการที่จะชวยใหครูรูพฤติกรรมการทํางาน   ในขณะที่ครู
ไมไดสังเกตดวยตนเอง  เชน กรณีที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสหกรณ กิจกรรม   
ชุมชน  กิจกรรมคณะกรรมการผูเรียน ฯลฯ 

3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินกันเอง  ใหเพื่อนผูเรียนประเมินการ
ทํางานของสมาชิกกลุม  และใหผูเรียนประเมินตนเองตามรายการที่ครูกําหนด  ซ่ึงควรประเมินทั้ง
ทางดานเนื้อหาหรือผลงานที่กลุมเรียนรูวาตนเขาใจเนื้อหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด  ตองการความ
ชวยเหลือจากกลุมหรือไมอยางไร  ไดรวมปฏิบัติบทบาทที่เหมาะสมหรือไม  ดานการทํางานของ
กลุมเปนอยางไร  มีขอควรปรับปรุงหรือไมอยางไรการประเมินดังกลาวควรทําทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงานกลุมโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบพัฒนาการ
ของตนเอง  และฝกการยอมรับคําวิพากษวิจารณดวย 

4. การประเมินดานผลงาน  ใชวิธีการตรวจผลงาน  จากการปฏิบัติงานกลุมของ  
   ผูเรียนผลงานที่ควรจะตรวจ  ไดแก  สมุดจดงานของกลุม  การรายงานกลุมและผลงานที่ไดจากการ 
   ปฏิบัติ 
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จากทักษะการทํางานกลุมที่กลาวมา  แสดงใหเห็นวาพื้นฐานการทํางานกลุมยอม
จะตองอาศัยความรวมมือ  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  จากสมาชิกทุกคนภายในกลุม  ดังนั้นครู    
ผูสอนควรฝกหัดใหผูเรียนรูจักการทํางานกลุม  และปฏิบัติการทํางานกลุมเพื่อใหเกิดทักษะในการ
ทํางานกลุมตอไป 
 
                                                                    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 เกษม  วิจิโน  ( 2535 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และการใหความรวมมือกันตอกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1  ที่ไดรับการสอนโดยใช      
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน  ( TGT )   กับกิจกรรมการเรียนตามคูมือครูของสถาบัน      
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน ( TGT ) และนักเรียนที่เรียนโดยใช    
กิจกรรมการเรียนตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ชนิสา  ตุไลลา  ( 2540 : บทคัดยอ )    ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแแบบรวมมือกันเรียนรูกับการ
สอนปกติในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT)  สูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยการใชแผนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05  และนักเรียนเกง  ปาน
กลาง  และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของความกาวหนาไมแตกตางกัน 

รัตนา  เจียมบุญ ( 2540 : บทคัดยอ ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมการ              
แขงขัน(TGT) กับการสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน ( TGT ) และนักเรียนที่เรียนตามคูมือแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศรีภรณ  ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการโดยใชกิจกรรมการ
เรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ ( STAD ) แบบกลุมการแขงขัน ( TGT ) และการสอนตามคูมือครู   พบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม  การเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ ( STAD ) และแบบกลุมการ
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แขงขัน ( TGT ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือ
ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01      สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
แบบกลุมสัมฤทธิ์  ( STAD )    และแบบกลุมการแขงขัน   ( TGT )   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช             
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์  ( STAD )  และแบบกลุมการแขงขัน ( TGT )  มีความสนใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ ( STAD ) และ
แบบกลุมการแขงขัน ( TGT ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

วราภรณ     บรรติ   (2543  :  บทคัดยอ )    ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
พฤติกรรมการทํางานกลุมในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 โดยการสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ ( STAD ) รวมกันแบบทีมการแขงขัน      
( TGT )  ผลปรากฎวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  มี   
ผล    สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมในการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
งานวิจัยตางประเทศ 

สลาวิน  (Slavin  1980,  อางถึงใน  ปราณี  จงศรี 2545 : 80 ) ไดทําการทดลองเพื่อ
ศึกษาปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อน ที่เปนชาวผิวขาว  ผิวดํา  กลุมที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุม
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม  กลุมที่ 1 เรียนตามรูปแบบกลุม
สัมฤทธิ์ ( STAD )   กลุมที่ 2   เรียนตามรูปแบบกลุมการแขงขัน ( TGT)   ผลการทดลองพบวา
ปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อน     ในกลุมสัมฤทธิ์    ( STAD) มีความแนนแฟนมากกวาในกลุมแบบกลุม
การแขงขัน (TGT) ซ่ึงในกลุมสัมฤทธิ์ ( STAD) จะมีความหวงใยในกลุมเพื่อนเปนอยางดี 

วิลเลียมส  ( Williams  1988, อางถึงใน วัสริน  ประเสริฐศรี 2544 : 69  )   ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับ      การใชยุทธวิธีการเรียนแบบรวมมือกันวาใหประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพีชคณิต ทัศนคติที่มีตอตนเองและผูอ่ืนตอวิชาพีชคณิต     กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่เรียนวิชาพีชคณิต จํานวน 165 คน
โดยแบงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนกลุมควบคุม 1  กลุม  และกลุมทดลอง   1  กลุม    
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สวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน แบงเปนกลุมควบคุม 2   กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุม ทําการ
ทดลองโดยใชวิธีสอนผสมผสานระหวางกิจกรรมแบบกลุมสัมฤทธิ์  ( STAD )  กับ  กลุมการ
แขงขัน    ( TGT)     ผลการทดลองพบวาคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดูบัวส ( Dubois 1990 : บทคัดยอ,อางถึงใน อารยา  กลาหาญ 2545 : 69) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือแบบ  (STAD ) 
กับการเรียนแบบแขงขันเปนกลุม (TGT) โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 2,175 คน  ครู 26 คน  ที่มาจากชั้นเรียนจํานวน 86 ชั้น จํานวน 11 โรงเรียนในมลรัฐ 
หลุยสเซียนา  กลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม กลุมที่หนึ่งสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยครูที่สอนกลุม
ที่ผานการอบรม  กลุมที่สองครูผานการอบรมแตไมใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  และกลุมที่
สามครูไมผานการอบรมและไมใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ผลการทดลองพบวานักเรียนใน
กลุมที่ผานการอบรมและใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม
ควบคุมที่ไมมีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   แตไมพบความแตกตางดานเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร 

จากผลการศึกษาสรุปไดวาการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันมีรูปแบบ หรือ
เทคนิควิธีการตางๆซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดใชความสามารถเฉพาะตัว 
และศักยภาพของตัวเองมากที่สุด เพื่อรวมมือกันเรียนรูกับสมาชิกภายในกลุม เพื่อชวยใหตนเองและ
กลุมประสบผลสําเร็จในการประกอบกิจกรรม เปนวิธีการสอนที่ชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและ
กระบวนการกลุมของนักเรียน โดยเฉพาะการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคตางๆ
หรือการแขงขัน(TGT) เปนวิธีที่เหมาะกับการสอนในหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ซ่ึง
เทคนิค (TGT) มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับเทคนิควิธีการเรียนแบบรวมมืออ่ืนๆ แตตาง
ตรงที่เทคนิค (TGT) มีการแขงขันเกมวิชาการเพิ่มขึ้น วิธีการนี้เปนวิธีการกระตุนให   นักเรียนมี
ความสนใจ  ตั้งใจ  สนุกสนาน  ตื่นเตน  เราใจ   และกระตือรือรนที่จะเรียน และนักเรียนมองเห็น
คุณคาของตนเองและกลุม ซ่ึงสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูสูงขึ้น เนื่องจาก นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนและนักเรียนไดเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดแก ทักษะทางสังคม  ทัก 
การทํางานกลุม  ความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่ือมั่นในตนเอง
และกลาแสดงออก ฝกการปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูและแกปญหาได 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง ทศนิยม      ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ  การ
วิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research )  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ 
Non  Randomized  Control  Group  Pretest  Posttest  Design       การวิจัยดําเนินการในภาคเรียนที่  
1 ปการศึกษา  2548  โรงเรียนวัดโคกโคเฒา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  วิธีดําเนินการวิจัย  ได
กําหนดสาระสําคัญไว  2  ประการคือ  การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 
การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัย  ดําเนินไปไดดวยดีจึงกําหนดรายละเอียดในการวิจัย          
ไว 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  ปญหา  วรรณกรรม  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
การสรางเครื่องมือไดแก  แผนการสอน  แบบทดสอบ  แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
แบบสอบถามความคิดเห็น  การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ  การเสนอขอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  2  การดําเนินตามโครงการวิจัย   
 เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่สรางขึ้น  ในขั้นตอนที่  1  ไปทดลองสอนและ     
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  แลวนํามาตรวจสอบความ    ถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และ
แปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่  3  การรายผลการวิจัย 
 เปนขั้นตอนการเสนอรายงานผลตอคณะกรรมการ   ผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบ
ความถูกตอง  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  และปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ            
ผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  และสงผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบแผนของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง( Experimental  Research ) แบบ Non 
Randmized   Control Group  Pretest  Posttest Design    ดังนี้ 
 
ตารางที่   5  รูปแบบการทดลองแบบ Non  Randomized  Control Group  Pretest  Posttest Design 

 
สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

T1 ∼X T2 

 
                สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

 X  แทน การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค (TGT) 
 ~X  แทน การสอนแบบปกติ 
 T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง(Pretest) 
 T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง( Posttest) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

 1.   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 8  แผน   ( ภาคผนวก  ง  
หนา 154  ) 
 2.  แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  ( TGT)  จํานวน
8  แผน    ( ภาคผนวก ง  หนา  186 ) 

      3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน    วิชาคณิตศาสตร   เรื่อง 
ทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   จํานวน 1 ฉบับโดยเปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน  30   ขอ       
( ภาคผนวก ง หนา 150  )   

4.     แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม จํานวน 15 ขอ ( ภาคผนวก ง หนา 146  ) 
5.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 15 ขอ   ( ภาคผนวก ง หนา  147 ) 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ    จํานวน 8 แผน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการเรียนรูดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรและหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดโคกโคเฒา  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3( มัธยมศึกษาปที่ 1 –3 ) 

1.2 ศึกษาหนวยการเรียนรูที่จะนํามาทดลองการสอนไดแก เรื่อง  ทศนิยม 
ชวงชั้นที่ 3   ( ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ) 

1.3 วิเคราะหและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของหนวยการเรียนรูในเรื่อง  
ทศนิยม 

1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูรายช่ัวโมงตามจุดประสงคการเรียนรูให
สัมพันธกับหนวยการเรียนรู 

1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีปกติตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
คณิตศาสตร การวัดผลประเมินและวิธีการสอนคณิตศาสตรผลจํานวน 3 ทาน   เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา      ความถูกตองของภาษาที่ใช     และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการ
สอน นําตารางวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  
ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ  ( ดังภาคผนวก ข  
หนา  131    ) 

1.6    ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะ
ใหเขียนหัวขอในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูใหครบทุกหัวขอ 

1.7    นําแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีแบบปกติไปใชเปนเครื่องมือใน
การศึกษาวิจัย ( ดังรายละเอียด  ภาคผนวก ง หนา  150   ) 

 โดยกําหนดเกณฑการหาความสอดคลองของแผนการจดัการเรียนรูดังนี้ 
 
         + 1      หมายถึง   เห็นวาสอดคลอง 

                  0       หมายถึง   ไมแนใจ 
                - 1      หมายถึง   เห็นวาไมสอดคลอง 
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สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกต ิ
 
 

 
ขั้นที่  1 
 
 
ขั้นที่  2 
 
 
ขั้นที่  3 
 
 
ขั้นที่  4 
 
 
ขั้นที่  5 
 
 
ขั้นที่  6 
                                                                    
 
 
ขั้นที่  7 
 
 

แผนภูมิที่  6 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีแบบปกติ 
 2.   แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค   TGT 

      ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กลุม สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรและหลักสูตรสถานศึกษา 

ศึกษาหนวยการเรียนรู เรื่อง  ทศนิยม 

วิเคราะหกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบปกติ 
จํานวน  8  แผน 

        เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเช่ียวชาญ   
จํานวน  3  ทาน 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของ 
ผูเช่ียวชาญ 

       นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการวิจัย 
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 2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคกโคเฒา     ชวงชั้นที่ 3  ( มัธยมศึกษาป
ที่ 1-3)    
 2.2 ศึกษารายละเอียดของหนวยการเรียนรู เ ร่ือง ทศนิยม   ชวงชั้นที่ 3             
( มัธยมศึกษาปที่ 1) 

2.3 วิเคราะหเนื้อหา กําหนดจุดประสงคการเรียนรู   ดังตารางที่  6 
 
ตารางที่  6  ตารางวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง  ทศนิยม 
หนวยการเรียนรู สาระและมาตร-

ฐานการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรูชวงช้ันที่ 3 
ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทศนิยม 
1.  ค าประจํ า
หลักทศนิยม 
2. การเปรียบ 
เทียบทศนิยม 
3.  ก า ร บ ว ก
และการลบ 
ทศนิยม 
4.การคูณและ
ก า ร ห า ร
ทศนิยม 
5.  การ   แทน
เศษสวนดวย 

   ทศนิยม 

สาระที่  1 จํานวน
และการดําเนินการ 
มาตรฐาน  ค  1.1  
เ ข า ใ จ ถึ ง ค ว า ม
หลากหลายของ
การแสดงจํานวน
และการใชจํานวน
ในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2   
เขาใจผลที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการ
ของจํานวนและ
ความสัมพันธ
ระหวางการ
ดําเนินการตางๆ
และสามารถใช
การดําเนินการใน
การแกปญหาได 
 
 

1.บวก ลบ คูณและ
หารทศนิยมและ
นําไปใชแกปญหา
ได 
2.ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสมเหตุสมผล
ของคํ าตอบที่ ได
จ ากการคํ านวณ
และการแกปญหา 

1.เปรียบเทียบ 
ทศนิยมได 
2.บวก ลบ คูณและ
หารทศนิยมได 
3. อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การ
คูณและการหาร 
ทศนิยมพรอมทั้ง
บอกความสัมพันธ
ของการดําเนินการ
ได 
4..ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคํา ตอบที่ได
จากการคํานวณ
และการแกปญหา 

1.นักเรียนสามารถบอก
คาประจําหลักของเลข
โดด ของจํานวนนับได 
2.นั ก เ รี ย น เ ขี ย น ค า
ป ร ะ จํ า ห ลั ก ข อ ง
ทศนิยมตําแหนงตางๆ
ในรูปเลขยกกําลังที่มี
ฐานเปนสิบได 
3. นักเรียนสามารถ 
เปรี ยบ เทียบจํ านวน
ตางๆในรูป 
ทศนิยมได 
4.นักเรียนสามารถบวก 
ลบทศนิยมได 
5.นักเรียนสามารถแก
โจทยปญหา บวก ลบ 
ทศนิยมได 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
หนวยการเรียนรู สาระและมาตร-

ฐานการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรูชวงช้ันที่ 3 
ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 

    6.นักเรียนสามารถแก
โจทยปญหาบวก  ลบ 
ทศนิยมได 
7.นักเรียนสามารถคูณ
ทศนิยมได 
8.นักเรียนสามารถหาร
ทศนิยมได 
9.นักเรียนสามารถคูณ
และหาร 
ทศนิยมได 
10.นักเรียนสามารถแก
โจทย 
ปญหาทศนิยมได 
11.นักเรียนสามารถ
อานและเขียน 
ทศนิยมแทนเศษสวน
และเศษสวนแทน
ทศนิยมได 
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ตารางที่  7  ความสัมพันธ ระหวางเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรูและเวลา 
 

                   เนื้อหา                        จุดประสงคการเรียนรู 
- 

     เวลา 
(ช่ัวโมง) 

1.  คาประจําหลักทศนิยม 1.นักเรียนสามารถบอกคาประจําหลักของเลขโดด 
ของจํานวนนบัได 
2.นักเรียนเขียนคาประจําหลักของทศนิยม
ตําแหนงตางๆในรูปเลขยกกาํลังที่มีฐานเปนสิบ
ได 

1 

2.  การเปรียบเทียบทศนิยม 3.นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวนตางๆในรูป
ทศนิยมได 

1 

3.  การบวก ลบ ทศนิยม 4.นักเรียนสามารถบวก  ลบ  ทศนิยมได 
5. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหา บวก ลบ        
ทศนิยมได 

2 

5.  การคูณ  หารทศนิยม 6.นักเรียนสามารถคูณทศนิยมได 
7.นักเรียนสามารถหารทศนิยมได 
8.นักเรียนสามารถคูณและหารทศนิยมได 

4 

6.  การแทนเศษสวนดวย
ทศนิยม 

9.นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาทศนิยมได 
10.นักเรียนสามารถอานและเขียนทศนยิมแทน 
เศษสวนและเศษสวนแทนทศนิยมได 

2 

 
  2.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู       เทคนคิ 
( TGT) จํานวน  8  แผน 
  2.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นําตารางวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของ         
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.97 ถือวามีความ   
สอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ    ( ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข  หนา  130  ) 
  2.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญโดย
ผูเชี่ยวชาญใหดูความเหมาะสมของแบบฝกใหนักเรียนฝกทําเปนกลุมหรือเปนคู 
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  2.7  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองสอนกับชั้นมัธยมศึกษาปที่   2   
โรงเรียน   วัดโคกโคเฒา จํานวน 2 แผน( แผนที่ 1-2) 
  2.8  นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนเครื่องมือ         
ในการวิจัย   ( ดังรายละเอียด ภาคผนวก ง หนา  183   ) 

สรุปขั้นตอนการสรางแผนการเรียนรูดวยวธีิการสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูเทคนิค( TGT ) 
 

 
ขั้นที่  1 
 
 
ขั้นที่  2 

 
 
           ขั้นที่  3 
         
 
           ขั้นที่  4 
 
 
 
           ขั้นที่  5 
                                                                                                   
 
          ขั้นที่  6 
         
 
          ขั้นที่  7 
        
 แผนภูมิที่  7   ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู TGT 

 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และหลักสูตรสถานศึกษา 

ศึกษารายละเอียดหนวยการเรียนรู เรื่องทศนิยม 

สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
จํานวน  8  แผน 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเช่ียวชาญ  3  ทาน 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปเปนเครื่องมือในการวิจัย 

วิเคราะหเนื้อหา  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
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3.  การสรางแบบทดสอบเพื่อวดัผลการเรียนรูเรื่องทศนิยม เพื่อใชเปนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก ตอบถูกไดขอละ  1  คะแนนและ
ตอบผิดได  0  คะแนนจํานวน  1  ฉบับ จํานวน50 ขอ  ผูวิจัยดําเนนิการสรางดังนี้ 

3.1    ศึกษาระเบียบการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3.2   ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
3.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญของ         

จุดประสงคปลายทางและจดุประสงคการเรียนรูใหคลอบคลุมเนื้อหาเรื่อง  ทศนิยม 
 
ตารางที่  8  วิเคราะหขอสอบวัดผลการเรยีนรูเร่ือง ทศนยิม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
 

สาระการเรียนรู รวม 
คาประจําหลักทศนิยม 4  ขอ 

การเปรียบเทียบทศนิยม 2  ขอ 
การบวกและการลบทศนิยม 7   ขอ 
การคูณและการหารทศนิยม 15  ขอ 
ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 2  ขอ 

รวม 30  ขอ 
 

3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตรเร่ือง ทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน  50 ขอเปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4      
ตัวเลือก  ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนนและเลือกขอสอบจํานวน  30  ขอโดยพิจารณา
จากคาความยากงาย 

3.5 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขดูความเที่ยงตรงเชิง       
เนื้อหา (Content Validity) และจุดประสงคแลวแกไขปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญใหปรับปรุงภาษา   
เกี่ยวกับโจทยเขียนใหส่ือความใหชัดเจน โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของแบบทดสอบกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังแลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC) โดย
ดัชนีคาความสอดคลอง (IOC)  ≥ 0.5  แสดงวาขอสอบมีความเที่ยงตรง  ถาขอสอบมีคาความ        
สอดคลอง <  0.5  แสดงวาจะตองนําไปปรับปรุงแกไข คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ
เทากับ 1.00   (ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข หนา 132  ) 
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3.6    นําแบบทดสอบที่สรางไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2      
โรงเรียนวัดโคกโคเฒา  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และไดเรียนเร่ือง ทศนิยมผานมาแลวจํานวน 32  คน    
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

3.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอเพื่อหาคุณภาพดังนี้ 
 3.7.1 ตรวจสอบคาความยาก  คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบ

ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง   0.20-0.80              
( พวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 129 ) มีคาความยากอยูระหวาง  0.23 – 0.80  ( ดังรายละเอียด ภาคผนวก 
ข   หนา  136  ) 
   
  P      = 

N
R  

 เมื่อ P  หมายถึง คาความยากของคําถามในแตละขอ 
    R  หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
    N  หมายถึง จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
             เกณฑความยากของขอสอบ  กําหนดอยูระหวาง 0 .20  ถึง 0 .80 
             ขอสอบที่มีคา  p   เทากับ  .50  แสดงวา  ขอสอบขอนั้นมีความยาก 

         ปานกลางพอดี 
ขอสอบที่มีคา  p   ต่ํากวา  .50  แสดงวา  ขอสอบขอนั้นคอนไปทางยาก 
ขอสอบที่มีคา  p   สูงกวา  .50  แสดงวา  ขอสอบขอนั้นคอนไปทางงาย 
ขอสอบที่มีคา  p   ต่ํากวา  .20  แสดงวา  ขอสอบขอนั้นยากเกินไป 
ขอสอบที่มีคา  p   สูงกวา  .80  แสดงวา  ขอสอบขอนั้นงายเกินไป 

3.7.2   ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก  คือ ตรวจสอบคาคะแนนระหวางคน
ที่ไดคะแนนในกลุมสูงและกลุมต่ํา  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  ( พวงรัตน  
ทวีรัตน  2543 : 130 )  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.20 – 0.67   ( ดังรายละเอียด   ภาคผนวก ข 
หนา 136 ) 
  r = 

2
N

RR eu −  

  เมื่อ r หมายถึง คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
    Ru หมายถึง จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
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    Re หมายถึง จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
    N หมายถึง จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
  คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง  - 1   ถึง  + 1 

 ขอสอบขอที่มีคาอํานาจจําแนกเปนบวก  และเขาใกล 1 แสดงวา  มีอํานาจ
จําแนกสูง 
 ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกเปนลบหรือเทากับ  0   แสดงวาขอนัน้ไมมี

อํานาจจําแนก 
3.7.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ( Reliability) โดยใชวิธีการของ 

คูเดอร ริชารดสันจากสูตร KR-21   (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 124) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 
0.75  ขึ้นไป  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.86  ( ภาคผนวก  ข   หนา 137    ) 
 

  rtt   =    
1−n

n  ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −
− 21

tnS
XnX  

                                               
  เมื่อ rtt หมายถึง คาความเชื่อมั่น 

n  หมายถึง จํานวนขอ 
   2

tnS  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
   x  หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 
 

3.8 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนไปใชในการ
ทดลอง  ( ดังรายละเอียด  ภาคผนวก  ง  หนา   146  ) 
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สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 

 
 ขั้นที่  1 
 
 
 ขั้นที่  2 
 
 
 ขั้นที่  3 
 
 
  ขั้นที่  4 
 
 
 
 ขั้นที่  5 
                                                                                         
 

ขั้นที่  6 
   
 
 
                 ขั้นที่  7 
 
แผนภูมิที่  8  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 

4.    การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  ใชประเมินเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา( Rating  Scale )มี  3  ระดับคือ  ปฏิบัติในระดับมาก  ปฏิบัติในระดับปานกลาง  
และปฏิบัติในระดับนอย  (3,2,1)จะถามคําถามใน  2 ประเด็น คือดานการเรียนและดานการทํางาน  

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 3 

        ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือวัดผล 
ทางการศึกษา 

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  การใชภาษา 

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับเด็กนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโคกโคเฒา 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนกและหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR -21 
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จากความถี่ในการปฏิบัติจากทั้งหมด 8 ครั้งจํานวนทั้งหมด 8 แผนแลวแปลงเปนระดับคะแนนตาม
เกณฑ  ดังนี้ 

 
 นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมมากกวา   5 คร้ังใหคาคะแนน  3  
 นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรม   3–5 คร้ังใหคาคะแนน  2  
 นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรม    1 -2 คร้ังใหคาคะแนน  1 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยพัฒนาจาก 
แนวคิดของ เบสท(Best 1981 : 182 ) 
 
ตารางที่  9  เกณฑการแปลความหมายของคาการปฏิบัติ 
 

คาเฉลี่ย ระดับปฏิบัต ิ
2.50-3.00 มาก 
1.50-2.49         ปานกลาง 
1.00-1.49 นอย 

 
  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

4.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะ  การทํางานกลุมแลวนํามา
สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

4.2   สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ       
สถานการณโดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุม  พฤติกรรมการทํางานกลุม  2  ดาน   ซ่ึงเปนแบบ
ประเมินที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  มี  3  ระดับไดแก  3,2,1 

4.3   เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษา      
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับแบบประเมิน 

4.4   นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ         
ดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผลจํานวน  3  ทานเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00    ( ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข หนา 134  ) 

4.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย            
( ดังรายละเอียด ภาคผนวก ง หนา  142   ) 
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        ขั้นที่  1 
 
 
        ขั้นที่  2  
 
 
        ขั้นที่  3 
 
 
 
        ขั้นที่  4 
 
 
        ขั้นที่  5 
 
 
แผนภูมิที่  9  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

5.   การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1ที่มีตอ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา            
( Rating  Scale) มี 3  ระดับคือมาก  ปานกลาง  และนอย     แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอนคือ  
ตอนที่  1   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ                 1) บรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร            3) ประโยชนที่ไดรับ     ตอนที่  2  เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายเปด  เพื่อใหนักเรียนไดเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มี
ตอการสอน    และขอเสนอแนะอื่นๆที่นักเรียนคิดวาควรจะจัดใหมีขณะทําการสอน    ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการสอนดวยวิธีการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค( TGT )และวิธีสอนแบบปกติ 

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมหาคาดัชนี 
ความสอดคลองของเครื่องมือ 

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปน 
เครื่องมือในการวิจัย 
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5.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนแบบปกติ  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาเปน   
คําถามเชิงนิมาน  การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมานกําหนดคาระดับความ  
คิดเห็น 3 ระดับโดยแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเชิงนิมานดังตารางที่   10 

 
ตารางที่  10  เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น 
 

     ระดับความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดวยมาก 3 

         เห็นดวยปานกลาง 2 
เห็นดวยนอย 1 

  
 จากตารางที่ 10   เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็นสําหรับการให 

ความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยพัฒนาจากแนวคิดของ 
 เบสท ( Best 1981: 182 ) โดยมีคาระดับเฉลี่ยความคิดเห็นเชิงนิมานดังตารางที่  11 
 
ตารางที่   11    เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็นของนักเรียน 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็นเชิงนิมาน 
2.50-3.00                      เห็นดวยมาก 
1.50-2.49 เห็นดวยปานกลาง 
1.00-1.49                      เห็นดวยนอย 

 
5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนดวย   

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนแบบปกติ เสนอตออาจารยที่ปรึกษา  อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทานในดานเนื้อหา  ดานวิธีสอนและดานวัดผลประเมินผล
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองโดยใชดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) จากสูตร 
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  (ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข หนา   135    ) 
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       IOC = 
N

R∑  

 
      IOC     หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
      R        หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
      N       หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  5.4   ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญคือ
เปลี่ยนคําวาการเรียนการสอน  เปนการจัดการเรียนรู 

                            5.5      นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใชเปนเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย( ดังรายละเอียด  ภาคผนวก ง หนา  143   )โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้ 
   + 1      หมายถึงแนใจวาสอดคลอง 

0 หมายถึงไมแนใจ 
-1    หมายถึงแนใจวาไมสอดคลอง 

สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
            ขั้นที่  1 

 
 

ขั้นที่  2                                                                
  
 
 
           ขั้นที่  3 
  

 
ขั้นที่  4     

 
            ขั้นที่  5 
                                                                                              
แผนภูมิที่  10 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
สอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนแบบปกติ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนแบบปกติ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนแบบปกติตรวจสอบ 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

         นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการทดลอง 
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การดําเนินการทดลอง 
ในการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1.   ขั้นกอนการทดลอง  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยเตรียมความพรอม  ในดานตาง  ๆ       

ตอไปนี้ 
                     1.1   สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.2   ผูวิจัยทบทวนเกี่ยววิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม 
 1.3  ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบหลังเรียน 

2.  ขั้นทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการเรียนรูที่สรางไว  ได
ดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่เตรียมไว  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เวลาที่ใชในการทดลอง 3สัปดาห สัปดาหละ  4  วันวันละ 1 ช่ัวโมงรวม 
12  ช่ัวโมง 

2.2 การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวัน  จัดการเรียนการสอนตามเวลาของ
การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร  ตามแผนการเรียนรูของครูผูสอน 

2.3 เนื้อหาที่ใชทดลองสอนคือ  เนื้อหาจากกลุมสาระคณิตศาสตร  เรื่อง       
ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

2.4 ดําเนินการทดลองการสอน   โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  กลุมรูปแบบการสอนที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค(TGT)
แผนการสอนที่ 1-8 มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 

 ขั้นที่  1  การเตรียม 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 
1.2 แนะนําวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู 
1.3 ช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 
1.4 หาคะแนนฐานโดยใชคะแนนการสอบเข าในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1  ในวิชาคณิตศาสตร  ช้ีแจงถึงการคิดคะแนนความกาวหนา  การคิดคะแนนกลุม
ยอยและรางวัลของกลุม 

ขั้นที่  2  การสอนเนื้อหาสาระ 
2.1 ทบทวนความรูเดิม 
2.2 ทําความเขาใจใหถองแท 
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2.3 อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน 
2.4 ตรวจสอบความเขาใจโดยการจับคูตอบคําถาม 

ขั้นที่  3  กิจกรรมกลุมยอย 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดาน            

ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ปานกลาง  และต่ํา  ซ่ึง
กําหนดเกณฑเปนรอยละ โดยใช 33% แรกเปนกลุมสูง  33%ตอมา เปนกลุมกลางและ 33%สุดทาย 
เปนกลุมต่ําโดยนําคะแนนจากผลการสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ทําการทดสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานของฝายวิชาการ โรงเรียนวัดโคกโคเฒา ปการศึกษา 2548 ของกลุมทดลองมา
เรียงลําดับคะแนนจากสูงไปต่ํา 

3.2 ครูแจกเอกสารใหนักเรียนกลุมละ  1  ซองมีรายละเอียดดังนี้ 
3.2.1  เอกสาร  ประกอบดวย  คําชี้แจงและกิจกรรม 
3.2.2  ใบความรู  ประกอบดวย  สาระสําคัญและตัวอยาง 
3.2.3  ในกลุมจับคูรวมกันทําแบบฝกหัดเสริมและฝกปฏิบัติ 
3.2.4   ติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนและ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
       การคิดคะแนนฐานของแตละคนทําไดโดยการนําคะแนนจากผล

การสอบวิชาคณิตศาสตรที่นักเรียนสอบคัดเลือกเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 นํามาปรับใหเปน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แลวนําคะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนาเปนรายบุคคล  เพื่อหา
คะแนนพัฒนาของกลุมโดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม 

 ขั้นที่  4  การแขงขันเกมวิชาการ 
 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม  แลวใหแตละกลุมสงตัวแทนลง

แขงขันโดยใหแบงเปนกลุมเกง   กลุมปานกลาง  และกลุมต่ํา  โดยใหนักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
โดยแจงกติกาดังนี้ 

 4.1 ใหตัวแทนนักเรียนของแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซอง
แลวอานใหเพื่อนฟงและเขียนคําตอบภายในเวลาที่กําหนด 

 4.2 เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด  ใหผู เขาแขงขันตรวจเฉลย        
คําตอบ ถาตอบถูกได 1 คะแนน  ถาตอบผิดได  0  คะแนน 

 4.3  ใหผูเขาแขงขันรวมคะแนนของตนเอง  และนําคะแนนที่ได
ไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดิมเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
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 ขั้นที่  5  การประเมินผลและมอบรางวัล 
 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  ประเมินผลการทํางานกลุม

และมอบรางวัลกลุมที่คะแนนมากที่สุด  3  ลําดับแรก  ไดแก  กลุมยอดเยี่ยม  กลุมเกงมาก  และกลุม
เกง   
 
ตารางที่   12    การบันทึกคะแนนฐาน,คะแนนการแขงขันและคะแนนพัฒนา 
 

ช่ือกลุม…………แขงครั้งที่…1………..เร่ือง………….วันที…่…………. 
ช่ือสมาชิก คะแนนฐาน คะแนนการแขงขัน คะแนนพัฒนา 

1…กิตติชัย… 80 90 20 
2…กฤษฎา… 85 80 10 
3   วรรธนะ… 86 70 0 
4…อุบล…… 68 70 20 

คะแนนรวม 50/4 
คะแนนเฉลี่ย 12.50 
กลุมเกง  

                              
ตารางที่  13  แสดงคะแนนพฒันาเฉลี่ยของกลุมตามเกณฑ 
 

เกณฑคะแนนเฉลี่ยของกลุม รางวัล 
1  -15    คะแนน กลุมเกง 
16-25    คะแนน กลุมเกงมาก 
26-30    คะแนน กลุมยอดเยี่ยม 
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สรุปขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค(TGT) 
 
 

ขั้นที่  1 
 
 

ขั้นที่  2 
 
 

ขั้นที่  3 
 

                ขั้นที่  4 
 
 
                 ขั้นที่  5 
 
แผนภูมิที่  11 ขั้นตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT 

 
กลุมควบคุมใชรูปแบบการสอนแบบปกตขิองกรมวิชาการ  

กระทรวงศกึษาธิการโดยมีลําดับขั้นตอนดงันี้ 
  ขั้นที่  1  การนําเขาสูบทเรียน  โดยครูทบทวนพื้นฐานความรูเดิมเปนการ

เชื่อมโยงความรูเดิมที่ผูเรียนมีและเราความสนใจเพื่อใหผูเรียนมีความพรอมในเนื้อหาที่จะเรียน
ตอไป 

  ขั้นที่  2  การสอนเนื้อหาใหม  ครูใชกิจกรรมตางๆเพื่ออธิบายหรือสอน
เนื้อหาใหมตามที่กําหนด 
   ขั้นที่  3  การสรุปบทเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนและ 
วิธีการหาคําตอบ 

  ขั้นที่  4  การประเมินผล  เปนขั้นการตรวจแบบฝกหัดเพื่อประเมินผลการ
เรียนวา      นักเรียนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม 

การเตรียมผูเรียน  แจงจุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงค
การทํางานกลุม 

การสอนเนื้อหาสาระ  อธิบายเนื้อหาและยกตัวอยาง 

กิจกรรมกลุมยอย 

การแขงขันเกมวิชาการ 

การประเมินผลและมอบรางวัล 
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สรุปขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบปกต ิ
 
 ขั้นที่  1 
 
 
 
 ขั้นที่  2   
 
 
 ขั้นที่  3 
 
 
 ขั้นที่  4 
 
แผนภูมิที่  12   ขั้นตอนการสอนดวยวิธีแบบปกติ 

3. ขั้นหลังการทดลอง  ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยไดนํา
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงเปนแบบทดสอบหลังเรียน( Posttest) ฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม และนําแบบสอบถาม
ความ     คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนแบบปกติไป
สอบถามกับ          นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
การวิเคราะหขอมูล 

1.   การวิเคราะหผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ใชการวิเคราะหดังนี้ 
    1.1   คาเฉลี่ย  (Mean) คํานวณจากสูตร 

 

  X   =  
n

X∑  

 
  เมื่อ      X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
       ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
               n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

การนําเขาสูบทเรียน 

การสอนเนื้อหาใหม 

การสรุปบทเรียน 

การประเมินผล 
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     1.2   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)คํานวณจากสูตร 
 

   S.D.     = 
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

XXn  

   เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

(∑ X)2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 2.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง ทศนิยม ในกลุม 
ทดลองและกลุมควบคุมโดยใชการทดสอบ t-test  แบบ  Independent     ( พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 :  
162 ) 
 

  t   = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−  

  
เมื่อ      t แทน  ความแตกตางของคาเฉลี่ย 
  1X  แทน  คะแนนเฉลี่ยของผลตางของการทดสอบกอนเรียน-หลัง

เรียนของกลุมทดลอง 
  2X  แทนคะแนนเฉลี่ยของผลตางของการทดสอบกอนเรียน-หลัง

เรียนของกลุมควบคุม 
2

1S  แทน  ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 
   2

2S  แทน  ความแปรปรวนของกลุมควบคุม 
  1n  แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมทดลอง 
  2n  แทน   จํานวนนักเรียนของกลุมควบคุม 
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  df     =     
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 3.  การวิเคราะหแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมใชคาเฉลี่ย  ( X )   และสวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) 
4. การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชคาเฉลี่ย  ( X  )   และสวน      

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content   Analysis) 
 
ตารางที่  13  ตารางสรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรี ยนรู เ รื่ องทศนิยมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  
1 ที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูและวิธี
สอนแบบปกต.ิ 

ท ด ส อบ ก อ น
เรี ยนและหลัง
เรียน 

นั ก เ รี ย น ช้ั น
มั ธ ยมศึ กษ าป ที่ 1
โรงเรียนวัด 
โคกโคเฒาจํานวน  
64  คน  

-แบบทดสอบ  ค าสถิ ติที่ ใ ช 
ค า เ ฉ ลี่ ย ( X ),ค า เ บี่ ย ง เ บ น  
มาตรฐาน( S.D.),t-test  แบบ
independent 
 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอน
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูและวิธีสอนแบบ
ปกติ 

สังเกต 
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 

นั ก เ รี ย น ช้ั น
มั ธ ยมศึ กษ าป ที่ 1
โรงเรียนวัด 
โคกโคเฒา  จํานวน  
64  คน 

-แ บบป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม
คาสถิติที่ใชเปนคาเฉลี่ย( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

3เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1ตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรี ยนรู และวิ ธีสอนแบบ
ปกต ิ

สอบถามความ
คิดเห็น 

นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปที่  1
โรงเรียนวัด 
โคกโคเฒาจํานวน  
64  คน 

-แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบRating  Scale  3  ระดับ
คาสถิติที่ใชเปนคาเฉลี่ย( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.),
การวิเคราะหเนื้อหา 
( Content Analysis) 
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บทท่ี  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง ทศนิยมของ        
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT และวิธีสอน
แบบปกติ   มีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย  
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  1ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค   TGT   กับวิธีสอนแบบปกติ 
 ตอนที่  2   พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  กับวิธีสอนแบบปกติ 
 ตอนที่  3   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT กับวิธีสอนแบบปกติ 
 
ตอนที่  1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  ท่ี

สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  กับวิธีสอนแบบปกติ 
 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 คือ ผลการเรียนรู เร่ืองทศนิยม ของ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค  TGT  กับวิธีสอน
แบบปกติ แตกตางกันอยางไร ดังตารางที่  14 และ  15 
 
ตารางที่  14  คะแนนกอนเรียน  - หลังเรียนและคะแนนพัฒนาของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอน 
                       แบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค TGT และกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 

กอนเรียน หลังเรียน คะแนนพัฒนา วิธีสอน N คะแนน
เต็ม X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แบบรวมมือกนัเรียนรู 
เทคนิค TGT 

32 30 11.63 3.12 20.59 5.29 8.96 3.3 

แบบปกต ิ 32 30 11.66 3.39 17.63 2.99 5.96 2.61 
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 จากตารางที่  14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองทศนิยมของ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค TGT พบวา
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 20.59, S.D. = 5.29 ) สูงกวาคะแนนกอนเรียน  ( X =11.62, 
S.D.=3.12)และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติพบวา คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน ( X = 17.63 , S.D. = 2.99 ) สูงกวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.66 , S.D.= 3.39 )  ในกลุม
ทดลองมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย  8.96  คะแนนและกลุมควบคุมมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 
5.96  คะแนน 
 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบพัฒนาการผลการเรียน เร่ือง ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่

สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  กับวิธีสอนแบบปกติ 
 

วิธีสอน N คะแนน
พัฒนา 

S.D. คา t Sig 

แบบรวมมือกนัเรียนรู 32 8.96 3.33 
 แบบปกต ิ 32 5.96 2.61 

4.007    0.00 

 
 จากตารางที่  15  พบวา พัฒนาการของผลการเรียนรู เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT กับวิธีสอนแบบปกติ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค
TGT  มีคะแนนพัฒนา( X =8.96 ,S.D. =3.33 )  สูงกวาวิธีสอนแบบปกติซ่ึงมีคะแนนพัฒนา
( X =5.96 ,S.D. =2.61 )   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1 
 
ตอนที่  2 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรู  เทคนิค TGT กับวิธีสอนแบบปกติ 
 

วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  2  คือ  พฤติกรรมการทํางานกลุมของ    
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค TGT และวิธีสอน
แบบปกติอยูในระดับใด  ดังตารางที่  16 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติประเมินโดยครูผูสอน 

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนแบบปกติ พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
X
รวม 

S.D. ระดับ ลําดับที่ X
รวม 

S.D. ระดับ ลําดับที่ 

ดานการเรียน 
1.กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา 

 
2.50 

 
0.53 

 
มาก 

 
3 

 
2.13 

 
0.35 

ปาน
กลาง 

 
3 

2.ปฏิบัติตามคําแนะนําของคร ู 2.50 0.53 มาก 3 2.50 0.53 มาก 1 
3.ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 2.25 0.46 ปาน

กลาง 
5 1.75 0.46 นอย 4 

4.ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย 2.63 0.52 มาก 2 2.38 0.52 ปาน
กลาง 

2 

5.รับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อน  
ตลอดเวลา 

2.75 0.46 มาก 1 1.63 0.52 นอย 5 

เฉลี่ย 2.53 0.50 มาก 2 2.09 0.48 ปาน
กลาง 

1 

ดานการทํางานกลุม 
1.มีการปรึกษาวางแผนกันกอนทํางานกลุมทุก
คร้ัง 

 
2.75 

 
0.46 

 
มาก 

 
5 

 
1.63 

 
0.52 

 
นอย 

 
8 

2.แสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน
เสมอ 

2.33 0.52 ปาน
กลาง 

10 2.25 0.46 ปาน
กลาง 

4 

3.รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมทุก
คร้ัง 

2.50 0.53 มาก 8 2.13 0.35 ปาน
กลาง 

5 

4.มีสวนรวมในการทํางานกลุมทุกคร้ัง 2.88 0.35 มาก 1 1.89 0.35 นอย 6 
5.แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุม 2.88 0.35 มาก 1 1.50 0.53 นอย 9 
6.มีความสนุกสนานในการทํางานกลุมทุกคน 2.88 0.35 มาก 1 2.38 0.52 ปาน

กลาง 
3 

7.มีการเคารพการตัดสินใจในมติกลุมทุกคร้ัง 2.63 0.52 มาก 6 1.75 0.46 ปาน
กลาง 

7 

8.ใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหาทุกคร้ัง 2.63 0.52 มาก 6 2.50 0.53 มาก 2 
9.มีการพูดเสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนใน 

กลุมเสมอ 
2.88 0.35 มาก 1 1.50 0.53 นอย 9 

10.นําเสนอผลงานของกลุมไดอยางถกูตอง 2.50 0.53 มาก 8 2.63 0.52 มาก 1 
เฉลี่ย 2.69 0.45 มาก 1 2.02 0.48 ปาน

กลาง 
2 

คาเฉลี่ยรวม 2.61 0.48 มาก  2.06 0.48 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่  16  ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  ของนักเรียนที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  และวิธีสอนแบบปกติซ่ึงประเมินโดยครู  โดยภาพรวม
พบวานักเรียน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
มาก ( X = 2.61, S.D.=0.48 ) สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีพฤติกรรมการทํางาน
กลุมอยูในระดับปานกลาง( X = 2.06, S.D.=0.48 ) 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิค TGT   มีพฤติกรรมดานการทํางานกลุมอยูในระดับมาก  ( X = 2.69, S.D.=0.45 ) 
รองลงมาไดแกดานการเรียน( X = 2.53, S.D.=0.50 ) 

ในดานพฤติกรรมการทํางานกลุมเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาประเด็นที่นักเรียน
ปฏิบัติมากที่สุดคือ มีสวนรวมในการทํางานกลุมทุกครั้ง     แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุมและมี
ความสนุกสนานในการทํางานกลุมทุกคน    และมีการพูดเสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนในกลุมเสมอ 
( X = 2.88, S.D.=0.35 )  ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัตินอยที่สุดคือแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
รวมกันเสมอ  อยูในระดับปานกลาง( X = 2.33, S.D.=0.52 ) เปนลําดับสุดทาย 

ในดานพฤติกรรมทางดานการเรียน  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นที่นักเรียน  
ปฏิบัติมากที่สุด  มีความรับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อนตลอดเวลา  อยูในระดับมาก( X = 
2.75, S.D.=0.46 )  และประเด็นที่นักเรียนปฏิบัตินอยที่สุดคือถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระ อยูในระดับปานกลาง( X = 2.25, S.D.=0.46 )เปนลําดับสุดทาย 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธี สอนแบบปกติมี   
พฤติกรรมดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง( X = 2.09, S.D.=0.48 ) รองลงมาไดแกดานการ
ทํางานกลุม( X = 2.02, S.D.=0.48 ) 

ในดานพฤติกรรมดานการเรยีนเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาประเด็นทีน่ักเรียนปฏิบัติ
มากที่สุด คือ ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู( X = 2.50, S.D.=0.53 )  ประเด็นที่นกัเรียนปฏิบัตินอย
ที่สุด คือ รับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อนตลอดเวลา  ( X = 1.63, S.D.=0.52 ) 

ในดานพฤติกรรมการทํางานกลุมเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเดน็ที่นักเรยีน
ปฏิบัติมากที่สุดคือ   มกีารนําเสนอผลงานของกลุมไดอยางถูกตอง ( X = 2.63, S.D.=0.52 ) และ
ประเด็นทีน่ักเรียนปฏิบัตินอยที่สุด คือ   แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุมและ มกีารพูดเสริมแรง
ใหกําลังใจแกเพื่อนในกลุมเสมอ  ( X = 1.50, S.D.=0.53)  เปนลําดับสุดทาย 

จากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการเรียนพบวา  ในแผนการจัดการ
เรียนรูแผนแรกๆนั้นนักเรียนสวนมากอาจจะมีความสับสนเนื่องจากนักเรียนไมคุนเคยกับบทบาท
ของสมาชิกกลุม  คือการรวมมือกันเรียนรู          สวนมากนักเรียนจะทํางานกันแบบเดิมคือทํางาน
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คนเดียวถึงแมวาจะแบงกลุมใหแลวก็ตาม  เด็กนักเรียนที่มีความสามารถสูงหรือเรียนเกงจะไม
อธิบายใหเพื่อนๆสมาชิกในกลุมฟง    ครูจึงตองเนนความสําคัญของการทํางานกลุมเปนอยางมาก
และสม่ําเสมอ  คอยกระตุนใหรวมกันรับผิดชอบ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของกลุม  
หลังจากการแขงขันตอบคําถามครั้งที่ 1   คะแนนของแตละคนและคะแนนของแตละกลุมนอยมาก 
เมื่อนักเรียนเห็นผลคะแนนของตนเองและของกลุมนอยนักเรียนเริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรมใหความ
รวมมือตอกลุม  มีความ  รับผิดชอบและชวยเหลือซ่ึงกันและกันทํากิจกรรม  ซ่ึงในการแขงขันครั้ง
ตอไปจึงมีกลุมที่ไดรับรางวัลเพิ่มมากขึ้นและกลุมก็ประสบผลสําเร็จสงผลใหผลการเรียนรูของ
นักเรียนทุกคนดีขึ้นตามลําดับ 

 
ตอนที่  3       ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีมีตอวิธีการสอนแบบรวมมือกัน 
                        เรียนรูเทคนิค  TGT  และวิธีสอนแบบปกติ 
  

วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกติอยู
ในระดับใด  รายละเอียดดังตารางที่  17 
ตารางที่  17 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีความคิดเห็นตอ

วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ 
 

วิ ธี ส อ น แ บ บ
รวมมือกันเรียนรู 
เทคนิค  TGT 

วิธีสอนแบบ
ปกต ิ

 
ความคิดเห็นในดาน 

X  S.D. 

 
ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

 
ลํ าดับ
ที ่

X  S.D. 

 
ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

 
ลํ าดับ  
ที ่

ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

2.68 0.20 เ ห็ น ด ว ย
มาก 

2 2.13 0.32 เ ห็ น ด ว ย
ปานกลาง 

1 

ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู 

2.70 0.19 เ ห็ น ด ว ย
มาก 

1 1.92 0.45 เ ห็ น ด ว ย
ปานกลาง 

3 

ดานประโยชนที่ ไดรับ
จากการเรียนรู 

2.51 0.28 เ ห็ น ด ว ย
มาก 

3 2.03 0.28 เ ห็ น ด ว ย
ปานกลาง 

2 

              รวม 2.63 0.22 เ ห็ นด ว ย
มาก 

 2.03 0.35 เ ห็ นด ว ย
ปานกลาง 
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จากตารางที่  17  พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดวยตอการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT   อยูในระดับมาก( X =2.63,S.D.=0.22)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากทั้ง 3 ดานไดแก   ดานบรรยากาศใน
การเรียนรู ( X =2.70,S.D.=0.19)       ดานกิจกรรมการเรียนรู   ( X =2.68,S.D.=0.20)    และดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู( X =2.51,S.D.=0.25)  ตามลําดับ  

สวนการจดัการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกตโิดยภาพรวมพบวานักเรียนมคีวามคิดเหน็
ดวยอยูในระดบัปานกลาง( X = 2.03 , S.D. = 0.35)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานกัเรียนเห็น
ดวยอยูในระดบัปานกลางทั้ง 3 ดานไดแก  ดานกจิกรรมการเรียนรู( X =2.13,S.D.=0.32)ดาน
ประโยชน   ที่ไดรับจากการเรียนรู(  X = 2 . 0 3 ,  S . D . = 0 . 2 8 )และดานบรรยากาศในการเรียนรู  
( X =1.92,S.D.=0.45)  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1ที่มีตอวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิค TGT 

 
ขอ รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

 
1 

ดานกิจกรรมการเรยีนรู 
วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
2.47 

 
0.26 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
5 

2 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถใหและรับความชวยเหลือกับ
เพื่อนได 

 
2.75 

 
0.19 

เห็นดวย 
มาก 

 
2 

3 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกัน
ของนักเรียนทุกคน 

 
2.69 

 
0.22 

เห็นดวย 
มาก 

 
3 

4 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น 2.59 0.26 เห็นดวยมาก 4 
5 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม 2.91 0.09 เห็นดวยมาก 1 
 เฉลี่ย 2.68 0.20 เห็นดวยมาก 2 
 
6 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนตื่นเตน นาสนใจ 

 
2.75 

 
0.19 

 
เห็นดวยมาก 

 
2 

7 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น 

 
2.75 

 
0.19 

 
เห็นดวยมาก 

 
2 

8 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนสนิทสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น 2.41 0.25 เห็นดวยปานกลาง 3 
9 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและไม

เครียด 
 
2.88 

 
0.11 

เห็นดวย 
มาก 

 
1 

 เฉลี่ย 2.70 0.19 เห็นดวยมาก 1 
 
10 

ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการ
ทํางานรวมกัน 

 
 
2.69 

 
 
0.22 

 
เห็นดวย 
มาก 

 
 
1 

11 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 2.44 0.25 เห็นดวยปานกลาง 4 
12 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากับเพื่อนไดดีและรวมกัน

ทํางานไดสําเร็จ 
 
2.53 

 
0.26 

เห็นดวย 
มาก 

 
3 

13 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบ 2.34 0.23 เห็นดวยปานกลาง 5 
14 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาได 2.59 0.25 เห็นดวยมาก 2 
15 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อน และมี

เพื่อนในหองมากขึ้น 
 
2.44 

 
0.25 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
4 

 เฉลี่ย 2.51 0.28 เห็นดวยมาก 3 
 คาเฉลีย่รวม 2.63 0.22 เห็นดวยมาก  
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 จากตารางที่ 18  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิคTGTในแตละดานนกัเรียนเห็นดวยในระดับมาก( X =2.63,S.D.=0.22) ทั้ง 3 ดานไดแก ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู ( X =2.70,S.D.=0.19)  ดานกิจกรรมการเรียนรู( X =2.68,S.D.=0.20) และ
ประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู( X =2.51,S.D.=0.25)ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบรรยากาศในการเรียนรู  นกัเรียนเห็นดวยใน
ระดับมาก(  X =2.70,S.D.=0.19)  เมื่อพจิารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเหน็ดวยมากเปน
ลําดับที่ 1 คือ  วิธีสอนแบบนีช้วยใหนกัเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน และไมเครยีด 
( X =2.88,S.D.=0.11)     และวธีิสอนแบบนีท้ําใหนกัเรียนสนิทสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้นอยูใน
ระดับปานกลาง( X =2.41,S.D.=0.25)เปนลําดับสุดทาย 
 ดานกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก( X =2.68,S.D.=0.20) เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ    วิธีสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม( X =2.91,S.D.=0.09) และวิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง( X =2.47,S.D.=0.26) เปนลําดับสุดทาย  
 ด านประโยชนที่ ไ ด รั บจ ากการ เ รี ยนรู นั ก เ รี ยน เห็นด ว ยอยู ในระดับมาก 
( X =2.51,S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1  คือ   
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้น             และรูจักการทํางานรวมกันผูอ่ืน
( X =2.69,S.D.=0.22) และวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบอยูในระดับปาน
กลาง ( X =2.34,S.D.=0.23) เปนลําดับสุดทาย 
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ตารางที่  19      ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอวิธีสอนแบบปกติ 
 

ขอ รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
 
1 

ดานกิจกรรมการเรยีนรู 
วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
2.13 

 
0.11 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
3 

2 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถใหและรับความชวยเหลือกับ
เพื่อนได 

 
2.19 

 
0.35 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
2 

3 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกัน
ของนักเรียนทุกคน 

 
1.97 

 
0.42 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
5 

4 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น 2.28 0.34 เห็นดวยปานกลาง 1 
5 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม 2.06 0.38 เห็นดวยปานกลาง 4 
 เฉลี่ย 2.13 0.32 เห็นดวยปานกลาง 1 
 
6 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนตื่นเตน นาสนใจ 

 
1.72 

 
0.21 

เห็นดวย 
นอย 

 
4 

7 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น 

 
2.09 

 
0.41 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
1 

8 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนสนิทสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น 1.94 0.71 เห็นดวยปานกลาง 2 
9 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและไม

เครียด 
 
1.94 

 
0.71 

 
เห็นดวยปานกลาง 

 
2 

 เฉลี่ย 1.92 0.45 เห็นดวยปานกลาง 3 
 
10 

ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการ
ทํางานรวมกัน 

 
 
2.31 

 
 
0.22 

 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
 
1 

11 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 2.19 0.35 เห็นดวยปานกลาง 2 
12 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากับเพื่อนไดดีและรวมกัน

ทํางานไดสําเร็จ 
 
1.72 

 
0.21 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
6 

13 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบ 1.84 0.14 เห็นดวยปานกลาง 5 
14 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาได 1.94 0.38 เห็นดวยปานกลาง 4 
15 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อน และมี

เพื่อนในหองมากขึ้น 
 
2.19 

 
0.38 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

 
2 

 เฉลี่ย 2.03 0.28 เห็นดวยปานกลาง 2 
 คาเฉลีย่รวม 2.03 0.35 เห็นดวยปานกลาง  
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 จากตารางที่ 19  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปกติในแตละดาน
นักเรียนเหน็ดวยอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ดาน    เรียงตามลําดับ   คือ     ดานกิจกรรมการเรียนรู
( X =2.13,S.D.=0.32)   ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู( X =2.03,S.D.=0.28) และดาน
บรรยากาศในการเรียนรู( X =1.92,S.D.=0.45) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =2.13,S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปน
ลําดับที่  1 คือ  วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น( X =2.28,S.D.=0.34) 
และวิ ธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกันของนักเรียนทุกคน
( X =1.97,S.D.=0.42)เปนลําดับสุดทาย 

ดานประโยชนที่ได รับจากการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
( X =2.03,S.D.=0.28) ทุกขอ เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  
1  คือ    วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้น     และรูจักการทํางานรวมกัน         
( X =2.31,S.D.=0.22)  และวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากับเพื่อนไดดีและรวมกันทํางานได
สําเร็จ( X =1.72,S.D.=0.21) เปนลําดับสุดทาย 

ด านบรรย าก าศในการ เ รี ยนรู   นั ก เ รี ยน เห็ นด ว ยอยู ใ นระดั บปานกลาง 
( X =2.1.92,S.D.=0.45)  เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1 คอื
วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ( X =2.09,S.D.=0.41)                  
และวิ ธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนตื่น เตน  นาสนใจอยู ในระดับนอย 
( X =1.72,S.D.=0.21) เปนลําดับสุดทาย 

นอกจากนี้นักเรียนไดใหขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในการตอบแบบสอบถาม
ภายหลังการจัดการเรียนรู  พอสรุปไดดังนี้  นักเรียนชอบการแขงขันมากตองการใหมีการแขงขัน
ทุกครั้งที่สอนเพราะวาสนุกสนานมาก  ไมเครียดและใหความรูพรอมกันดวย  ไดปรึกษาและพูดคุย
กับเพื่อนๆไดและอยากใหวิชาอื่นๆมีกิจกรรมการแขงขันบางจะไดชวยกันทํางาน สนุกและเขาใจใน
บทเรียนมากขึ้น 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เ ร่ือง  ทศนิยม       ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT และวิธีสอนแบบปกติ    
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research )โดยมีวัตถุประสงค  1)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT      และวิธีสอนแบบปกติ    2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT และวิธี
สอนแบบปกติ  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค  TGT    และวิธีสอนแบบปกติ     ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ัง
นี้ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ของโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 13  โรงเรียนในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1      ที่
กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดโคกโคเฒา  อําเภอเมือง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน  2  หองเรียน  รวมทั้งส้ิน  64  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) 
แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง  ทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรจํานวน  30  ขอ
เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา    ( Rating  Scale )  3 ระดับ จํานวน 15 ขอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคTGTและวิธีสอนแบบปกติ 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale )  3 ระดับจํานวน 15 ขอ    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค(TGT)และวิธี
สอนแบบปกติ  การวิเคราะหขอมูลใช   คาเฉลี่ย ( X )      รอยละ ( % )       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D. )  t-test  แบบ   independent  และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content  Analysis )  
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สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเ ร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู    เ ร่ืองทศนิยมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT กับวิธีสอนแบบปกติ ดัง
รายละเอียด   ตอไปนี้ 

1. ผลการเรียนรูเร่ืองทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT      และวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ   0.01     โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT     มีผลการเรียนรู
สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 

2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1       ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT   เมื่อใชแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมซ่ึงประเมิน
โดยครูพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก    โดยมีพฤติกรรมการทํางานกลุม
ตามลําดับคือ  พฤติกรรมดานการทํางานกลุม  และดานการเรียน เปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา     ดานการทํางานกลุม    ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดคือมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุมทุกครั้ง  แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุม  มีความสนุกสนานในการทํางานกลุมทุกคน
และมีการพูดเสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนในกลุมเสมอ    ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัตินอยที่สุดคือ  
แสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกันเสมอ  สวนดานการเรียน  ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ รับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อนตลอดเวลา  และประเด็นที่นักเรียนปฏิบัตินอย
ที่สุดคือ  ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  เปนลําดับสุดทาย และพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ  พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยเรียงตามลําดับคือดานการเรียน  และดานการทํางานกลุมเปนลําดับสุดทาย  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานการเรียนประเด็นที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดคือ  ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของครู  ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัตินอยที่สุดคือ  รับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อน
ตลอดเวลา  สวนดานการทํางานกลุมประเด็นที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดคือ  นําเสนอผลงานของกลุม
ไดอยางถูกตอง   และประเด็นที่นักเรียนปฏิบัตินอยที่สุดคือ  แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุมและ
มีการพูดเสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนในกลุมเสมอ  เปนลําดับสุดทาย 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค  TGT  โดยภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาแตละดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1  คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู
รองลงมาเห็นดวยมาก คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู และลําดับสุดทายคือดานประโยชนที่ไดรับจาก
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การเรียนรู   ซ่ึงพิจารณาในแตละดานพบวาความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค TGT เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหนักเรียนเรียนดวย
ความสนุกสนานและไมเครียด  และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือทําใหนักเรียนสนิท
สนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น    ความคิดเห็นดานกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค 
TGT  เห็นดวยมากเปนลําดับที่  1 คือ นักเรียนมีความคิดเห็นวา  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนได
ชวยเหลือกันในกลุม  และนักเรียนเห็นดวยเปนลําดับสุดทายคือ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค 
TGT เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ   นักเรียนมีความคิดเห็นวาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนได
รูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการทํางานรวมกัน  และนักเรียนเห็นดวยเปนลําดับสุดทายคือ วิธีสอน
แบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบ   

4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบปกติ  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา
นักเรียนเห็นดวยปานกลางลําดับที่ 1 คือ      ดานกิจกรรมการเรียนรู  รองลงมาคือดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนรู  และลําดับสุดทายคือดานบรรยากาศในการเรียนรู  ซึ่งพิจารณาในแตละดาน
พบวาความคิดเห็นในดานกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือวาวิธีสอนแบบ
นี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้นและเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ  นักเรียน
ทํางานเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกันของนักเรียนทุกคน   ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจัก
การทํางานรวมกัน  และเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากับ
เพื่อนไดดีและรวมกันทํางานไดสําเร็จ   และดานบรรยากาศในการเรียนรูนักเรียนเห็นดวยมากเปน
ลําดับที่  1  คือ   วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  และ
เห็นดวยนอยเปนลําดับสุดทายคือ วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนตื่นเตน นาสนใจ 

 
อภิปรายผล 

 
จากผลการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองทศนิยมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT   กับวิธีสอนแบบปกติ  
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  จากผลการวิจัย  พบวา  ผลการเรียนรูเร่ือง  ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
1ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGTและวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
เทคนิค TGT มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ  ซ่ึง         
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย  ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGTเปนการจัดการเรียนโดยใชกระบวนการกลุมในการทํางานและ
กิจกรรมเปนการรวมกันเรียนรูเปนกลุมๆละ 4-5 คนโดยในแตละกลุมที่ประกอบดวยนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกันคือ  นักเรียนที่เรียนเกง นักเรียนที่เรียนปานกลางและนักเรียนที่เรียนออน ใน
สัดสวน  33 %  นักเรียนในกลุมมีความรวมมือกัน  ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานการ
เรียนและการทํางาน  โดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา  มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของ
บทเรียนดีกวาไดชวยกันอธิบาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียน
ดวยกันที่มีความสามารถต่ํากวาที่ไมเขาใจในเนื้อหา ในบทเรียนและกิจกรรมใหมีความเขาใจใน
เนื้อหาและกิจกรรมของ       บทเรียนมากขึ้น  นอกจากนั้นอาจเปนเพราะนักเรียนอยูในวัยเดียวกัน  
ใกลเคียงกัน การสื่อความหมายตอกันและภาษาที่ใชนั้นสามารถสื่อความกันไดดีกวามากกวาครู     
และประกอบกับบาง       กิจกรรมมีการฝกทําเปนคู  บางกิจกรรมก็ฝกเปนกลุม  ซ่ึงทําใหนักเรียน
สามารถเขาใจ เนื้อหาของบทเรียนจากเพื่อนไดมากยิ่งขึ้น  เปนการพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญา
ใหเกิดการเรียนรูซ่ึง สอดคลองกับจอยซและเวล ( Joyce and Wiel  1986,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 
2545 : 165 ) กลาววาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา  โดยเพื่อนใน
กลุมจะชวยเหลือแนะนํากัน  เนื่องจากผูเรียนอยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร  ส่ือความหมายแกกัน
และกันไดงาย  และทําใหเขาใจงายกวาที่ครูสอน 

นอกจากนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน TGT   มีการ
แขงขันเกมวิชาการหลังจากไดเรียนเนื้อหาไปแลว1-2 คร้ัง  โดยที่นักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียง
กันจะมาแขงขันกันการที่นักเรียนแตละคนภายในกลุมออกมาแขงขันกัน  ทําใหผูแขงขันแตละคนที่
เปนตัวแทนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมของตนเองใหประสบผลสําเร็จเทากัน  ผูแขงขันแตละคนจะมี
คะแนนฐานของตนเองทุกคน  ในการแขงขันแตละครั้งผูแขงจะไดคะแนนติดตัวไปทุกครั้งแลว
นําไปคิดคะแนนพัฒนานําไปรวมกับคะแนนของเพื่อนภายในกลุมแลวคิดเปนคะแนนพัฒนาเฉลี่ย
ของกลุม  ถากลุมใดไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมตามเกณฑที่กําหนดไวกลุมนั้นก็จะไดรับรางวัล
ซ่ึงเปนเครื่องหมายแหงความสําเร็จการใหรางวัลเปนแรงเสริมในทางบวก  เปนการกระตุนจูงใจให
ผูเรียนมีความพยายามในการเรียน การทํางานและการเขารวมการแขงขัน  นักเรียนทุกคนเปน
ตัวแทนของกลุมเขารวมการแขงขันกับกลุมอื่นๆ  ถาไดคะแนนนอยก็จะทําใหคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมนอยลงไปดวย  ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงตองชวยเหลือ  รวมแรงรวมใจ พึ่งพาอาศัยกันแสดงวา
การเสริมแรงในทางบวกโดยการใหรางวัลแกกลุมการแขงขันที่ถึงเกณฑที่กําหนดไว  เปนการ
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กระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้นและพยายามที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อความสําเร็จของกลุมตนเอง  เปนไปตามแนวคิดพื้นฐานดานจิตวิทยาตามทฤษฎีการวางเงื่อนไข
ของสกินเนอร ( Skinner )  เกี่ยวกับการเสริมแรงวา  การเสริมแรงทางบวกดวยการใหรางวัลหรือส่ิง
ที่ผูรับพอใจนั้น  จะสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น ( พรรณี  ช.  เจนจิต  2528 : 303 
, อางถึงใน  วัสริน  ประเสริฐศรี  2544 : 109 )    ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ชนิสา  ตุไลลา   
(2540 : บทคัดยอ )    ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนปกติในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชรูปแบบการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน( TGT)  สูงกวา          นักเรียนที่เรียนโดยการใชแผนการ
สอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และนักเรียนเกง ปานกลางและออน ในกลุม
ทดลองมีคาเฉล่ียของความกาวหนาไมแตกตางกันและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวราภรณ     
บรรติ   (2543  :  บทคัดยอ )  ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุมใน
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการสอนแบบ
รวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ ( STAD ) รวมกันแบบทีมการแขงขัน( TGT )  ผลปรากฏวา
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน     เรียนรู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มี
พฤติกรรมในการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัสริน  ประเสริฐศรี  (2544 :        บทคัดยอ )      
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6โดยการ
สอนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) รวมกับกับการเรียนแบบกลุมการแขงขัน 
(TGT) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเศษสวน  ที่สอนดวยการเรียนแบบ
รวมมือกันสูงกวาการสอนตามแนวคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และนักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยวิธีแบบรวมมือกัน  มีความคิดเห็นวา   ชอบการเรียนแบบรวมมือกัน  มีความ
สนุกสนานในการเรียน  ไดชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆทําใหพวกเขามี
ความสุขกระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเอง 

2.   ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT ประเมินโดยครูพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก  พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมาก  คือดานการทํางานกลุมและดานการเรียนเปน
ลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการทํางานกลุม ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุด
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คือมีสวนรวมในการทํางานกลุมทุกครั้ง  แนะนําชวยเหลือเพื่อน ภายในกลุม มีความสนุกสนานใน
การทํางานกลุมทุกคน  มีการพูดเสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนในกลุมเสมอและแสดงความคิดเห็น
ในการทํางานรวมกันเสมอ  ในดานการเรียน ประเด็นที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดคือ รับผิดชอบการ
เรียนของตนเองและเพื่อนตลอดเวลาและถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบกลุมการแขงขัน TGT  เปนการเรียนรูแบบรวมมือ  มี
การฝกปฏิบัติ       กิจกรรมและการแขงขันระหวางกลุม  โดยผูสอนไดพยายามกระตุนใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของการทํางานกลุม   สมาชิกกลุมตองมีน้ําใจ เห็นใจชวยเหลือและใหกําลังใจซ่ึงกัน
และกัน  มีการฝกปฏิบัติทํางานรวมกัน  พึ่งพาอาศัยกัน  จึงชวยทําใหสมาชิกในกลุมยอมรับฟงความ
คิดเห็นและมีมติกลุมมากขึ้น  รวมทั้งไดมีการคิดคะแนนความกาวหนาของกลุมในการแขงขันแต
ละครั้ง  เปนแรงกระตุนใหสมาชิกภายในกลุมรวมแรงรวมใจกันในการทํางานและการเรียนมากขึ้น  
ทําใหคะแนนของกลุมเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากความรวมมือกัน  สอดคลองกับแนวคิดของจอหนสัน
และจอหนสัน (Johnson  and  Johnson 1990: 105-107, อางถึงในวัสริน ประเสริฐศรี 2544 : 38-39 ) 
เกี่ยวกับ    องคประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันไวคือ  การพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ทางบวก  การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง  การรับผิดชอบตอตนเอง  ทักษะความสัมพันธกับกลุมเล็ก
และกลุมอื่น  และกระบวนการกลุม  และสอดคลองกับหลักการที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการ
ทํางานกลุมของลัดดา  ศิลานอย (2534 : 33) ที่วาตองพยายามใหสมาชิกกลุมมีสวนชวยเหลือกลุม  
หรือมีสวนรวมในการทํางาน  สมาชิกตองคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะชวยแกปญหาของ
กลุม  ความสําเร็จของงานถือวาเปนความสําเร็จของกลุม  และในการทํางานกลุม  การเรียนเปนกลุม
นั้นนักเรียนที่เขากลุมตองมีความสามารถที่แตกตางกันเพื่อใหเด็กที่มีความสามารถตางกัน ทุกเพศ 
ทุกวัยปรับตัวเขาหากัน มีปฏิสัมพันธตอกันรวมกันในการทํางานกลุมเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดประสงคซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของจอหนสันและจอหนสัน(Johnson  and  Johnson 1996 :18, 
อางถึงใน  อรุณศรี  เหลืองธานี  2542 : 10 )   กลาวไววาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการ
จัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 3-5  คน        สมาชิกในกลุมมี
ความแตกตางกัน เชน เพศ เชื้อชาติ และความสามารถทางการเรียนของนักเรียนแตละกลุม   จะมี
นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา  คละกัน  สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธรับฟง
ความคิดเห็นตลอดจนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบและประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรวมกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสายฝน เพ็งภา   ( 2542  : บทคัดยอ )           
ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพฤติกรรมการทํางานกลุมความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5โดยใชส่ิงชวยจัดมโนมติลวงหนาและการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชส่ิงชวยจัด
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มโนมติลวงหนาและการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียน    โดยใชการสอนปกติ
และคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่เรียนโดยใชส่ิงชวยจัดมโนมติ
ลวงหนาและการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนปกติ     รวมทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของอารยา  กลาหาญ ( 2545 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  หนวยการเมืองการปกครอง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัย
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีทักษะการทํางานกลุม  ทั้ง  4  
ดานคือ  การสรางความคุนเคยไววางใจซึ่งกันและกัน  การพูดจาสื่อสาร  ส่ือความหมาย  การ
ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจ  ยกยอง ชมเชย  และการขจัดความขัดแยง  สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูและนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูดังนี้  มีอิสระในการเรียน ไมเครียด ไดรับความรู  ประสบการณในการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรู  เขาใจวิธีการทํางานกลุมมากขึ้น มีการทดสอบ  การมอบรางวัลทําใหตั้งใจเรียน  
สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูมีความคิดเห็นวา  บรรยากาศในการเรียน
สนุกสนานไดรับความรู  ความเขาใจในการทํางานกลุมเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนจาก
การแขงขันในแตละครั้งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆทั้งนี้เนื่องจากการใหความรวมมือกันในกลุมสมาชิก  มี
รางวัลเปนสิ่งกระตุนใหกลุมรวมมือกันทํางานมากขึ้น  การที่นักเรียนรูคะแนนในการแขงขันแตละ
คร้ังเปนเรื่องดี เพราะนักเรียนแตละคนจะไดพยายามที่จะทําคะแนนของตัวเองใหสูงขึ้นเพื่อกลุม
ตนเองดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุรพล  พยอมแยม ( 2541 : 7-8 ) กลาววาการไดรับรูผลการ
เรียนจะมีสวนชวยแกไขขอบกพรองได  และสามารถนําความสําเร็จจากการเรียนรูไปใชในการ
เรียนรูคร้ังตอไปไดและลําดับสุดทายพฤติกรรมที่ปฏิบัติในระดับปานกลางคือในการถาม ตอบ
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและการแสดงความคิดเห็นรวมกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นฐานของเด็กนกัเรยีน
สวนใหญ  การเรียนอยูในระดับปานกลาง  นักเรียนไมคุนเคยกับการซักถามกันภายในกลุมจึงทําให
นักเรียนไมกลาที่จะซักถามในบทเรียน ไมกลาแสดงออกเพราะกลัววาจะถามหรือตอบผิด หรือ
อาจจะแสดงความคิดเห็นไมดีกลัวเพื่อนวา ไมมีความมั่นใจในการแสดงออก     สวนพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติพบวาพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
ปานกลาง  พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในระดับมากคือ  ปฏิบัติตามคําแนะนําของครูและนําเสนอ
ผลงานของกลุมได และพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัตินอยคือ  การแนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุม  
การพูดเสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนและรับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อน  ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะวา  ในการสอนดวยวิธีสอนแบบปกตินั้นถึงแมวาจะแบงกลุมคละความสามารถใหก็ตาม  
ครูผูสอนไมไดดูแลการทํากิจกรรมอยางใกลชิด    นักเรียนจัดระบบการทํางานกลุมดวยตัวของเขา
เอง  และไมไดมีกิจกรรมการแขงขันกลุม  ไมมีผลงานกลุมที่เปนเปาหมายหลักแตอยางใด  ทําให
ความสัมพันธภายในกลุม  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีนอย  ตางคนตางทํางานของตัวเองใหบรรลุ
เปาหมายโดยฟงจากครูเทานั้น  ไมสนใจเพื่อนในกลุมคนเกงจึงเปนผูนําในการปฏิบัติเพียงคนเดียว 

3.   จากผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  บรรยากาศการเรียนรูและประโยชนที่
ไดรับอยูในระดับเห็นดวยมากและนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีความคิดเห็นตอวิธีการ
สอนอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลเปนรายขอดังนี้  
 3.1 ดานบรรยากาศในการเรยีนรูพบวา  นักเรยีนเห็นดวยในระดับมาก  คือ   
นักเรียนเรียนดวยความสนกุสนาน ไมเครียด  ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวามีการสงเสริม  กระตุนให        
นักเรียนไดชวยเหลือกนัในกลุม   ชวยใหนักเรยีนไดรูจักการทํางานรวมกันและรูจกัเพื่อนมากขึ้น  
โดยที่ครูจัดกจิกรรมแบบที่ทาํใหนกัเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน    ไมเครียด    ตื่นเตน    เราใจ  
นาสนใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อน  ทําใหสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น  และจาก
การจัดกจิกรรมแบบกลุมการแขงขัน TGT เปนการเรียนที่ทํากิจกรรมเปนระบบ  ตามขั้นตอนมีการ
แขงขันทําใหตื่นเตน เราใจ ทาทาย ในการเรียน ทําใหมีความเขาใจในบทเรียน  เรียนอยางมีความสุข  
สนุกสนาน ทําใหเกิดการกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้นซึ่งสอดคลองกันแนวคิดของ               
(รุง  แกวแดง 2541 : 29 )   กลาวไววา  ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ควรมีกิจกรรม
หลากหลาย  สนุกสนานจะทําใหนกัเรียนเกิดความสนใจและเปด    โอกาสใหนกัเรยีนทุกคนมีสวน
รวมในกิจกรรม  นักเรียนชอบทํางานกลุมเพราะไดทํากิจกรรมตางๆ  ไดปรึกษาหารือและชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพื่อนรวมวยัชวยสรางความสัมพนัธภาพที่ดภีายในกลุม  สราง
ความคุนเคยกนั  ยอมรับซึ่งกันและกันเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสาํคัญและทุกคนมีความสําคัญ      
เทาเทียมกนั จงึสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันสอดคลองกับแนวคดิของสุรพล  พยอมแยม     
( 2546 : 103 )กลาววาการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี  หรือการมีกลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู      ผูสอน
จะตองทําใหผูเรียนแตละคนตระหนกัถึงความอยูรวมกันเปนกลุม    ใหประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจกั
ที่จะชวยเหลือเพื่อนๆโดยเฉพาะดานการเรยีน     และตองจัดบรรยากาศใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกนั
มากที่สุด   และพบวานักเรยีนกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีความคิดเห็นดานบรรยากาศในการ
เรียนรูในระดบัเห็นดวยปานกลางทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบรรยากาศการเรียนในหองเรยีน  ถึงแมวาจะ
ทํางานเปนกลุมก็ตามแตวิธีการสอนแบบปกติ   ไมมีการแขงขันเกมวิชาการ 
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ครูจัดการเรียนการสอน  นักเรียนตางคนตางทํางานไมสนใจกลุม  การแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นจะมีเฉพาะคนเกงเทานั้น  นักเรียนที่ไมเกงมีความเบื่อหนายไมสนุกสนาน ในการที่จะเรียนรู
นอย 
 3.2   ดานกิจกรรมการเรียนรูพบวา  นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากคือวิธี
สอนแบบรวมมือกันทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม นักเรียนชวยเหลือกันปฏิบัติกิจกรรม
กลุมโดยครูคอยดูแลตลอดดวย และลําดับสุดทายคือนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ซ่ึงสอดคลองกับ บุญทัน อยูชมบุญ  ( 2529 : 24-25 ) ไดกลาววาการสอนคณิตศาสตรที่ดี  ครู
ควรใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน  มีสวนรวมในการคนควาและสรุปกฎเกณฑตางๆไดดวย
ตนเองรวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของวัสริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ ) ทําการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6โดยการสอนแบบ
รวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) รวมกับกับการเรียนแบบกลุมการแขงขัน( TGT) พบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเศษสวน  ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันสูงกวา
การสอนตามแนวคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และนักเรียนที่ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีแบบรวมมือกันมีความคิดเห็นวาชอบการเรียนแบบรวมมือกัน  มีความสนุกสนาน  ไดชวยกันคิด
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆทําใหพวกเขามีความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดความ
มั่นใจในตนเอง    นอกจากนี้    เดวิดสัน( Davidson  1992 : 104-106,  อางถึงใน  วัสริน ประเสริฐศรี  
2544: 110 ) กลาววาในการเรียนแบบรวมมือกัน  นักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันมากขึ้น ทําให
บรรยากาศเปนกันเอง  นักเรียนจะเรียนดวยความสบายใจ  ไมเครียดและมีความกระตือรือรนในการ
เรียนมากขึ้นและการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันยังสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูตาม
แนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุดโดยใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองสามารถ
ทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข        สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีความ
คิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรม
แบบนี้สวนใหญไมไดจัดเขากลุมรวมกันเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน มีการฝกกิจกรรมกลุม
บางเปนบางครั้ง  กลุมนักเรียนมีสวนชวยเหลือกันในกลุมนอย  ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน การ
เรียนของนักเรียนที่ออนสนใจในการทํางานกลุมนอยไมทั่วถึง นักเรียนที่เกงเปนผูปฏิบัติงานเพียง
คนเดียวทําใหเสร็จไมทันตามเวลาที่กําหนด 

       3.3   ดานประโยชนที่ไดรับ  พบวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู  เหน็ดวยอยูในระดบัมาก ในเรื่องของการไดรูจักเพือ่นมากขึ้นและรูจักการทํางานรวมกนั
ลําดับสุดทายคือชวยใหนกัเรียนทํางานไดอยางเปนระบบ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิธีสอนแบบ
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รวมมือกันเรยีนรูชวยใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน มคีวามรวมมือกนั มีการปฏิสัมพันธกัน ฝก
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน      ชวยใหการเรียนนาสนใจ และสามารถมีความรูความเขาใจใน
บทเรียน ชวยกันทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย  และสามารถทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
และผลงานที่ออกมานั้นถูกตองเปนที่นาพอใจซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   วัฒนาพร    ระงับทุกข 
( 2542 : 34 ) ที่กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสามารถนํามาใชไดกับการเรียนทุกวิชา ทุก
ระดับชั้น  และจะมีประสิทธิภาพยิ่งกับกิจกรรมการเรียนที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา  
การเนนคุณธรรม  จริยธรรมการเสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน  ทักษะทางสังคม  การสราง
นิสัยความรับผิดชอบรวมกัน  และความรวมมือกันในกลุม  ในวิธีการขั้นตอนของวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูจะมีกิจกรรมที่นาสนใจมากคือในเรื่องของเกมการแขงขันวิชาการ  เปนการ
กระตุน  เราความสนใจในกิจกรรมการเรียนมากขึ้นสําหรับเด็ก  จึงทําใหการทํางานที่ เปน
กระบวนการกลุม ไมเปนไปตามขั้นตอนและเปนระบบมากนักเพราะเด็กมุงเนนไปที่การแขงขันแต
เพียงอยางเดียววาจะทําอยางไรใหสมาชิกภายในกลุมมีคะแนนมากขึ้น  สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธี
สอนแบบปกติเห็นดวยอยูในระดับปานกลางคือ  วิธีสอนแบบนี้ทําใหไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจัก
การทํางานรวมกัน  ลําดับสุดทายคือชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางเปนระบบเชนกันทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการสอนดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธีนี้ครูไดจัดทํางานกลุมดวยกันแตวิธีสอนแบบปกติครูเปด
โอกาสใหนักเรียนดําเนินการทํางานกลุมเองไมไดเปนระบบชัดเจน  ที่มีขั้นตอนที่แนนอนเพียงแต
ใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จเทานั้น แตพบวานักเรียนที่มีความสามารถเกงไดปฏิบัติงาน
ผูเดียว  ไมไดใหผูอ่ืนปฏิบัติงานอาจเนื่องมาจาก ทํางานชา ไมมีความสามารถ จะไมเสร็จตามเวลาที่
ครูกําหนด  ตามจุดมุงหมาย  จึงเปนผูปฏิบัติงานคนเดียว  ดังนั้นการปฏิบัติงานจึงไมเปนไปตาม
ระบบ  ตามขั้นตอนของกระบวนการกลุม   
 
 

ขอเสนอแนะ 
  
จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะนํา

ขอเสนอแนะใน  2  สวนคือ  ขอเสนอแนะทั่วไปและ  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1ที่สอนดวย
วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค (TGT ) มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
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แบบปกติและนักเรียนมีความคิดเห็นดวยในระดับมากในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  บรรยากาศ
ในการเรียนรูและประโยชนในการเรียนรู ดังนั้นโรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการนํา
รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปเผยแพรใหกับครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูสาระคณิตศาสตร ในหนวยอ่ืนๆหรือสาระเรียนรูอ่ืนๆเพราะนักเรียนชอบเกม
การแขงขัน เรียนดวยความสนุกสนาน 

2. จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมในการทํางานกลุมของนักเรียนคือ  การแสดง
ความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน  นักเรียนมีการปฏิบัตินอย  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  มีความมั่นใจในการพูด การคิดเห็นซึ่งจะ
สงผลตอการปฏิบัติงานกลุมและการเรียนรู  โดยภาพรวม  ถามคําถามนักเรียน กระตุนบอยๆรอ
คําตอบ   เสริมแรงใหตอบและถามอยางทั่วถึง 

3.   จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความคิดเห็นในดานประโยชนที่ไดรับมากแต
เปนลําดับสุดทาย  โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานอยางเปนระบบ  ดังนั้นในการจัด            กิจกรรม
การเรียนรูครูควรชี้แจงใหเห็นถึงประโยชนของการทํางานรวมกันที่เปนระบบวามีประโยชน
อยางไรบาง หรืออาจฝกการทํากิจกรรมอื่นๆ เนื้อหา บทเรียนเพิ่มเติมเพื่อฝกการทํางานที่เปนระบบ         
มีขั้นตอน 
  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบหรือพัฒนาผลการเรียนรูสาระคณิตศาสตร
ดวยเทคนิคที่หลากหลาย เชน วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT  กับวิธีสอนแบบ
รวมมืออ่ืนๆเชน เทคนิค STAD  หรือเทคนิค TAI วิธีสอนแบบแผนผังตนไม  เปนตน 

2. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ในเรื่องอื่นๆเชน
อัตราสวนและสัดสวน   รอยละ  สมการ  เศษสวนหรือเลขยกกําลัง ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู เทคนิค (TGT) รวมกับ   แบบกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล(TAI) ,แบบกลุมสัมฤทธิ์
(STAD)กับวิธีสอนคณิตศาสตรแบบอื่นๆ เชน  วิธีสอนแบบอุปนัย - นิรนัย         วิธีสอนแบบคนพบ 
เปนตน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1.  อาจารยอํานวย จําปาเงิน ศึกษานิเทศก  7 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 
2.  อาจารยสมพิศ คําดวง  อาจารย  3  ระดับ  8 
     โรงเรียนวัดวังกุม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
3.  อาจารยนงลักษณ สุกนวล  อาจารย  2  ระดับ  7 
     โรงเรียนวัดไผเกาะโพธิ์งาม  อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        133
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 20   คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 

       เทคนิค(TGT) 
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

1 2 3 

คาดัชนีความ   
สอดคลอง 

1.   ความคิดรวบยอดสอดคลองกับผลการเรียนรูที่  
คาดหวังและเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 

2.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
3.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

4.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับส่ือการเรียนรู
และการประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 

5.   เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
คําอธิบายรายวิชา 

+1 +1 +1 1.00 

6.   กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
7.   กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
8.   ส่ือการเรียนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 0 +1 +1 0.67 
9.  การประเมินผลสอดคลองกับผลการเรียนรูที่  
คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ย 0.97 
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ตารางที่ 21   คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

1 2 3 

คาดัชนีความ   
สอดคลอง 

1.  ความคิดรวบยอดสอดคลองกับผลการเรียนรูที่  
คาดหวังและเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 

2.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
3.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

4.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับส่ือการเรียนรู
และการประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 

5.   เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และ
คําอธิบายรายวิชา 

+1 +1 +1 1.00 

6.   กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 
7.   กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
8.   ส่ือการเรียนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
9.  การประเมินผลสอดคลองกับผลการเรียนรูที่  
คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ย 1.00 
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ตารางที่  22   คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง ทศนิยม 
 

ผูเช่ียวชาญ  
เนื้อหา 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
ขอ 1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 

1 .   ค า ป ร ะ จํ า ห ลั ก  
ทศนิยม 

บอกคาประจําหลักของเลขโดด
และทศนิยมตําแหนงตางๆได 

4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 

2 .   การ เปรี ยบ เที ยบ  
ทศนิยม 

เปรียบเทียบจํานวนตางๆในรูป
ทศนิยมได 

7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 

3.  การบวก ลบ ทศนิยม สามารถบวก ลบและแกโจทย
ปญหาทศนิยมได 

16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 

4 .   การคูณและหาร  
ทศนิยม 

สามารถคูณ หารและแกโจทย
ปญหาทศนิยมได 

20 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่    22    ( ตอ ) 
 

ผูเช่ียวชาญ  
เนื้อหา 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

ขอ 

1 2 3 
คาดัชนีความ
สอดคลอง 

21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
25 +1 +1 +1 1.00 
26 +1 +1 +1 1.00 

5.  การคูณและหาร  
ทศนิยม 

ส า ม า ร ถ คู ณ  ห า ร แ ล ะ  
แกโจทยปญหาทศนิยมได 

27 +1 +1 +1 1.00 
28 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 

6.  การแทนเศษสวน
ดวยทศนิยม 

สามารถอ านและ เขี ยน  
ทศนิยมเปนเศษสวนและ 
เศษสวนเปนทศนิยม 30 +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ย 1.00 
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ตารางที่   23   คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ผูเช่ียวชาญ  
ขอ 

 
รายการ 1 2 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

 ดานการเรียน     
1 กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา +1 +1 +1 1.00 
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู +1 +1 +1 1.00 
3 ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 1.00 
4 ตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมาย +1 +1 +1 1.00 
5 รับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อนตลอดเวลา +1 +1 +1 1.00 
 ดานการทํางานกลุม     
1 มีการปรึกษาวางแผนกันกอนการทํางานกลุมทุกครั้ง +1 +1 +1 1.00 
2 แสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกนัเสมอ +1 +1 +1 1.00 
3 รับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุมทุกครั้ง +1 +1 +1 1.00 
4 มีสวนรวมในการทํางานกลุมทุกครั้ง +1 +1 +1 1.00 
5 แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุม +1 +1 +1 1.00 
6 มีความสนุกสนานในการทํางานกลุมทุกคน +1 +1 +1 1.00 
7 มีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุมทุกครั้ง +1 +1 +1 1.00 
8 ใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหาทุกครั้ง +1 +1 +1 1.00 
9 มีการพูดเสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนๆในกลุมเสมอ +1 +1 +1 1.00 
10 นําเสนอผลงานของกลุมไดอยางถูกตอง +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ย 1.00 
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ตารางที่  24    คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 

         วิธีสอนทั้งสองวิธี 
ขอ รายการ ผูเช่ียวชาญ 

 ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
1 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
2 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถใหและรับความชวยเหลือเพื่อน

ได 
+1 +1 +1 1.00 

3 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกัน 
ของนักเรียนทุกคน 

+1 +1 +1 1.00 
 

4 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น +1 +1 +1 1.00 
5 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม +1 +1 +1 1.00 

 ดานบรรยากาศในการเรียนรู     
6 วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนต่ืนเตนและ

นาสนใจ 
+1 +1 +1 1.00 

7 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความ 
คิดเห็นมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

8 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนสนิทสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น +1 +1 +1 1.00 
9 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและ 

ไมเครียด 

+1 +1 +1 1.00 

 ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู     
10 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการ 

ทํางานรวมกับผูอื่น 

+1 +1 +1 1.00 

11 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร +1 +1 +1 1.00 
12 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากันกับเพื่อนไดดีและรวมกัน

ทํางานไดสําเร็จ 

+1 +1 +1 1.00 

13 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและ 
รอบคอบ 

+1 +1 +1 1.00 

14 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาได +1 +1 +1 1.00 
15 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนและมี

เพื่อนในการเรียนมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ย 1.00 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        140
 
ตารางที่  25  คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 
ขอที่ p r ขอที่ p r 

1 0.73 0.47 16 0.66 0.27 
2 0.46 0.62 17 0.30 0.20 
3 0.76 0.33 18 0.76 0.47 
4 0.70 0.26 19 0.60 0.47 
5 0.60 0.60 20 0.60 0.40 
6 0.23 0.40 21 0.60 0.67 
7 0.43 0.40 22 0.73 0.33 
8 0.66 0.40 23 0.73 0.67 
9 0.53 0.40 24 0.60 0.21 
10 0.63 0.40 25 0.70 0.33 
11 0.40 0.53 26 0.80 0.40 
12 0.76 0.47 27 0.73 0.40 
13 0.63 0.67 28 0.76 0.47 
14 0.46 0.33 29 0.73 0.27 
15 0.66 0.47 30 0.23 0.53 
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การคํานวณหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
การหาคาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดย 

ใชสูตรKR 21  ของ Kuder  Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 124 ) 
 

จากสูตร 

rtt   =    
1−n

n ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−

tnS
XnX

2

1  

                                               
  เมื่อ rtt หมายถึง คาความเชื่อมั่น 

n หมายถึง จํานวนขอ 
   S2t หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
   x  หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 
 

rtt =    
130

30
−

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

×
−−
35.4330

25.163025.161  

 
      =      1.034

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ×−

5.1300
75.1325.161  

 
      =       1.034(1-0.1718) 

   =      1.034×0.82 
   =      0.856 
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 ภาคผนวก  ค 
                 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
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ตารางที่ 26  แสดงพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองทศนิยมที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู  
                    เทคนิค (TGT)และวิธีสอนแบบปกต ิ

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT วิธีสอนแบบปกติ 
คะแนนเต็ม  30  คะแนน คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

 
เลขที่ 

กอนเรียน หลังเรียน คะแนนพัฒนา กอนเรียน หลังเรียน คะแนนพัฒนา 
1 14 10 6 12 17 5 
2 11 18 7 11 16 5 
3 16 28 12 10 14 4 
4 7 14 7 14 18 4 
5 13 26 13 16 20 4 
6 10 16 6 3 14 11 
7 12 20 8 9 18 9 
8 8 12 4 14 17 3 
9 11 21 10 8 15 7 
10 18 27 9 11 18 7 
11 12 25 13 13 20 7 
12 9 15 6 15 23 8 
13 13 24 11 7 15 8 
14 17 27 10 12 18 6 
15 15 27 12 5 20 15 
16 14 20 6 11 16 5 
17 13 23 10 16 19 3 
18 12 24 12 11 15 4 
19 11 21 10 18 24 6 
20 10 16 6 12 16 4 
21 13 25 12 8 16 8 
22 15 16 1 15 19 4 
23 10 24 14 12 18 6 
24 6 13 7 12 20 8 
25 9 15 6 9 13 4 
26 11 19 8 10 14 4 
27 14 28 14 17 26 9 
28 9 14 5 10 16 6 
29 13 27 14 10 15 5 
30 10 23 13 13 16 3 
31 15 23 8 14 18 4 
32 11 18 7 15 20 5 

∑D  372 659 287 373 564 191 

D  11.63 20.59 8.96 11.66 17.63 5.96 
S.D 3.12 5.29 3.3 3.39 2.99 2.61 
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ภาคผนวก  ง 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
คําชี้แจง  ใหเขยีนเครื่องหมาย /ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน  
ขอ 

 
พฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบตั ิ มากกวา   

5 ครั้ง 
3-5  ครั้ง 1 -2 ครั้ง 

 ดานการเรียน    
1 กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา    
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู    
3 ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระ    
4 ตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมาย    
5 รับผิดชอบการเรียนของตนเองและเพื่อนตลอดเวลา    
 ดานการทํางานกลุม    
1 มีการปรึกษาวางแผนกันกอนการทํางานกลุมทุกครั้ง    
2 แสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกนัเสมอ    
3 รับฟงความคิดเห็นของสมาชกิในกลุมทุกครั้ง    
4 มีสวนรวมในการทํางานกลุมทุกครั้ง    
5 แนะนําชวยเหลือเพื่อนภายในกลุม    
6 มีความสนุกสนานในการทํางานกลุมทุกคน    
7 มีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุมทุกครั้ง    
8 ใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหาทุกครั้ง    
9 มีการพูดเสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนๆในกลุมเสมอ    
10 นําเสนอผลงานของกลุมไดอยางถูกตอง    

 
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 คร้ัง  คาคะแนน 3 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย3-5 ครั้ง  คาคะแนน 2 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย1-2 ครั้ง  คาคะแนน 1 
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คําชี้แจง 

 1.   แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เปนการสอบถามความคิดเห็น  หรือความรูสึก
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

2.   คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นนี้  เปนการแสดงความคิดเห็น
หรือความรูสึกของนักเรียนแตละคน  ไมมีขอใดถูก  ไมมีขอใดผิด  ขอใหนักเรียนตอบตามความ
เปนจริง 
 3. คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นไมนําไปรวมในการตัดสินผล
การเรียนรู  แตผลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ใหนักเรียนอานขอคําถาม  แลวทํา
เครื่องหมาย / ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน  โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน  3  
ระดับคือ  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย 

 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบงออกเปน  2 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
เกณฑการใหคะแนน 
  เห็นดวยมาก  ได 3 คะแนน 
  เห็นดวยปานกลาง ได 2 คะแนน 
  เห็นดวยนอย  ได 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
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ตอนที่  1  ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวใสเครื่องหมาย /  ลงในชองตารางที่ตรงกับ
ความคิดเหน็ทีเ่ปนจริงของนกัเรียน 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน  
ขอ 

 
รายการ เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

 ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู    
1 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
2 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถใหและรับความชวยเหลือเพื่อนได    
3 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกัน

ของนักเรียนทุกคน 
   

4 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น    
5 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม    
 ดานบรรยากาศในการเรียนรู    
6 วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนต่ืนเตนนาสนใจ    
7 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความ

คิดเห็นมากขึ้น 
   

8 วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนสนิทสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น    
9 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและไม

เครียด 
   

 ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู    
10 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 
   

11 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร    
12 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากันกับเพื่อนไดดีและรวมกัน

ทํางานไดสําเร็จ 
   

13 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบ    
14 วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาได    
15 วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อน และมี

เพื่อนในหองมากขึ้น 
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ตอนที่  2   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  เร่ือง  ทศนิยม 

คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวนขอ

ทดสอบ  30  ขอคะแนนเต็ม  30  คะแนนเวลาในการสอบ  60  นาที 
2. ใหนักเรียนอานและทําความเขาใจในแตละขอ  แลวเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด

เพียงคําตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย  X  ลงในชองที่ตรงกับอักษรเลือกในกระดาษคําตอบ
ตัวอยางเชน 

 
ขอ ก ข ค ง 
  ×    

 
3. ถาตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหขีดเสนทับคําตอบเดิม  แลวทําเครื่องหมาย X

ใหมในขอที่ตองการดังตัวอยางเชน 
 

ขอ ก ข ค ง 
  ×  ×   

 
4. หามนักเรยีนทาํเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบนี้ 
5. ใหนกัเรียนทดไดในดานหลังของกระดาษคาํตอบ 
6. เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกอาจารย            

ผูควบคุมสอบ 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูทางการเรียนวิชา   คณติศาสตร 
เร่ือง  ทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  กอนและหลังเรียน 

1. คาของ  3  ใน  486.531  เทากับขอใด 
ก.  30.00                     ข.   3.00 
ค.   0.03                      ง.   0.003 
 
2. คาของ  7  ใน 3.174  เทากับขอใด 
ก.   7 × 10                    ข.   7 × 

10
1  

ค.   7  × 210
1                 ง.   7 × 310

1  

3. 456.3009  เขียนในรูปการกระจายดังขอใด 
ก.(3×

10
1 )+(6×10)+(5×102)+(4×103)+(9×

310
1 ) 

ข.(4×102)+(5×10)+(6×1)+(3×
10
1 )+(9× 310

1 ) 

ค.(9× 410
1 )+(3×

10
1 )+(6×1)+(5×10)+(4×102)

ง.(9×
410

1 )+(3×
10
1 )+(6×10)+(5×102)+(4×103) 

4.(8×102)+(1×1)+(9×103)+(1×
10
1 )+(3×

310
1 ) 

คือจํานวนใด 
ก.  9,810.103                 ข.  8,910.310 
ค.  1,098.103                 ง.  9,801.103 
5.ขอใดเรียงลําดับไดถูกตอง 
ก. 0.6  0.61  0.594  0.604  0.620 
ข. 0.61  0.6  0.594  0.604  0.620 
ค.   0.620  0.604  0.61  0.6  0.594 
ง. 0.594  0.6  0.604  0.61  0.620 

6.  ขอใดถูกตอง 
ก.  95.44 < 95.440      ข.  49.53 < 49.35 
ค.  38.06 = 38.006       ง.  26.290 = 26.29 
 
7.  8.9156 + ( 7.2301 – 6.1528 ) = ? 
ก.   9.9992                    ข.  9.2999 
ค.   9.9929                    ง.  9.9299 
 
8.  325.73 – 114.9 – ( -376.07) =? 
ก.   586.90                    ข.  – 265.24 
ค.   265.24                    ง.    –586.90 
 
9. วันแรกมนสัขายไขได 256.25 บาทวันทีส่อง
ขายไขไดอีก98.75 บาท วันที่สามขายไขไดอีก
625.50 บาทรวมแลวมนัสไดเงินทั้งหมดเทาไร 
ก.  980.00 บาท          ข.  809.50 บาท 
ค.  890.50 บาท          ง.  980.50  บาท 
 
10. มีน้ํามัน  76.25 ลิตรใชไป 48.75 ลิตรและ
เติมน้ํามันอีก 13.49 ลิตรจะมีน้ํามันเหลือกี่ลิตร 
ก.  138.49 ลิตร           ข.  112.49 ลิตร 
ค.  40.99   ลิตร           ง.  40.90   ลิตร 
11. ประกิตมีเงิน  7,964.50 บาทจายเงนิคา 
เชาบาน 3,124.75 บาทและจายคาโทรศัพท 
มือถือ 1,248.25 บาทประกิตเหลือเงินกี่บาท 
ก.  3,591.50 บาท         ข.  3,590.50 บาท 
ค.  11,337 บาท            ง.  5,391.50 บาท 
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12.  เชือก 2 เสนยาว14.36 เมตรและ 16.72 
เมตรนํามาผูกตอกันยาว 29.28 เมตรอยาก
ทราบวาเสียเชอืกในการผูกตอกี่เมตร 
ก.  2.28 เมตร               ข.  1.80  เมตร 
ค.  1.28 เมตร               ง.  2.8     เมตร 
 
13.หนาตางบานหนึ่งกวาง  3.84  เมตรและยาว
7.56 เมตรหนาตางบานนี้มีความยาวรอบรูป
เปนเทาไร 
ก.  11.40  เมตร            ข.  22.40  เมตร 
ค.  22.80  เมตร             ง.  3.72  เมตร 
 
14.    21.143  ×  ( -1,000) = ? 
ก.     21,143                   ข.  – 21,143 
ค.  – 211,430                 ง.  211,430 
 
15.   0.175÷0.07 = ? 
ก.  0.25                          ข.  0.025 
ค.  25                             ง.  2.5 
 
16. 365.143  ÷ 0.001 = ? 
ก.  36.5143                    ข.  3,651,430 
ค.  365.143                    ง.  365,143 
 
17. ทศนิยมตําแหนงที่สามของผลคูณของ
14.60กับ27.851 
ก.  2            ข.  0          ค.   4        ง.   6 
 
 

18. ถา 0.08 × 0.007 ×  = 0.0000056 แลว
จํานวนใน  มีคาเทาไร 
ก.  1            ข.  0.1      ค.   0.01    ง.   0.001 
 
19. (3.15÷0.42)÷(0.51÷1.7) เทากับขอใด 
ก.  75.5       ข.  7.5      ค.  25.8     ง.  25 
 
20. ผลบวกของ 397.4 กับ 219.63 มากกวา 
      ผลตางของ 279..314กับ138.58 อยูเทาไร 
ก.  757.79                      ข.  476.27 
ค.  199.11                      ง.  576.27 
 
21. เมื่อปที่แลวกอต เสียคาโทรศัพท 2,350.50 
บาทเขาเสียคาโทรศัพทเฉล่ียเดือนละเทาไร 
ก.  195.75  บาท         ข.  195.87  บาท 
ค.  519.87  บาท         ง.  915.87  บาท 
 
22. จารุณีเสียคาไฟฟาเฉลี่ยราคาหนวยละ 1.75  
บาทในเดือนกนัยายนจารณุีใชไฟฟาไป 270 
หนวยจารณุีตองชําระคาไฟฟาเปนเงินกี่บาท 
ก.  271.57  บาท         ข.  271.75  บาท 
ค.  472.00  บาท         ง.  472.50  บาท 
 
23. ดินสอราคาโหลละ 18.60  บาทซื้อดินสอ 
5 แทงจะตองจายเงินเทาไร 
ก.  7.00  บาท             ข.  7.50  บาท 
ค.  7.75  บาท             ง.  7.25  บาท 
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24.ขวดใบหนึง่จุน้ํายาลางจานจํานวน  1.80  
ลิตรเทน้ํายาใสขวดเล็กซึ่งจ0ุ.024 ลิตรจะตอง
ใชขวดเลก็กี่ขวดจึงจะจุน้ํายาลางจานไดหมด 
ก.  75  ขวด                ข.  80  ขวด 
ค.  85  ขวด                ง.  70   ขวด 
 
25. ซ้ือน้ํามันมา  3  ลิตรราคาลิตรละ22.25  
บาทใหเงนิใบละ 100 บาทกบัผูขายจะไดรับ
เงินทอนเทาไร 
ก.  34.00  บาท            ข.  33.25  บาท 
ค.  33.00  บาท            ง.  43.25  บาท 
 
26. กบและเขยีดแขงกันหาผลคูณของ 14.4 กับ 
22.8 กบคูณได106.44  ผลคูณของกบผิด  แต
ผลคูณของเขียดถูกตองจงหาวาผลคูณของกบ
และเขียดตางกนัเทาไร 
ก.  221.88                      ข.  212.88 
ค.  122.88                      ง.   221.80 
 
 

27. นักเรียนหญิง  3  คนมีน้ําหนกัดังนี ้
  63.50,59.67และ80.35 กิโลกรัมตามลําดับ   
จงหาน้ําหนักเฉล่ียของนักเรยีนทั้งสามคน 
ก.  67.48                         ข.  76.48 
ค.  76.84                         ง.  67.84 
 
28. พี่มีเงิน  4.5 เทาของนอง  ถานองมีเงิน 
231.75 บาทและพี่ใชเงินไป 228  บาทพี่จะเหลือ
เงินเทาไร 
ก.  814.00    บาท               ข.  814.87  บาท 
ค.  1,270.87  บาท              ง.  1270.00  บาท 
 
29. 5.51 เขียนอยูในรูปเศษสวนไดอยางไร 
ก.  

99
556                       ข.   

99
546  

ค.  
99

551                        ง.  
90

551  

 
30. –8 

1000
45  เขียนอยูในรูปทศนิยมไดอยางไร 

ก.  –8.45                            ข.  –8.045 
ค.  –8.0045                        ง.  –84.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        154
 

แผนการเรียนรูท่ี  1 (กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 คาประจําหลักของทศนิยมแตกตางจากคาประจําหลักของจํานวนเต็ม  คาประจําหลัก
ของจํานวนเต็มนั้นเปนจํานวนเต็มสิบ  เต็มรอย…สวนคาประจําหลักของทศนิยมเปนเศษสวน 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 2.1  ดานความรู 
                     1. บอกคาประจําหลักของเลขโดดของจํานวนนับได 
                      2.  เขียนคาประจําหลักของทศนิยมตําแหนงตางๆได 
 2.2  ดานทักษะกระบวนการ 
 1. การแกปญหา 

2. การใหเหตุผล 
3. การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอ 

2.3  ดานคุณลักษณะ 
 1. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 

บอกและเขียนคาประจําหลักของทศนิยมตําแหนงตางๆได 
4.  สาระการเรียนรู 
 คาประจําหลักทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใชตัวเลขที่อยูในรูปทศนิยมในชีวิตประจําวัน เชน  
หนังสือราคา35.75  บาท   เวลา 09.30 น. ฯลฯ 
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 2.  กําหนดประโยคเกี่ยวกับทศนิยม  ใหนักเรียนออกมาเขียนในรูปทศนิยมบนกระดาน  
เชน 
  น้ํามันเบนซินราคาราคาลิตรละ  21  บาท  25  สตางค แทนดวย 21.25 บาท 
  ปลามาตัวหนึ่งหนัก  2  กิโลกรัม  3  ขีด    แทนดวย 2.3     กิโลกรัม 
  ไมบรรทัดยาว  8  มิลลิเมตร     แทนดวย 0.8     เซนติเมตร 
 3.  ยกตวัอยางจํานวนใหนักเรียนในรูปกระจายและชวยกนับอกคาประจําหลัก เชน 
36.478 =   30+6+0.4+0.07+0.008 

 =   30+6+
10
4  +

100
7 +

1000
8  

 =   30+6+
10

4 +
210

7 +
310

8  

 =   (3×10)+(6×1)+(4×
10
1 )+(7×

210
1 )+(8×

310
1 ) 

  3 อยูในหลักสิบมีคาเปน  (3×10) = 30 
  6  อยูในหลักหนวยมีคาเปน     (6×1) = 6 
  4  อยูในหลักสวนสิบ (ทศนิยมตําแหนงที่ 1) มีคา = (4×

10
1 ) 

  7  อยูในหลักสวนรอย (ทศนิยมตําแหนงที่ 2) มีคา = (7×
210

1 ) 

  8  อยูในหลักสวนพัน (ทศนิยมตําแหนงที่ 3) มีคา = (8×
310

1 ) 

 4.   นักเรียนชวยกันสรุปวาคาของเลขโดดที่อยูในทศนิยมตําแหนงตางๆ 
  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 1  เปน  

10
1  

  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 2  เปน   
210

1  

  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 3  เปน  
310

1  และในทาํนองเดียวกนั 

  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 4  เปน  
410

1  

5.    ยกตวัอยางใหนกัเรียนทาํประมาณ  3-4  ตัวอยาง(23.510,423.681,3.698,79.295 ) 
6. ใหทําแบบฝกหัด ในหนังสือเรียน 

6.  สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู 
 1.    บัตรขอความ//บัตรจํานวน 
 2.    หนังสือเรียน 
 3.    หองสมุด 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
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 1.    สังเกตการตอบคําถาม และการมีสวนรวม 

2. ตรวจแบบฝกหัด( จากงานทีใ่หไป) 
8.  บันทึกผลหลังสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แผนการเรียนรูท่ี 2 (กลุมควบคุม) 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ 
 การเปรียบเทียบทศนิยมมีหลายวิธี  วิธีที่หนึ่ง  เปรียบเทียบโดยพิจารณาเลขโดดใน
ตําแหนงเดียวกัน คูแรกที่ไมเทากันถาเลขโดดในตําแหนงนั้นมีคานอยกวา  ทศนิยมที่มีเลขโดดตัว
นั้นจะมีคานอยกวาทศนิยมอีกจํานวนหนึ่ง  วิธีที่สองเปรียบเทียบโดยทําใหเปนเศษสวน  ถาเปน
จํานวนเต็มลบ  วิธีที่หนึ่งเปรียบเทียบโดยการพิจารณาจากเลขโดดในตําแหนงเดียวกัน  คูแรกที่ไม
เทากันถาเลขโดดในตําแหนงนั้นมีคานอยกวา  ทศนิยมที่มีเลขโดดนั้นจะมีคามากกวาทศนิยมอีก
จํานวนหนึ่ง  วิธีที่สองพิจารณาจากคาสัมบูรณ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 2.1  ดานความรู 

1. เปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนที่เขียนอยูในรูปทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

 1.  การแกปญหา 
 2   การใหเหตุผล 
 3.  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 

4.  การเชื่อมโยง 
 2.3  ดานคุณลักษณะ 

 1. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 เปรียบเทียบจํานวนตางๆที่เขียนอยูในรูปทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
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 การเปรียบเทียบทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ทบทวนความรูเร่ืองจํานวนเต็มโดยใชใบงานที่มีเสนจํานวน  โดยการซักถาม
ประกอบคําอธิบาย  พรอมยกตัวอยางจํานวนเต็มโดยใหนักเรียนออกมาเขียนบนกระดาน 
 2. นักเรียนอานหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ม.1 หนวยที่ 6 เร่ือง
การเปรียบเทียบทศนิยม  นักเรียนชวยกันวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญของการเปรียบเทียบ     
ทศนิยม 
 3. ยกตัวอยางจํานวน ทศนิยมที่เปนบวกและลบ   ใหนักเรียนออกมาทํา  ( 25.36  
กับ  25.63)  (-10.89กับ-12.54)  (-125.31กับ5.698) 
 4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอนการเปรียบเทียบทศนิยม  ใหใบงานเปน
การบาน 
6.  สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 
 2. ใบงาน 
 3. ใบความรู 
 4. หองสมุดโรงเรียน 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตการถาม-ตอบ 
 2. ตรวจใบงาน 
8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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เร่ือง การเปรียบเทียบทศนิยม 
 
คําชี้แจง   
จงเติมเคร่ืองหมาย > หรือ < ลงใน  เพื่อทําใหเปนจริง 
1. 0.65  0.47  2. 0.074  0.069 
3. 0.023  0.019  4. 0.06  0.058 
5. 7.8  7.6  6. -16.23  -16.45 
7 -29.38  -29.43  8. -7.045  -7.036 
9. -5.072  -5.063  10. -24.923  -24.913 
 
จงเรียงลําดับจาํนวนตอไปนีจ้ากนอยไปมาก 
1. 0.6 0.4 0.7  2. 0.69    0.47    0.83 
3. 0.83 0.81 0.86  4. 0.04    0.045    0.05 
5. -0.07 -0.06 -0.073  6. -0.0303   -0.003   -0.033 
7. -7.2 -7.4 -7.3  8. -16.86   -16.84   -16.79 
 
จงเรียงลําดับจาํนวนตอไปนีจ้ากมากไปนอย 
1. 17.007  17.07  17.7  17.0007 
2. 3.123  -1.233  -3.3218  3.313 
3. -20.2  0.02  20.02  0.22 
4. -0.444  -0.0044  -44.4  -4.44 
5. 3.33  33.3  0.0333  0.33 

 
 
 
 

 

ใบงาน 
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เร่ือง  การเปรียบเทียบทศนิยม 
แผนการเรียนรูท่ี  2  (กลุมควบคุม) 

ตอนที ่ 1 
1. >   6. > 
2. >   7. > 
3. >   8. < 
4. >   9. < 
5. >   10. < 
ตอนที ่ 2 
1. 0.4 0.6 0.7 
2. 0.47 0.69 0.83 
3. 0.81 0.83 0.86 
4. 0.04 0.045 0.05 
5. –0.073 -0.07 -0.06 
6. –0.033 -0.0303 -0.003 
7. –7.4 -7.3 -7.2 
8. –16.86 -16.84 -16.79 
ตอนที ่ 3 
1. 17.7 17.07 17.007 17.0007 
2. 3.313 3.123 -1.233 -3.3218 
3. 20.02 0.22 0.02 -20.2 
4. -0.0044 -0.444 -4.44 -44.4 
5. 33.3 3.33 0.33 0.0333 
 
 
 
 

เฉลยใบงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        161
 

แผนการเรียนรูท่ี  3 ( กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  2   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 ในการบวกและการลบทศนิยมที่เปนบวกใชหลักเกณฑเดียวกันกับการบวกและการลบ
จํานวนนับ  โดยการจัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกัน ใหตรงกันแลวบวกหรือลบกัน
และในการหาผลลบของทศนิยมใดๆใชขอตกลงเดียวกันกับการหาผลลบของจํานวนเต็ม 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 2.1  ดานความรู 
 1. เปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนที่เขียนอยูในรูปทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 1.   การแกปญหา 
 2   การใหเหตุผล 
 3.  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 

4.  การเชื่อมโยง 
 2.3  ดานคุณลักษณะ 
 1. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1. บวกและลบทศนิยมได 
 2. แกโจทยปญหาการบวกและลบทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
 การบวกและการลบทศนิยม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        162
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ทบทวนการบวกและการลบจํานวนเต็ม  โดยเนนวาตองจัดเลขโดดที่อยูในหลัก
เดียวกันใหตรงกันเสมอแลวจึงบวกและลบกัน  ยกตัวอยางประกอบและสรุปหลักเกณฑการบวก
และการลบจํานวนเต็มทั้ง 3 ขอ 
 2. สวนการบวกและการลบทศนิยมใชหลักเกณฑเชนเดียวกันกับการบวกจํานวน
เต็มยก 

 ตัวอยางประกอบเชน 
 
 ตัวอยาง 1 จงหาผลบวก  24.37 + 31.541 
 วิธีทํา 24.37 + 31.541 = 24.370 + 31.541 
    24.370+ 

    31.541 
    55.911 
 ดังนั้น 24.37 + 31.541 = 55.911 
 ตอบ ๕๕.๙๑๑ 
 สรุปไดวา การบวกทศนยิมทีเ่ปนบวกดวยทศนิยมที่เปนบวกใหนําคาสัมบูรณมาบวก

กันแลวตอบเปนจํานวนเต็มบวก 
 ตัวอยาง 2  จงหาผลบวก ( -3.61) + ( -2.47 ) 

 วิธีทํา   -3.61+ 

     -2.47 
     -6.08 
 ตอบ -๖.๐๘ 
 สรุปไดวา การบวกทศนยิมทีเ่ปนลบดวยทศนิยมที่เปนลบ ใหนําคาสัมบูรณมาบวกกนั

แลวตอบเปนจาํนวนเต็มลบ 
 ตัวอยาง 3 จงหาผลบวก ( -46.189) + 15.63 
 วิธีทํา   -46.189+ 

       15.630 
      30.559 
 ตอบ ๓๐.๕๕๙ 
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 สรุปไดวา  การบวกระหวางทศนิยมที่เปนบวกและทศนยิมที่เปนลบ  ใหนําคาสัมบูรณ
ที่มากกวาลบดวยคาสัมบูรณที่นอยกวาแลวตอบเปนจํานวนเต็มบวกหรอืจํานวนเต็มลบตามจํานวน
ที่มีคาสัมบูรณมากกวา 
 3. การลบทศนิยมใชหลักการเชนเดียวกนักับการลบจํานวนเต็มดังนี ้

 
 
 
 แบงนักเรยีนเปนกลุมๆละ 4-5 คน  ใหแตละกลุมหาผลบวกและผลลบกลุมละ 10 ขอ

รวมกันอภิปรายเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง  แลวสรุปหลักเกณฑการหาผลบวกและผลลบที่ถูกตอง 
 4. ใหทําแบบฝกหัดการบวกและการลบ 
 5. แบงนักเรยีนออกเปนกลุมละประมาณ 4-5 คน  ใหแตละกลุมศึกษาตัวอยาง
โจทยปญหาเกีย่วกับการบวกและการลบทศนิยมจากใบความรู  นําเสนอผลงาน 
 6. ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด 
6.  สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู 
 1. ใบงาน 
 2. หนังสือเรียน 
 3. หองสมุดโรงเรียน 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบคําถามและการมีสวนรวมในกจิกรรมกลุม 
 2. ตรวจแบบฝกหัดและผลงาน 
 3. สังเกตพฤติกรรม 
 4. ประเมินการทาํงานกลุม 
8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

       ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จํานวนตรงขามของตัวลบ 
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เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ ทศนิยม 
 

สาระสําคัญ  การบวกและการลบทศนิยมเปนการจัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกนั ให
ตรงกันแลวบวกหรือลบกนั 
 

ตัวอยางที่ 1  45.31+47.26 
วิธีทํา 

    45.31 + 

    47.26 
    92.57 
 

ตัวอยางที่ 2  7.349 – 0.635 
วิธีทํา 

    7.349 
    0.635- 

    6.714 
 

ตัวอยางที่ 3  วนัแรกขายผาไป 12.12 เมตร วันที่สองขายผาอีก 24.04 เมตร วันที่สาม
ขายผาได 27.11 เมตร รวม 3 วันขายผาไดทัง้หมดเทาไร 

วิธีทํา 
    12.12  เมตร 
    24.04 + เมตร 
    27.11  เมตร 
    63.27  เมตร 

ตอบ  ๖๓.๒๗ 
 
 
 

ใบความรู 
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เร่ือง การบวกและลบทศนิยม 
 

ชุดท่ี 1 หาผลลัพธในแตละขอตอไปนี้ 
1. 0.824+0.988 
2.        (-3.25)+(-1.68) 
3.        (-36.9)+(-9.27) 
4.        58.34+14.672+37.6 
5.        (-12.76)+(-0.542)+(-2.7) 
ชุดท่ี 2 
1. 65.24+(-34.2)+(-73.5) 
2. (-41.3)+20.42+(-11.37) 
3. 34.8+(-18.60)+2.674 
4. 14.627+(-22.674)+(-37.6) 
5. 9+(-2.312)+(-7.937) 
ชุดท่ี 3 
1.           -12.59-(-1.62) 
2.            3.68-(-0.357) 
3.          –4.71-(-19.82) 
4.            2.65-3.904 
5.          –7.21-3.47 

โจทยแบบฝกหัดเสริม 
โจทยปญหาการบวก-ลบทศนิยม 
1. นักเรียน 5 คน มีน้ําหนัก 65.5 , 49.2 , 34.7 ,50.5 และ 35.8 กิโลกรัม น้ําหนักของนักเรียน
ทั้ง 5คนเปนเทาใด 
2. ถังใบหนึ่งหนัก 1.4 กิโลกรัม เทขาวสารใสถุงแลวไปชั่งใหมได 7.5 กิโลกรัม ขาวสารหนัก
เทาใด 
 

ใบงาน 
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เร่ือง  การบวกและลบทศนิยม 
ชุดท่ี  1 
1. 1.812 
2. – 4.93 
3. – 46.17 
4. 110.612 
5. – 16.002 
ชุดท่ี  2 
1. - 42.46 
2. – 32.25 
3. 18.874 
4. – 45.647  
5. – 1.249 
ชุดท่ี  3 
1. - 10.97 
2. 4.037 
3. 15.11 
4. – 1.254 
5. – 10.68 
โจทยแบบฝกหัดเสริม 
1. 235.7 กิโลกรัม 
2. 6.1 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 

เฉลยใบงาน 
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แผนการเรียนรูท่ี  4  (กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ  
 การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้  คูณเชนเดียวกันกับจํานวนนับคูณกับจํานวนนับ  ถาตัวตั้ง
เปนทศนิยม  a  ตําแหนงและตัวคูณเปนทศนิยม  b  ตําแหนงผลคูณจะเปนทศนิยม  
 a+b  ตําแหนง 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 2.1  ดานความรู 
 1. คูณทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 1. การแกปญหา 
 2. การใหเหตุผล 
 3. การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอ 
 4. การเชื่อมโยง 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
 1. ตระหนกัในคณุคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบยีบวนิัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนคูณทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
 การคูณทศนยิม   
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ทบทวนการคณูจํานวนนับ ยกตวัอยางประกอบ 
 2. ทบทวนการคณูจํานวนเต็ม  ยกตวัอยางประกอบ 
 3. การคูณทศนยิมใชวิธีการเดียวกันกับการคณูจํานวนเต็ม เชน 
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 ตัวอยาง 1 จงหาผลคูณ  51.6 × 2.3 
วิธีทํา  51.6×  

     2.3 
    1548 
               1032 
               11868 
 ดังนั้น  (51.6)× (2.3) =  118.68 
 สรุปไดวา  การคูณทศนิยมทีเ่ปนบวกดวยทศนิยมที่เปนบวก  จะไดคําตอบเปนทศนิยม

ที่เปนบวกและมีคาสัมบูรณเทากับผลคูณของคาสัมบูรณของ  2  จํานวนนั้น 
 ตัวอยาง  2 จงหาผลคูณ(-3.45)×  (-0.017) 

วิธีทํา  345 
              × 
     17 

    2415 
    345     
    5865 

 ดังนั้น  ( -3.45)× (-0.017) = 0.05865 
 สรุปไดวา  การคูณทศนิยมทีเ่ปนลบดวยทศนิยมที่เปนลบ  จะไดคําตอบเปนทศนยิมที่
เปนบวก  และมีคาสัมบูรณเทากับผลคูณของคาสัมบูรณของสองจํานวนนั้น 
 ตัวอยาง 3  จงหาผลคูณ ( 30.24 )×(-4.3) 

วิธีทํา   30.24 
                × 
        -4.3 
       9072 
                12096 
                130032 
 ดังนั้น ( 30.24 ) × (-4.3) = 130.032 
 สรุปไดวา  การคูณทศนิยมดวยทศนิยมที่เปนบวกและทศนิยมที่เปนลบ  จะไดคําตอบ
เปนทศนยิมที่เปนลบ  และมคีาสัมบูรณเทากับผลคูณของคาสัมบูรณของสองจํานวนนัน้ 
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 4. ใหนกัเรียนชวยกันสรุปหลักเกณฑการคูณทศนิยมเปนขอๆ 
 5. ใหนกัเรียนหาผลคูณตามโจทยที่กําหนดใหอยางรวดเร็ว 
 6. นักเรียนทําแบบฝกหัด 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 1. ใบความรู 
 2. หนังสือเรียน 
 3. หองสมุดโรงเรียน 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตการตอบคําถาม 
 2. ตรวจแบบฝกหัด 
8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง การคูณทศนิยม 
 

สาระสําคัญ  การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้ คณูเชนเดียวกับจํานวนนับ ถาตัวตั้งเปนทศนิยม a ตําแหนง 
ตัวคูณเปนทศนิยม b ตําแหนง ผลคูณจะเปนทศนิยม a+b ตําแหนง 
 
ตัวอยาง  จงหาผลคูณของ 12.67 × 3.15= 
    1267 
     × 
      315 
    6335 
              1267 
             3801 
             399105  
 
 399105  นั้นคือ 12.37 ×  3.15 = 39.9105 ตัวตั้งเปนทศนยิม 2 ตําแหนง ตัวคูณเปน    
ทศนิยม 2 ตําแหนง ดังนั้น ผลคูณเปนทศนยิม 2+2 = 4 ตําแหนง 
 

แบบฝกหัดเสริม การคูณทศนิยม 
 

1  1.45 ×  3.7   = ? 
2.  0.2 ×  0.3 = ? 
3.  0.02×    (-0.12) = ? 
4. 2.43×   0.35 = ? 
5.           12.5 ×  0.05 =? 
6.  1.52  × 0.36 =? 
7. (-1.001) ×  (-0.24) =? 
 
 

ใบความรู 
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แผนการเรียนรูท่ี  5  (กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับดวย
จํานวนนับ  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหารเปน
ทศนิยมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ    
ตัวหาร  เมื่อตัวหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมือนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง     

 2.1  ดานความรู 
 1. หารทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 1.  การแกปญหา 
 2. การใหเหตุผล 
 3. การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 
 4. การเชื่อมโยง 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
 1. ตระหนกัในคณุคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบยีบวนิัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู   
 นักเรียนสามารถหารทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู  
 การหารทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ทบทวนการหารจํานวนเต็มใด ๆ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
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 2. กําหนดโจทยการหารทศนิยมดวยจํานวนเต็ม  ใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบโดย
การหารยาว  แลวชวยกันตรวจสอบคําตอบ 

 2.1  48.312 ÷ 35  2.2  0.0089÷ 15 
 3. กําหนดโจทยการหารทศนิยมที่เปนบวกกับทศนิยมที่เปนบวก  ใหนักเรียนบอก
วิธีการหาผลลัพธวาตองทําอยางไร(ทําตัวหารใหเปนจํานวนเต็มบวกโดยคูณทั้งตัวตั้งและตัวหาร
ดวย 10,100,1000,…)        เชน0.597÷ 1.5     = 

5.1
597.0     =

105.1
10597.0

×
×       =

15
97.5  

                           46.3421÷ 0.79        =
79.0
3421.46   =

10079.0
100342.46

×
× =

79
21.4634  

 แลวใหนักเรียนแสดงวิธีการหาคําตอบดวยการหารยาว 
 4. ใหนกัเรียนหาผลหารตามโจทยที่กําหนด 

4.1  -0.36 ÷ 0.3 
4.2  1.24÷ (-0.04) 
4.3 (-0.348)÷ (-0.12) 

 5. ชวยกันสรุปหลักเกณฑการหารทศนิยม 
 1. การหารระหวางทศนิยมที่เปนบวก ใหนําคาสัมบูรณมาหารกัน  แลวตอบ

เปนจํานวนเตม็บวก 
 2. การหารระหวางทศนิยมที่เปนลบ  ใหนําคาสัมบูรณมาหารกัน  แลวตอบ

เปนจํานวนเตม็บวก 
 3. การหารระหวางทศนิยมที่เปนบวกกับทศนยิมที่เปนลบใหนําคาสัมบูรณ

มาหารกัน  แลวตอบเปนจํานวนเต็มลบ 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนสาระคณิตศาสตร 
 2. ตัวอยางโจทย 
 3. หองสมุดโรงเรียน 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบคําถาม 
 2. ตรวจแบบฝกหัด 
8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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เร่ือง   การหารทศนิยม 
 
สาระสําคัญ การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับ
ดวยจํานวนนบั  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจดุทศนิยมของตวัที่  1  ถาตัวหาร
เปนทศนยิมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร  เมื่อตวัหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมอืนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
 
ตัวอยาง  1 14.7 ÷ 3 

วิธีทํา    
3.4
7.143  

         12 
           27 
           27 
           00 
ดังนั้น 14.7 ÷ 3 = 4.9 
 
ตัวอยาง  2 0.322 ÷ 1.4 
วิธีทํา 
  

4.1
322.0 ×

10
10  = 

14
22.3  

  

    
23.
22.314  

            2  8 
               4  2 
               4   2 
                0  0 
ดังนั้น 0.322  ÷1.4 = 0.23 
 

ใบความรู 
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แบบฝกหัดเสริม   
เร่ือง  การหารทศนิยม 

 
1. 63 ÷ 0.7=? 
 
2. 11.4 ÷ 0.6=? 
 
3. 0.0063 ÷ 0.7=? 
 
4. 33.18 ÷ 0.3=? 
 
5. 0.019 ÷ 0.38=? 
 
6. 0.0256 ÷ 0.004=? 
 
7. 22.17 ÷ 1.5=? 
 
เฉลย 
1. 90  
2. 19 
3. 0.009 
4. 110.6 
5. 0.05 
6. 6.4 
7. 14.78 
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แผนการเรียนรูท่ี  6  (กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  2   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ  
 การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้  คูณเชนเดียวกันกับจํานวนนับคูณกับจํานวนนับ  ถาตัวตั้ง
เปนทศนิยม  a  ตําแหนงและตัวคูณเปนทศนิยม  b  ตําแหนงผลคูณจะเปนทศนิยม a+b  ตําแหนง 
 การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับดวย
จํานวนนับ  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหารเปน
ทศนิยมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ     
ตัวหาร  เมื่อตัวหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมือนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    

 2.1  ดานความรู 
 1. แกโจทยปญหาการคูณ การหารทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 1. การแกปญหา 
 2. การใหเหตุผล 
 3. การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอ 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
 1. ตระหนกัในคณุคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบยีบวนิัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรยีนสามารถแกโจทยปญหาการคูณและการหารทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
 โจทยปญหาการคูณ หารทศนิยม   
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
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 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละประมาณ 4-5  คน   ทบทวนการคูณและการหาร
ทศนิยม 
 2. ใหแตละกลุมพิจารณาสมบัติการคูณทศนิยม  หลักการคูณและการหาร 
 3. แตละกลุมรับงาน  แลวสงตัวแทนเสนอผลงาน 
 4. ทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมในหนังสือ 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียน 
 2. ใบงาน 
 3. หองสมุดโรงเรียน 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตการทํางานกลุม 
 2. ตรวจงานจากแบบฝกหัด 
 3. การนําเสนอผลงาน 
8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง  โจทยปญหาการหารทศนิยม 
 
สาระสําคัญ การแกโจทยปญหาทศนิยมนัน้ตองอานโจทยใหเขาใจถึงรายละเอียด  เขียนส่ิงที่
โจทยกําหนดให  เขียนในสิ่งที่ถาม  เขียนเปนประโยคสญัลักษณ  แลวหาคําตอบ  โดยใชหลักการ
คูณและการหารทศนิยม 
ตัวอยาง  ซ้ือผาตัดเสื้อมา  47.60  เมตร  เปนเงิน  4,879  บาทผาราคาเมตรละเทาไร 
วิธีทํา  4,879 ÷ 47.60 = 

60.47
879,4 ×

100
100  = 

00.4760
487900  

 

     
50.102

4879004760  
      4760 
        1 1 9 0  0 
           9 5  2  0 
           2 3  8  0 
           2 3  8  0 
           0 0  0  0 
ตอบ ผาราคาเมตรละ  102.50  บาท 
 

แบบฝกหัดเสริม 
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณและการหารทศนิยม 
 1. ดินสอราคาโหลละ 36.70  บาท  มีเงินอยู 697.30  บาทจะซื้อดินสอไดกี่
แทง        ( 19 แทง ) 
 2.         ที่ดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผากวาง  8.75  วายาว  12.24  วาถาขายตารางวาละ  4,560  
บาทจะไดเงินจากการขายที่ดินเทาไร       ( 488,376 บาท) 
 3. กระดาษแผนหนึ่งมีพื้นที่  25.12  ตารางเซนติเมตรถาตัดเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ยาวดานละ  1.5  เซนติเมตรจะไดกี่แผนและเหลือเศษเทาไร             (11 แผนเหลือ 0.37  เซนติเมตร) 
 4. แบงเชือกยาว 83.128  เมตรออกเปน  5  สวนเทาๆกันจะไดเชือกยาวสวนละ  
เทาไร    ( 16.6256  เมตร ) 

ใบความรู 
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แผนการเรียนรูท่ี  7  (กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 ในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยมนั้นตองอานโจทย  วิเคราะห
โจทยและตีปญหาโจทยใหไดวาตองการใหหาอะไรและใหขอมูลอะไรบางแลวใชหลักในการบวก 
ลบ คูณและหารทศนิยมดังนี้   
 ในการบวกและการลบทศนิยมที่เปนบวกใชหลักเกณฑเดียวกันกับการบวกและการลบ
จํานวนนับ  โดยการจัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกัน ใหตรงกันแลวบวกหรือลบกัน
และในการหาผลลบของทศนิยมใดๆใชขอตกลงเดียวกันกับการหาผลลบของจํานวนเต็ม   

         การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้  คูณเชนเดียวกันกับจํานวนนับคูณกับจํานวนนับ  ถาตัวตั้ง
เปนทศนิยม  a  ตําแหนงและตัวคูณเปนทศนิยม  b  ตําแหนงผลคูณจะเปนทศนิยม   a+b  ตําแหนง 
                         การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับ
ดวยจํานวนนับ  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหาร
เปนทศนิยมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร  เมื่อตัวหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมือนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
 2.1  ดานความรู 
 1. แกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและการหารทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 1. การแกปญหา 
 2. การใหเหตุผล 
 3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
 1. ตระหนกัในคณุคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
 2. สามารถทํางานอยางมีระเบยีบวนิัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
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 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและการหารทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู 
 การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทบทวนการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม  ยกตัวอยางประกอบ 
2. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละประมาณ 4-5 คน 
3. กําหนดโจทยปญหา การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ใหนักเรียนฝก

วิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบ สงใหครูตรวจ  สงตัวแทนไปแสดงใหเพื่อนๆ
กลุมอ่ืนดูและฟงหนาหอง 

4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอีกครั้ง 
5. ทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 

6.  สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู 
1. โจทยปญหา 
2. หนังสือสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3. หองสมุดโรงเรียน 

7.  การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการทํางานกลุม 
2. ตรวจงานแบบฝกหัด 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        180
 
 

 
เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม 

 
ตัวอยาง  ผลคูณของจํานวน  2  จํานวนบวกกับ  0.856  เทากับ  1.208  ถาจํานวนหนึ่งเปน
0.22  อีกจํานวนหนึ่งเปนเทาไร 
วิธีทํา ประโยคสัญลักษณ ( 1.208  -  0.856  )  ÷  0.22  =   
   
     1.208 
      - 
     0.856 
     0.352 
 0.352  ÷  0.22  =  

22.0
352.0 × 

100
100   =  

00.22
00.352  

 

     
6.1
2.3522  

                                                      2 2 
      1  3  2 
      1  3  2 

                  0  0  0 
 
 
ตอบ อีกจํานวนหนึง่คือ 1.6 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 
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เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณและการหารทศนิยม 

 
1. คาถายเอกสารแผนยาวราคาแผนละ  0.75  บาทถาอรอุมาถายเอกสาร  16  แผน  

และใหธนบัตรใบละหารอยบาท  อรอุมาจะไดรับเงินทอนประมาณเทาไร( 488  บาท) 
 
2. น้ํามันเบนซินราคาลิตรละ  8  บาท  64  สตางคถาตองการเติมน้ํามัน  45  ลิตรและ

ใหธนบัตรใบละ  1,000  บาทแกผูขายจะไดรับเงินทอนประมาณกี่บาท( 611  บาท) 
 
 
3. สุดาซื้อลําไย  6.5  กิโลกรัม  ลําไยกิโลกรัมละ  43.50  บาทถาสุดาใหธนบัตรใบละ  

500  บาทแกผูขายสุดาจะไดเงินคืนเทาไร( 217.25  บาท) 
 
4. คากระแสไฟฟา  50  หนวยแรกราคาหนวยละ  1.50  บาทสําหรับหนวยที่เกินจาก  

50  หนวยแรกราคาหนวยละ  1.75  บาทถาใชไฟฟา  75  หนวยจะตองใชจายคาไฟฟาเทาไร             
( 118.75  บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
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แผนการเรียนรูท่ี  8  (กลุมควบคุม) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 เศษสวนทุกจํานวนสามารถเปลี่ยนเปนทศนิยมไดโดยการหารยาวหรือทําไดโดยการ
คูณ  โดยตองคูณตัวสวนใหเปนจํานวนเต็มสิบ  เต็มรอย  เต็มพันฯลฯและทศนิยมก็สามารถเปลี่ยน
ใหเปนเศษสวนไดเชนเดียวกัน 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
 2.1  ดานความรู 

 1.   อานและเขียนทศนิยมแทนเศษสวน และเศษสวนแทนทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

1. การแกปญหา 
2. การใหเหตุผล 
3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

 2.3  ดานคุณลักษณะ 
1. ตระหนักในคุณคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนสามารถอานและเขียนทศนิยมแทนเศษสวน และเศษสวนแทนทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู    
 1.        การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม 
 2. การเขียนทศนิยมในรูปเศษสวน 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทบทวนการหารยาวของจํานวนเต็มและทศนิยม 
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2. การทําเศษสวนใหเปนทศนิยมโดยวิธีการหารยาวยกตัวอยางการหารใหนักเรียน
ดู  ฝกใหนักเรียนลองทํา 

3. การทําเศษสวนอีก 1 วิธีคือการคูณโดยการทําตัวสวนใหเปน 10,100หรือ 1,000
ฯลฯยกตัวอยางทําใหนักเรียนดู ฝกการอานพรอมการปฏิบัติ 

4. การแปลงทศนิยมใหเปนเศษสวนสามารถทําได 3 กรณี 
4.1 ทศนิยมแบบลงตัว 
4.2 ทศนิยมซํ้า 
4.3 ทศนิยมบางสวนซ้ํา  บางสวนไมซํ้า 

5. ยกตัวอยางประกอบแสดงใหนักเรียนและชวยกันสรุปหลักการแปลงทศนิยม
เปนเศษสวนและการแปลงเศษสวนเปนทศนิยม 

6. ฝกใหนักเรียนทําเปนบางสวน 
7. ทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมเสริมทักษะ 

6.  สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู 
1. ใบงาน 
2. แบบฝกหัด 
3. หนังสือสาระคณิตศาสตร 
4. หองสมุดโรงเรียน 

7.  การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบคําถาม,การทํางาน 
2. ตรวจงาน 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปเศษสวน 
 
สาระสําคัญ เศษสวนทุกจํานวนเปลี่ยนเปนรูปทศนิยมไดโดยการหารเศษสวนหรือโดยการคูณ
ดวยจํานวนใดก็ไดแตสวนตองเปนจํานวน  10,100,1,000,… และทศนิยมก็สามารถเปลี่ ยนเปน
เศษสวนได 

 
ตัวอยาง 1 จงเปลี่ยน 

5
4  ใหเปนทศนิยม 

วิธีทํา  
5
4  = 4÷5 =  0.8 

  หรือ  
5
4 ×

20
20  = 

100
80 = 0.8 

 
ตัวอยาง 2 จงเปลี่ยน 

3
1    ใหเปนทศนยิม 

วิธีทํา  
3
1  = 1÷3 =   0.333… 

ดังนั้น  0. .
3  อานวา  ศูนยจุดสาม สามซ้ํา 

 
ตัวอยาง 3 จงเปลี่ยน 0.8 ใหเปนเศษสวน 
วิธีทํา  0.8  = 

10
8  = 

5
4  

 
ตัวอยาง 4 จงเปลี่ยน 0 .

.
1

.
5  เปนเศษสวน 

 
วิธีทํา    0 .

.
1

.
5      = 

99
15  = 

33
5  

 
ตัวอยาง 5 จงเปลี่ยน 2.0

.
3

.
5 เปนเศษสวน 

วิธีทํา    2.0
.
3

.
5   = 2235 −  = 233  

       = 
990
233  

ใบความรู 
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เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและการทศนิยมในรูปเศษสวน 

ชุดท่ี  1 
1.  

5
1    6.  

44
45  

2.  
4
3    7.  

3
2  

3.  -
25
3    8.  

11
2  

4.  
5

46    9.  -
9
5  

5.  -
50
33    10.  

6
17  

 
 
ชุดท่ี  2 
 
1.  0 .

.
3    6.  45.0

.
7

.
9  

 
2.  0 .

.
6    7.  02.0

.
0

.
8  

 
3.  .0

.
4

.
5    8.  1.0

.
6   

 
4.  .1

.
6

.
5    9.  .0

.
6

.
3   

 
5.  .1

.
54

.
6   10.  7.0

.
2

.
5  

 
 
 
 
 

ใบงาน 
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แผนการเรียนรูท่ี  1 (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ 
 คาประจําหลักของทศนิยมแตกตางจากคาประจําหลักของจํานวนเต็ม  คาประจําหลัก
ของจํานวนเต็มนั้นเปนจํานวนเต็มสิบ  เต็มรอย…สวนคาประจําหลักของทศนิยมเปนเศษสวน 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 2.1  ดานความรู 

1.  บอกคาประจําหลักของเลขโดดของจํานวนนับได 
2.  เขียนคาประจําหลักของทศนิยมตําแหนงตางๆได 

 2.2  ดานทักษะกระบวนการ 
1. การแกปญหา 
2. การใหเหตุผล 
3. การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอ 

 2.3  ดานคุณลักษณะ 
1. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
บอกและเขียนคาประจําหลักของทศนิยมตําแหนงตางๆได 

4.  สาระการเรียนรู 
 คาประจําหลักทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ       

ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
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2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 
2.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใชตัวเลขที่อยูในรูปทศนิยมในชีวิต     

ประจําวัน เชนราคาของ  12.25  บาท,เวลา  12.30 น. ฯลฯ 
2.2 กําหนดประโยคเกี่ยวกับทศนิยม  ใหนักเรียนออกมาเขียนในรูปทศนิยมบน

กระดาน  เชน 
 น้ํามันเบนซินราคาลิตรละ  21  บาท  25  สตางค    แทนดวย 21.25 บาท 
 ปลามาตัวหนึ่งหนัก  2  กิโลกรัม  3  ขีด     แทนดวย 2.3     กิโลกรัม 
 ไมบรรทัดยาว  8  มิลลิเมตร      แทนดวย 0.8     เซนติเมตร 

2.3 ยกตวัอยางจาํนวนใหนักเรียนในรูปกระจายและชวยกันบอกคาประจําหลัก 
เชน 

  36.478 =   30+6+0.4+0.07+0.008 
   =   30+6+

10
4  +

100
7 +

1000
8  

   =   30+6+
10

4 +
210

7 +
310

8  

   =   (3×10)+(6×1)+(4×
10
1 )+(7×

210
1 )+(8×

310
1 ) 

   3 อยูในหลักสิบมีคาเปน  (3×10) = 30 
   6  อยูในหลักหนวยมีคาเปน (6×1) = 6 
   4  อยูในหลักสวนสิบ (ทศนิยมตําแหนงที่ 1)มีคา= (4×

10
1 ) 

   7  อยูในหลักสวนรอย (ทศนิยมตําแหนงที่ 2)มีคา= (7×
210

1 ) 

    8 อยูในหลักสวนพนั (ทศนิยมตําแหนงที่ 3)มีคา= (8×
310

1 ) 

2.4 นักเรียนชวยกนัสรุปวาคาของเลขโดดที่อยูในทศนยิมตําแหนงตางๆ 
  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 1  เปน  

10
1  

  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 2  เปน   
210

1  

  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 3  เปน  
310

1  

   และในทาํนองเดียวกัน 
  คาประจําหลักของทศนิยมตาํแหนงที ่ 4  เปน  

410
1  

2.5 ยกตัวอยางเพื่อตรวจสอบความเขาใจใหนักเรียนทําประมาณ  3-4               
ตัวอยาง   (23.510,423.681,3.698,79.295 ) 
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3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2  คนและ       
ต่ํา  1  คน 

3.2  ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัด
เสริมโดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 1. บัตรขอความ//บัตรจํานวน 
 2. หนังสือเรียนสาระคณิตศาสตร 
 3.  ใบความรู 
 4.  หองสมุดโรงเรียน 
7.  การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการตอบคําถาม และการมีสวนรวมในการสรุป 
2. ตรวจแบบฝกหัด( จากงานที่ใหไป) 
3. ประเมินผลการทํางานกลุม 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง  คาประจําหลักทศนิยม 
สาระสําคัญ 

 คาประจําหลักของทศนิยมแตกตางจากจํานวนเต็ม  คาประจําหลักของจํานวนเต็มนัน้
เปนจํานวนเตม็บวก  สวนคาประจําหลักของทศนิยมนัน้เปนเศษสวน  ดังตาราง 
 
ตารางคาประจาํหลักของทศนิยม 

 
ทศนิยมตําแหนงที่ หลัก หลัก

พัน 
หลัก
รอย 

หลัก
สิบ 

หลัก
หนวย 

จุด 
ทศนิยม 1 2 3 4 

คาประจํา
หลัก 

1,000 100 10 1 . 
10
1  

100
1  

000,1
1  

000,10
1  

หรือ 103 102 101 1  
10
1  

210
1  310

1  
410

1  

เชน 2 9 8 6  3 4 1 5 
คาของ
ตัวเลข 

2,000 900 80 6  
10
3  

100
4  

000,1
1  

000,10
5

 
 

การกระจาย 
358.2694=( 3×100)+(5×10)+(8×1)+(2×

10
1 )+(6×

100
1 )+(9×

000,1
1 )+(4×

000,10
1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูฉบับท่ี  1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        190
 
 

 
 

เร่ืองคาประจําหลักทศนิยม 
 
 
 
จงบอกคาประจําหลักของจํานวนตอไปนี ้
 

จํานวน หลักหนวย หลักสิบ หลักรอย หลักพัน หลักหมื่น 
316      

7,829      
91      

94,653      
895      

 
 
 
 
 
จงบอกคาประจําหลักของจํานวนตอไปนี ้
 

จํานวน ทศนิยม
ตําแหนงที่ 1 

ทศนิยม
ตําแหนงที่ 2 

ทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 

ทศนิยม
ตําแหนงที่ 4 

ทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 

0.153      
0.73      

0.4536      
0.9124      
0.83705      

แบบฝกหัด 1 

แบบฝกหัด 2 

แบบฝกหัดเสริมฉบับท่ี  1 
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จงบอกคาประจําหลักของจํานวนตอไปนี ้
 

จํานวน หลัก
พัน 

หลัก
รอย 

หลัก
สิบ 

หลัก
หนวย 

ตําแหนง
ที่ 1 

ตําแหนง
ที่ 2 

ตําแหนง
ที่ 3 

ตําแหนง
ที่ 4 

3.46         
16.821         
504.176         
10.1429         
237.5916         

 
 
 
 
จงเขียนจํานวนในรูปการกระจาย 
1. 0.241…………………………………………………………………………………. 
2. 4.05…………………………………………………………………………………… 
3. 345.6………………………………………………………………………………….. 
4. 27.8319……………………………………………………………………………….. 
5. 1703.207………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัด 3 

แบบฝกหัด 4 
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แผนการเรียนรูท่ี  2  (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ  
 การเปรียบเทียบทศนิยมมีหลายวิธี  วิธีที่หนึ่ง  เปรียบเทียบโดยพิจารณาเลขโดดใน
ตําแหนงเดียวกัน คูแรกที่ไมเทากันถาเลขโดดในตําแหนงนั้นมีคานอยกวา  ทศนิยมที่มีเลขโดดตัว
นั้นจะมีคานอยกวาทศนิยมอีกจํานวนหนึ่ง  วิธีที่สองเปรียบเทียบโดยทําใหเปนเศษสวน  ถาเปน
จํานวนเต็มลบ  วิธีที่หนึ่งเปรียบเทียบโดยการพิจารณาจากเลขโดดในตําแหนงเดียวกัน  คูแรกที่ไม
เทากันถาเลขโดดในตําแหนงนั้นมีคานอยกวา  ทศนิยมที่มีเลขโดดนั้นจะมีคามากกวาทศนิยมอีก
จํานวนหนึ่ง  วิธีที่สองพิจารณาจากคาสัมบูรณ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 2.1  ดานความรู 

1. เปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนที่เขียนอยูในรูปทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

1.   การแกปญหา 
2   การใหเหตุผล 
3.  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 
4.  การเชื่อมโยง 

 2.3  ดานคุณลักษณะ 
1. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 เปรียบเทียบจํานวนตางๆที่เขียนอยูในรูปทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู  
 การเปรียบเทียบทศนิยม 
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5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ       

ชวยเหลือในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
2.     ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 

2.1      ทบทวนความรูเร่ืองจํานวนเต็มโดยการซักถามพรอมยกตัวอยางจํานวนเต็ม
โดยใหนักเรียนออกมาเขียนบนกระดาน 

 2.2 นักเรียนอานหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ม.1 หนวยที่ 6 
เร่ืองการเปรียบเทียบทศนิยม  นักเรียนชวยกันวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญของการเปรียบเทียบ
ทศนิยม 

2.3      ยกตัวอยางจํานวน ทศนิยมที่เปนบวกและลบ สุมใหนักเรียนออกมาทํา        
( 25.36  และ25.63)   (-10.89กับ-12.54)(-125.31กับ5.698) 

2.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอนการเปรียบเทียบทศนิยม   
3.    ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 

3.1      ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2    คนและ      
ต่ํา  1  คน 
 3.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 

4.    ขั้นแขงขันเกมวิชาการ 
4.1 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน  4 กลุมใหญตามความสามารถกลุมเกง 1 กลุม 

กลุมปานกลาง  2  กลุมและกลุมออน 1 กลุมโดยแตละกลุมยอยสงผูเขาแขงขันที่มีความสามารถ
ตามที่ครูกําหนดให 

4.2 ผูเขาแขงขันเขาประจํากลุม  ครูแจกซองคําถามและกระดาษคําตอบ 
4.3 ใหตัวแทนนักเรียนภายในกลุมแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถาม

ทีละ 1 ซอง  อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ 
4.4 เมื่อตอบคําถามครบตามเวลาที่กําหนด  ใหผูเขาแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ  

ถาตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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 4.5 ใหผูเขาแขงขันรวมคะแนนที่ได  แลวนําไปรวมกับคะแนนของเพื่อนใน
กลุมเดิมเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
6.   สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. ใบความรู 
2. คําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 1 
3. หนังสือเรียน 

7.  การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการถาม-ตอบ 
2. ตรวจใบงาน 
3. การทํางานกลุม 
4. มอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง  การเปรียบเทียบทศนิยม 
 

สาระสําคัญ 
การเปรียบเทียบทศนิยมใหพิจารณาที่ตัวเลขโดดในตําแหนงเดียวกันกอน ถาคูแรกไม

เทากันไมเทากันโดยเริ่มจากทางซายมือ  ถาตัวเลขโดดในตําแหนงนั้นตัวใดมีคามากกวา  ทศนิยม
ชุดนั้นที่มีตัวเลขโดดมากกวา  ก็จะมีคามากกวาทศนิยมอีกชุดหนึ่ง ในทางกลับกันถาเปนจํานวนลบ 
จํานวนเลขมากถาติดลบแสดงวามีคานอย  ถาจํานวนนอยที่ติดลบจะมีคามากกวาจํานวนมากที่ติด
ลบ 

 
ตัวอยาง 

3.59 < 3.8 
-2.74 < -2.02 
0.54 > 0.45 
 

จงเรียงทศนยิมจากนอยไปมาก 
1. 26.18  26.009  25.36  27.6 
ตอบ 25.36  26.009  26.18  27.6 
2. -0.444 - 4.04  -0.0044  -0.404 
ตอบ -4.04  -0.444  -0.404  -0.0044 
 
จงเรียงจํานวนจากมากไปหานอย 
1. -0.31  -0.42  -0.15  -0.01 
ตอบ -0.01  -0.15  -0.31  -0.42 
2. 5.6  6.152  -7.052  -6.521 
ตอบ 6.152  5.6  -6.521  -7.052 
 
 
 

ใบความรูฉบับท่ี  2 
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คําชี้แจง  จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < ลงใน  เพือ่ทําใหเปนจรงิ 
 
1. 0.65  0.47  2. 0.074  0.069 
3. 0.023  0.019  4. 0.06  0.058 
5. 7.8  7.6  6. -16.23  -16.45 
7 -29.38  -29.43  8. -7.045  -7.036 
9. -5.072  -5.063  10. -24.923  -24.913 
 
จงเรียงลําดับจาํนวนตอไปนีจ้ากนอยไปมาก 
 
1. 0.6 0.4 0.7  2. 0.69 0.47 0.83 
3. 0.83 0.81 0.86  4. 0.04 0.045 0.05 
5. -0.07 -0.06 -0.073  6. -0.0303  -0.003  -0.033 
7. -7.2 -7.4 -7.3  8. -16.86  -16.84  -16.79 
 
จงเรียงลําดับจาํนวนตอไปนีจ้ากมากไปนอย 
 
1. 17.007  17.07  17.7  17.0007 
2. 3.123  -1.233  -3.3218  3.313 
3. -20.2  0.02  20.02  0.22 
4. -0.444  -0.0044  -44.4  -4.44 
5. 3.33  33.3  0.0333  0.33 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดเสริมฉบับท่ี  2 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  1  
เร่ือง คาประจําหลักและการเปรียบเทียบทศนิยม 

 ( กลุมเกง) 
 
คําถามที่  1 ( 4×

10
1 )+(0×

210
1 )+(5×

310
1 ) คือจํานวนใด 

 
คําถามที่  2 (7×102)+(3×1)+(1×

210
1 )+(8×

310
1 ) คือจํานวนใด 

 
คําถามที่  3 12.4730   12.4703 
 
คําถามที่  4 -0.389   -0.999 
 
คําถามที่  5 -3.74   -3.740 
 
คําถามที่  6 จงเรียงจากนอยไปมาก -0.6 -0.3 -0.1 0.1 
 
คําถามที่  7 จงเรียงจากมากไปนอย -34.50 -37.61 -34.05 -37.16 
 
คําถามที่  8 จงหาจํานวนทีม่ากที่สุด -70.160  -70.610  -70.106     -70.601 
 
คําถามที่  9 จงหาจํานวนนอยที่สุด -70.160  -70.610  -70.106 -    - 70.601 
 
คําถามที่  10 เลข 5 ในจํานวน  34.1005  มีคาเทาไร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        198
 

คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  1  
เร่ือง คาประจําหลักและการเปรียบเทียบทศนิยม 

( กลุมปานกลาง) 
 

คําถามที่  1 (5×
210

1 )+(7×
410

1 )  คือจํานวนใด 

 
คําถามที่ 2 ( 6×10)+(8×

310
1 )  คือจํานวนใด 

 
คําถามที่  3 5.002  5.200 
 
คําถามที่  4 0  0.0514 
 
คําถามที่  5 -22.22  -22.222 
 
คําถามที่  6 เรียงลําดับจากนอยไปมาก 0.10 0.15 0.11 
 
คําถามที่  7 เรียงลําดับจากมากไปนอย -30.71 -31.10 -31.17 
 
คําถามที่  8 จงหาจํานวนทีม่ากที่สุด -70.16  -70.61  -70.10  
 
คําถามที่  9 จงหาจํานวนทีน่อยที่สุด -70.16  -70.61  -70.10  
 
คําถามที่  10 เลข  8  ในจํานวน 21.389 มีคาเทาไร 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  1  
เร่ือง คาประจําหลักและการเปรียบเทียบทศนิยม 

( กลุมออน ) 
 
คําถามที่  1  ( 2×1)+(3×

210
1 )  คือจํานวนใด 

 
คําถามที่  2 0.52  เขียนในรูปการกระจายไดอยางไร 
 
คําถามที่  3 0.1  0.01 
 
คําถามที่  4 -0.03  -0.012 
 
คําถามที่  5 -0.42  -0.047 
 
คําถามที่  6 จงเรียงจากนอยไปหามาก  0.8 0.3 0.1 
 
คําถามที่  7 จงเรียงจากมากไปหานอย  -0.9 -0.1 -0.5 
 
คําถามที่  8 จงหาจํานวนทีม่ากที่สุด -3.549  5.349  -3.455       5.493 
 
คําถามที่  9 จงหาจํานวนนอยที่สุด -3.549  5.349  -3.455       5.493 
 
คําถามที่  10 เลข  6  ในจํานวน  98.67  มีคาเทาไร 
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แผนการเรียนรูท่ี  3  (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  2   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ  
 ในการบวกและการลบทศนิยมที่เปนบวกใชหลักเกณฑเดียวกันกับการบวกและการลบ
จํานวนนับ  โดยการจัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกัน ใหตรงกันแลวบวกหรือลบกัน
และในการหาผลลบของทศนิยมใดๆใชขอตกลงเดียวกันกับการหาผลลบของจํานวนเต็ม 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 2.1  ดานความรู 

1. เปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนที่เขียนอยูในรูปทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

1.   การแกปญหา 
2   การใหเหตุผล 
3.  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 
4.  การเชื่อมโยง 

 2.3  ดานคุณลักษณะ 
1. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
1.      บวกและลบทศนิยมได 
2. แกโจทยปญหาการบวกและลบทศนิยมได 

4.  สาระการเรียนรู   
 การบวกและการลบทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 
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1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ       
ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 
2.1 ทบทวนการบวกและการลบจํานวนเต็ม  โดยเนนวาตองจัดเลขโดดที่อยูใน

หลักเดียวกันใหตรงกันเสมอแลวจึงบวกและลบกัน  ยกตัวอยางประกอบและสรุปหลักเกณฑการ
บวกและการลบจํานวนเต็มทั้ง 3 ขอ 

2.2 สวนการบวกและการลบทศนิยมใชหลักเกณฑเชนเดียวกันกับการบวก
จํานวนเต็มยกตัวอยางประกอบเชน 

ตัวอยาง 1 จงหาผลบวก  24.37 + 31.541 
วิธีทํา  24.37 + 31.541 = 24.370 + 31.541 
     24.370 
        + 
     31.541 
     55.911 
ดังนั้น 24.37 + 31.541 = 55.911 
ตอบ ๕๕.๙๑๑ 
สรุปไดวา การบวกทศนยิมทีเ่ปนบวกดวยทศนิยมที่เปนบวกใหนําคาสัมบูรณมาบวกกนั
แลวตอบเปนจาํนวนเต็มบวก 
 
ตัวอยาง 2  จงหาผลบวก ( -3.61) + ( -2.47 ) 
วิธีทํา     -3.61 
      + 
     -2.47 
     -6.08 
ตอบ -๖.๐๘ 
สรุปไดวา การบวกทศนยิมทีเ่ปนลบดวยทศนิยมที่เปนลบ ใหนําคาสัมบูรณมาบวกกนัแลว
ตอบเปนจํานวนเต็มลบ 
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ตัวอยาง 3 จงหาผลบวก ( -46.189) + 15.63 
วิธีทํา     -46.189 
      + 
      15.630 
      30.559 
ตอบ ๓๐.๕๕๙ 
สรุปไดวา  การบวกระหวางทศนิยมที่เปนบวกและทศนิยมที่เปนลบ  ใหนําคาสัมบูรณที่
มากกวาลบดวยคาสัมบูรณที่นอยกวาแลวตอบเปนจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบตาม
จํานวนที่มีคาสัมบูรณมากกวา 

2.3 การลบทศนิยมใชหลักการเชนเดียวกนักับการลบจํานวนเต็มดังนี ้
 
 
 
แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ 4-5 คน  ใหแตละกลุมหาผลบวกและผลลบกลุมละ 10 

ขอรวมกันอภิปรายเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง  แลวสรุปหลักเกณฑการหาผลบวกและผลลบที่ถูกตอง 
2.4 ใหแตละกลุมศึกษาตัวอยางโจทยปญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบทศนิยม

จากใบความรู  นําเสนอผลงาน 
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 

3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2  คนและต่ํา  1  
คน 

3.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 

 
4. ขั้นแขงขันเกมวิชาการ 

4.1 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน  4 กลุมใหญตามความสามารถกลุมเกง 1 กลุม 
กลุมปานกลาง  2  กลุมและกลุมออน 1 กลุมโดยแตละกลุมยอยสงผูเขาแขงขันที่มีความสามารถ
ตามที่ครูกําหนดให 

4.2    ผูเขาแขงขันเขาประจํากลุม  ครูแจกซองคําถามและกระดาษคําตอบ 

       ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จํานวนตรงขามของตัวลบ 
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4.3 ใหตัวแทนนักเรียนภายในกลุมแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถาม
ทีละ 1ซอง  อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ 

4.4 เมื่อตอบคําถามครบตามเวลาที่กําหนด  ใหผูเขาแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ  
ถาตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 

4.5 ใหผูเขาแขงขันรวมคะแนนที่ได  แลวนําไปรวมกับคะแนนของเพื่อนใน
กลุมเดิมเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. ใบงาน 
2. หนังสือเรียน 
3. ใบความรู 
4. คําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่  2 

7.  การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตจากการตอบคําถามและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
2. ตรวจแบบฝกหัดและผลงาน 
3. มอบรางวัลแกกลุมที่ทําไดตามเกณฑ 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ ทศนิยม 
 

สาระสําคัญ  การบวกและการลบทศนิยมเปนการจัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกัน ให
ตรงกันแลวบวกหรือลบกัน 
 
ตัวอยางที่ 1  45.31+47.26 
   45.31  
    + 
   47.26 
   92.57 
 
ตัวอยางที่ 2  7.349 – 0.635 
   7.349 
    - 
   0.635 
   6.714 
 
ตัวอยางที่ 3  วนัแรกขายผาไป 12.12 เมตร วันที่สองขายผาอีก 24.04 เมตร วันที่สามขายผาได 27.11 
เมตร รวม 3 วันขายผาไดทั้งหมดเทาไร 
วิธีทํา 
   12.12  เมตร 
   24.04 + เมตร 
   27.11  เมตร 
   63.27  เมตร 
 
 
 
 

ใบความรูฉบับท่ี  3 
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เร่ือง การบวกและลบทศนิยม 

 
ชุดท่ี 1 หาผลลัพธในแตละขอตอไปนี้ 
1. 0.824+0.988 
2. (-3.25)+(-1.68) 
3. (-36.9)+(-9.27) 
4. 58.34+14.672+37.6 
5. (-12.76)+(-0.542)+(-2.7) 
ชุดท่ี 2 
1.           65.24+(-34.2)+(-73.5) 
2.          (-41.3)+20.42+(-11.37) 
3.          4.8+(-18.60)+2.674 
4. 14.627+(-22.674)+(-37.6) 
5. 9+(-2.312)+(-7.937) 
ชุดท่ี 3 
1. -12.59-(-1.62) 
2. 3.68-(-0.357) 
3. –4.71-(-19.82) 
4. 2.65-3.904 
5. –7.21-3.47 
 

โจทยแบบฝกหัดเสริม 
โจทยปญหาการบวก-ลบทศนิยม 
1. นักเรียน 5 คน มีน้ําหนกั 65.5 , 49.2 , 34.7 ,50.5 และ 35.8 กิโลกรัม น้ําหนักของนกัเรยีนทั้ง 45

คนเปนเทาใด 
2. ถังใบหนึ่งหนกั 1.4 กิโลกรัม เทขาวสารใสถุงแลวไปชั่งใหมได 7.5 กิโลกรัม ขาวสารหนัก

เทาใด 
 

แบบฝกหัดเสริม ฉบับท่ี 2 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  2  
เร่ือง การบวกและลบทศนิยม 

(กลุมเกง) 
 
1. บานหลังหนึ่งปดประกาศขายราคา 6.637 ลานบาท ถาซื้อเงินสด จะลดให 4หมื่นบาท     

สุขสมมีเงิน 2.54 ลานบาท สุขสมซื้อบานดวยเงินสด สุขสมจะตองหาเงินมาเพิ่มอีกเทาไร 
 
2. (-59) – (-81.72)-13.0026=? 
 
3. 0.6-3.128-(-2.7093)=? 
 
4. 12.75-(-20.25)+(-38.5)=? 
 
5. 0.902-(-14.37)-3.488=? 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการ คร้ังท่ี 2  
เร่ือง การบวกและลบทศนิยม 

(กลุมออน) 
 

1. ยายมีเงนิ 4780.25 บาท ซ้ืออาหาร 1648.75 บาท ซ้ือของใช 1325.50 บาท ยายเหลือเงนิกี่บาท 
 
2. 31.742 + 20.87=? 
 
3. 50.87 – 3.99=? 
 
4. 0.91+14.702-6.188=? 
 
5. 83.05-56.8+7.314=? 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการ  คร้ังท่ี 2  
เร่ือง การบวกและลบทศนิยม 

(ปานกลาง) 
 

1. เชือกเสนหนึ่งยาว 4 เมตร 58 เซนติเมตร อีกเสนหนึ่งยาว 8 เมตร 76 เซนติเมตร นําเชอืกทั้งสอง
เสนมาตอกันหลังวัดใหมไดเชือกยาว 12 เมตร 56 เซนติเมตร เสียเชือกตรงรอยตอไปเทาไร 

 
2. 64.17+(-32.9) – 20.425=? 
 
3. 19.987+(-4.03)-2.111=? 
 
4. 158.5+(-32.47)+(-40.003)=? 
 
5. 20.9+153.67-120.85=? 
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แผนการเรียนรูท่ี  4  (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ   
 การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้  คูณเชนเดียวกันกับจํานวนนับคูณกับจํานวนนับ  ถาตัวตั้ง
เปนทศนิยม  a  ตําแหนงและตัวคูณเปนทศนิยม  b  ตําแหนงผลคูณจะเปนทศนิยม   a+b  ตําแหนง 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 2.1  ดานความรู 

1. คูณทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

1.    การแกปญหา 
2. การใหเหตุผล 
3. การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 
4. การเชื่อมโยง 

 2.3  ดานคุณลักษณะ 
1. ตระหนักในคุณคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนคูณทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู  
 การคูณทศนิยม   
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 
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1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ      
ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 
2.1 ทบทวนการคูณจํานวนนับ ยกตัวอยางประกอบ 
2.2 ทบทวนการคูณจํานวนเต็ม  ยกตัวอยางประกอบ 
2.3 การคูณทศนิยมใชวิธีการเดียวกันกับการคูณจํานวนเต็ม เชน 

 
ตัวอยาง 1 จงหาผลคูณ  51.6 × 2.3 
วิธีทํา    51.6 
     × 
     2.3 
    1548 
               1032 
               11868 
ดังนั้น  (51.6) × (2.3) =  118.68 
สรุปไดวา  การคูณทศนิยมที่เปนบวกดวยทศนิยมที่เปนบวก  จะไดคําตอบเปนทศนิยมที่

เปนบวกและมีคาสัมบูรณเทากับผลคูณของคาสัมบูรณของ  2  จํานวนนั้น 
ตัวอยาง  2 จงหาผลคูณ(-3.45) × (-0.017) 
วิธีทํา    345 
            × 
      17 
    2415 
    345     
    5865 
ดังนั้น  ( -3.45) × (-0.017) = 0.05865 
สรุปไดวา  การคูณทศนิยมที่เปนลบดวยทศนิยมที่เปนลบ  จะไดคําตอบเปนทศนิยมที่เปน

บวก  และมีคาสัมบูรณเทากับผลคูณของคาสัมบูรณของสองจํานวนนั้น 
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ตัวอยาง  จงหาผลคูณ ( 30.24 ) × (-4.3) 
วิธีทํา     30.24 
               × 
        -4.3 
       9072 
                12096 
               130032 
 ดังนั้น ( 30.24 ) × (-4.3) = 130.032 

สรุปไดวา  การคูณทศนิยมดวยทศนิยมที่เปนบวกและทศนิยมที่เปนลบ  จะไดคําตอบเปน
ทศนิยมที่เปนลบ  และมีคาสัมบูรณเทากับผลคูณของคาสัมบูรณของสองจํานวนนั้น 

2.4 ใหนักเรียนชวยกันสรุปหลักเกณฑการคูณทศนิยมเปนขอๆ 
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 

3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2  คนและ       
ต่ํา  1  คน 

3.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 

3.3 ทําแบบฝกหัดเสริม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. ใบความรู 
2. หนังสือเรียน 
3. โจทยปญหา 

7.  การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจใบงาน 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง การคูณทศนิยม 
 

สาระสําคัญ  การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้ คูณเชนเดียวกับจํานวนนับ ถาตัวตั้งเปนทศนิยม a ตําแหนง 
ตัวคูณเปนทศนิยม b ตําแหนง ผลคูณจะเปนทศนิยม a+b ตําแหนง 
 
ตัวอยาง  จงหาผลคูณของ 12.67 × 3.15= 
    1267 
     × 
      315 
    6335 
              1267 
             3801 
             399105 
 
 399105  นั้นคือ 12.37 ×  3.15 = 39.9105 ตัวตั้งเปนทศนยิม 2 ตําแหนง ตัวคูณเปนทศนิยม 
2 ตําแหนง ดังนั้น ผลคูณเปนทศนิยม 2+2 = 4 ตําแหนง 

 
แบบฝกหัดเสริม การคูณทศนิยม 

 
1  1.45 ×  3.7   = ? 
2.  0.2 ×  0.3 = ? 
3.   0.02×    (-0.12) = ? 
4. 2.43×   0.35 = ? 
5. 12.5 ×  0.05 =? 
6.       1.52  × 0.36 =/ 
7.       (-1.001) ×  (-0.24) =? 
 
 

ใบความรู ฉบบัท่ี 4 
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แผนการเรียนรูท่ี  5 (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ  
 การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับดวย
จํานวนนับ  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหารเปน
ทศนิยมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร  เมื่อตัวหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมือนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง     

   2.1  ดานความรู 
        1. หารทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 1. การแกปญหา 

  2. การใหเหตผุล 
  3. การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ 
  4. การเชื่อมโยง 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
 1. ตระหนกัในคุณคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวนิัย  รอบคอบ 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู   
  นักเรียนสามารถหารทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
  การหารทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 แจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทกุคนทราบ 
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1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ       
ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 
2.1 ทบทวนการหารจํานวนเต็มใดๆพรอมยกตัวอยางประกอบ 
2.2 กําหนดโจทยการหารทศนิยมดวยจํานวนเต็ม  ใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ

โดยการหารยาว  แลวชวยกันตรวจสอบคําตอบ 
       48.312 ÷ 35  ,  0.0089÷ 15 
2.3 กําหนดโจทยการหารทศนิยมที่เปนบวกกับทศนิยมที่เปนบวก  ใหนักเรียน

บอกวิธีการหาผลลัพธวาตองทําอยางไร(ทําตัวหารใหเปนจํานวนเต็มบวกโดยคูณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหารดวย 10,100,1000,…) เชน0.597÷ 1.5     = 

5.1
597.0     =

105.1
10597.0

×
×    =

15
97.5  

                           46.3421÷ 0.79   =
79.0
3421.46 =

10079.0
1003421.46

×
× =

79
21.4634  

แลวใหนักเรียนแสดงวิธีการหาคําตอบดวยการหารยาว 
ใหนักเรียนหาผลหารตามโจทยท่ีกําหนด 

0.36 ÷ 0.3 
1.24÷ (-0.04) 
(-0.348)÷ (-0.12) 

ชวยกันสรุปหลักเกณฑการหารทศนิยม 
              2.3.1  การหารระหวางทศนิยมที่เปนบวก ใหนําคาสัมบูรณมาหารกัน  แลว
ตอบเปนจํานวนเต็มบวก 
 2.3.2  การหารระหวางทศนิยมที่เปนลบ  ใหนําคาสัมบูรณมาหารกัน  แลว
ตอบเปนจํานวนเต็มบวก 

 2.3.3  การหารระหวางทศนิยมที่เปนบวกกับทศนิยมที่เปนลบใหนําคา
สัมบูรณมาหารกัน  แลวตอบเปนจํานวนเต็มลบ 

3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน   กลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2  คนและต่ํา  
1  คน 

5.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 
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 3.3 ทําแบบฝกหัดเสริม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนสาระคณิตศาสตร 
2. ตัวอยางโจทย 
3. ใบความรู 
4. หองสมุดโรงเรียน 

7.  การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตจากการตอบคําถาม 
2. ตรวจแบบฝกหัด 
3. การทํางานกลุม 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง   การหารทศนิยม 
 
สาระสําคัญ การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับ
ดวยจํานวนนับ  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหาร
เปนทศนิยมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร  เมื่อตัวหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมือนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
 
ตัวอยาง  1 14.7 ÷ 3 

วิธีทํา    
3.4
7.143  

         12 
           27 
           27 
           00 
ดังนั้น 14.7 ÷ 3 = 4.9 
 
ตัวอยาง  2 0.322 ÷ 1.4 
วิธีทํา 
  

4.1
322.0 ×

10
10  = 

14
22.3  

  
    23.

22.314  
          2 8 
            4  2 
            4  2 
            0  0 
ดังนั้น 0.322  ÷1.4 = 0.23 
 

ใบความรูฉบับท่ี  5 
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เร่ือง  การหารทศนิยม 
 
 
1. 63 ÷ 0.7=? 
 
2. 11.4 ÷ 0.6=? 
 
3. 0.0063 ÷ 0.7=? 
 
4. 33.18 ÷ 0.3=? 
 
5. 0.019 ÷ 0.38=? 
 
6. 0.0256 ÷ 0.004=? 
 
7. 22.17 ÷ 1.5=? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดเสริม  ฉบับท่ี  5 
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แผนการเรียนรูท่ี  6  (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  2   ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ  
 การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้  คูณเชนเดียวกันกับจํานวนนับคูณกับจํานวนนับ  ถาตัวตั้ง
เปนทศนิยม  a  ตําแหนงและตัวคูณเปนทศนิยม  b  ตําแหนงผลคูณจะเปนทศนิยม a+b  ตําแหนง 

การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับ 
ดวยจํานวนนับ  แตใสจุดทศนิยมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหาร
เปนทศนิยมตองทําตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนํา  10,100,1000,…  มาคูณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร  เมื่อตัวหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมือนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    

 2.1  ดานความรู 
1. แกโจทยปญหาการคูณ การหารทศนิยมได 

 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
1.    การแกปญหา 
2.   การใหเหตุผล 
3.    การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอ 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
1. ตระหนกัในคณุคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบยีบวนิัย  รอบคอบ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาการคูณและการหารทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
 โจทยปญหาการคูณ หารทศนิยม   
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
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1.1 แจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทกุคนทราบ 
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ       

ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 

2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละประมาณ 4-5  คน   ทบทวนการคูณ   และ
การหารทศนิยม 

2.2 ใหแตละกลุมพิจารณาสมบัติการคูณทศนิยม  หลักการคูณและการหาร 
2.3 แตละกลุมรับงาน  แลวสงตัวแทนเสนอผลงาน 

3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2   คนและต่ํา  1  
คน 

3.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 

3.3 ทําแบบฝกหัดเสริม 
4. ขั้นแขงขันเกมวิชาการ 

4.1 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน  4 กลุมใหญตามความสามารถกลุมเกง 1 กลุม 
กลุมปานกลาง  2  กลุมและกลุมออน 1 กลุมโดยแตละกลุมยอยสงผูเขาแขงขันที่มีความสามารถ
ตามที่ครูกําหนดให 

4.2 ผูเขาแขงขันเขาประจํากลุม  ครูแจกซองคําถามและกระดาษคําตอบ 
4.3 ใหตัวแทนนักเรียนภายในกลุมแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถาม

ทีละ 1 ซอง  อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ 
4.4      เมื่อตอบคําถามครบตามเวลาที่กําหนด  ใหผูเขาแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ  

ถาตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
4.5      ใหผูเขาแขงขันรวมคะแนนที่ได  แลวนําไปรวมกับคะแนนของเพื่อนใน

กลุมเดิมเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน 
3.  คําถามการแขงขันเกมวิชาการฉบับที่  3 
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7.  การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการทํางานกลุม 
2. ตรวจงานจากแบบฝกหัด 
3. มอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง  โจทยปญหาการหารทศนิยม 
 
สาระสําคัญ การแกโจทยปญหาทศนิยมนัน้ตองอานโจทยใหเขาใจถึงรายละเอียด  เขียนส่ิงที่
โจทยกําหนดให  เขียนในสิ่งที่ถาม  เขียนเปนประโยคสญัลักษณ  แลวหาคําตอบ  โดยใชหลักการ
คูณและการหารทศนิยม 
 
ตัวอยาง  ซ้ือผาตัดเสื้อมา  47.60  เมตร  เปนเงิน  4,879  บาทผาราคาเมตรละเทาไร 
วิธีทํา  4,879 ÷ 47.60 = 

60.47
879,4 ×

100
100  = 

00.4760
487900  

 
 

     
50.102

4879004760  
               4760 
                 11900 
       9520 
       2380 
       2380 
       0000 
ตอบ ผาราคาเมตรละ  102.50  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูฉบับท่ี  6 
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เร่ือง  โจทยปญหาการคูณและการหารทศนิยม 
 
1. ดินสอราคาโหลละ 36.70  บาท  มีเงินอยู 697.30  บาทจะซื้อดินสอไดกี่แทง 
 
2.         ที่ดินรูปสี่เหล่ียมผืนผากวาง  8.75  วายาว  12.24  วาถาขายตารางวาละ  4,560  บาทจะได  

      เงินจากการขายที่ดินเทาไร 
 
3.       กระดาษแผนหนึ่งมีพื้นที่  25.12  ตารางเซนติเมตรถาตัดเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ 
              1.5  เซนติเมตรจะไดกี่แผนและเหลือเศษเทาไร 
 
4. แบงเชือกยาว 83.128  เมตรออกเปน  5  สวนเทาๆกนัจะไดเชือกยาวสวนละเทาไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดเสริม 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการ คร้ังท่ี  3 
เร่ือง โจทยปญหาการคูณและการหารทศนิยม 

(กลุมเกง) 
 

1. {  (  -0.0035 ) × 22.5 }  ÷ 0.05=? 
 
2. {  (  -14.058 ) ÷ 33 } × ( -0.15)=? 
 
3.           { ( -3.77 ) ÷ ( -1.45 ) }× 0.2=? 
 
4. น้ํามันเบนซินราคาลิตรละ  14  บาท  40  สตางค  ถาเติมน้ํามัน  400  บาทจะไดน้ํามันกี่ลิตร       

( ทศนิยม  2  ตําแหนง) 
 
5. ผาตัดเสื้อราคาเมตรละ  85  บาทซื้อมา  21  เมตร  75  เซนติเมตร  ใหธนบัตรใบละ  500  บาท

แกผูขายจะไดรับเงินทอนเทาไร 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการ  คร้ังท่ี  3 
เร่ือง โจทยปญหาการคูณและการหารทศนิยม 

(กลุมปานกลาง) 
 

1. {  0.0027  ÷  (  -0.018  ) }  ×  1.6=? 
 
2. { ( -7.8 ) ÷  1.3  }  ×  0.32=? 
 
3. (  -0.299  )  ÷  1.3=? 
 
4. รถไฟวิ่งไดระยะทางทั้งหมด  362.25  กิโลเมตรในเวลา  3.5  ช่ัวโมง  รถไฟวิ่งดวยอัตราเร็ว 
        ช่ัวโมงละกี่กิโลเมตร 
 
5.           ดาราซื้อปากกา  2  โหลกับอีก  5  ดามปากการาคาดามละ  3  บาท  50  สตางคดาราจายเงนิ 

ซ้ือปากกากี่บาท 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  3 
เร่ือง โจทยปญหาหารคูณและการหารทศนิยม 

(กลุมออน) 
 
1. ( 12.5  ×  1.7  )  ÷  0.5=? 
 
2. (  -2.39  )  ×  (  -0.072  )=? 
 
3. (  -3.128  )  ÷  (  -0.23  )=? 
 
4. ใชกระแสไฟฟา  145.5  หนวยเสยีคาไฟฟาไป  180.42  บาทคากระแสไฟฟาเฉลี่ยหนวยละ

เทาไร 
 
5. ซ้ือมะมวงมา  375  ผลราคาผลละ  3.75  บาทเปนเงินทั้งหมดเทาไร 
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แผนการเรียนรูท่ี  7  (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 ในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยมนั้นตองอานโจทย  วิเคราะห
โจทยและตีปญหาโจทยใหไดวาตองการใหหาอะไรและใหขอมูลอะไรบางแลวใชหลักในการบวก 
ลบ คูณและหารทศนิยมดังนี้   
 ในการบวกและการลบทศนิยมที่เปนบวกใชหลักเกณฑเดียวกันกับการบวกและการลบ
จํานวนนับ  โดยการจัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกัน ใหตรงกันแลวบวกหรือลบกัน
และในการหาผลลบของทศนิยมใดๆใชขอตกลงเดียวกันกับการหาผลลบของจํานวนเต็ม   
 การคูณทศนิยมมีหลักดังนี้  คูณเชนเดียวกันกับจํานวนนับคูณกับจํานวนนับ  ถาตัวตั้ง
เปนทศนิยม  a  ตําแหนงและตัวคูณเปนทศนิยม  b  ตําแหนงผลคูณจะเปนทศนิยม  
 a+b  ตําแหนง 

การหารทศนิยมถาตัวหารเปนจํานวนนับใหหารเหมือนกันกับการหารจํานวนนับดวย
จํานวนนับ  แตใสจุดทศนยิมที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงของจุดทศนิยมของตัวที่  1  ถาตัวหารเปน
ทศนิยมตองทาํตัวหารใหเปนจํานวนนับกอน  โดยการนาํ  10,100,1000,…  มาคูณทัง้ตัวตั้งและ
ตัวหาร  เมื่อตวัหารเปนจํานวนนับแลวใหหาผลหารเหมอืนการหารทศนิยมดวยจํานวนนับ 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
 2.1  ดานความรู 

1. แกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและการหารทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

1. การแกปญหา 
2. การใหเหตุผล 
3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

 2.3  ดานคุณลกัษณะ 
1. ตระหนกัในคณุคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบยีบวนิัย  รอบคอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        227
 

3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณและการหารทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู   
 การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ

ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 

2.1 ทบทวนการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม  ยกตัวอยางประกอบ 
2.2 แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละประมาณ 4-5 คน 
2.3 กําหนดโจทยปญหา การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ให      

นักเรียนฝกวิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธีทํา และหาคําตอบ สงใหครูตรวจ  สงตัวแทนไปแสดง
ใหเพื่อนๆกลุมอ่ืนดูและฟงหนาหอง 

2.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอีกครั้ง 
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 

3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  2  คนและต่ํา  1  
คน 

3.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 

3.3 ทําแบบฝกหัดเสริม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. โจทยปญหา 
2. ใบงาน 
3. หนังสือ 
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7.  การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการทํางานกลุม 
2. ตรวจงานแบบฝกหัด 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม 
 
ตัวอยาง  ผลคูณของจํานวน  2  จํานวนบวกกับ  0.856  เทากับ  1.208  ถาจํานวนหนึ่งเปน
0.22  อีกจํานวนหนึ่งเปนเทาไร 
วิธีทํา ประโยคสัญลักษณ ( 1.208  -  0.856  )  ÷  0.22  =   
   
     1.208 
      - 
     0.856 
     0.352 
 0.352  ÷  0.22  =  

22.0
352.0 × 

100
100   =  

00.22
00.352  

 
   6.1

2.3522  
                                              22 

     13 2 
        13 2 
                      000 
 
 
ตอบ อีกจํานวนหนึง่คือ 1.6 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู  ฉบบัท่ี  7 
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เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณและการหารทศนิยม 

 
1.  คาถายเอกสารแผนยาวราคาแผนละ  0.75  บาทถาอรอุมาถายเอกสาร  16  แผน  และให

ธนบัตรใบละหารอยบาท  อรอุมาจะไดรับเงินทอนประมาณเทาไร 
 

2.  น้ํามันเบนซินราคาลิตรละ  8  บาท  64  สตางคถาตองการเติมน้ํามัน  45  ลิตรและให
ธนบัตรใบละ  1,000  บาทแกผูขายจะไดรับเงินทอนประมาณกี่บาท 

 
 

3. สุดาซื้อลําไย  6.5  กิโลกรัม  ลําไยกิโลกรัมละ  43.50  บาทถาสุดาใหธนบัตรใบละ  500  
บาทแกผูขายสุดาจะไดเงินคืนเทาไร 

 
4. คากระแสไฟฟา  50  หนวยแรกราคาหนวยละ  1.50  บาทสําหรับหนวยที่เกินจาก  50  

หนวยแรกราคาหนวยละ  1.75  บาทถาใชไฟฟา  75  หนวยจะตองใชจายคาไฟฟาเทาไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดเสริม 
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แผนการเรียนรูท่ี  8  (กลุมทดลอง) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 
หนวยท่ี  6  เร่ือง ทศนิยม     ระยะเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
 
1.  สาระสําคัญ  
 เศษสวนทุกจํานวนสามารถเปลี่ยนเปนทศนิยมไดโดยการหารยาวหรือทําไดโดยการ
คูณ  โดยตองคูณตัวสวนใหเปนจํานวนเต็มสิบ  เต็มรอย  เต็มพันฯลฯและทศนิยมก็สามารถเปลี่ยน
ใหเปนเศษสวนไดเชนเดียวกัน 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
 2.1  ดานความรู 

1.   อานและเขียนทศนิยมแทนเศษสวน และเศษสวนแทนทศนิยมได 
 2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 

1. การแกปญหา 
2. การใหเหตุผล 
3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

 2.3  ดานคุณลักษณะ 
1. ตระหนักในคุณคา  และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
2. สามารถทํางานอยางมีระเบียบวินัย  รอบคอบ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.  จุดประสงคการเรียนรู  
 นักเรียนสามารถอานและเขียนทศนิยมแทนเศษสวน และเศษสวนแทนทศนิยมได 
4.  สาระการเรียนรู     

1.         การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม 
 2. การเขียนทศนิยมในรูปเศษสวน 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นเตรียมผูเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 
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1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  การทํางานรวมกัน  ความ      
ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ 
2.1 ทบทวนการหารยาวของจํานวนเต็มและทศนิยม 
2.2 การทําเศษสวนใหเปนทศนิยมโดยวิธีการหารยาวยกตัวอยางการหารให    

นักเรียนดู  ฝกใหนักเรียนลองทํา 
2.3 การทําเศษสวนอีก 1 วิธีคือการคูณโดยการทําตัวสวนใหเปน 10,100  หรือ 

1,000ฯลฯยกตัวอยางทําใหนักเรียนดู ฝกการอานพรอมการปฏิบัติ 
2.4 การแปลงทศนิยมใหเปนเศษสวนสามารถทําได 3 กรณี 

2.4.1 ทศนิยมแบบลงตัว 
2.4.2 ทศนิยมซํ้า 
2.4.3 ทศนิยมบางสวนซ้ํา  บางสวนไมซํ้า 

2.5 ยกตัวอยางประกอบแสดงใหนักเรียนและชวยกันสรุปหลักการแปลง       
ทศนิยมเปนเศษสวนและการแปลงเศษสวนเปนทศนิยม 

3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน     กลุมละ 4-5 คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง  1  คน ปานกลาง  คนและต่ํา  1  
คน 

3.2 ครูแจกเอกสารใหแตละกลุมศึกษาใบความรูรวมกันและทําแบบฝกหัดเสริม
โดยจับคูของตนในกลุมจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 

               3.3        ทําแบบฝกหัดเสริม 
4. ขั้นเกมวิชาการ 

4.1 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน  4 กลุมใหญตามความสามารถกลุมเกง 1 กลุม 
กลุมปานกลาง  2  กลุมและกลุมออน 1 กลุมโดยแตละกลุมยอยสงผูเขาแขงขันที่มีความสามารถ
ตามที่ครูกําหนดให 

4.2 ผูเขาแขงขันเขาประจํากลุม  ครูแจกซองคําถามและกระดาษคําตอบ 
4.3 ใหตัวแทนนักเรียนภายในกลุมแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถาม

ทีละ 1 ซอง  อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ 
4.4      เมื่อตอบคําถามครบตามเวลาที่กําหนด  ใหผูเขาแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ  

ถาตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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4.5 ใหผูเขาแขงขันรวมคะแนนที่ได  แลวนําไปรวมกับคะแนนของเพื่อนใน
กลุมเดิมเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. ใบงาน 
2. แบบฝกหัด 
3.        หนังสือสาระคณิตศาสตร 
4.        คําถามเกมวิชาการ ฉบับที่ 4 

7.   การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบคําถาม,การทํางาน 
2. ตรวจงาน 
3. มอบรางวัลกับกลุมที่ไดตามเกณฑ 

8.  บันทึกผลหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปเศษสวน 
 
สาระสําคัญ เศษสวนทกุจํานวนเปลี่ยนเปนรูปทศนิยมไดโดยการหารเศษสวนหรือโดยการคณู
ดวยจํานวนใดก็ไดแตสวนตองเปนจํานวน  10,100,1,000,… และทศนยิมกส็ามารถเปลี่ยนเปน
เศษสวนได 

 
ตัวอยาง 1 จงเปลี่ยน 

5
4  ใหเปนทศนิยม 

วิธีทํา  
5
4  = 4÷5 =  0.8 

  หรือ  
5
4 ×

20
20  = 

100
80 = 0.8 

 
ตัวอยาง 2 จงเปลี่ยน 

3
1 ใหเปนทศนิยม 

วิธีทํา   
3
1  = 1÷3 = 0.333… 

ดังนั้น  0.
.
3  อานวา  ศูนยจุดสาม สามซ้ํา 

 
ตัวอยาง 3 จงเปลี่ยน 0.8 ใหเปนเศษสวน 
วิธีทํา  0.8  = 

10
8  = 

5
4  

 
ตัวอยาง 4 จงเปลี่ยน 

.
1.0

.
5  เปนเศษสวน 

วิธีทํา  
.
1.0

.
5  = 

99
15  = 

33
5  

 
ตัวอยาง 5 จงเปลี่ยน 

.
32.0

.
5 เปนเศษสวน 

วิธีทํา  
.
32.0

.
5 = 2235 −  = 233     

      = 
990
233  

 
 

ใบความรูฉบับท่ี  8 
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เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและการทศนิยมในรูปเศษสวน 

ชุดท่ี  1 
1.  

5
1    6.  

44
45  

2.  
4
3    7.  

3
2  

3.  -
25
3    8.  

11
2  

4.  
5
46    9.  -

9
5  

5.  -
50
33    10.  

6
17  

 
 
ชุดท่ี  2 
1.  0 .

.
3    6.  45.0

.
7

.
9  

 
2.  0 .

.
6    7.  02.0

.
0

.
8  

 
3.  .0

.
4

.
5    8.  1.0

.
6   

 
4.  .1

.
6

.
5    9.  .0

.
6

.
3   

 
5.  .1

.
54

.
6   10.  7.0

.
2

.
5  

 
 

 
 
 
 

แบบฝกหัดเสริม 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  4 
เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและการทศนิยมในรูปเศษสวน 

( กลุมเกง ) 
 

1.  
22
3   เปลี่ยนเปนทศนิยม=? 

 
2.  

44
13   เปลี่ยนเปนทศนิยม=? 

 
3.        1.0

.
8

.
2  เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
4.    .0

.
4

.
5   เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
5.     .1 92

.
5 4

.
6   เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
6. สังกะสีแผนหนึ่งยาว  350  เซนติเมตรตัดเปนแผนเล็กๆทั้งหมด  7  แผน  แตละแผนยาว  45.25  

เซนติเมตรตัดแลวจะเหลือสังกะสียาวเทาไร 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  4 
เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและการทศนิยมในรูปเศษสวน 

( กลุมปานกลาง) 
 

1. 
200
342   เปลี่ยนเปนทศนิยม=? 

 
2. 

22
7   เปลี่ยนเปนทศนิยม=? 

 
3. 1.0

.
8   เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
4. 6.0

.
5   เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
5. .1

.
45

.
6  เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
6.   ริบบิ้นมวนหนึ่งยาว  8.4  เมตรนํามาตัดเปนเสนส้ันๆ  ใหยาวเสนละ  85  เซนติเมตรจะได
ทั้งหมดกี่เสนและเหลือริบบิ้นยาวเทาไร 
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คําถามเกมการแขงขนัวิชาการครั้งท่ี  4 
เร่ือง การเขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและการทศนิยมในรูปเศษสวน 

( กลุมออน) 
 
1. 

25
3  เปลี่ยนเปนทศนิยม=? 

 
2. 

3
2  เปลี่ยนเปนทศนิยม=? 

 
3. 0.4 เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 
 
4. .0

.
9  เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
5. 2.1

.
6  เปลี่ยนเปนเศษสวน=? 

 
6.     เชือกเสนหนึ่งยาว  16.5  เมตรแลวนํามาตัดเปนเสนส้ันๆใหยาวเสนละ  75  เซนติเมตรและขาย
ไปเสนละ  10.50  บาทจะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
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