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พูนศรี  อาภรณรัตน :    การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3   ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   ( THE  DEVELOPMENT  OF   PROBLEM
SOLVING   ABILITY   AND MATHEMATICS  COMMUNICATION  OF   THIRD   GRADE    STUDENTS
TAUGHT   BY   COOPERATIVE  LEARNING   METHODS)   อาจารยผูควบคมุวิทยานพินธ : ผศ. ดร. มาเรยีม    นลิพันธุ  ,
อ.ดร.สเุทพ  อวมเจริญ   และ อ.ดร.สุจิตรา  คงจินดา .  433    หนา .    ISBN  974-464-742-6

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค   1)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของ
นกัเรยีนกอนและหลงัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร
ของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน      3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน      4) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมอืกนั  กลุมตัวอยางคอื นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่3  ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2548  โรงเรยีนวัดเขาขลงุ
อําเภอบานโปง   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2   จํานวน  16  คน   แบบแผนการทดลองแบบ
One  Group  Pretest  Posttest  Design

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ประกอบดวย   1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ประกอบดวย
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมแขงขัน (TGT)
2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณติศาสตร    3) แบบสอบถามความคดิเหน็
4) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม     การวิเคราะหขอมูลใช    คารอยละ ( % ),   คาเฉลี่ย ( X ),
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) , การทดสอบคาที  (t – test) แบบ  dependent     และการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจยัพบวา   1)  ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร   ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่3
ทีไ่ดรบัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั หลงัการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
2) ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ทีไ่ดรบัการจดัการเรยีนรูแบบ
รวมมอืกัน หลงัการเรยีนสงูกวากอนการเรยีน อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั  0.05      3) ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอ
การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน    นกัเรยีนเหน็ดวยในระดบัมาก   โดยมคีวามคดิเหน็วา    ชอบกิจกรรมการแขงขนั
และทาํแบบทดสอบยอย  ตองการใหมกีจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัในวชิาอืน่ๆ อกี เพราะไดชวยกันทํางานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียน   4)  พฤติกรรมการปฏบิติังานกลุมของนกัเรยีน
อยูในระดับดี      โดยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบตองานในกลุม    แสดงความคิดเห็น     รับฟงความคิดเห็น
ใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม   และยกยองใหกําลังใจ
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               POONSRI    ARPHORNRAT   :    THE    DEVELOPMENT   OF     PROBLEM     SOLVING
ABILITY   AND    MATHEMATICS    COMMUNICATION   OF    THIRD    GRADE    STUDENTS     TAUGHT BY
COOPERATIVE    LEARNING    METHODS .  THESIS  ADVISORS :  ASST . PROF. MAREAM  NILLAPUN , Ed.D. ,
SUTEP   AUAMCHAROEN , Ed.D. ,  AND  SUJITRA  KONGJINDA , Ph.D.  433   pp.   ISBN  974-464-742-6

The  purposes  of  this  research  were  1) to  compare  problem  solving  ability,   2) to  compare
mathematics  communication  ability  before and  after the  instruction  by  using  Cooperative  Learning
Methods    3) to  study   the  students' opinions  towards  the  instruction  with  Cooperative  Learning  Methods
and   4) to  study  group  working  behaviors  of  the  students  that  taught  by Cooperative  Learning  Methods.
The sample consisted  of  16 students in third  grade  during  the  academic  year  2005  of  Wat  Khaoklung
School, Ban  Pong   District, the  Office  of   Ratchaburi   Educational   Region 2.
The  research  design  was  one  group  pretest  posttest  design.

The  research  instruments were   learning  plans, problem solving and mathematics  communication
ability  tests ,  questionnaires and  group  working  behaviors  evaluation  form.  The data  were  analyzed  by
percentage , mean , standard deviation , t – test  dependent  and  content  analysis.

The  results  of  this  research  were :
 1)   The   ability   in   problem   solving   of    the   third   grade   students   after  the  instruction  with
Cooperative   Learning   Methods  were  statistically   significant   higher   than  before  the   instruction   at  0.05  level .

2)   The  mathematics  communication  ability   of    the  third   grade  students   after  the  instruction
with   Cooperative    Learning   Methods  were   statistically    significant   higher   than   before   the   instruction   at
0.05  level .

3)   The  students’  opinions  towards  the  instruction   with  Cooperative  Learning   Methods   were
overall   at   a   high   agreement    level.  They    liked   game   tournaments   and    unit   quizes.  They   wished    the
Cooperative   Learning   Methods  be  employed   in   other   subjects.  Also   they   gained   more  knowledge
and    understanding    while    working    with    groups.

4)  The  group  working  behaviors  of  the students  were  overall  at  good  level which revealed
that  the  students  had   responsibility, expressed  their  opinions, listened  to  others, gave  help  to   others,
encouraged    and    praised    their    group    members.
Department of Curriculum and Instruction        Graduate School , Silpakorn University           Academic Year 2005
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บทท่ี  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เปนโลกที่ไรพรมแดน      เปนยุคแหงขอมูล

ขาวสารมีการพัฒนาและมีการแขงขันกันในสังคม  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และเทคโนโลยี  
ซ่ึงไดสงผลกระทบตอวถีิชีวติของคนในสงัคม  การศกึษามบีทบาทสาํคญัยิง่ตอวถีิชีวติของคนในสังคม      
การจัดการศึกษาที่ดีจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนความตองการของ
บุคคลและประเทศชาติ การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ       
และมีความสามารถที่จะปรับตัวไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคมและสิ่งแวดลอม 
การศกึษาทีเ่ปนไปในแนวทางทีถู่กตองเหมาะสมกบัสภาพความตองการทางเศรษฐกจิ    สังคม  การเมือง  
และวฒันธรรมของประเทศจะสามารถสรางสรรคความเจรญิกาวหนาใหแกสังคมไทย         ทัง้ยงัสราง
ความสมดลุและความกลมกลนืของการพฒันาระหวางดานตางๆ ได  (สํานกันายกรฐัมนตร,ี สํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ  2546 : 1) การจดัการศกึษาทีเ่ขมแขง็ถือวาเปนหวัใจของประเทศชาต ิ 
เพราะประเทศชาติจะรุงเรืองหรือลมสลายหรือไมขึ้นอยูกับการศึกษา ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2543 : 
ปกหลัง)    ความวา

“งานดานการศึกษา    เปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ  เพราะความเจริญและ
ความเสื่อมของชาตินั้น  ขึ้นอยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ    จึงตองจัดงานดานการศึกษา
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น”

การจดัการศกึษาใหกบัเยาวชนจงึถือเปนเรือ่งสาํคญั  ถาหากการศกึษาสามารถสรางสรรค
คนไทยใหเปนคนที่มีคุณภาพจะเปนแรงผลักดันสําคัญที่สรางสังคมไทยใหเจริญรุงเรืองเปนสุข        
ยั่งยืน  มั่นคง สันติ และพัฒนาประเทศใหมีขดีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สามารถ
ทัดเทียมกับนานาประเทศได  ดังที่ แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2559)   มีการดําเนินการ
ตอเนื่องในดานแนวคิดที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวตน สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม     พัฒนาคนให
สามารถปรับตัวอยางรูเทาทันไดรวดเร็ว  มุงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  เปดโอกาสให
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คนไทยทกุคนสามารถคดิเปน   ทาํเปน   มเีหตผุล     มคีวามคดิริเริม่สรางสรรค       สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต   
เพือ่เสรมิสรางสมรรถนะและขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศใหกาวตามโลกอยางรูเทาทนั

ประเทศไทยไดตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏรูิปการศกึษา  โดยเฉพาะอยางยิง่ในดาน
คณติศาสตรและวทิยาศาสตร  ดงัจะเหน็ไดจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  ซ่ึงมี
ความมุงหมายทีจ่ะพฒันาคนไทยใหมคีวามรูและทกัษะดานคณติศาสตร  วทิยาศาสตร  เทคโนโลย ี 
และใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกาย  จติใจ  สตปิญญา  ความรู  และคณุธรรมจรยิธรรม  (สํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ  2542  : 12 – 13)  วชิาคณติศาสตรถือวาเปนวชิาทีม่คีวามสาํคญัยิง่
เพราะเปนศาสตรทีต่องอาศยัขอเทจ็จรงิ  หลักการ  วธีิการ  เหตแุละผล  เปนปจจยัสําคญัในการพจิารณา
หาขอยตุ ิ วชิาคณติศาสตรจงึเปนวชิาทีม่บีทบาทสาํคญัตอการพฒันาความคดิของผูเรียนใหเปนคนทีค่ดิ
อยางมเีหตผุล  คดิอยางมรีะบบและเปนเครือ่งมอืในการพฒันาความกาวหนาของแขนงวชิาตางๆ ทัง้
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เศรษฐศาสตร  ภมูศิาสตร  และดานสงัคมวทิยา  ซ่ึงลวนแตอาศยั
หลักทางคณติศาสตรเปนพืน้ฐานทัง้สิน้  (ยพุนิ  พพิธิกลุ  2539 : 1)  นอกจากนีย้งัชวยสรางคณุลักษณะ
ที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เชน ทาํใหเปนคนชางสังเกตรูจักคิดอยางมีเหตุผล  สามารถ
วเิคราะหปญหาและแกไขปญหาไดด ี  ตลอดจนสามารถสือ่สารความคดินัน้ออกมาอยางมรีะบบ  มี
ความประณตีละเอยีดถ่ีถวน  (วรรณ ี โสมประยรู  2524 : 5, อางถงึใน ธิภารตัน  พรหมณะ   2546 : 2)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ในมาตราที่ 22 และ 24  ไดกําหนดใหมี
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหมที่เนนผูเรียน
เปนสาํคญั  ใหผูเรียนไดเรียนอยางมคีวามสขุ  มสีวนรวมในการเรยีนรูทกุขัน้ตอน      ไดพฒันาสมอง
สมดุลทั้งซีกซายและซีกขวา  และพัฒนาสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ     จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรม
ใหสอดคลองกบัความถนดัและความสนใจของผูเรียน       โดยคาํนงึถึงความแตกตางระหวางบคุคล 
และฝกทกัษะกระบวนการคดิใหผูเรียนเรยีนรูจากประสบการณจริง  คดิวเิคราะหและแกปญหาอยางมี
เหตุผล  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ   ซ่ึง
สอดคลองกบัหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  (กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวชิาการ 2544 : 4)    
ที่ไดกําหนดจุดมุงหมายเกี่ยวกับสาระการเรียนรูคณิตศาสตรวาเนนทักษะกระบวนการในการคิด  
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต    ดวยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร จึงตองคํานึงถึงความสมัพนัธระหวางเนือ้หาและการนาํไปใชในชวีติประจาํวนั      เพือ่ให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตลอดจนตองสอนใหผูเรียนเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร  และมี
ความสามารถในการแกปญหา การวางพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตรแกนักเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศกึษาจงึเปนเรือ่งทีสํ่าคญั เพราะเปนการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีมุ่งพฒันาผูเรียนใหมทีกัษะพืน้ฐาน
ในการเรียนรูซ่ึงจะสงผลตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นตอไป  การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
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คณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น  จะตองมคีวามสมดลุระหวางสาระทางดานความรู ทกัษะกระบวนการ 
ควบคูไปกบัคณุธรรม จริยธรรมและคานิยม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ก : 3) ดังนี้

1.  มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวน     และการดําเนินการ 
การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะหขอมูล และความนาจะเปน  พรอมทั้งสามารถนําความรู
นั้นไปประยุกตได

2.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ

3.  มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ      มีระเบียบวินัย       มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ไดเนนการจัดการศึกษาโดยกําหนด
มาตรฐานการเรยีนรูในการพฒันาผูเรยีนตามระดบัพฒันาการของผูเรียน  และกาํหนดสาระการเรยีนรู
หลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  ในการจัดการเรียนรูผูสอนควรบูรณาการสาระตางๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 ก : 1 – 5 )  สําหรับสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ   สาระที่ 2  การวัด   
สาระที่ 3  เรขาคณิต    สาระที่ 4  พีชคณิต    สาระที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน   และ
สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร    สําหรับสาระที่มีความสําคัญและมีเนื้อหาที่
ครอบคลมุสาระทกุสาระ  สามารถนาํไปใชในชวีติประจาํวนั  ไดแก     สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร    ประกอบดวย 5 มาตรฐานการเรียนรู    คือ     ความสามารถในการแกปญหา  
ความสามารถในการใหเหตุผล  ความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  คณิตศาสตรยังเปนศาสตรแหงการคิด
และเครื่องมือสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสมอง     จุดเนนของการเรียนการสอนจึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนจากการเนนใหจดจําขอมูลทักษะพื้นฐานเปนการพัฒนาใหผูเรียนไดมีความเขาใจใน
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร มีทักษะพื้นฐานเพียงพอในการนําไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหม ๆ (วรณัน  ขุนศรี 2546 : 74 – 75)
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หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรยังมุงเนนใหนักเรียนฝกฝนการแกปญหา  เพื่อที่จะใหนักเรียน
ไดพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการแกปญหา  ส่ังสมประสบการณที่ดีเกี่ยวกับการแกปญหาตาม
ระดับความสามารถของแตละคน การแกปญหาเปนหัวใจของคณิตศาสตร  (Lester 1977 : 12) ทั้งนี้
เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห และเปนเครื่อง
ชวยประยุกตศักยภาพเหลานั้นไปสูสถานการณใหม  การแกปญหาชวยใหนักเรียนรูขอเท็จจริง 
ทักษะ  ความคิดรวบยอดและหลักการตางๆ โดยแสดงการประยุกตใชในคณิตศาสตรเองและ
สัมพันธกับสาขาอื่นๆ (Bell 1978 : 331)  การแกปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่นักเรียนทุกคน
จะตองเรยีนรู เขาใจ  สามารถคดิเปนและแกปญหาได  เพือ่จะนาํกระบวนการนีไ้ปใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวันตอไป  เพราะการที่ไดฝกแกปญหาจะชวยใหนักเรียนรูจักคิด มีระเบียบขั้นตอนใน
การคิด    รูจักคิดอยางมีเหตุผล     และรูจักตัดสินใจอยางฉลาด      การแกปญหาเปนการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับความรูความเขาใจและการดําเนินการโดยใชขอมูลที่
กาํหนดให  ซ่ึงผูเรียนตองทาํความเขาใจปญหาและวเิคราะหขอมลูทีม่อียูเพือ่วางแผนในการแกปญหา
และตรวจสอบความถูกตองตลอดจนความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได     ดังนั้น   ความสามารถ
ในการแกปญหาจึงเปนมาตรฐานที่สําคัญซึ่งอยูในสาระที ่ 6   เรือ่งทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่ควรจะพัฒนากอนมาตรฐานอื่น   และในการแกปญหาดังกลาว จําเปนตองอาศัย
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร เพราะการสื่อสารทางคณิตศาสตรจะเปนสะพาน
เชื่อมโยงสาระความรูหรือแนวคิดที่เปนนามธรรมไปสูรูปธรรมในรปูของสญัลักษณเพือ่แสดงแนวคดิ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาและนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจ (Kennedy   and    Tipps   1994 : 181 ,    
อางถึงใน ศิริพร  รัตนโกสินทร  2546 : 2)

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (2544 : 197 – 198)  ไดกลาวถึง
การสื่อสารทางคณิตศาสตรวา เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักวเิคราะหปญหา  สามารถเขยีนปญหาใน
รูปแบบของตาราง กราฟ หรือขอความ เพื่อส่ือสารความสัมพันธของจํานวนเหลานั้น  ขั้นตอน
ในการดําเนินการเริ่มจากการกําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนวิเคราะห  กําหนดตัวแปร  เขียน
ความสัมพันธของตัวแปรในรูปของสมการหรืออสมการตามเงื่อนไขที่โจทยกาํหนด  และดาํเนนิการ
แกปญหาโดยใชวธีิทางพชีคณติ  ดงันัน้  โจทยปญหาคณติศาสตรจงึเปรยีบเสมือนเปนเครือ่งมอืในการฝก
ใหนกัเรยีนมทีกัษะทีจ่ะสามารถคดิแกปญหาเกีย่วกบัคณติศาสตรและสือ่สารทางคณิตศาสตรใหผูอ่ืน
เขาใจโดยการใชภาษา สัญลักษณหรือส่ือตางๆ เชน รูปภาพ  ตาราง  กราฟ  เพือ่นาํเสนอแนวคดิ 
อธิบายแนวคิด  แสดงความหมายและความสมัพนัธของแนวคดิทางคณติศาสตรของตนใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดอยางถูกตอง แลวนําความสามารถที่เกิดขึ้นถายโยงไปสูความสามารถในการคิดแกปญหาอื่นๆ 
ที่ไมใชคณิตศาสตรได   และเพื่อใหการจัดการศึกษาคณิตศาสตรบรรลุตามจุดหมายดังกลาว  และ
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เหมาะสมกบัยคุสมยัปจจบุนั  สภาพการเรยีนการสอนคณติศาสตรทีผ่านมา นกัเรยีนจะเกดิการพัฒนา
ไดดเีฉพาะในทกัษะการคดิคาํนวณ    แตเมือ่พบโจทยปญหานกัเรยีนมกัจะมปีญหาในเรือ่งการวิเคราะห
โจทย      การหารปูแบบแนวคดิในการแกโจทยปญหา    และการเขยีนอธบิายแนวคดิเพือ่ส่ือสารโดย
ใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรใหผูอ่ืนเขาใจ ดวยเหตนุีสํ้านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหงชาติ (2539 ก : 1) จึงไดวิเคราะหพฤติกรรมทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยกําหนดให
สมรรถภาพการแกโจทยปญหาเปนสมรรถภาพหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร

ในป 2538 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับ
สมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  (International  Association  for  the  
Evaluation  of  Education  Achievement  หรือเรียกยอวา  IEA.)     ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณติศาสตรและวทิยาศาสตรของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่3 – 4  ของประเทศสมาชกิ ในดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของประเทศไทย พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
จัดอยูในระดับที่ 17  จากจํานวน 24 ประเทศ  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จัดอยูใน
ระดับที่ 22 จากจํานวน 26 ประเทศ    และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม  พบวา  มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยนานาชาติ ขณะเดียวกันก็พบวา คุณภาพการเรียนการสอนและความสามารถของ
นักเรียน  โดยภาพรวมยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจมาโดยตลอด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  2540 ก : 37)    นอกจากนี้เมื่อวิเคราะหผลการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก  (International  
Mathematics  Olympiad)  ตัง้แตป 2538 – 2542  พบวา ประเทศไทยจดัอยูในอนัดบัที ่56  จากทัง้หมด 
83 ประเทศ  ซ่ึงคะแนนจัดอยูในกลุมต่ํา  ผลการแขงขันของนักเรียนไทยต่ํากวาทั้ง 5 ประเทศ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน ไดแก ประเทศจีน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลี  ประเทศเวียดนาม  และประเทศ
สิงคโปร (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 : 13 – 17)

นอกจากนี ้ จากผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิ       (National  Test)     ในป
การศึกษา  2546   โดยกรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ   พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
ในกลุมโรงเรียนเขาขลงุซ่ึงม ี 10 โรงเรยีน   มผีลคะแนนเฉลีย่รอยละวชิาคณติศาสตรต่าํกวาวชิาภาษาไทย  
จาํนวน 9 โรงเรียน         ซ่ึงรวมทัง้โรงเรยีนวดัเขาขลงุดวย      และจากผลการประเมนิคณุภาพการศึกษา
ระดับชาติ  (National  Test)   ระหวางปการศึกษา  2544 – 2546     ของโรงเรียนวัดเขาขลุง     พบวา      
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3   มผีลคะแนนเฉลีย่รอยละวชิาคณติศาสตรต่าํกวาวชิาภาษาไทยเปนเวลา
ถึง 3 ปติดตอกัน  โดยคะแนนเฉลี่ยรอยละวิชาภาษาไทยปการศึกษา 2544 – 2546  คือ 85.76 , 74.80 
และ 54.57    ตามลาํดบั   สวนคะแนนเฉลีย่รอยละวชิาคณติศาสตร ปการศกึษา 2544 – 2546 พบวา  
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  77.58 , 55.20 และ 39.83   ตามลําดับ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ราชบรีุ เขต 2 :  2546)   ซ่ึงมคีะแนนเฉลีย่รอยละต่าํลงเรือ่ย ๆ  และต่าํกวาเกณฑทีโ่รงเรยีนกาํหนดไว  คอื 
รอยละ 80  และจากการพจิารณาผลการเรยีนรูของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  ของโรงเรยีนวดัเขาขลงุ    
ในปการศกึษา   2544 – 2546  พบวา  ผลการเรยีนรูวชิาคณติศาสตรมคีะแนนเฉลีย่รอยละ 77.55 , 79.94 
และ 70.00  ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมวิชาอ่ืนๆ     และเมื่อพิจารณาผล
การเรยีนรูวชิาคณติศาสตร   ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3    โรงเรยีนวดัเขาขลงุ  อําเภอบานโปง 
จงัหวดัราชบรีุ ปการศกึษา 2546   โดยแยกตามรายสมรรถภาพ  พบวา ผลการเรยีนรูของนักเรียนดาน
ทักษะการคิดคํานวณ  ดานความรูความเขาใจ  และดานการแกโจทยปญหา  มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ  82.11  , 66.05  และ 53.68  ตามลาํดบั    ซ่ึงผลการเรยีนรูดานการแกโจทยปญหามคีะแนนเฉลีย่
รอยละอยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับสมรรถภาพดานอื่นๆ     และต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 
รอยละ  80  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหากอนความสามารถ
ดานอื่นๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนวิสัยทัศนของโรงเรียนวัดเขาขลุงที่วา    “โรงเรียนวัดเขาขลงุ  
เปนโรงเรยีนแหงการเรียนรู  มุงสูการพฒันาทกัษะทางคณติศาสตร  มมีาตรฐานดานวนิยั  สรางนสัิย
รักษส่ิงแวดลอม  พรอมสมัพนัธชุมชน”

จากการสัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตรในทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัดเขาขลุง     ไดให
ความคิดเห็นวานักเรียนมีปญหาดานการแกโจทยปญหา  ขาดทกัษะในการสือ่สารทางคณิตศาสตร    
มีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงเกดิจากสาเหตหุลายประการ ดงันี้ ครใูชรูปแบบการสอนแบบ
อธิบายและยกตวัอยางบนกระดาน  ใหนกัเรยีนฝกทาํตามตวัอยาง   โดยไมมส่ืีอการสอนหรอืกจิกรรมที่
ใหนกัเรยีนไดฝกคดิแกปญหารวมกนั เพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการแกปญหาจะใหนกัเรยีนบางคนออก
ไปแสดงวิธีหาคําตอบบนกระดาน    นักเรียนคนอืน่  ๆ สังเกตการทาํงานของเพือ่น  และทาํความเขาใจ
ไปพรอมๆ กนัทัง้หอง  ครูตัง้คาํถามใหนกัเรยีนตอบพรอมกนั  เมือ่เหน็วานกัเรยีนตอบไดถูกตอง  จงึ
สรุปเนือ้หาแลวใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหัด  พบวา นกัเรยีนไมเขาใจมโนมตแิละกระบวนการแกปญหา 
นักเรียนบางคนอานโจทยแลวไมเขาใจ   ทาํใหไมสามารถใชภาษาเขยีนในการอธบิายแนวคดิทาง
คณติศาสตรของตนเพือ่ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจได  จากความคดิเหน็ของคร ูพบวา การสอนคณิตศาสตร
โจทยปญหาเปนเรือ่งยาก   เพราะนกัเรยีนมพีืน้ฐานทางคณติศาสตรไมด ี  มคีวามพรอมในการเรยีน
ตางกนั   ขาดการทาํกจิกรรมรวมกนัเปนกลุม  ไมมกีารพดูคยุชวยเหลือกนัในการเรยีน  การแลกเปลีย่น
เรียนรูจงึไมเกดิขึน้    จากสาเหตตุางๆ ทีก่ลาวมาสรปุไดวามาตรฐานทีค่วรจะไดรับการพฒันากอน
มาตรฐานอืน่ๆ ไดแก ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร    
ซ่ึงวิธีในการพัฒนาความสามารถดังกลาวนี้คือการจัดการเรียนรู  เพราะที่ผานมาครูยังใชวิธีการจัด
การเรยีนรูทีย่ดึครเูปนศนูยกลางในการบรรยายหรอือธิบายเปนสวนใหญ นกัเรยีนไดแตปฏิบตัติามคาํสัง่
ของครเูปนหลัก ทาํใหนกัเรยีนขาดความมัน่ใจในตนเอง  ขาดความเปนผูนํา    ขาดความสามารถใน
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การสือ่สารหรืออธิบายความคดิของตนเองดวยภาษา สัญลักษณทางคณติศาสตรใหผูอ่ืนเขาใจได ดงันัน้ 
ครูจึงควรปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกคิดและ
วิเคราะหแกปญหา   ใชภาษา  สัญลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่ความคดิของตนเองออกมาใหผูอ่ืน
เขาใจ  แลวถายทอดออกมาเปนภาษาเขยีนที่มีความชัดเจนรัดกุม  ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดฝก
ทําขอสอบแบบเติมคําตอบและขอสอบที่แสดงวธีิการคดิและวธีิทาํใหมากขึน้   (สุวพร  เซ็มเฮง และ 
สิริพร  ทพิยคง 2540 : 62 – 76)   สวนเครื่องมือหรือวิธีการที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถใน
การแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรเพื่อนําเสนอแนวคิดดังกลาว   คือ     การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ   เปดโอกาสใหนักเรียนไดช้ีแจงแนวคิด   
อธิบายเหตุผลและรับฟงแนวความคิดของผูอ่ืนจากการแกโจทยปญหา (สมเดช  บุญประจักษ 2540 :  
45 – 47)   สําหรับการจัดการเรียนรูที่สามารถชวยใหนกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกโจทยปญหานัน้
มอียูหลายวธีิ เชน  การจดัการเรยีนรูแบบมสิซร่ีู  เปนการจดัการเรยีนรูที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนสําคัญ  โดยใชการสอนที่มีประสิทธิภาพ 6  ขั้นตอน  คือ    การเริ่มบทเรียน  การพัฒนาบทเรียน  
การฝกปฏิบัติรายบุคคล    การใหการบาน   การสรุปบทเรียน  และการทบทวนบทเรียน     การจัด
การเรยีนรูแบบเทคนคิ 4 คาํถาม  เปนการจดัการเรยีนรูทีมุ่งใหนกัเรยีนไดเรยีนรูขัน้ตอนการแกโจทย
ปญหาไปใชในการคนควาหาคาํตอบ  ดวยคําถาม   4   ขัน้ตอน   คอื    1.) โจทยกาํหนดอะไรมาใหบาง    
2.) โจทยตองการใหหาอะไร   3.) จะตองหาอยางไร  และ 4.) จะหาสิง่ทีโ่จทยตองการไดอยางไร   
การจดัการเรยีนรูแบบแผนผงัตนไม 5 ลําดบัขัน้  เปนการจดัการเรยีนรูทีด่าํเนนิการสอนตามรปูแบบ
การสอนแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น  โดยมุงใหนักเรียนวิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
โจทยกับคําตอบที่ตองการทราบ    เร่ิมตนสอนโดยใหนักเรียนอานโจทยปญหาและแตงโจทยปญหา
ใหมและตัดคําที่ไมจําเปนออกไปใหเหลือแตคําสําคัญ  จากนั้นใหนักเรียนวิเคราะหโจทยที่กําหนด
ใหวาโจทยกําหนดอะไรมาให  และตองการทราบอะไร  และใหนักเรียนสรางความสัมพันธของ
ขอคําถามที่โจทยกําหนดให  แปลงโจทยเปนประโยคสัญลักษณ      และคํานวณหาคําตอบ   การจดั
การเรยีนรูตามเทคนคิการสอนของนชุุม   เปนการจดัการเรยีนรูทีมุ่งพฒันาทกัษะการแกโจทยปญหาโดย
ใชบัตรชี้แนะใหนักเรียนตอบคําถามวาโจทยตองการทราบอะไร จากนั้น  ใหนักเรียนอานออกเสยีง
โจทยทีก่าํหนดใหแลววเิคราะหเพือ่เลือกวธีิการแกปญหาดวยการวาดภาพหรอืเขยีนแผนผงั        การจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน เปนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันโดยเรียนเปน
กลุมยอยกลุมละ 4 – 5 คน ที่คละความสามารถ คอื  เกง  ปานกลาง  ออน    ไมใชเปนการจดัการเรยีนรู
โดยใหนกัเรยีนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติที่ครูใชเปนประจํา  แตจะตองเปนการเรียนรูรวมกัน
อยางจริงจังของสมาชิกกลุมทกุคน  ครูจะตองตดิตามดแูลการเรยีนรูและปฏบิตังิานกลุมของนกัเรยีน
ตลอดเวลา  ใหทกุคนรบัผิดชอบตอผลงานของตนเองและของกลุม    ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น  ชวยเหลือพึ่งพากัน  ยอมรับกันและกัน  รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหสามารถ
เรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด    (วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 166)     โดยมีขัน้ตอนการสอน คอื 
1.) ขัน้เตรยีมผูเรยีน  ทบทวนความรูเดมิ  2.) ขัน้สอน  อาจนาํกระบวนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพของ
นกัการศกึษาหรอืจากผลการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแบบตางๆ มาปรับใชได  3.) ขัน้กจิกรรมกลุม 
โดยใหทกุกลุมชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรยีน 4.) ขัน้การทดสอบหรอืแขงขนัมกีารทดสอบยอย
เพื่อประเมินการเรียนรูและศึกษาความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งเปนรายบุคคลและ
เปนกลุม      หรือการใชเกมการแขงขันทางวิชาการสําหรับเด็กที่มีความสามารถระดับเดียวกัน    
5.) ขั้นสรุป  ประเมินผลการเรียนรูและมอบรางวัล

จากการศกึษาผลการวจิยัของสมเดช  บญุประจกัษ  (2540 : บทคดัยอ) พบวา นกัเรียนกลุมที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน    มีศักยภาพทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา  การให
เหตผุล   และการสือ่สารทางคณติศาสตรสูงกวานกัเรยีนทีเ่รียนดวยวธีิสอนตามปกต ิ  และจากการตรวจ
ผลงานและการสงัเกตระหวางเรยีนของกลุมทดลอง พบวา ดานการแกปญหานักเรียนสามารถแกปญหา
ไดดีขึ้น  ดานการใหเหตุผลนักเรียนสามารถสรุปและอธิบายเหตุผลในการดาํเนนิการแกปญหา  ใช
เหตผุลยนืยนัคาํตอบทีห่าได  และดานการสือ่สารทางคณติศาสตรนกัเรียนสามารถนาํเสนอแนวคดิได
ชัดเจนขึน้       สวนฉววีรรณ  แกวหลอน  (2540 : บทคดัยอ)  พบวา    นกัเรียนกลุมทีเ่รียนดวยการจดั
การเรียนรูแบบรวมมือกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู   อีกทัง้ยงัมคีวามคดิเหน็ทีด่ตีอการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มคีวามมัน่ใจในการเรยีน    
และมคีวามรูสึกรักและเขาใจเพือ่นมากยิง่ขึน้  ซ่ึงสอดคลองกบัผลการวิจัยของ  อรุณศรี  เหลืองธานี  
(2542 : บทคัดยอ)  พบวา เมื่อนําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไปใชในการดําเนินการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแลว  นกัเรยีนมกีารพฒันาความสามารถในการแกโจทยปญหาทัง้  3    ดาน   
คือ   ความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา   ความสามารถในการหาวิธีการแกโจทยปญหา 
ความสามารถในการหาคําตอบที่คํานึงถึงความเปนไปไดในชวีติจรงิ  นกัเรยีนทกุคนผานเกณฑตาม
จดุประสงคการเรยีนรู  ของกรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร   การเรยีนรูดวยวธีิดงักลาว  ชวยใหผูเรียน
เกิดความภาคภูมิใจ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีความรับผิดชอบ
รวมกันในการเรียนรู  ทําใหนักเรียนเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน  มีความเขาใจถึงความสามารถ
ของแตละบคุคลทีแ่ตกตางกนั  มคีวามรูสึกทีด่ตีอกนั  ทาํใหนกัเรยีนเกดิการยอมรบัซึง่กนัและกนั  สงผล
ใหเกดิการเรยีนรูขึน้ในชัน้เรยีนและสงเสรมิความสมัพนัธอันดรีะหวางผูเรยีน  ทาํใหนกัเรยีนมคีวามรูสึก
ทีด่ตีอวชิาคณติศาสตร  และผลการวิจัยของปราณ ี จงศร ี  (2545 : บทคดัยอ)    พบวา  การจดัการเรยีนรู
แบบรวมมือกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนสูงสุด 
การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั (Cooperative   Learning)  เปนการจดัการเรยีนรูทีช่วยใหผูเรียนมี
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ความกระตอืรือรน  และมโีอกาสไดเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  โดยสมาชิกในกลุมจะชวยกันเรียนรูหรือ
รวมกันทํากิจกรรมจนประสบผลสําเร็จ    สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นได

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative  Learning) คือ  การจัดการเรียนการสอน
โดยผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4 – 6 คน  โดยสมาชิกในกลุมจะชวยกนัเรยีนรูหรือรวมกนัทาํ
กจิกรรมจนบรรลผุลสําเรจ็   เปนการจดัการเรยีนรูทีช่วยใหผูเรียนมคีวามกระตือรือรน  มีความตระหนัก
ในการพัฒนาตนเองและกลุมใหประสบผลสําเร็จ  สามารถพฒันาผลการเรยีนรูของผูเรยีนใหสูงขึน้ได  
และยงัเกดิผลพลอยไดคอื  ผูเรยีนจะมคีวามสมัพนัธกบับคุคลอืน่ดขีึน้    พฒันาการทางสงัคมของผูเรียน
ดีขึ้น   และยังทําใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความเคารพในตนเอง  รูถึงคุณคาของตนเอง
อีกดวย  (Slavin  1990 , อางถึงใน  วชัรา  เลาเรยีนด ี 2548 : 102)

จอหนสันและคณะ (Johnson  and  Johnson  1987 : 23-24 ,อางถึงใน  ชีวพร  ตปนียากร
2538 : 10 – 11)  ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไว ดังนี้

1.  สมาชิกกลุมมีความแตกตางกนั    ซ่ึงอาจจะเปน    เพศ     อายุ       เชื้อชาติ  หรือ
ความสามารถทางการเรียน

2.  สมาชกิกลุมมคีวามรบัผิดชอบทัง้ตอตนเองและตอกลุม  ในการทาํงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ใหประสบผลสําเร็จ

3.  สมาชกิกลุมมปีฏิสัมพนัธตอกนั มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกัน
จนบรรลุผลสําเร็จ  รับฟงเหตุผลของสมาชิกกลุม

4. สมาชกิกลุมใชพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมและทกัษะทางสงัคมในการทาํงานกลุม
รวมกัน

ดวยเหตุผลดังกลาว   ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนสาระคณิตศาสตร  จงึมคีวามสนใจศกึษาวจิยั
เพือ่พฒันาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณิตศาสตร  ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน    โดยศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3  เพราะนกัเรยีน
ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3 มคีวามพรอมในดานพืน้ฐานการคดิคาํนวณ  การบวก  การลบ  การคูณ  และ
การหาร  รวมทั้งการอานจบัใจความสาํคญั  การเขยีนประโยคสัญลักษณ  ซ่ึงเปนพืน้ฐานทีจ่าํเปนใน
การเรยีนเร่ืองโจทยปญหาคณติศาสตร    อีกทัง้ยงัเปนชัน้ทีอ่ยูในชวงชัน้ที ่ 1   ทาํใหสามารถพฒันา
ความสามารถในการแกโจทยปญหาและความสามารถในการสือ่สารไดตอไปในอนาคต  สําหรับเหตผุล
ที่เลือกวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเนื่องจากการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถนาํมาจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนที่มี
ความสามารถตางกนั    คอื    เกง    ปานกลาง    ออน    ซ่ึงอยูรวมกนัเปนกลุมยอยมสีวนรวมในกิจกรรม
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การเรยีนการสอนและทาํงานรวมกนั สมาชกิมกีารพดูคยุและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการทาํกจิกรรม
ตาง  ๆ  นกัเรยีนทีเ่รียนออนไดรับการเอาใจใสจากครหูรือเพือ่นและชวยกนักระตุนใหมคีวามกระตือรือรน
ในการเรยีนตลอดเวลา   นกัเรยีนจะไดรับความรูจากเพือ่นโดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกัน
โดยใชภาษาในการสื่อสาร  และยังทําใหเกิดความสนกุสนานในการเรยีน  ซ่ึงเปนผลทาํใหนกัเรยีน
อยากเรยีนมากขึน้  ดงัทีย่งั (Young 1972 : 603) ไดกลาววา การเรียนรูจากกันและกันของนักเรียนจะ
ทําใหเกิดความเขาใจไดดกีวาการเรยีนจากคร ู เพราะการที่นักเรียนไดพูดจาสื่อสารกันนั้น  ส่ือ
ความเขาใจไดดแีละเหมาะสม   เนือ่งจากวยัของผูเรียนใกลเคยีงกนัมากกวาวยัของคร ู  สําหรับการจดั
การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัไดมกีารพฒันารปูแบบทีน่าสนใจไวหลายรปูแบบ  ไดแก  การจดัการเรียนรู
แบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student  Team - Achievement  Division : STAD) การจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)   การจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมชวยพัฒนารายบคุคล (Team  Assisted  Individualization : 
TAI) สามารถนาํมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรได  แตแตกตางกันที่
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student  Team - Achievement  Division : STAD) จะมีการทดสอบยอย  
เทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT) จะมีเกมการแขงขัน  และเทคนิคกลุม
ชวยพัฒนารายบุคคล (Team  Assisted  Individualization : TAI) สมาชกิของแตละกลุมทาํการจบัคูกนั
เพือ่ทาํกจิกรรมรวมกนั  และจะมกีารทาํแบบทดสอบ 2 ฉบับ  ถาสอบผานฉบับแรกตามเกณฑที่
กาํหนดจงึจะทาํแบบทดสอบในฉบบัทีส่อง  เปนรูปแบบการสอนทีอ่อกแบบขึน้เพือ่ชวยเหลือผูเรียนที่
มปีญหาในการเรยีนคณติศาสตร       การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคผสมผสานการอานและ
การเขยีน (Cooperative Integrated Reading And Composition : CIRC)  มคีวามมุงหมายทีจ่ะมาใชใน
การสอนอานและสอนเขยีน การจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจิกซอร II (Jigsaw II) อรอนสัน 
(Elliot Aronson)  มคีวามเหมาะสมกับวิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย  เชน  สังคมศึกษา วรรณคดี 
รวมทั้งวิชาอ่ืนๆ ที่เนนการพัฒนาความรู    ความเขาใจมากกวาวิชาหมวดทักษะ  ดังนั้น ผูวจิยัจงึ
เลือกการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์   (Student  Team - Achievement  
Division : STAD)     และการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมแขงขนั (Team  Games -
Tournament : TGT) ดวยเหตผุลทีว่าการจดัการเรยีนรูทัง้สองเทคนคิมวีธีิการและขัน้ตอนคลายคลึงกัน 
สามารถนาํมาใชสอนสลบักนัได  จะทาํใหบรรยากาศในการเรยีนสนกุสนานและไมเกดิความเบือ่หนาย
ในกิจกรรมที่ซํ้าซาก  (ศรีภรณ  ณะวงศษา 2542 : 81) โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมแขงขนั (Team  Games - Tournament : TGT)  สําหรับการจัดการเรียนรู
ในเรือ่ง  โจทยปญหาการบวก  โจทยปญหาการลบ     เพราะเปนเรือ่งทีใ่ชขัน้ตอนในการคดิไมซับซอน   
ไมเสียเวลาในการคิดมากเกินไป    สามารถใชเวลาในการแขงขันซ่ึงมีจํากัดในการหาคําตอบได  
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และใชวิธีการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์  (Student  Team - Achievement  
Division : STAD)  สําหรับการจดัการเรยีนรูในเรื่องโจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  และ
โจทยปญหาระคน  เพราะเปนเรื่องที่ตองใชขั้นตอนในการคิดที่ซับซอน  นักเรียนตองการเวลาและ
สมาธิในการคิด  ดังนั้น จึงเปนการเหมาะสมที่จะใหนักเรียนทําแบบทดสอบดวยตนเอง  โดยไมตอง
แขงขันกับใคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกัน (Cooperative  Learning)  เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (Cooperative  Learning)  เปนการจัดการเรียนรูที่มี

จุดมุงหมายของการเรียนรวมกันของกลุม  ความสําเร็จของกลุมขึน้อยูกบัความรวมมอืกนัของสมาชกิ
ภายในกลุม  การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัไดรับการพัฒนาขึ้นในหลายรูปแบบเพื่อความเหมาะสม
กับการเรียนรูตางๆ      ซ่ึงสลาวิน  ( Slavin  1995 : 71 – 128)        ไดพัฒนารูปแบบที่นาสนใจไว
หลายรปูแบบ   ในการวจิยัครัง้นีผู้วจิยัใชการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัโดยใชเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD) และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค
กลุมแขงขัน (Team  Games - Tournament : TGT)    มาใชในการสอนเรือ่ง โจทยปญหา     ทัง้นีเ้พราะ
เปนการจดัการเรยีนรูทีเ่หมาะสมกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร เพราะคณิตศาสตร
เปนวชิาทีม่เีนือ้หาสวนใหญตอเนือ่งกนั  ไมสามารถแบงเปนหวัขอยอยๆ ใหนกัเรยีนแยกไปศกึษาได
และการใหนักเรียนศึกษาบทเรียนเพียงลําพังเปนสิ่งที่ยากที่นักเรียนจะเขาใจบทเรียนเองอยางลึกซึ้ง  
เพราะความรูแตละเรื่องจะเปนพื้นฐานในการเรียนเรื่องตอไป จงึจาํเปนตองคาํนงึถึงผลการเรยีนรู
รายบุคคลของนักเรียน  เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดแลวจึงฝกทักษะ  ซ่ึงการใหนักเรียนเรียนรู
เปนกลุมและฝกทักษะเปนกลุมจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางกระตือรือรน  นักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และไดมีโอกาสสื่อสารระหวางกัน    มีความรวมมือและประยุกตใช
เนื้อหาที่เรียนมาแลว   นอกจากนี้ 2 วิธีดังกลาวยังมีวิธีการและขั้นตอนคลายคลึงกัน     โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. การจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student  Team - Achievement
Division : STAD) เปนรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชา  และทุกระดับชั้น
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเปนสําคัญ  ในการจัดการเรียนการสอน
จะแบงผูเรียนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ ตางกัน  เร่ิมตนดวยครูนําเสนอ
บทเรียน  จากนั้นนักเรียนทุกคนก็รวมกันทํางานในกลุมของตน  ดวยความมั่นใจวาสมาชิกทุกคนจะ
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เรียนรูบทเรียนนั้นๆ หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนตองไดรับการทดสอบในเวลาพรอมกัน  ซ่ึงทําให
ชวยเหลือกันไมได  คะแนนจากการทดสอบจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของครั้งที่
ผานมา  คะแนนที่แตละกลุมไดรับจะขึ้นอยูกับระดับความสามารถที่ทําคะแนนไดเทาหรือมากกวา
ที่สอบเมื่อคร้ังกอน   กลุมใดไดคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไวจะไดรับการชมเชยหรือรางวัล

สําหรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student  Team -
Achievement  Division : STAD)   มีขั้นตอน (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 110 – 111) ดังนี้
 1. ขั้นนําหรือเตรียมความพรอมใหผูเรียน

1.1  บอกจุดประสงคการเรียนรู  และความสําคัญของการเรียนรูในเรื่องนั้น และ
ทบทวนวิธีรวมมือกันเรียนรู

1.2   เราความสนใจดวยการตั้งคําถามหรือสาธิต
 1.3   ทบทวนความรูเดิม หรือทักษะเดิมที่เรียนไปแลว

2.  ขั้นสอน  ควรดําเนินการดังนี้
    2.1  ใชเทคนิควิธีสอนแบบตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละ

สาระ
2.2   กิจกรรมการสอนและการเรียนรูควรเนนความเขาใจมากกวาการจํา
2.3  สาธิตทักษะ  กระบวนการ  อธิบายสาระความรูใหกระจางพรอมตัวอยางให

ชัดเจน
2.4    ตรวจสอบความเขาใจนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง
2.5    อธิบายคําตอบ  บอกสาเหตุที่ทําผิดและทบทวนวิธีทํา
2.6    สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอ่ืนเมื่อนักเรียนเขาใจเรื่องที่สอนไปแลว
2.7    ถามคําถามหลายระดับ และถามใหทั่วถึงทุกคน

3.  ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา
3.1  ฝกจากใบงานหรือใบกิจกรรมที่มอบหมาย
3.2  ฝกจากแบบฝกหัดที่กําหนด
3.3  ถามคําถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ

4.  กิจกรรมกลุม
4.1  มอบหมายใบงาน  ใบกิจกรรม ใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม  ทบทวน

วิธีการเรียนรู  และการประเมินผลการเรียนรูและการประเมินผลงานกลุม
4.2   ทบทวนบทบาทหนาที่และการปฏิบัติตนในการทํางานกลุมของสมาชิกกลุม
4.3   คอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุม และปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

ใหสมาชิกทุกคนรวมมือกันเรียนรู  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
4.4  ทําขอสอบยอยเปนรายบุคคล  (ใชเวลา  15 – 20 นาที)
4.5  ประเมินผลงานกลุมและการปฏิบัติงานกลุม
4.6  ครูตองคอยเนนย้ําเสมอวา    นักเรียนหรือสมาชิกกลุมทุกคนตองแนใจวา

สมาชิกทุกคนรูและเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจ   สมาชิกกลุมตองคอยเอาใจใสชวยเหลือแนะนํา
เพื่อนดวยความเต็มใจ

2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน (Team  Games - Tournament :
TGT) เปนรูปแบบการสอนที่คลายกับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD) แตเปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น   โดยการใช
การแขงขนัระดบักลุมแทนการทดสอบยอย  โดยในการจดัการแขงขนัของการเรยีนแบบรวมมอืกนันี้
จะจัดนักเรียนที่มีระดับความสามารถเทากันกับกลุมตางๆ แขงขันกัน  โดยการจัดทีมแขงขันใหม
ทีมกลุมเกง คือ นักเรียนเกงจากทุกกลุม  ทมีปานกลาง คอื นกัเรยีนปานกลางจากทกุกลุม และทมี
ออน คอื  นกัเรยีนออนจากทกุกลุม   นกัเรียนแตละทีมจะแขงขันกันตอบคําถามตามบัตรที่ไดและ
คะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนของแตละคนในกลุมทีม่คีวามสามารถเกง  ปานกลาง  ออนรวมกัน

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน (Team  Games - Tournament :
TGT) จะมกีารดาํเนนิการเรยีนการสอนตามลาํดบัขัน้เชนเดยีวกบักบัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (Student
Team - Achievement  Division : STAD)  และเทคนิครวมมือกันเรียนรูอ่ืนๆ คือ ครูตองดําเนินการ
สอนในสาระความรูหรือทักษะตางๆ ใหนักเรียนทั้งชั้นกอนจนแนใจวานักเรียนทุกคนรูและเขาใจ
สาระความรูนัน้หรอืรูและเขาใจแนวทางการปฏบิตัพิอสมควรกอนแลวจงึจดักลุมใหนกัเรยีนรวมมือกัน
เรียนรูตามใบงานหรือใบกิจกรรมที่เตรียมไวลวงหนาในแตละหนวยการเรียนรูหรือแตละชั่วโมง
ทีส่อน  และในขัน้ของการทาํแบบทดสอบเปนรายบคุคลของการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิ
กลุมผลสมัฤทธ์ิ (STAD) ครูจะใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล  แตการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมอืกนัเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)  นกัเรยีนจะไมทาํแบบทดสอบเปนรายบคุคล  แตจะแขงขนักัน
ตอบคําถามที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนแทน  โดยครูจะตองเตรียมคําถามใหนักเรียนตอบ  โดยอาจ
สรางขอคําถามใหมี 3 ระดับ คือ คําถามสําหรับเด็กเรียนเกง  เด็กเรียนปานกลางและเด็กเรียนออน
หรืออาจจะเปนขอคําถามคละกันทัง้ยากงาย  ใหแตละกลุมตอบคาํถามเหลานัน้  คาํถามเหมอืนกนักไ็ด
โดยใหเหมาะกบัความพรอมของนักเรียน  พรอมทั้งจําแนกเวลาในการทําแบบฝกหัดเพื่อการแขงขัน
แตละครั้ง  และการแขงขันนั้นไมจําเปนตองแขงขันทุกคาบเรียน  อาจจะแขงขันเมื่อเรียนจบหนวย
การเรียนก็ได  (วัชรา  เลาเรียนดี  2547 : 15 – 16)
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สําหรับการสื่อสารที่กลาวถึงมาแลวในตอนตน  เปนการสื่อสารทางคณิตศาสตรโดยใช
ภาษาพูดและภาษาเขียน  การพูดเกี่ยวกับคณติศาสตรเปนส่ิงสาํคญั     เพราะนกัเรยีนรูไดโดยผานการพดู
และการมปีฏิสัมพนัธกบัเพือ่นในกลุมชวยใหนักเรียนเกิดความรู    เรียนรูวิธีคิด     และมีความชัดเจน
ในสิ่งที่คิด    ฮอยเลส (Hoyles 1985 : 206 - 207) กลาววา การใหนักเรียนไดพูดอภิปรายระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน  ทําใหเขาเกิดการผสมผสานความรูไดอยางดี  แตละคนสามารถขยายแนวคดิ
ของกันและกันได  ซ่ึงจะชวยใหเกิดความชัดเจนในงานหรือกระบวนการทํางาน  ซ่ึงแลพแพน
และสแร็ม  (Lappan  and  Schram  1989 : 16)      ไดใหความเห็นสนับสนุนการอภิปรายวา
การอภิปรายแนวคิดและการปรับแตงแนวคิดจากการอภิปราย   ชวยพัฒนายุทธวิธีการแกปญหา
นักเรียนสามารถเรียนรูจากคนอื่นโดยการพูดและฟง สวนการเขียนเปนการสื่อสารที่มีคุณคาอีก
อยางหนึ่งเพราะจะชวยใหนกัเรยีนเกดิความชดัเจนในแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งราวหรอืปญหาทีก่ลาวถึง
และชวยในการพฒันาการรบัรูคณติศาสตรไดดขีึน้  การใหนกัเรยีนเขยีนวาเขาจะจดัการกบัปญหาอยางไร
นอกจากจะชวยใหนกัเรียนชัดเจนในความคิดแลว  ยังทําใหทราบวา    ครูก็ใหความสําคัญกับการคิด

ในการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    เรื่อง    โจทยปญหา      ซ่ึงในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีการเรียนการสอนเรื่องโจทยปญหาในเรื่องตางๆ   เชน     โจทย
ปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  โจทยปญหาระคน
โจทยปญหาการวัดความยาว  โจทยปญหาเรื่องเวลา   โจทยปญหาเรื่องการชั่งการตวง  โจทยปญหา
เร่ืองเงิน   เปนตน    แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนาํเนือ้หาเกีย่วกบั   โจทยปญหาการบวก    โจทย
ปญหาการลบ    โจทยปญหาการคณู    โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาระคน  ซ่ึงเปนโจทย
ปญหาที่มักพบในชีวิตประจําวันเสมอ  และมีความครอบคลุมโจทยปญหาเรื่องอื่นๆ จึงจําเปนตอง
มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโจทยปญหาเหลานี้  เพื่อใหนักเรียนสามารถนํามาประยุกตใช
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี

จากแนวคิดตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย       ดัง
แผนภูมิที่ 1
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

1.    ขั้นเตรียมผูเรียน
2.    ขั้นสอน
3. ขั้นกิจกรรมกลุม
4. ขั้นทดสอบ (STAD)  /
       ขั้นแขงขันตอบปญหา (TGT)
5.    ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล

1. ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร
2. ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน  ดานบรรยากาศ
การจัดกิจกรรม และประโยชน

4. พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมดาน
การแสดงความคิดเห็น ,  การรับฟง
ความคิดเห็น   ,การใหความชวยเหลือ
เพื่อนในกลุม ,ความรับผิดชอบตองาน
ในกลุม , การยกยองใหกําลังใจ

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และ
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ
(STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

4.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมในการเรยีนสาระคณติศาสตร   ของนกัเรยีนช้ัน
ประถมศกึษาปที ่ 3  ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และ
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
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คําถามการวิจัย
1.  ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน
(TGT)   หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนหรือไม

2.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน
(TGT) หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนหรือไม

3.  ความคดิเหน็ทีม่ตีอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD)
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   อยูในระดับใด  และเปนอยางไร

4.  พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมในการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3    ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  อยูในระดับใด

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน
(TGT)       หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขนั
(TGT)  หลังการเรยีนสูงกวากอนการเรยีน   อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   ไดแก     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    กลุมโรงเรียน
เขาขลุง    ตําบลเขาขลุง  อําเภอบานโปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2      
จงัหวดัราชบรีุ  ทีศ่กึษาอยูในภาคเรยีนที ่1  ปการศกึษา  2548   จาํนวน 10 โรงเรยีน   ไดแก  โรงเรยีน
วดัไผสามเกาะ   โรงเรยีนวดัสมัมาราม   โรงเรยีนวดัเขาขลงุ    โรงเรยีนบานดอนไมลาย  โรงเรยีน
บานโปงยอ  โรงเรยีนวดัสระสีม่มุ  โรงเรยีนวดัเขาแจง  โรงเรยีนวดัเจริญธรรม   โรงเรยีนบานหนอง
ไกขนั  และโรงเรยีนบานหวยยาง  มจีาํนวนนกัเรยีนรวมทัง้ส้ิน  190 คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling)   ไดแก  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3    โรงเรยีนวดัเขาขลงุ  ตาํบลเขาขลงุ
อําเภอบานโปง   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  จังหวัดราชบุรี  ที่ศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2548  จํานวน   16  คน   1  หองเรียน  โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้

1.1 เปนโรงเรียนที่มีความตองการที่จะมุงพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถ
ในการเรียนรู  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ใหตรง
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  ของโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

1.2 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนใหดําเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.3  เปนโรงเรียนที่ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหลักสูตร     วางแผนการจัดการเรียน
การสอน    จัดการเรียนการสอน  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จึง
สามารถดําเนินการสอนดวยตนเองในขณะที่ทําการวิจัย  และสามารถนําผลการสอนที่ไดมาใชเปน
สวนหนึ่งในการประเมินผลนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ดวย

2.  ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย
2.1  ตวัแปรอสิระ  (Independent  Variables) ไดแก การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก

2.2.1   ความสามารถในการแกโจทยปญหา
2.2.2   ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2.3   ความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ์

(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
2.2.4    พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  ในการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิค

กลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
3.  เนื้อหา

เนือ้หาทีน่าํมาสรางแผนการจดัการเรยีนรู เปนเนือ้หาในกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  มาตรฐาน ค 6.1 ความสามารถในการแกปญหา  และ
มาตรฐาน ค 6.3 ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา   ประกอบดวย
โจทยปญหาการบวก  โจทยปญหาการลบ  โจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  และโจทย
ปญหาระคน  ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
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4. ระยะเวลา
ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา

ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน
(TGT) ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2548      โจทยปญหาละ 4  ช่ัวโมง   จํานวนทั้งส้ิน  20  ช่ัวโมง
โดยทําการสอน 5 สัปดาหๆ ละ 2 วัน    วันละ 2 ช่ัวโมง      รวมแผนการจัดการเรียนรู  10 แผน

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยคร้ังนี้

ไวดังนี้
1.  การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  หมายถงึ    วธีิจดัการเรยีนการสอนใหนกัเรยีนชวยกัน

เรียนรูดวยการรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยแบงนกัเรยีนออกเปนกลุมยอยๆ  กลุมละประมาณ 4  คน
โดยใหมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน  คือ   ความสามารถสูง   ปานกลาง
และต่ํา  ในอตัราสวน  1 : 2 : 1  ซ่ึงพจิารณาจากคะแนนผลการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร
ภาคเรยีนที ่2 ในปการศกึษาทีผ่านมา  โดยทีส่มาชกิทกุคนในกลุมมจีดุมุงหมายเดยีวกนั ตองรับผิดชอบ
ตอการทํางานของตนเองและตอผลงานของกลุม ตองยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเสมอ
ความสาํเรจ็ของกลุมขึน้อยูกบัสมาชกิทกุคนชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ผูทีเ่รียนเกงจะชวยเหลือผูทีเ่รียน
ออนกวา โดยมกีารปรกึษาหารือ  พึ่งพาอาศัยกัน   โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกัน 2 เทคนิค
ไดแก

1.1 เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ หมายถึง  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูรูปแบบหนึ่งซ่ึงผูเรียนเรียนรูเนื้อหาสาระโดยศึกษาจากใบงานและปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันในกลุมของตน  เพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนแลวอภิปรายหาขอสรุปเพือ่ใหงาน
ประสบผลสาํเรจ็และบรรลเุปาหมาย ครูมหีนาทีแ่นะนาํ  ทําการทดสอบและใหรางวัลแกกลุมที่ได
คะแนนพัฒนาสูงสุด     โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้     1)  ขั้นเตรียมผูเ รียน     2) ขั้นสอน
3) ขั้นทาํกจิกรรมกลุม    4) ขัน้ทดสอบยอย   5)  ขัน้สรปุบทเรยีน   ประเมนิผลและมอบรางวลั

1.2 เทคนิคกลุมแขงขัน  หมายถึง   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูรูปแบบหนึ่ง  โดยผูเรียนรวมกันศึกษาใบงานและปฏิบัติกิจกรรมรวมกันใน
กลุมเชนเดียวกับเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์    ครูจัดใหมีการแขงขันตอบปญหาแทนการทดสอบ    โดย
การใหผูเรียนสงตวัแทนกลุมทีม่คีวามสามารถใกลเคยีงกบักลุมอืน่เขาแขงขันตอบคําถามทางวิชาการ   
ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้     1)  ขั้นเตรียมผูเรียน      2) ขั้นสอน    3)  ขั้นทํากิจกรรมกลุม
4)  ขั้นการแขงขนัตอบปญหา     5)  ขัน้สรปุบทเรยีน  ประเมนิผลและมอบรางวลั
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2.  ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร   หมายถึง   คะแนนทีไ่ดจากการเขียน
ขอความและตัวเลขแสดงขั้นตอนการดําเนินการคิดหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรจาก
ประโยคสญัลักษณโดยใชความรู  ความเขาใจ   การคาํนวณ   เพือ่หาคาํตอบตามทีโ่จทยตองการ    วดัโดย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

3.  ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร  หมายถงึ  คะแนนทีไ่ดจากการเขยีนตอบคาํถาม
จากโจทยปญหาหรอืสถานการณทางคณติศาสตรเกีย่วกบั    ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให     ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ     และเขยีนแสดงแนวคดิโดยการแปลจากปญหาหรือสถานการณไปเปนประโยคสัญลักษณ
เพื่อนําไปสูคําตอบ ใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตอง  ชัดเจนและรัดกุม    วัดโดยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร

4.  ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั   หมายถงึ   ความรูสึก
นกึคดิของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)   และการจดั
การเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมแขงขนั (TGT ) เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู  บรรยากาศใน
การเรยีนรู   และประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั   เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD)    และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT )    วัดโดยแบบสอบถามความคิดเห็น     ภายหลังเสร็จสิ้น
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง   โจทยปญหา

5. พฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม ในการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  หมายถึง การแสดงออก
ดวยคําพดูและการปฏบิตั ิตามบทบาทหนาทีข่องตนเองในกลุม เพือ่ใหงานกลุมประสบผลสาํเรจ็สงูสุด
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม  ไดแก  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟงความคิดเห็น
การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม  ความรบัผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกาํลังใจ   วดัโดย
แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมซึง่ประเมนิโดยครแูละนกัเรยีน

6. นักเรียน  หมายถึง     ผูเรียนที่ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา  2548   โรงเรยีนวดัเขาขลงุ  อําเภอบานโปง  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรีุ
เขต 2   จังหวัดราชบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้

1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  : สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.1  ความสําคัญ
1.2  วิสัยทัศนการเรียนรู
1.3  คุณภาพของผูเรียน
1.4  กระบวนการเรียนรู
1.5  การประเมินผลการเรียนรู
1.6  สาระการเรียนรู
1.7  มาตรฐานการเรียนรู
1.8  หลักสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนวดัเขาขลงุ : สาระการเรยีนรูคณิตศาสตร

2.  โจทยปญหาคณิตศาสตร
2.1  ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.2  รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  ลักษณะของโจทยปญหา
2.4  วิธีสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.5  ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.6  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
2.7  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร

3.  การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
3.1  แนวคิดทฤษฎีในการสอนคณิตศาสตร
3.2  หลักการสอนคณิตศาสตร
3.3  วิธีสอนคณิตศาสตร
3.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
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4.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
4.1  แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
4.2  ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
4.3  องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
4.4  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
4.5  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
4.6  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student  Team -

Achievement  Division : STAD)
4.7  การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัโดยใชเทคนคิกลุมแขงขนั (Team  Games -

Tournament : TGT)
4.8  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันกับการสอนคณิตศาสตร
4.9  พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1  งานวิจัยภายในประเทศ

5.1.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผล
สัมฤทธิ์ (STAD) และ เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

5.1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยปญหา
5.2  งานวิจัยตางประเทศ

5.2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผล
สัมฤทธิ์ (STAD) และ เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

5.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยปญหา
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   :  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ความสําคัญ
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน     สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  และแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม

คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ      คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
นอกจากนีค้ณติศาสตรยงัชวยพฒันามนษุยใหสมบรูณ   มคีวามสมดลุทัง้ทางรางกาย  จติใจ  สตปิญญา
และอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ก : 1)

วิสัยทัศนการเรียนรู
การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน

ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้
เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  สามารถนําความรู  ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถนําไป
เปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ  (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ 2545 ก : 2)

คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เมือ่ผูเรยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปแลว ผูเรยีนจะตองมคีวามรูความเขาใจในเนือ้หา

สาระคณิตศาสตร  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  ตระหนักใน
คุณคาของคณิตศาสตร  และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจน
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ       และเปนพื้นฐานใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

การที่ผู เรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
ดังนี้
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1.  มคีวามรูความเขาใจในคณติศาสตรพืน้ฐานเกีย่วกบัจาํนวนและการดาํเนนิการ การวัด
เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะหขอมูล  และความนาจะเปน  พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

2.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  ไดแก  ความสามารถในการแกปญหา
การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอ  การมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ

3.  มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง    พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร

คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 1  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3)
เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 1  ผูเรียนควรจะมีความสามารถ ดังนี้
1.  มคีวามคดิรวบยอดและความรูเชงิจาํนวนเกีย่วกบัจาํนวนนบัและศนูย  และการดําเนินการ

ของจํานวน  สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจํานวนนับ  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และสามารถสรางโจทยได

2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ําหนัก  ปริมาตร    และความจุ
สามารถวดัปรมิาณดงักลาวไดอยางถกูตองและเหมาะสม และนาํความรูเกีย่วกบัการวดัไปใชแกปญหาใน
สถานการณตางๆ ได

3.  มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัสมบตัพิืน้ฐานของรปูเรขาคณติหนึง่มติ ิ สองมติแิละสามมติิ
4.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได
5.  รวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูล   และอภิปรายประเด็นตางๆ       จากแผนภูมิรูปภาพ

และแผนภูมิแทงได
6.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  ไดแก  ความสามารถในการแกปญหา

การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร  การมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ
2545 ก : 2 – 3)

กระบวนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น       ผูที่เกี่ยวของ

ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้
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1.  กระบวนการเรยีนรูควรจดัใหสอดคลองกบัความสนใจและความถนดัของผูเรยีน  โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการคิด
คํานวณพื้นฐาน  มีความสามารถในการคิดในใจ  ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ
ทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ

2.  การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย  ความตอเนื่อง และ
ลําดับขั้นของเนื้อหา (Content  Hierarchy)   และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองคํานึงถึง
ลําดับขั้นของการเรียนรู (Learning  Hierarchy)   โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ประสบการณจริง     รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักการศึกษาและแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่อง

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดาน คือ

3.1  ดานความรู  (Cognitive  Domain)  ประกอบดวยสาระการเรียนรู 5 สาระ ดังนี้
3.1.1  จํานวนและการดําเนินการ
3.1.2  การวัด
3.1.3  เรขาคณิต
3.1.4  พีชคณิต
3.1.5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน

3.2  ดานทักษะ / กระบวนการ  (Psychomotor  Domain) ประกอบดวย    5 ทักษะ /
กระบวนการ ที่สําคัญ ดังนี้

3.2.1  การแกปญหา
3.2.2  การใหเหตุผล
3.2.3  การสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ
3.2.4  การเชื่อมโยง
3.2.5  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค

3.3  ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  (Affective  Domain)  ไดแก
3.3.1  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
3.3.2   สามารถทาํงานอยางเปนระบบ     มรีะเบยีบวนิยั      รอบคอบ    มคีวามรบัผิดชอบ

และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาวคือ    ใหผูเรียนเปนผูมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ
คณติศาสตร  มทีกัษะ/ กระบวนการทางคณติศาสตร  มเีจตคตทิีด่ตีอคณติศาสตร  ตระหนกัในคณุคา
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ของคณิตศาสตร      และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ  ตลอดจนใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ    และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

การประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ยึดหลักการสําคัญ ดังนี้
1.  การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องและควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน 

ครูควรใชงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตรเปนสิ่งเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู    และใช
การถามคําถาม  นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหาแลว ควร
ถามคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย

2.  การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรู  จุดประสงค
และเปาหมายการเรียนรูในที่นี้เปนจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  และระดับชาติ  ในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่ประกาศไวในหลักสูตร
เปนหนาที่ของครูที่ตองประเมินผลตามจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูเหลานี้   เพื่อใหสามารถ
บอกไดวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม        ครูตองแจงจุดประสงคและ
เปาหมายการเรยีนรูในแตละเรือ่งใหผูเรียนทราบ  เพือ่ใหผูเรียนเตรยีมพรอมและปฏบิตัตินใหบรรลุ
จดุประสงคและเปาหมายที่กําหนด

3.  การประเมินผลทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร    มีความสําคัญเทาเทียมกับ
การวัดความรูความเขาใจในเนื้อหา  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร  ไดแก  การแกปญหา
การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  การนําเสนอ  การเชื่อมโยงและ
ความคิดสรางสรรค  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียนเพื่อ
การเปนพลเมืองดี  มีคุณภาพ  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  ปรับตัวและดํารงชีวิตอยางมีความสุข

4.  การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรอบดาน
การประเมินผลการเรียนรูมิใชเปนเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น  
แตควรใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย   เชน    การทดสอบ   การสังเกต   การสัมภาษณ
การมอบหมายงาน  การทาํโครงงาน  การเขยีนบนัทกึโดยผูเรยีน    การใหผูเรียนจดัทาํแฟมสะสมงาน
ของตนเองหรือการใหผูเรียนประเมินตนเอง  การใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลายจะทําให
ครูมีขอมูลรอบดานเกี่ยวกับผูเรียน  เพื่อนําไปตรวจสอบกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูที่
กําหนดไว เปนหนาที่ของครูที่ตองเลือกและใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
การเรียนรู      การเลือกใชเครื่องมือข้ึนอยูกับจุดประสงคการประเมิน  เชน การประเมินเพื่อวินิจฉัย
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ผูเรียน  การประเมนิเพือ่ใหไดขอมลูยอนกลับเกีย่วกบัการเรยีนการสอน  และการประเมนิเพือ่ตดัสิน
ผลการเรียน

5. การประเมนิผลการเรยีนรู ตองเปนกระบวนการทีช่วยสงเสรมิใหผูเรยีนมคีวามกระตือรือรน
ในการปรับปรุงความสามารถดานคณิตศาสตรของตนใหสูงขึ้น  เปนหนาที่ของครูที่ตองสราง
เครื่องมือวัดหรือวิธีการที่ทาทายและสงเสริมกําลังใจแกผูเ รียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มขึ้น  
การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  ดวยการสรางงานหรือกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมบรรยากาศใหเกิดการไตรตรองถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางานของตนได
อยางอิสระ  เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถดานคณิตศาสตรของตน  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ก : 208 - 210)

การประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  มี
เปาหมายที่สําคัญ คือ การนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ โดยการนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลปรับปรุงแกไข  สงเสริมการเรียนรู
และพัฒนาการของผูเรียนโดยตรงและนําผลไปปรับปรุงแกไขการจัดกระบวนการเรียนรูใหมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้     การประเมนิผลตามสภาพจรงิ  (Authentic  Assessment)   เปนวธีิการประเมนิผล
อยางหนึ่งที่ผูสอนสามารถเลือกใชไดในการประเมินผลระหวางเรียน  ซ่ึงตองมีเครื่องมือประกอบ
เพื่อใชในการประเมินเปนหลักฐาน และขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินพัฒนาการของผูเรียน
เครื่องมือที่ใชเปนแนวทางประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนเรียกวา  Rubric  Score  เปนแนวทาง
การใหคะแนนซึ่งจะตองกําหนดมาตรวัด (Scale)  และรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงระดับ
ความสามารถการแสดงออกของนักเรียนในแตละระดับ  การใหคะแนนรูบริคมี 2 แบบ  (กระทรวง
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 : 16) คือ

1.  การใหคะแนนเปนภาพรวม  (Holistic  Score)   คือ การใหคะแนนงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
โดยดูภาพรวมของชิ้นงานวามีความเขาใจความคิดรวบยอด  การสื่อความหมาย  กระบวนการที่ใช
และผลงานเปนอยางไร  แลวเขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความสําเร็จของงานเปนชิ้นๆ โดย
อาจจะแบงระดับคุณภาพตั้งแต 0 – 4 หรือ 0 – 6

2.  การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ  (Analytic  Score)  เพือ่ใหการมองคณุภาพงาน
หรือความสามารถของนักเรียนไดอยางชัดเจน จึงไดมีการแยกองคประกอบของการใหคะแนนและ
อธิบายคุณภาพของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ  โดยท่ัวไปแลวจะมีการแยกองคประกอบ
ของงานเปน 4 ดาน คือ

2.1  ความเขาใจในความคิดรวบยอด  ขอเท็จจริง  เปนการแสดงใหเห็นวานักเรียน
เขาใจในความคิดรวบยอด  หลักการในปญหาที่ถามกระจางชัด
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2.2  การสือ่ความหมาย  ส่ือสาร  คอืความสามารถในการอธบิาย  นาํเสนอ  การบรรยาย
เหตุผล  แนวคิด  ใหผูอ่ืนเขาใจไดดีมีความคิดสรางสรรค

2.3  การใชกระบวนการและยุทธวิธี  สามารถเลือกใชยุทธวิธีกระบวนการที่นําไปสู
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.4  ผลสําเร็จของงาน  ความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงาน  หรืออธิบายที่มา
และตรวจสอบผลงาน

สาระการเรียนรู
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดกําหนดสาระหลักไว 6 สาระ คือ

สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ  (Number  and  Operations)
สาระที่ 2  การวัด  (Measurement)
สาระที่ 3  เรขาคณิต  (Geometry)
สาระที่ 4   พีชคณิต  (Algebra)
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  (Data  Analysis  and  Probability)
สาระที่ 6  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร  (Mathematical  Skills / Processes)

(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ก : 6)

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูที่มีสาระเกี่ยวกับโจทยปญหา มีดังนี้
สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ  (Numbers  and  Operations)

มาตรฐาน ค  1.1   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวน
ในชีวิตจริง

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถงึผลทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิการของจาํนวนและความสมัพนัธ
ระหวางการดําเนินการตางๆ  และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

มาตรฐาน  ค  1.3  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได
มาตรฐาน ค  1.4  เขาใจในระบบจาํนวนและสามารถนาํสมบตัเิกีย่วกบัจาํนวนไปใชได

สาระที่ 6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  (Mathematical  Skills / Processes)
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล
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มาตรฐาน ค 6.3  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ

มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ  ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได

มาตรฐาน ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
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ตารางที ่1     โครงสรางหลักสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนวดัเขาขลงุ   (เวลาเรยีน / ช่ัวโมง / ป)

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

1.  ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200
2.  คณิตศาสตร 200 200 200 200 200 200
3.  วิทยาศาสตร 80 80 80 120 120 120
4.  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 120 120 120  80  80  80
5.  สุขศึกษา พลศึกษา 80 80 80 80 80 80
6.  ศิลปะ 40 40 40 80 80 80
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80
8.  ภาษาตางประเทศ 80 80 80 120 120 120

รวม  8  กลุมสาระ 880 880 880 960 960 960

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 40 40 40

รวมเวลาเรียน  (ชั่วโมง/ป) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ที่มา  :  โรงเรียนวัดเขาขลุง, หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  (ม.ป.ท. , 2546),
11 – 12.
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หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขาขลุง สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 3
หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนวัดเขาขลุง ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3  ไดกําหนดเวลาเรียนไว 200  ช่ัวโมง / ป      และมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระ
ดังคําอธิบายรายวิชา  ดังนี้

จํานวนนับ 1 ถึง 100,000 การอานและเขียนตัวหนังสือ     ตัวเลขแทนจํานวนชื่อหลัก  
คาของตัวเลขในแตละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจํานวน  การใชเครื่องหมาย =
≠ > <  การเรยีงลําดบัจาํนวน การนบัเพิม่ทลีะ 3 , 4 , 5 ,  10  , 25 , 50 และ 100 การนบัลดทลีะ3 , 4  , 
5 , 25 ,50  จํานวนคู  จํานวนคี่  เศษสวน
 การบวก การลบ การคูณ การหาร การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 การลบที่มี
ตัวตั้งไมเกิน 100,000 การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกิน 4 หลัก   การคูณจํานวนที่มี 2 
หลัก  กับจํานวนที่มี 2 หลัก   การหารที่ตัวตั้งไมเกิน 4 หลัก  และตัวหารไมเกิน 1 หลัก การบวก 
การลบ การคูณ การหารระคน

โจทยปญหาและสถานการณ โจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100,000 โจทย
ปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 100,000  โจทยปญหาการคณู   โจทยปญหาการหาร   โจทยปญหาการบวก  
การลบ   การคณู   การหาร ระคน  การเขยีนในรปูประโยคสญัลักษณ การสรางโจทยและโจทยปญหา

การวัดความยาว การวัดความยาว  ความสูงและระยะทางที่มีหนวยเปนเมตร เซนติเมตร  
และมิลลิเมตร  การเลือกใชเครื่องวัดและหนวยการวัดความยาว  ความสูง    หรือระยะทางที่เปน
มาตรฐาน  ความสัมพันธระหวางหนวยการวัดความยาว  การเปรียบเทียบความยาว ความสูง  หรือ
ระยะทาง  การคาดคะเนความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร  โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับ
ความยาว  ความสูงหรือระยะทาง

การชั่ง  การชั่งเปนกิโลกรัม  กรัมและขีด  การเลือกใชเครื่องชั่งและหนวยการชั่งที่เปน
มาตรฐาน  ความสัมพันธระหวางหนวยการชั่ง  การเปรียบเทียบน้ําหนัก  การคาดคะเนน้ําหนักเปน
กิโลกรัม  กรัมและขีด  โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ําหนัก

การตวง  การตวงเปนลิตร  มิลลิลิตร  ถวยตวงและชอนตวง   การเปรียบเทียบความจุ
การคาดคะเนปริมาตรเปนลิตร  โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรของสิ่งที่ตวงหรือ
ความจุของภาชนะ

เงิน  การบอกจํานวนเงิน      การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุดและการอานบันทึกรายรับ
รายจาย  โจทยปญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเงิน
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เวลา บอกเวลาจากหนาปดนาฬิกา โดยการอานและการเขียนไดเปนนาที ช่ัวโมง เขียน
บอกเวลาโดยใชจุดและการอาน  ความสัมพันธระหวางหนวย เวลา บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ
ตางๆ ที่ระบุเวลา  โจทยปญหา

รูปเรขาคณิต การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม   
รูปส่ีเหล่ียม รูปหาเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม

การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสามมิติ           
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก

การจําแนกวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร 
จดุ  รังสี  สวนของเสนตรง จดุตดัมมุ การวเิคราะหและอธบิายสมบตับิางประการของรปูหนึง่มติ ิ    สองมติิ
สามมิติ เชน มุม เสนตรง สวนของเสนตรง รังสี แกนสมมาตร สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม วงกลม    วงรี 
รูปหาเหลี่ยม รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก

การเขียนรูปเรขาคณิต  สองมิติ  เชน   รูปสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
การบอกชนิดรูปเรขาคณิต สองมิติ สามมิติ จากสิ่งแวดลอมรอบตัว

แบบรูปและความสัมพันธ แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 3 , 4 , 15 , 25 , 
50 แบบรูปของจํานวนที่ซํ้า แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่สัมพันธในลักษณะของรูปราง 
ขนาด หรือสี
                    การเขียนประโยคสัญลักษณจากสถานการณจําลอง ปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน
                    รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม การจําแนกประเภทขอมูล การนําเสนอ   
ขอมูล   แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง    การอานและอภิปรายประเด็นตางๆ
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มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3
ตารางที่ 2  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

สาระที่ 1  : จํานวนและการดําเนินการ  (Number  and  Operations)  และ
สาระที่ 6  : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  (Mathematical  Skills/Processes)

สาระหลัก มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. จํานวนและ
การดําเนินการ

มาตรฐาน ค 1.2
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการ
ของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ
และสามารถใช
การดําเนินการใน
การแกปญหาได
- มาตรฐานการเรียนรู
1. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการบวก
การลบ  การคูณและ
การหารจํานวนนับ
และศูนย
2. บวก ลบ คูณ และ
หารจํานวนนับและ
ศูนย พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได
3. แกปญหาเกี่ยวกับ
การบวก  การลบ

การบวก  การลบ การคูณ
และการหารจํานวนนับ
และศูนย
1. การบวกจํานวนที่มี
ผลบวกไมเกิน 100,000
2. การลบจํานวนที่มี
ตัวตั้งไมเกิน 100,000
3. การคูณจํานวนที่มีหนึ่ง
หลักกับจํานวนไมเกินสี่
หลัก
4. การคูณจํานวนที่มีสอง
หลักกับจํานวนที่มีสอง
หลัก
5. การหารที่ตัวตั้งไมเกิน
ส่ีหลักและตัวหารมีหนึ่ง
หลัก
6. การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การบวกที่มีผลบวกไมเกิน
100,000 ให  สามารถ
วิเคราะหโจทย  หาคําตอบ
และแสดงวิธีทํา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน
100,000 ให  สามารถ
วิเคราะหโจทย  หาคําตอบ
และแสดงวิธีทํา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การคูณจํานวนที่มีหนึ่ง
หลักกับจํานวนไมเกินสี่
หลักให  สามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
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ตารางที่ 2   (ตอ)

สาระหลัก มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

การคูณและการหาร
จํานวนนับและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ไดและ
สามารถสรางโจทยได

การคูณจํานวนที่มีสอง
หลักกับจํานวนที่มีสอง
หลักให  สามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่
หลักและตัวหารมีหนึ่ง
หลักให  สามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ  และ
แสดงวิธีทํา  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
6.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนให  สามารถ
วิเคราะหโจทย และหา
คําตอบ  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได

6. ทักษะ/
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร

มาตรฐาน ค 6.1
มีความสามารถใน
การแกปญหา
- มาตรฐานการเรียนรู
1. ใชวิธีการที่

กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรผานสาระ
การเรียนรู จํานวนและ
การดําเนินการ  การวัด

1. ใชวิธีการที่หลากหลาย
แกปญหาได
2.  สามารถใชความรูทาง
คณิตศาสตรแกปญหาใน
สถานการณจริงได
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ตารางที่ 2   (ตอ)

สาระหลัก มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

หลากหลายแกปญหา
ได
2. ใชความรูทาง
คณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
มาตรฐาน ค 6.3
มีความสามารถใน
การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตรและการ
นําเสนอ
- มาตรฐานการเรียนรู
1. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการ
ส่ือสาร  ส่ือ
ความหมายและนํา
เสนอไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

เรขาคณิต  พีชคณิต

3.  สามารถใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร  ส่ือ
ความหมายและนําเสนอ
ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม

ทีม่า  :  กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวชิาการ,   การจดัสาระการเรยีนรู กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร
ช้ันประถมศกึษาปที ่1 – 6   (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพองคการรบัสงสนิคาและพสัดภุณัฑ, 2546), 2,
5, 28-39.
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โจทยปญหาคณิตศาสตร

เนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตรสวนใหญจะมีวิธีการนําเสนอความรูโดยการใชคําถาม
หรือการตั้งปญหาที่มีขอความหรือสถานการณที่เรียกวา “โจทยปญหา” เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
โจทยปญหาใหกระจางชัดยิ่งขึ้น  ในสวนนี้จึงกลาวถึงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโจทยปญหา
คณิตศาสตรซ่ึงประกอบไปดวยความหมายของโจทยปญหา  รูปแบบของโจทยปญหาและลักษณะ
ของโจทยปญหา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ความหมายของโจทยปญหา
โจทยปญหาคณิตศาสตรเปนสวนหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร         ซ่ึงนักการศึกษาไดให

ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้
อาดัมซ  เอลลิส  และบีสัน    (Adams  Ellis  and  Beeson  1977 : 173  ,      อางถึงใน

สุนีย เหมะประสิทธิ์  2533 : 71)     แอนเดอรสัน และปงกรี  (Anderson  and  Pingry  1973 : 228  ,   
อางถึงใน     ศรีทอง  มีทาทอง  2534 : 23)     วัยวุฒิ  อินทวงศ  (2539 : 28)  ปราณี  จงศรี (2545 :
40)    สัทธา  สืบดา (2545 : 74)     และศรีสมร  ประเสริฐศรี  (2546 : 15)   ไดใหความหมายของ
โจทยปญหาคณิตศาสตรไวในทํานองเดียวกันวา  เปนสถานการณทีบ่รรยายสภาพการณดวยถอยคาํ
หรือขอความ  หรือคําถาม  ซ่ึงประกอบดวยจํานวนและตวัเลขที่ตองการหาขอสรุป  หรือเปนคําตอบ
ซ่ึงผูแกปญหาจะแกปญหาโดยใชกระบวนการทีเ่หมาะสม  ซ่ึงประกอบดวยทกัษะ  ความรู  ประสบการณ
การวางแผน  และการตัดสินใจเลือกวิธีการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบ

นอกจากนี้    ศรีสมร  ประเสริฐศรี   (2546 : 15)    กลาววาโจทยปญหาคณิตศาสตร
หมายถึง สถานการณทางคณิตศาสตรในรูปของโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร  โดยอาศัย
แหลงเรยีนรูในทองถ่ินเกีย่วกบัสถานทีท่องเทีย่ว  ซ่ึงประกอบดวยรูปภาพ   จาํนวน ตวัเลขและขอความ

จากความหมายที่กลาวมานั้น พอสรุปไดวา  โจทยปญหาคณิตศาสตรเปนสถานการณ
ทางคณติศาสตรทีบ่รรยายสภาพการณดวยถอยคาํ  ขอความ  ตวัเลข และอ่ืนๆ  ไมสามารถหาคาํตอบ
ไดในทันที     จะตองใชกระบวนการที่เหมาะสม ซ่ึงประกอบดวยทักษะ  ความรู  ประสบการณ
การวางแผน  และการตัดสินใจเลือกวิธีการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบ

รูปแบบของโจทยปญหา
ในการแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปนรูปแบบตางๆ มีแนวคิดจากนักการศึกษาที่

ไดเสนอไว ดังนี้
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1. การแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรตามแนวคิดของแอชลอคและรอดอลล  (Ashlock
and  Raudall  1982 : 18 , อางถึงใน  ชีวิน  สุวดินทรกูร  2535 : 26)  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1.1  โจทยปญหาประกอบองิตาํราหรอืโจทยปญหาทีแ่กดวยการแปลงใหเปนประโยค
คณิตศาสตร  (Standard  textbook  or  translations  problems)  เปนโจทยปญหาที่สามารถแกดวย
หลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัวไมคอยยุงยากมากนัก

1.2  โจทยปญหาประเภทกระบวนการ  (process  problem)  เปนโจทยปญหาที่ตอง
แกดวยวิธีการตางๆ ที่ยุงยากกวาประเภทที่ 1  โจทยปญหาประเภทนี้จําเปนตองแกดวยกระบวนการ
3 ขั้นตอน   คือ    ความเขาใจปญหา      การพัฒนาและหากลวิธีในการแกปญหาและการประเมิน
การแกปญหา

2.  โพลยา (Polya  1985 : 123–128 , อางถึงใน ศิริพร  รัตนโกสินทร   2546 : 9) แบง
ปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ

2.1 ปญหาใหคนหา (Problem to Find) เปนปญหาใหคนหาสิ่งที่ตองการ ซ่ึงอาจเปน
ปญหาในเชงิทฤษฎ ีหรือปญหาในเชงิปฏบิตั ิอาจเปนรูปธรรมหรอืนามธรรม สวนสาํคญัของปญหานี้
แบงออกเปน 3 สวน คือ ส่ิงที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเงื่อนไข

2.2  ปญหาใหพิสูจน (Problem to Prove)    เปนปญหาที่ใหแสดงอยางสมเหตุสมผล
วาขอความที่กําหนดเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้แบงเปน 2 สวน คือ สมมติฐาน
หรือส่ิงที่กําหนดมาให และผลสรุปหรือส่ิงที่ตองการพิสูจน

3. บารูดี (Baroody  1993 : 34-36) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท    โดย
ใชผูแกปญหาและโครงสรางของปญหาเปนเกณฑ ดังนี้

3.1  ปญหาธรรมดา (Routine Problem) เปนปญหาที่ผูแกปญหาคุนเคยในวิธีการหรือ
ในโครงสรางของปญหา เชน อาจเคยพบในตัวอยาง        เมื่อพบปญหาจะทราบไดเกือบจะทันทีวา
จะแกปญหาดวยวิธีใด   ขอมูลที่กําหนดใหในปญหาประเภทนี้มักมีแตเฉพาะขอมูลที่จําเปนและ
เพยีงพอในการหาคาํตอบ มุงเนนการฝกทกัษะใดทกัษะหนึง่ ปญหาประเภทนีม้กัพบในหนงัสอืเรียน
ทั่วไป

3.2 ปญหาทีไ่มธรรมดา (Nonroutine Problem) เปนปญหาทีผู่แกปญหาจะตองประมวล
ความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพื่อนํามาใชในการแกปญหา  เปนปญหาที่มีลักษณะ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชีวิตมากกวาประเภทแรก       ขอมูลที่ปญหากําหนดใหมีทั้ง
จําเปนและไมจําเปนหรือกําหนดขอมูลใหไมเพียงพอ        วิธีการหาคําตอบอาจมีไดหลายวิธีการ
คําตอบก็อาจมีมากกวา 1 คําตอบ
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4. บิทเทอร แฮทฟลด และ เอดเวิดส (Bitter, Hatfield and Edwards  1989 : 37)  แบง
ปญหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ

4.1 ปญหาปลายเปด (Open-Ended)       เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบที่เปนไปได
หลายคําตอบ ปญหาเหลานี้ใหความสําคัญกับกระบวนการแกปญหามากกวาคําตอบ

4.2 ปญหาใหคนพบ (Discovery)         ปญหาประเภทนี้จะใหคําตอบในขั้นสุดทาย
แตจะมีวิธีการที่หลากหลายใหนักเรียนใชในการหาคําตอบ

4.3 ปญหาที่แนะแนวทางในการคนพบ (Guided Discovery) เปนปญหาที่นิยมใชกัน
มากที่สุด   ปญหาประเภทนี้จะแนะแนวทางในการแกไขไวดวยไมมากก็นอย     ดังนั้นนักเรียนจะ
ไมรูสึกหมดหวังในการหาคําตอบ

5.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคดิของ ดวงเดอืน   ออนนวม (2536 : 10 – 11) แบงออก
เปน 2  ประเภท คือ

5.1  โจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ      เปนโจทยปญหาตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ
บทเรียนโดยทั่วไป  เปนโจทยปญหาที่นําความรูเกี่ยวกับวิธีการคิดคํานวณที่เรียนมาแลวไปใชใน
การหาคําตอบของสภาพการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

5.2  โจทยปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ         เปนโจทยปญหาที่มุงเนนกระบวนการ
ในการหาคําตอบมากกวาตัวคําตอบเอง  ในการหาคําตอบบางครั้งอาจไมจําเปนตองนําการบวก ลบ
คณู  หาร  มาใช  แตใชกระบวนการคดิอ่ืนๆ โจทยปญหาชนดินีพ้ฒันาความสามารถในการแกปญหา
ไดดีและยังสงเสริมวิธีคิดที่หลากหลาย  คิดอยางสรางสรรคและสรางความรูสึกที่ทาทายอีกดวย

จากลักษณะของปญหาขางตนสามารถสรุปไดวาปญหาทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 2
ประเภท ไดแก

1. ปญหาธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอน สามารถใชการดําเนินการทาง
คณิตศาสตรเพียงอยางเดียวในการแกปญหา และผูแกปญหาคุนเคยกับโครงสรางของปญหา ไดแก
ปญหาที่พบในหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป

2. ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน  ผูแกปญหาไมคุนเคยกับปญหา
ที่จะแกและตองใชความคิดวิเคราะห   รวบรวม     ประยุกตความรู   หลักการและการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตรหลายอยาง พรอมทั้งใชวิธีการตาง ๆ มาชวยในการแกปญหานั้น ๆ

ในการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาในปจจุบันพบวา  หลักสูตรและจุดประสงค
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดวางขอบเขตโจทยปญหาคณิตศาสตรในลักษณะของ
การรวมโจทยปญหาทัง้สองประเภทเขาดวยกนั  ซ่ึงหากพจิารณาตามการแบงโจทยปญหาตามการแบง
ของกลุมแอชลอคและรอดอลล     (Ashlock  and  Raudall)   บารดูี ้ (Baroody)  และดวงเดอืน  ออนนวม
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ก็จะพบวาเปนการรวมโจทยปญหาประเภทอิงตํารากับโจทยปญหาประเภทกระบวนการเขาดวยกัน  
โจทยปญหาที่มีรูปแบบกับโจทยปญหาที่ไมมีรูปแบบเขาดวยกัน  โจทยปญหาแบบปกติกับโจทย
ปญหาแบบพลิกแพลงหรือโจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระกับโจทยปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
เขาดวยกัน  ทั้งนี้เพราะในจุดประสงคการเรียนรูดังกลาว  มีการกําหนดขอบขายเนื้อหาที่นักเรียน
ตองเรียนรูและในเวลาเดียวกันก็เนนกระบวนการและการเกี่ยวโยงกับชีวิตประจําวันดวย  
(กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2534 : 18 –21)

ดังนั้น  ในการที่จะพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ไดดีนั้น  ผูวิจัยเห็นวาจําเปนตองมีโจทยปญหาหลายๆ ประเภท  เพื่อฝกกระบวนการคิดแกปญหาใน
ลักษณะตางๆ อยางครอบคลุม  และจากการศึกษาประเภทของโจทยปญหาดังกลาว  ผูวิจัยไดนํามา
เปนแนวทางในการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตร  เพื่อใหนักเรียนไดฝกแกปญหาทางคณิตศาสตร
หลายประเภท

นอกจากนี้ ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick  1993 : 7-10) กลาววา     ปญหาที่ดี
จะตองมีส่ิงตอไปนี้

1. การหาคําตอบของปญหาจะตองนําไปสูความเขาใจในมโนมติทางคณิตศาสตร หรือ
การใชทักษะทางคณิตศาสตร

2. ปญหาจะตองมีความครอบคลุม หรือเปนสถานการณกวาง ๆ ที่หลากหลาย
ปรีชา เนาวเยน็ผล (2537   : 90)  กลาววาสิง่ทีสํ่าคญัทีสุ่ดในการแกปญหาทางคณติศาสตร

คอืตวัปญหาทีจ่ะนาํมาใหนกัเรยีนคดิหาคาํตอบ ปญหาทางคณติศาสตรทีด่จีะตองมลัีกษณะดงัตอไปนี้
1. ทาทายความสามารถของนักเรียน เปนปญหาที่ไมยากหรืองายเกินไป
2. สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน    ไมหางไกลเกินไป  ไกลกวาที่

นักเรียนจะทําความเขาใจปญหาและรับรูได และนอกจากนี้ถาเปนสถานการณที่สามารถเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวันไดก็จะดีไมนอย

3. เปนปญหาทีแ่ปลกใหม ไมธรรมดา และนกัเรยีนไมเคยมปีระสบการณในการแกปญหา
นั้นมากอน

4. มีวิธีการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี     เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดหา
ทางเลือกในการหาคําตอบไดหลายวิธี และไดพิจารณาเปรียบเทียบเลือกใชวิธีที่เหมาะสมที่สุด

5. ใชภาษาทีก่ระชับ  รัดกมุ ถูกตอง    ภาษาทีใ่ชควรเนนความเปนปญหาทีต่องการหาคาํตอบ
สรุปแลวปญหาที่ดีควรเปนปญหาที่ทาทายความสามารถเราความสนใจของผูเรียน ไม

งายหรือไมยากเกินไป เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ใชภาษาที่เขาใจงาย    มีเงื่อนไขเพียงพอในการหา
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คําตอบ มีวิธีการหาคําตอบหลากหลาย  และนําไปสูความรูความเขาใจในเนื้อหาและการใชทักษะ
ทางคณิตศาสตร

ลักษณะของโจทยปญหา
ในการเรยีนการสอนคณติศาสตร  เนือ้หาทกุเรือ่งในหลกัสตูรสวนใหญจะมวีธีิการนาํเสนอ

ความรูโดยการใชคาํถามหรอืการตัง้ปญหาทีม่ขีอความหรอืสถานการณทีเ่รยีกวา “โจทยปญหา” เพื่อให
นักเรียนไดฝกแกโจทยปญหาตางๆ  รวมทั้งฝกฝนคิดคนหาวิธีการแสวงหาคําตอบของโจทยปญหา
นัน้ดวยตนเอง  ปญหาตางๆ ทีป่รากฎในหลกัสตูรคณติศาสตรระดบัประถมศกึษามหีลากหลาย
ลักษณะดวยกนัซึง่ชารลและเลสเตอร  (Charles  and  Lester,  อางถงึใน กรมวชิาการ , ศนูยพฒันาหลกัสูตร
2541 : 258 – 259)  ไดแบงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้

1.  แบบฝกสําหรับการคิดคํานวณ  เปนแบบฝกหัดสําหรับการคิดคํานวณที่ตองอาศัย
ความรวดเร็วและแมนยําในการหาคําตอบ  เชน 5 + 2 , 56 – 23 , 24 x 17 , 16% ของ 56  เปนตน

2.  โจทยปญหาอยางงายหรือโจทยปญหาชั้นเดียว     เปนโจทยปญหาที่ใชกันทั่วๆ ไป
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร เชน สม 440 ผล  เนาเสีย 20 ผล  คิดเปนสมเนารอยละเทาไร ?  หรือ
ปลาทู 50 เขง  เขงละ 5 ตัว  คิดเปนปลาทูทั้งหมดกี่ตัว ?

3.  โจทยปญหาเชิงซอนหรือโจทยปญหาหลายชั้น  เชน  ไขไก  40 ถาด  ถาดละ  10
ฟอง  นํามาจัดเปนถาดละ 8 ฟอง  จะไดกี่ถาด ? จากการติดตามและประเมินผลพบวา  นักเรียนจะมี
ปญหาหรือประสบความยุงยากในการทําโจทยปญหาประเภทนี้คอนขางมาก

4.  โจทยปญหาประยุกต  เปนโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับการฝกหรือสงเสริมใหนักเรียน
นําปญหาคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณจริง        จัดวาเปนปญหาที่มีความยุงยาก
ซับซอนกวาโจทยปญหาในขอ 2 และขอ 3 ตัวอยาง เชน  นักเรียนทราบหรือไมวาในระยะเวลา 1 ป
ที่ผานมานี้น้ําที่ใชในโรงเรียนของเราหมดไปเทาใด  การลดปริมาณการใชน้ําดังกลาวนาจะชวย
ประหยัดคาใชจายไดประมาณปละเทาใด ? เปนตน  ปญหาในลักษณะนี้จะเกี่ยวของกับทักษะ
คณิตศาสตรหลายอยาง  นักเรียนจะตองมีความสามารถในการวางแผน  เก็บและรวบรวมขอมูล  จะ
เก็บขอมูลอะไรบาง  ใชวิธีการอยางไรและจะตองประยุกตใชความรูและทักษะที่จําเปนตาง ๆ เชน
ความรูในเรื่องการวัด  การคิดคํานวณ  เรขาคณิต  การคาดคะเนและสถิติ      เปนตน      การฝกให
นักเรียนไดแกปญหาในลักษณะนี้จะชวยสงเสริมเจตคติหรือความซาบซึ้งตอคุณคาของคณิตศาสตร
ไดมาก

5.  ปญหาเชิงกระบวนการ  เปนปญหาที่ฝกใหนักเรียนคิดคน  หรือสรางวิธีการคิดที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหาไดเร็วยิ่งขึ้น  ปญหาในลักษณะนี้นักเรียนจะไมเคยรู
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เทคนิคหรือวิธีการคิดดังกลาวมากอนเลย  ตัวอยางเชน  การบวกจํานวน 1 ถึง 100     หรือการนับรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสในกระดานหมากรุก  เปนตน     การฝกแกปญหาในลักษณะนี้เปนเรื่องยากสําหรับ
นักเรียน

6.  ปญหาเชงิปรศินา  เปนปญหาทีเ่กีย่วของกบัปรศินาตางๆ ซ่ึงไมจาํเปนจะตองเกีย่วของกับ
คณิตศาสตรเสมอไป  และไมจําเปนตองใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานั้นและเมื่อพบวิธีการแกปญหา
อยางหนึง่อยางใดแลวกไ็มจาํเปนตองสามารถนาํไปใชแกปญหาอืน่ไดดวย  เชน จงลากเสนตรง 4 เสน
ใหผานจุดทุกจุดโดยไมตองยกปากกาหรือดินสอ

วิธีสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การแกโจทยปญหานับวาเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งตอการเรียนการสอนวิชา

คณติศาสตร  ดงันัน้จงึมนีกัการศกึษาจาํนวนมาก  ไดคนคดิวธีิสอนเพือ่การแกโจทยปญหาขึน้ ดงัตอไปนี้
โพลยา (Polya  1973 :  5  – 40) ไดเสนอขั้นตอนในกระบวนการแกปญหาไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา (Understanding the Problem)   ส่ิงแรกที่จะตองทํา

ความเขาใจคือ  สัญลักษณตางๆ ของปญหา  นักเรียนจะตองสรุปปญหาใหเปนภาษาของตนเอง
สามารถบอกไดวาโจทยถามหาอะไร  อะไรคือเงื่อนไข  และถาจําเปนจะตองใหช่ือกับขอมูลตางๆ
นักเรียนจะตองเลือกสัญลักษณที่เหมาะสมได  นักเรียนจะตองพิจารณาปญหาอยางตั้งใจ   หลายๆ
แงมุม   ตองเขาใจวา อะไรคือส่ิงที่ไมรู อะไรคือขอมูล และเงื่อนไขคืออะไร เงื่อนไขที่ใหมาเพียงพอ
หรือไม และสามารถแยกเงื่อนไขออกเปนสวน ๆ ไดหรือไม  จนกระทั่งสามารถสรุปออกมาได

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแกไขปญหา (Devising a Plan) ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมองเห็น
ความสมัพนัธของขอมลูตางๆ ในปญหาใหชัดเจนเสยีกอน  ส่ิงทีต่องการหามคีวามสมัพนัธกบัขอมูล
ที่ใหมาอยางไร          โดยนักเรียนจะตองนึกทบทวนความรูของตนวามีความรูอะไรบางที่เขามีอยู
ซ่ึงสัมพันธกับปญหานั้นบาง   ในการวางแผนนั้นควรจะแบงเปนขั้นๆ โดยแบงออกเปนขั้นตอน
ใหญกอน     และในขั้นตอนใหญแตละขั้นก็จะแบงออกเปนขั้นตอนเล็กๆ     นอกจากนั้นในขั้นนี้
นักเรียนตองมองเห็นวา ถาเขาตองการรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งเขาจะตองใชเหตุผลหรือขออางอะไรเพื่อที่จะ
ไดส่ิงนัน้มาตามตองการ  โดยหาความสมัพนัธเชือ่มโยงระหวางขอมลูกบัส่ิงทีไ่มรู โดยอาศยัหลักการ
ดังนี้

1. เคยเห็นปญหานี้มากอนหรือไม      หรือเคยพบปญหาที่มีลักษณะคลายกับปญหานี้
ที่เคยแกมากอนหรือไม

2. รูวาปญหาสัมพันธกับอะไรหรือไม และรูทฤษฎีที่จะนํามาใชแกปญหานั้นหรือไม
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3. พจิารณาสิง่ทีไ่มรูในปญหา และพยายามนกึถึงปญหาทีคุ่นเคยทีม่ส่ิีงทีไ่มรูเหมอืน
หรือคลายกับปญหานี้ และพิจารณาวาจะใชวิธีแกปญหานั้นมาใชกับปญหาที่กําลังจะแกไดหรือไม

4. ควรอานปญหาอีกครั้ง และวิเคราะหวาแตกตางจากปญหาที่เคยพบหรือไม
ขัน้ที ่3 ขัน้ตอนลงมอืทาํตามแผน (Carrying Out the Plan) เปนขัน้ของการลงมอืดาํเนนิการ

แกปญหาตามแผนที่วางไว  เพื่อใหไดคําตอบของปญหา  ส่ิงที่นักเรียนจะตองใชในขั้นนี้คือ ทักษะ
การคํานวณ

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Looking Back)   เปนการตรวจสอบขั้นตอนแตละขั้นตอนที่ใช
แกปญหาวาถูกตองหรือไม  โดยพิจารณากระบวนการในการแกปญหา  เพื่อทําความเขาใจและ
ตรวจสอบคําตอบหาคําตอบที่ถูกตอง

ครูลิค  และเรย  (Krulik  and  Reys  1980, อางถึงใน  จุฑารัตน  จันทะนาม  2543 : 15)
กลาวถึงขั้นตอนในการแกปญหา ดังนี้

1.  ทําความเขาใจปญหา  ในการแกปญหานั้น  จะตองทําความเขาใจปญหากอน  โดย
พจิารณาวาอะไรเปนตัวท่ีไมทราบคา  มีขอมูลหรือเงื่อนไขอะไรบาง  ส่ิงที่โจทยบอกนั้นมีเพียงพอ
ในการแกปญหาหรือไม  ในการพิจารณาอาจจะสรางภาพประกอบความเขาใจ

2.  วางแผนในการแกปญหา      จะตองหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่โจทยบอกกับ
ตัวไมทราบคา  พิจารณาปญหายอยทั้งหลาย  และเทียบเคียงโจทยปญหาใหมกับโจทยปญหาเกา

3.  ดําเนินการตามแผน  ดําเนินการตามแผนทันที  ควรตรวจสอบทีละขั้นตอนวาถูกตอง
หรือไม  และอยาทําขามขั้นตอน

4.  ขั้นตรวจสอบเมื่อเสร็จแลวจะตองตรวจสอบวาใชขอมูลหมดหรือยัง    และไดผล
ตามที่ตองการหรือไม

ปเตอร  (Peter  1984 : 1062 – A,  อางถึงใน  สัทธา  สืบดา   2545 : 77 - 78)        ไดสรุป
รวบรวมขั้นตอนการแกปญหาคณิตศาสตรจากบทความและงานวิจัยไวดังนี้

1.  อานโจทยปญหาอยางพินิจพิเคราะห
2.  หาสิ่งที่โจทยกําหนดให
3.  กําหนดสัญลักษณแทนตัวท่ีไมทราบคา
4.  เขยีนความสมัพนัธระหวางสิง่ทีไ่มทราบคาและสิง่ทีท่ราบคาเพือ่กาํหนดกระบวนการ

แกโจทยปญหา
5.  การคาดคะเนคําตอบที่เปนไปได
6.  คิดคํานวณแกโจทยปญหา
7.  ตรวจสอบคําตอบ
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8.  สรุปคําตอบ
วิลสัน  เฟอรนันเดช  และฮาดาเวย  (Wilson, Fernandez,  and  Handaway  1993 : 62,

อางถึงใน  ศรีสมร  ประเสริฐศรี 2546 : 61) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาที่แสดง
ความเปนพลวัตร (dynamic)          และกําหนดขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา  ดังแผนภูมิที่ 3
ดังนี้

กําหนด  ทําความเขาใจ
          สถานการณ       ปญหา

ปญหา

                                                        กระบวนการจัด                                   วางแผน              
                                                   กิจกรรมการสอน                                 การแกปญหา

          ตรวจสอบผล

        ดําเนินการแกปญหา

แผนภูมิที่ 3  กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตร
ที่มา : Wilson, Fernandez,  and  Hadaway 1993 : 62 , อางถึงใน  ศรีสมร   ประเสริฐศรี, “การพัฒนา
ชุดการเรยีนรู เรือ่งโจทยปญหาคณติศาสตร โดยใชแหลงเรยีนรูในทองถ่ิน  สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปที ่2” (วทิยานพินธปริญญามหาบณัฑติ    สาขาวชิาหลักสตูรและการนเิทศ    มหาวทิยาลัยศลิปากร,  2546),61.

เปนการแสดงการพิจารณาตัดสินใจที่เปนการเคลื่อนที่ของการทํางาน  จากตําแหนง
หนึ่งไปสูอีกตําแหนงหนึ่ง  อาจจะพิจารณายอนกลับไปที่ขั้นตอนเดิม   หากมีปญหาหรือขอสงสัย
จะเห็นวากระบวนการไมจําเปนตองเปนแนวตรง เชน เมื่อนักเรียนทําการแกปญหาในขั้นตอนแรก 
คือ ทําความเขาใจปญหา    แลวเคลื่อนไปสูขั้นตอนการวางแผน  ระหวางการดําเนินการนั้นนักเรียน
อาจคนพบสิ่งที่ทําใหเขาใจปญหาไดดียิ่งขึ้น  หรือในขณะที่นักเรียนดําเนินการตามแผนที่วางไว  
แตไมสามารถดําเนินการได  นักเรียนอาจกลับไปเริ่มวางแผนใหม    หรือทําความเขาใจใหม  ซ่ึง
การดําเนินการดังกลาวเปนการแกปญหาโดยไมจําเปนตองเริ่มตนใหมในขั้นทําความเขาใจปญหา
เสมอไป
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ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick  1993 : 39–57) กลาวถึง     ลําดับขั้นตอนของ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรวามีลําดับขั้นตอนแบงเปน 5 ขั้นดังตอไปนี้

ขั้นที่ 1 ขัน้การอานและคดิ (Read and Think)   เปนขัน้ทีน่กัเรยีนไดอานขอปญหาตคีวาม
จากภาษา  สรางความสัมพันธ  และระลึกถึงสถานการณที่คลายคลึงกัน    ซ่ึงโดยทั่วไปแลวปญหา
จะประกอบดวยขอเท็จจริงและคําถามอยูรวมกันอาจทําใหเกิดการไขวเขวได         ในขั้นนี้นักเรียน
จะตองแยกแยะขอเท็จจริงและขอคําถาม      มองเห็นภาพของเหตุการณ   บอกสิ่งที่กําหนดและสิ่งที่
ตองการ และกลาวถึงปญหาในภาษาของเขาเองได

ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและวางแผน (Explore and Plan) ในขั้นนี้ผูแกปญหาจะวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลที่มีอยูในปญหา    รวบรวมขอมูล พิจารณาวาขอมูลที่มีอยูเพียงพอหรือไม เชื่อมโยง
ขอมูลเขากับความรูเดิม เพื่อหาคําตอบที่เปนไปได แลววางแผนเพื่อแกปญหา โดยนําเอาขอมูลที่มี
อยูมาสรางเปนแผนภาพหรือรูปแบบตาง ๆ เชน แผนผัง ตาราง กราฟ หรือวาดภาพประกอบ

ขัน้ที ่3 ขัน้การเลอืกวธีิการแกปญหา (Select a Strategy) ในขัน้นีผู้แกปญหาตองเลือกวธีิการ
ที่เหมาะสมที่สุด แตละบุคคลจะเลือกใชวิธีการแกปญหาที่แตกตางกันไป  และในการแกปญหา
หนึ่งปญหาอาจจะมีการนําเอาหลายๆ วิธีการแกปญหามาประยุกตเพื่อแกปญหานั้นก็ได ซ่ึงวิธีการ
แกปญหาเหลานั้น ไดแก การคนหาแบบรูป (Pattern Recognition) การทํายอนกลับ (Working
Backwards) การคาดเดาและตรวจสอบ (Guess and Test) การแสดงบทบาทสมมติหรือการทดลอง
(Simulation or Experimentation) การสรุป รวบรวม หรือการขยายความ (Reduction / Expansion)
การแจงรายกรณอียางเปนระบบ (Organized Listing / Exhaustive Listing)  การใหเหตผุลเชงิตรรกศาสตร
(Logical Deduction)

ขัน้ที ่4 การคนหาคาํตอบ (Find an Answer) เมือ่เขาใจปญหาและเลอืกวธีิในการแกปญหา
ไดแลว นักเรียนควรจะประมาณคําตอบที่เปนไปได ในขั้นนี้นักเรียนควรลงมือปฏิบัติดวยวิธีการ
ทางคณิตศาสตรใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตอง ซ่ึงจะตองอาศัย การประมาณคา การใชทักษะการคิด
คํานวณ การใชทักษะทางพีชคณิต และการใชทักษะทางเรขาคณิต

ขั้นที่ 5 การมองยอนและขยายผล     (Reflect and Extend)         ถาคําตอบที่ไดไมใชผล
ทีต่องการกต็องยอนกลับไปยงักระบวนการทีใ่ชในการแกปญหาเพือ่หาวธีิการทีใ่ชในการหาคาํตอบที่
ถูกตองใหม    และนาํเอาวธีิการทีไ่ดมาซึง่คาํตอบทีถู่กตองไปประยกุตใชในการแกปญหาในสถานการณ
อ่ืนตอไป ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย การตรวจสอบคําตอบ การคนพบทางเลือกที่นําไปสูผลลัพธ
การมองความสมัพนัธระหวางขอเทจ็จรงิและคาํถาม การขยายผลลพัธทีไ่ด การพจิารณาผลลพัธทีไ่ด
และการสรางสรรคปญหาที่นาสนใจจากขอปญหาเดิม
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ชัยศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ (2542 : 15-16) กลาวถึงขัน้ตอนในกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย
4 ขั้น ดังตอไปนี้

1. ทําความเขาใจปญหา เปนขั้นตอนที่ระบุส่ิงที่ตองการ ระบุขอมูลที่กําหนดให และ
ระบุเงื่อนไขเชื่อมโยงสิ่งที่ตองการกับขอมูลที่กําหนดให

2. วางแผนแกปญหา ในขั้นนี้เปนการระบุขอมูลที่จําเปนและไมจําเปนสําหรับการไดมา
ซ่ึงส่ิงที่ตองการ ระบุปญหายอย และการเลือกใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม ไดแก การสังเกตกระสวน
หรือรูปแบบการคดิจากปลายเหตยุอนสูตนเหต ุ การเดาและการทดสอบ การทดลองและสรางสถานการณ
จาํลอง การลดความซบัซอนของปญหา การแบงปญหาออกเปนสวนยอย  ๆการใชวธีิอนมุานทางตรรกวิทยา
และการรายงานแจกแจงสมาชิกทั้งหมด

3. ดําเนินการตามแผน ในขั้นนี้เปนการดําเนินการตามวิธีที่เลือกเพื่อแกปญหา
4. ตรวจสอบกระบวนการและคาํตอบ ในขัน้นีเ้ปนการตรวจคาํตอบทีไ่ดวาถูกตองหรือไม

คําตอบสมเหตุสมผลหรือไม สามารถหาวิธีการแกปญหาที่ดีกวา ส้ันกวาวิธีการที่เลือกไดหรือไม
และสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอมูลเพื่อสรางปญหาใหมไดหรือไม

การจัดการเรียนการสอนโจทยปญหานี้  ครูควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ดวย
1.  นักเรียนจะตองฝกทักษะในการคิดคํานวณและการแกโจทยปญหาดวยตนเอง  ครู

อาจจะชี้แนะแนวทางใหนักเรียนไดเกิดความคิดตอไปไดดวยตนเอง  มิใชจากการบอกเลาของครู
หรือการคัดลอกแบบฝกหัดของผูอ่ืน

2.  สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสําเร็จในการแกปญหา
3.  โจทยปญหาควรมีลักษณะแตกตางกันและสอดคลองกับชีวิตประจําวัน    เพื่อชวยให

นักเรียนไดมีทักษะในการคิดและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4.  โจทยปญหาแตละขออาจมีวิธีการแกปญหาไดหลายวิธี
จากที่นักการศึกษาทางคณิตศาสตร  ไดเสนอกระบวนการ กิจกรรม  ยุทธวิธี เทคนิค

และส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการสอนแกโจทยปญหา  สรุปไดวาในการสอนแกโจทยปญหา  ครูตองรูจัก
เลือกกระบวนการสอนจากหลายๆ แนวคิดมาผสมผสานกัน  เพื่อใหไดกระบวนการสอนที่ดีที่สุด
พรอมทั้งพยายามสอดแทรก  กิจกรรม  เทคนิคตางๆ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการสอน  ซ่ึงจะ
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการแกโจทยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
เมือ่พบปญหาบคุคลตองสบืคนสถานการณ  และเลอืกยทุธวธีิทีส่ามารถนาํมาใชแกปญหาได

นักแกปญหาที่ดีจะมียุทธวิธีในการแกปญหาที่พรอมจะเลือกออกมาใชไดในทันทีที่เผชิญปญหา  
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ยุทธวิธีที่สามารถนํามาใชในการแกปญหามีหลากหลาย  ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเสนอยุทธวิธีใน
การแกปญหาคณติศาสตรไวมากมาย  แคโรล , กรีนส และคณะ (Carole , Greens and others 1972 , อางถงึใน
จุฑารัตน  จันทะนาม  2543 : 17)  ไดกลาวถึงวิธีการในการแกปญหาวาอาจจะใชกลวิธีหลายๆ อยาง
จึงจะแกปญหาได  กลวิธีตางๆ มีดังนี้

1. วิธีการคาดคะเนหรือเดา  ลองเดาดูเสียกอนเพื่อจะไดหาสิ่งที่จะตองอางถึงตอไป
2. ควรทําใหเปนอยางงาย  ทําโจทยใหเปนกรณีงายๆ  เทาที่จะทําได  แลวคนหารูปแบบ

และความสัมพันธ เพื่อขยายไปยังเรื่องที่ซับซอนตอไป
3.  การทดลอง  ใชการทดลองเพื่อแกปญหา เชน ในการโยนลูกเตา  สรางรูปแบบ

คํานวณ  คอยสังเกตดูวาผลจะเปลี่ยนไปอยางไร  เปนการทดลองเพื่อเก็บขอมูลพิจารณา
4.  การสรางแผนภาพ  เปนวิธีการที่ดี  เชน     จะสอนเรื่องสมการก็เขียนภาพประกอบ

จะชวยทําใหโจทยปญหาเปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจน  ซ่ึงจะชวยมองเห็นแนวทางในการคิด
5.  การทําตาราง  การทําตารางจะชวยมองเห็นขอที่เหมือนกันหรือแตกตาง  เห็นรูปแบบ

ไดชัดเจน  อันจะเปนการนําไปสูการสรุปการแกปญหาได
6.  การเขียนกราฟ  กราฟเปนสิ่งที่แทนขอมูลตางๆ ชวยใหเห็นความสัมพันธของขอมูล

เห็นแนวทางของสิ่งที่นาจะเปนไปได
เคนเนดี้  (Kennedy 1984 : 82)  ไดใหความคิดเห็นในเรื่องยุทธวิธีในการแกปญหา

คณิตศาสตรไว ดังนี้
1.  การหารูปแบบเปนการจัดระบบของขอมูล         เพื่อหาความสัมพันธของขอมูลใน

สถานการณปญหาที่กําหนด  และจัดเปนรูปแบบทั่วไปในการแกปญหา  ซ่ึงอาจเปนรูปแบบของ
จํานวนหรือรูปแบบของรูปเรขาคณิต  เชน  การหารูปแบบทั่วไปของจํานวนสามเหลี่ยม (Triangular
Numbers)

2.  เขียนแผนผังหรือภาพประกอบ  เปนการเขียนแผนผังหรือภาพตางๆ ของสถานการณ
ปญหาเพื่อชวยใหเห็นความสัมพันธ  และแนวทางในการหาคําตอบ เชน  กําหนดปญหา “ครูมานะ
ตองการจัดนักเรียน 12 คน  ทํากิจกรรม 2 อยาง  โดยมีเงื่อนไขวาใหนักเรียนทํากิจกรรมแรกจํานวน
3 คน  และทํากิจกรรมทั้งสองอยาง 4 คน  จงหาจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมแตละอยาง”   เขียน
แผนภาพแทนสถานการณปญหาขางตนได ดังนี้

            กิจกรรมแรก                    กิจกรรมที่สอง

3   4                          5
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จากแผนภาพ  จะไดวากิจกรรมแรกมีนักเรียน 7 คน  และกิจกรรมที่สองมีนักเรียน 9 คน
3.  สรางรูปแบบ  เปนยุทธวิธีการแกปญหาที่คลายกับการเขียนแผนภาพแตมีประโยชน

ดีกวาตรงที่นักเรียนสามารถเคลื่อนส่ิงที่นํามาจัดรูปแบบได เชน เมื่อกําหนดปญหา “มาลีมีแสตมป
เปนสามเทาของมาลัย  และมาลีมีแสตมปมากกวามาลัย 8 ดวง  จงหาวาเขาทั้งสองมีแสตมปคนละกี่
ดวง”  จัดรูปแบบไดดังนี้

มาลัย          
มาลี                                                                 

จะไดวา  มาลัยมีแสตมป  4 ดวง  และมาลีมีแสตมป  12  ดวง
4.  การสรางตารางหรือกราฟ    การจัดขอมูลลงในตาราง   การนําเสนอขอมูลที่งาย

และนําไปสูการคนพบรูปแบบ
5.  การเดาและตรวจสอบ       เปนการหาคําตอบของปญหาโดยผูแกปญหาคาดเดาแลว

ตรวจสอบ  ถาไมไดคําตอบก็เปลี่ยนแปลงการเดาและตรวจสอบจนกระทั่งไดคําตอบของปญหา
การเดาและตรวจสอบเปนวิธีการที่งาย  แตอาจใชเวลามากกวายุทธวิธีอ่ืนๆ

6.  การแจงกรณีที่เปนไปได  เปนการแจงกรณีที่เปนไปไดของปญหา  ใชไดดีในกรณีที่
มีจํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน  มักจะใชตารางชวยในการแจกแจงกรณีทั้งหมด

7.  การเขียนเปนประโยคทางคณิตศาสตร      เพื่อเปนการแสดงสถานการณปญหา
มีเปาหมาย 2 ประการ คือ เปนการแสดงความเขาใจสถานการณปญหาและเปนการแสดงใหรูวาตอง
คิดคํานวณอยางไรในการแกปญหา  นักเรียนที่เขียนประโยคทางคณิตศาสตรไดถูกตองแสดงวา
พวกเขาเขาใจปญหานั้น  และนําไปสูการดําเนินการหาคําตอบไดถูกตอง

8.  การดําเนินการแบบยอนกลับ  ยุทธวิธีนี้เร่ิมจากขอมูลที่ไดจากขั้นตอนสดุทาย  แลว
ทํายอนขั้นตอนกลับมาสูขอความที่กําหนดเริ่มตน          ใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึง
ขั้นตอนการไดมาซึ่งคําตอบ

9.  การแบงเปนปญหายอย  ๆบางปญหามคีวามซบัซอนหรือมหีลายขัน้ตอน  เพือ่ความสะดวก
อาจแบงปญหาใหเปนปญหาที่เล็กลงเพื่องายตอการหาคําตอบ     แลวนําผลการแกปญหายอยๆ นี้
ไปตอบปญหาที่กําหนด  หรือบางปญหาอาจตองใชการคิดและเปลี่ยนมุมมองที่ตางไปจากที่คุนเคย
ที่ตองทําตามขั้นตอน

แฮทฟลด เอดเวิดส และบิทเทอร        (Hatfield, Edwards, and Bitter  1993 : 50 – 60)
ไดเสนอยุทธวิธีการแกปญหาไว 11 วิธีดังนี้

1. การประมาณคาและตรวจสอบ (Estimation and Check) เปนวธีิในการเสนอคาํตอบที่
ใกลเคียงเพื่อตัดสินวาแนวทางแกปญหานาจะเปนวิธีใดซึ่งคําตอบที่ไดอาจไมถูกก็ได คําตอบที่
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ประมาณขึน้มาจะตองตรวจสอบเพือ่ใหไดเปนคาํตอบทีแ่ทจริง การประมาณคาํตอบสามารถทาํเปน
ประจําจนทําใหเปนพื้นฐานในชั้นเรียน

2.  การหารูปแบบ (Looking for Pattern)  ปญหาบางปญหามีวิธีแกวิธีเดียวเทานั้นคือ
การหาแบบรูปจากขอมูลที่ใหมา และทํานายขอมูลที่ไมไดใหมา

3. การตรวจวาขอมูลเพียงพอหรือไม (Insufficient Information)  บางครั้งขอมูลที่ใหมา
ไมเพียงพอ มีบางสวนขาดหายไป

4. การวาดภาพ กราฟ และตาราง (Drawing Picture, Graphs and Table) วิธีนี้จะชวยให
นักเรียนมองเห็นภาพจากปญหาที่ยุงยากหรือปญหาที่เปนนามธรรม การวาดภาพ กราฟ และตาราง
เปนการแสดงขอมูลเชิงจํานวนใหนักเรียนเห็น ชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไม
ปรากฏโดยทันที

5. การตัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของออก (Elimination of Extraneous Data) ปญหาบางปญหา
ใหขอมูลทั้งที่จําเปนและไมจําเปน นักเรียนตองตัดขอมูลสวนที่ไมจําเปนออกเพื่อที่จะใหขอมูลนั้น
แคบลงแทนที่จะพยายามใชขอมูลทั้งหมดที่ไมมีความหมาย

6. การพัฒนาสูตรและเขียนสมการ (Developing Formula and Writing Equations) สูตร
ที่สรางขึ้นจะใชประโยชนโดยการแทนจํานวนลงในสูตรเพื่อหาคําตอบ

7. การสรางแบบจําลอง (Modeling) การสรางแบบจําลองของปญหาจะทําใหนักเรียน
เขาใจมโนคติการดําเนินการที่จําเปนตอการแกปญหา

8. การทํางานยอนกลับ (Working Backwards) การพิสูจนทางเรขาคณิต     มักใชวิธีนี้
นักเรียนตองคิดยอนกลับวาจะหาคําตอบนั้นไดอยางไร

9. การเขียนแผนภูมิสายงาน (Flowcharting) การเขียนแผนภูมิสายงานจะชวยเห็น
กระบวนการของการแกปญหา    ซ่ึงผังงานเปนเคาโครงที่แสดงรายละเอียดของขั้นตอนที่ตอง
ดําเนินการตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตองการกอนที่จะไปแกปญหา

10. การลงมอืแกปญหาทนัท ี(Acting Out the Problem)       เปนการลงมอืกระทาํการแกปญหา
โดยทันที ซ่ึงบางครั้งจะทําใหเห็นขั้นตอนการแกปญหาไดงายข้ึน

11. การใชปญหาที่งายกวา (Simplifying the Problem)  เปนการแทนจํานวนนอย ๆ ที่
สามารถคํานวณได โดยท่ีนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตองของคําตอบไดกอนที่จะแกไข
ปญหาที่มีอยู นักเรียนจะตองใชความรูในการเลือกการดําเนินการที่เหมาะสม

รีส และคนอืน่ ๆ (Reys and others  2001 : 96–101) ไดเสนอยทุธวธีิทีใ่ชในการแกปญหา
10 วธีิ ซ่ึงคลายกบัเคนเนดแีละทปิส และคลายกบั แฮทฟลด เอดเวดิส และบทิเทอร ไดแก  การลงมือ
แกปญหาทันที (Act it Out)  การวาดภาพหรือแผนภาพ (Make a Drawing or Diagram) การคนหา
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แบบรูป (Look for a Pattern)  การสรางตาราง (Construct a Table) การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด
(Identify All Possibilities) การเดาและตรวจสอบ (Guess and Check) การทํางานยอนกลับ (Work
Backward)   การเขียนเปนประโยคเปดทางคณิตศาสตร (Write an Open Sentence)      การแกปญหา
ที่งายกวาหรือปญหาที่คลายคลึง  (Solve a Simpler or Similar Problem) และการเปลี่ยนมุมมองของ
ปญหา (Change You Point of View)

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตรนั้น  มีหลากหลายวิธี
ครูตองฝกใหนกัเรยีนรูจกัขัน้ตอนการแกปญหาอยางมรีะบบกฎเกณฑ  มเีปาหมายทีแ่นนอน  เริม่จาก
การทาํความเขาใจกบัปญหา  วางแผนหาแนวทางแกปญหาแลวลงมอืปฏิบตัติามแผนและมกีารตรวจสอบ
ความถูกตอง  นอกจากนี้ยังตองอาศัยยุทธวิธีตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะชวยใหนักเรียน
สามารถแกปญหาคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ความหมายและความสําคัญของการแกปญหา
มีผูสนใจในการศึกษาการแกปญหาหลายทานไดเสนอความหมายของการแกปญหาไว

ดังนี้
โพลยา (Polya 1957 : 4–5) ไดใหคํานิยามของการแกปญหาวา          การแกปญหาเปน

ความสามารถพิเศษทางสมอง ซ่ึงเปนพรสวรรคของแตละบุคคล ทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถ
พิเศษเหนือผูอ่ืน

กาเย (Gagne 1970 : 63) อธิบายวา กระบวนการแกปญหาเปนรูปแบบของการเรียนรู
อยางหนึ่ง ที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไป
และการใชหลักการนั้นประสมประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา    ความสามารถ
ดานการคิดแกปญหา การเรียนรูประเภทนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูมโนมติโดยสามารถมองเห็น
ลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด

กูด (Good 1973 : 439)  ใหความหมายของการแกปญหาวา  เปนกระบวนการที่เราใช
เพื่อคนหาหรือทําใหเกิดความสัมพันธใหม ๆ จากสิ่งตาง ๆ ที่เรากําลังสังเกตหรือรับรู  กระบวนการ
ดังกลาวนี้ประกอบดวยการตั้งสมมติฐานทั้งแบบเปดเผยและไมเปดเผย      โดยใชความคิดและ
ความเขาใจทั้งอยางงาย ๆ หรืออยางซับซอน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้น กระบวนการดังกลาวนี้
ถากระทําอยางเปนระบบก็เรียกวา การวิจัย

อาดัมส (Adams 1977 : 173) กลาวถึงการแกปญหาวา      เปนกระบวนการที่ซับซอน
ทางสมองซึ่งนําไปสูการจินตนาการ การคิดเปนนามธรรม และการเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ ที่สําคัญ
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ตองมีการพัฒนารูปแบบ เพราะรูปแบบของการแกปญหาที่เคยใชกับปญหาหนึ่งสําเร็จ อาจใชไมได
กับปญหาอื่น ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการคิดไปสูรูปแบบการคิดที่ยากขึ้นจึงมีความจําเปนมาก

ครูลิค และ รีส (Krulik and Reys  1980 a : 3-4)   กลาวถึงกระบวนการแกปญหาพอสรุป
ไดดังนี้

1. การแกปญหาเปนเปาหมายอันหนึ่ง (Problem Solving as a Goal) มักมีคําถามวาทําไม
จงึตองสอนคณติศาสตร      หรือเปาหมายในการเรยีนการสอนคณติศาสตรคอือะไร   ทัง้นกัการศึกษา
นักคณิตศาสตรและบุคคลที่เกี่ยวของมักเขาใจวา การแกปญหาเปนจุดหมายสําคัญของการเรียน
คณิตศาสตร เมื่อการแกปญหาถูกนํามาพิจารณาวาเปนเปาหมายอันหนึ่ง การแกปญหาจึงเปนอิสระ
จากปญหาเฉพาะ (Specific Problem) กระบวนการและวิธีการ ตลอดจนเนื้อหาทางคณิตศาสตร แต
การพิจารณาที่สําคัญคือ ตองคํานึงวาจะแกปญหาอยางไร ซ่ึงเปนเหตุผลแรกสําหรับคณิตศาสตร
ขอพิจารณานี้มีอิทธิพลตอหลักสูตรทั้งหมดและมีความสําคัญตอการนําไปใชในการฝกปฏิบัติใน
หองเรียน

2. การแกปญหาเปนกระบวนการอันหนึ่ง (Problem Solving as a Process) การตีความ
ในลักษณะนี้เห็นไดอยางชัดเจนในการตอบปญหาของนักเรียน ตลอดจนกระบวนการหรือข้ันตอน
ที่กระทําเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ ส่ิงสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาคือ วิธีการ กระบวนการ และยุทธวิธีที่
นักเรียนใชในการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการแกปญหา และเปนจุดสําคัญของหลักสูตร
คณิตศาสตร

3. การแกปญหาเปนทกัษะพืน้ฐานอนัหนึง่ (Problem Solving as A Basic Skill)    การตคีวาม
ลักษณะนีจ้ะพจิารณาเฉพาะเนือ้หาทีเ่ปนโจทยปญหา คาํนงึถึงรูปแบบและวธีิการแกปญหา การพิจารณา
ถึงการแกปญหาวาเปนทักษะพื้นฐานจึงมีสวนชวยในการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงตอง
ประกอบดวยการสอนทักษะ (Skill) มโนคติ (Concept) และการแกปญหา (Problem Solving)

ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick  1993 : 6) ไดใหความหมายของการแกปญหาวา
การแกปญหาเปนกระบวนการ  ซ่ึงแตละบุคคลไดใชความรู   ทักษะ และความเขาใจเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจในความตองการของสถานการณที่ไมคุนเคยมากอน      กระบวนการนี้เร่ิมตนดวย
การเผชิญหนากับปญหา      และสิ้นสุดเมื่อบรรลุถึงคําตอบและคําตอบนั้นไดรับการพิจารณาแลววา
สอดคลองกับเงื่อนไขของปญหา        และสามารถนําส่ิงที่ไดจากการเรียนรูนี้ไปประยุกตใชใน
สถานการณใหม

สิริพร ทิพยคง (2536 : 157) กลาววา      การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่นักเรียน
ทุกคนจะตองเรียนรู  เขาใจ  สามารถคิดเปน  และแกปญหาได  เพื่อจะนํากระบวนการนี้ไปใชใน
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การแกปญหาในชีวิตประจําวันตอไป เพราะการที่ไดฝกแกปญหาจะชวยใหนักเรียนรูจักคิด มี
ระเบียบขั้นตอนในการคิด รูจักคิด อยางมีเหตุผล เพราะรูจักตัดสินใจอยางฉลาด

อุษณีย โพธิสุข (2537 : 117) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองใชความรู
ทักษะ ความเขาใจและการใชกลยุทธทางปญญาที่จะสังเคราะหความรู    ความเขาใจ นํามาปรับใช
กับสถานการณที่แตกตางกัน

จากความหมายและความสําคัญของการแกปญหา   ที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว
ขางตน สรุปไดวา การแกปญหาเปนกระบวนการที่จะไดมาซึ่งคําตอบ โดยที่ผูแกปญหาจะตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณที่มีอยู    พรอมทั้งใชยุทธวิธีในการแกปญหามาชวยในการหา
คําตอบหรือแกปญหานั้น ๆ

ปจจัยท่ีสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ไฮเมอร และทรูบรัด (Heimer and Trueblood 1977 : 52)    ไดกลาวถึงองคประกอบที่มี

อิทธิพลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังนี้
1. เทคนิคการรูคําศัพท  การรูคําศัพทในโจทยคําถามจะชวยใหนักเรียนมองเห็นแนวทาง

ในการแกปญหา    ครูอาจชวยฝกฝนใหนักเรียนไดมีความรูคําศัพททางคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น โดย
การจัดเกมหรือกิจกรรมที่สงเสริมการใชคําศัพทมาใหเลน

2. ทักษะการคิดคํานวณ ครูควรชวยนักเรียนไดฝกฝนในดานนี้ เชน อาจใชวิธีการใหฝก
คิดคํานวณในใจ

3. การแยกแยะขอมูลที่ไมเกี่ยวของ
4. การหาความสัมพันธของขอมูล
5. การคาดคะเนคําตอบ
6. การเลือกใชวิธีจัดกระทํากบัขอมูลอยางถูกตอง
7. ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม
8. การแปลความหมายของโจทย
บารูดี (Baroody  1993 : 2-10) กลาวถึง องคประกอบหลักของการแกปญหา 3 ประการ

คือ
1. องคประกอบทางดานความรูความคดิ (Cognitive Factor)  ประกอบดวยความรูเกีย่วกับ

มโนมติ และยุทธวิธีในการแกปญหา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Effective Factor) เปนแรงขับในการแกปญหา และ
แรงขับนี้มาจากความสนใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความพยายามหรือความตั้งใจและความเชื่อของ
นักเรียน

3. องคประกอบทางดานการสงัเคราะหความคดิ (Metacognitive Factor) เปนความสามารถ
ในการสังเคราะหความคิดของตนเองในการแกปญหา ซ่ึงจะสามารถตอบตนเองไดวา ทรัพยากร
อะไรบางที่สามารถนํามาใชในการแกปญหา และจะติดตามและควบคุมทรัพยากรเหลานี้ไดอยางไร

ปรีชา เนาวเย็นผล  (2537  : 81 – 82)           กลาวถึงองคประกอบของความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สําคัญประกอบดวย

1. ความสามารถในการทาํความเขาใจปญหา   ปจจยัสําคญัทีส่งผลตอความสามารถดานนี้
คือ ทักษะการอานและการฟง เพราะนักเรียนจะรับรูปญหาไดจากการอานและการฟง แตปญหา
สวนใหญอยูในรูปขอความที่เปนตัวอักษร เมื่อพบปญหานักเรียนจะตองอานทําความเขาใจ โดยแยก
ประเด็นที่สําคัญของปญหาออกมาใหไดวาปญหากําหนดอะไรใหบางและปญหาตองการหาอะไร มี
ขอมูลใดบางที่จําเปนและไมจําเปนในการแกปญหา การทําความเขาใจปญหาทางคณิตศาสตรตอง
อาศัยองคความรูเกี่ยวกับศัพท นิยาม มโนคติ และขอเท็จจริงตาง ๆ ทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ปญหา

2. ทักษะในการแกปญหา   เกิดขึ้นจากการฝกฝนทําอยูบอย ๆ    จนเกิดความชํานาญ
เมื่อนักเรียนไดฝกคิดแกปญหาอยูเสมอ นักเรียนจะมีโอกาสไดพบปญหาตาง ๆหลายรูปแบบซึ่งอาจ
มีโครงสรางของปญหาที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกัน ไดมีประสบการณในการเลือกยุทธวิธีตาง ๆ
เพื่อนําไปใชไดเหมาะสมกับปญหา เมื่อเผชิญกับปญหาใหมก็จะสามารถนําประสบการณเดิมมา
เทียบเคียง พิจารณาวาปญหาใหมนั้นมีโครงสรางคลายกับปญหาที่ตนเองคุนเคยหรือไม สามารถ
แยกเปนปญหายอยๆ ที่มีโครงสรางของปญหาที่คลายคลึงกับปญหาที่เคยแกมาแลวหรือไม สามารถ
ใชยุทธวิธีใดในการแกปญหาใหมนี้ได      นักเรียนที่มีทักษะในการแกปญหาจะสามารถวางแผน
เพื่อกําหนดยุทธวิธีในการแกปญหาไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม

3. ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใหเหตุผล   เพราะถึงแมวา
จะทําความเขาใจปญหาไดอยางแจมชัดและวางแผนแกปญหาไดอยางเหมาะสม        แตเมื่อลงมือ
แกปญหาแลวคิดคํานวณไมถูกตอง การแกปญหานั้นก็ถือไดวาไมประสบความสําเร็จ สําหรับ
ปญหาที่ตองการคําอธิบายใหเหตุผล นักเรียนตองอาศัยทักษะพื้นฐานในการเขียนและพูด นักเรียน
จะตองมีความเขาใจในกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ความหมายของการพิสูจน และวิธี
พิสูจนแบบตาง ๆ เทาที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปใชแกปญหาในแตละระดับชั้น
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4. แรงขับ เนื่องจากปญหาเปนสถานการณที่แปลกใหม ซ่ึงนักเรียนไมคุนเคย และไม
สามารถหาคําตอบไดในทันที ผูแกปญหาจะตองคิดวิเคราะหอยางเต็มที่เพื่อใหไดคําตอบ นักเรียน
จะตองมีแรงขับที่จะสรางพลังในการคิด ซ่ึงแรงขับนี้เกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ เชน เจตคติ ความสนใจ
แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์ ความสาํเรจ็  ตลอดจนความซาบซึง้ในการแกปญหา   ซ่ึงตองใชระยะเวลายาวนาน
ในการปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนโดยผานทางกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอน

5. ความยืดหยุน ผูแกปญหาที่ดีจะตองมีความยืดหยุนในการคิด คือไมยึดติดในรูปแบบ
ที่ตนเองคุนเคย แตจะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ ความยืดหยุนเปนความสามารถใน
การปรบักระบวนการคดิแกปญหาโดยบรูณาการความเขาใจ ทกัษะและความสามารถในการแกปญหา
ตลอดจนแรงขับที่มีอยูเชื่อมโยงเขากับสถานการณของปญหาใหม สรางเปนองคความรูที่สามารถ
ปรับใชเพื่อแกปญหาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2541 : 2–3)   ไดกลาวถึงองคประกอบที่จําเปนใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรวาควรประกอบดวย

1. การมองเห็นภาพ ผูแกปญหาควรมองทะลุปญหา มีความคิดกวางไกล และมองเห็น
แนวทางในการแกปญหา

2.  การจนิตนาการ ผูแกปญหาควรรูจกัจนิตนาการวาปญหานัน้เปนอยางไร เพือ่หาแนวทาง
ในการคิดแกปญหา

3. การแกปญหาอยางมทีกัษะ เมือ่มองเหน็แนวทางในการแกปญหากล็งมอืทาํอยางมรีะบบ
ทําดวยความชํานาญ มีความรูสึกทาทายที่จะแกปญหาแปลก ๆ ใหม ๆ

4.  การวิเคราะห ตองรูจักวิเคราะหตามขั้นตอนที่กระทํานั้น
5.  การสรุป เมื่อกระทําจนเห็นรูปแบบแลว ก็สามารถสรุปได
6. แรงขับ ถาผูแกปญหาไมสามารถแกปญหาไดในทันที จะตองมีแรงขับที่สรางพลัง

ความคิด ไดแก ความสนใจ เจตคติที่ดี อัตโนทัศน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
7. การยืดหยุน ผูแกปญหาจะตองไมยึดติดรูปแบบที่ตนเองคุนเคย ควรยอมรับรูปแบบ

อ่ืนๆ และวิธีการใหม ๆ
8.  การโยงความคิด การสัมพันธความคิดเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งในการแกปญหา
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542 : 35 - 44) กลาวถึงการสอนกระบวนการแกปญหาไวเปน

ลําดับขั้นดังนี้
1. กอนที่นักเรียนจะลองแกปญหา นักเรียนตองทําความเขาใจปญหากอน โดยอานโจทย

ใหเขาใจถอยความ คําถาม และคําศัพทที่มีอยูในโจทย พิจารณาวาโจทยใหรายละเอียด ขอเท็จจริง
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เพียงพอหรือไม  นักเรียนสามารถเขียนโจทยใหมหรือสรุปเรื่องราวในโจทยโดยใชภาษาของตนเอง
ไดหรือไม และสามารถเดาหรือคาดคะเนคําตอบที่เปนไปไดไดหรือไม

2. นักเรียนจะวางแผนในการแกปญหานี้ไดอยางไร ซ่ึงแผนดังกลาวเรียกวา  “ยุทธวิธี”
ที่นิยมและใชกันมาก  ไดแก คนหารูปแบบ เขียนรูปหรือแผนภาพ แจงกรณีอยางมีระบบ ทําตาราง
ทํายอนกลับ และใชหลักเหตุผล

3. ใหนกัเรยีนเลือกยทุธวธีิทีค่ดิวาเหมาะสมทีสุ่ดแลวดาํเนนิการแกปญหาตามยทุธวธีิทีเ่ลือก
ซ่ึงอาจจะใชหลายยุทธวิธีประกอบกันก็ได   ถายุทธวิธีที่ใชดูเหมือนวาจะไมสามารถหาคําตอบได
ใหลองเลือกยุทธวิธีใหม

4. เมื่อนักเรียนไดคําตอบแลว ควรเปรียบเทียบกับคําตอบที่นักเรียนคาดคะเนไวและ
พิจารณาดูวาคําตอบที่ไดสมเหตุสมผลหรือไม โดยอานโจทยและคําถามซ้ําอีกครั้ง  เปนการมอง
ยอนกลบั เมือ่คาํตอบทีไ่ดถูกตองแลวลองคดิดอีูกวามยีทุธวธีิอ่ืนอกีหรอืไมทีใ่ชแกปญหานีไ้ดเชนกัน
ถามยีทุธวธีิทีแ่ตกตางกบัยทุธวธีิทีน่กัเรยีนใหไว ใหเปรยีบเทยีบดวูายทุธวธีิใดดกีวา หรือเหมาะสมกวา

จากขางตนสามารถสรปุไดวา ปจจยัทีส่งเสรมิความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ตองอาศัยองคประกอบหลายประการเปนตนวา ทักษะการอานและแปลความหมาย การเขาใจ
สัญลักษณ ความสามารถในการสรางมโนมติ ทักษะการคิดคํานวณ ความสามารถในการวิเคราะห
ปญหา ความสามารถในการวางแผนแกปญหา และความสามารถในการจดักระทาํขอมลู ซ่ึงถานกัเรียน
ไดรับการสอนในองคประกอบเหลานี้ก็จะสามารถพัฒนาแกปญหาไดดีขึ้น

แนวทางการสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
บารูดี (Baroody  1993 : 2–31) ไดกลาวถึงการสอนการแกปญหาไว 3 แนวทาง คือ
1. การสอนโดยการใชการแกปญหา (Teaching Via Problem Solving) แนวทางนี้เปน

การใชการแกปญหาในการสอนเนื้อหา เปนเครื่องมือสําหรับฝกพื้นฐานในการคํานวณ ปญหาที่ใช
จะมีความสัมพันธระหวางเนื้อหากับชีวิตจริง จะใชเร่ิมตนและกระตุนใหเกิดการอภิปราย ปญหาที่
ใชบางครั้งเปนตัวกระตุนนักเรียนใหเรียนเนื้อหาในระดับสูง วิธีหนึ่งในการสอนโดยใชปญหาคือ
การเสนอปญหาใหแกนักเรียนตั้งแตเร่ิมตนจนกวาจะเรียนเนื้อหานั้นจบ อีกวิธีหนึ่งก็คือใชปญหา
เชิงสรางสรรคเปนตัวแสดงทักษะในการเรียนรูและใชเพื่อความสนุก

2. การสอนเกีย่วกบัการแกปญหา (Teaching about Problem Solving) เปนการสอนโดยตรง
เกี่ยวกับยุทธวิธีในการแกปญหาทั่วไปเปนการอภิปรายหรือยกตัวอยางตามรูปแบบกระบวนการ
แกปญหา 4 ขั้นของโพลยา โดยเนนเฉพาะการนํา 4 ขั้นตอนนั้นไปใช
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3. การสอนการแกปญหา (Teaching for Problem Solving) แนวทางนี้เปนการสอนวิธี
การแกปญหาทั่วไปโดยจะเนนใหนักเรียนไดมีโอกาสในการแกปญหา นักเรียนจะเรียนรูวาจะใช
การแกปญหา 4 ขั้นของโพลยาอยางไร และใชยุทธวิธีอะไรระหวางกระบวนการแกปญหาเพื่อใหได
คําตอบ

โฮลเมส (Holmes  1995 : 37)      กลาวถึงขั้นตอนวิธีการสอนการแกปญหา         ไวดังนี้
1. กาํหนดปญหาหนึง่ปญหาหรอืมากกวานัน้ใหเดก็ไดแกปญหาใหอานแตละปญหาและ

ถามเกี่ยวกับความหมายของศัพทวาไมรูคําใด โดยท่ีพวกเขาจะยังไมปรึกษากันวาจะแกปญหานั้น
อยางไร เมื่อพวกเขารูคําศัพททั้งหมดแลว ก็ใหลงมือแกปญหาซึ่งอาจจะใหแกปญหาเดี่ยวหรือแบง
เปนกลุมก็ได สังเกตการดําเนินการแกปญหาของนักเรียน

2. นําใหเกิดการอภิปรายในชั้นเรียน ใหนักเรียนไดถกเถียงถึงแนวคิดวิธีการในการหา
คําตอบ

3. ถามคําถามที่ชวยใหนักเรียนไดเห็นแนวทางในการหาคําตอบ   ใชคําตอบที่ไดให
กลายเปนยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหา

4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชวิธีการแกปญหา และแลกเปลี่ยนความคิดในการใชวิธี
การแกปญหาตาง ๆ กัน ทําใหนักเรียนไดเห็นวามีวิธีการมากกวา 1 วิธีการที่สามารถใชแกปญหาได

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of
Mathematics 1991 : 57)  ไดเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่จะเอื้อตอการพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน ดังนี้

1. เปนบรรยากาศทีย่อมรับและเหน็คณุคาของแนวคดิ วธีิการคดิ  และความรูสึกของนกัเรียน
2. ใหเวลาในการสํารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร
3.  สงเสริมใหนักเรียนไดทํางานทั้งในสวนบุคคลและรวมมือกัน
4.  สงเสรมิใหนกัเรยีนไดลองใชความสามารถในการกาํหนดปญหา  และสรางขอคาดเดา
5.  ใหนักเรียนไดใหเหตุผลและสนับสนุนแนวคิดดวยขอความทางคณิตศาสตร
กอนซาเลส (Gonzales  1994 : 84) ใหความเห็นวา       บรรยากาศที่สงเสริมการพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาจะตองเปนบรรยากาศที่ทําใหนักเรียนรูสึกสะดวกสบายในการแสดง
ความคิดไมเขมงวดเอาจริงเอาจังจนเกิดความตึงเครียด เพราะถานักเรียนเกิดความรูสึกกลัวในสิ่งที่
ทําผิดพลาด หรือกลัวถูกหัวเราะเยาะจากเพื่อน นักเรียนจะไมกลาซักถามไมกลาแสดงความคิดเห็น
ฉะนั้นครูตองจัดบรรยากาศของชั้นเรียนที่ทําใหนักเรียนมีความรูสึกเปนอิสระ    เปนบรรยากาศที่
สงเสริมใหมีการสํารวจ สืบคน ใหเหตุผล และสื่อสารกัน
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ปรีชา  เนาวเย็นผล   (2537   : 83–89)          เสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรตามขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.  การพัฒนาความสามารถในการเขาใจปญหา ประกอบดวย
1.1 การพัฒนาทักษะการอาน เพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญ สามารถ

วิเคราะหไดวาขอมูลสวนใดสําคัญบาง    โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกอานและทําความเขาใจ
ขอความในโจทยปญหากอน อาจจะฝกเปนรายบุคคลหรือฝกเปนกลุม โดยอภิปรายรวมกันถึงสาระ
สําคัญของโจทยปญหา ความเปนไปไดของคําตอบที่ตองการ ความพอเพียงหรือความเกินพอของ
ขอมูลที่กําหนดให
                        1.2 การใชกลวธีิชวยเพิม่พนูความเขาใจ เพือ่ชวยใหนกัเรยีนเขาใจปญหาไดชัดเจนขึ้น
เชน

 - การเขียนภาพ เขียนแผนภาพ หรือสรางแบบจําลอง เพื่อแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลตาง ๆ ของปญหา ทําใหปญหาเปนรูปธรรมขึ้น ทําความเขาใจไดงายข้ึน

 -  การปรับขนาดของปริมาณตางๆ ที่กําหนดในตัวปญหา เชน ลดปริมาณลง
เมื่อมีปริมาณนอย ๆ จะชวยใหโครงสรางของปญหามีความชัดเจนขึ้น การลดขนาดของปริมาณนี้
ตองกระทําในแนวทางที่ถูกตอง มีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล เพราะมิฉะนั้นแลวแทนที่จะ
ชวยใหเขาใจปญหาอาจทําใหปญหาความยุงยากเพิ่มขึ้นก็ได  ตัวอยางเชน

“แผนไมรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก กวาง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร  ตองการตีตาราง
เปนรูปสีเ่หล่ียมจตัรัุสขนาดเทา ๆ กนั โดยไมใหเหลือเศษและใหมขีนาดใหญทีสุ่ด รูปสีเ่หล่ียมแตละ
รูปควรมีขนาดเทาไร”

เพื่อใหปญหามีความชัดเจนมากขึ้น     อาจปรับลดปริมาณ  เชน     กําหนดให
แผนไมรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากกวาง 12 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร

-   การยกตวัอยางทีส่อดคลองกบัปญหา กลวธีินีใ้ชไดดกีบัปญหาการพสูิจนขอความ
การยกตัวอยางที่สอดคลองกับขอความที่ตองการพิสูจนจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจปญหาดีขึ้น    
แตตองคอยเตือนนักเรียนไวเสมอวา    การยกตัวอยางนั้นไมใชเปนการพิสูจนขอความ

-   การเปลีย่นแปลงสถานการณใหเปนเรือ่งใกลตวั    สภาพการณของปญหาบางปญหา
อาจเปนเรื่องที่หางไกลจากประสบการณของนักเรียน อาจใหนักเรียนลองปรับเรื่องราวใหเปนเรื่อง
ที่ใกลตัวนักเรียนยิ่งขึ้น  ถานักเรียนทําไมไดครูอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงเอง แลวใหนักเรียนทํา
ความเขาใจกับปญหาใหมที่ปรับแลวนี้ เชน ปญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือปริมาณที่มีหนวยการวัด
อยางอื่นนักเรียนไมคุนเคย อาจปรับสภาพการณใหมใหเปนเรื่องวัฒนธรรมไทย หรือใชปริมาณที่
นักเรียนรับรูได
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1.3 การใชปญหาทีม่ลัีกษณะคลายกบัปญหาในชวีติจรงิมาใหนกัเรยีนฝกทาํความเขาใจ
เชน ใชปญหาที่กําหนดขอมูลเกินความจําเปน        หรือกําหนดขอมูลใหไมเพียงพอเพื่อใหนักเรียน
ฝกวิเคราะหขอมูลที่กําหนดใหขอมูลใดไมไดใชบาง หรือหาวาขอมูลที่กําหนดใหเพียงพอหรือไม
ตองการขอมลูดานใดเพิม่เตมิอกีบาง เพราะปญหาในชวีติจรงินัน้มปีจจยัทีเ่กีย่วของมากมาย ผูแกปญหา
จะตองรูจกัเลอืกเฉพาะปจจยัท่ีเกีย่วของกบัการแกปญหามาพจิารณา       หรือบางครัง้มขีอมลูไมเพียงพอ
ซ่ึงเปนหนาที่ของผูแกปญหาจะตองสืบหาขอมูลมาใหเพียงพอแกการแกปญหา

2.  การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแกปญหา มีแนวทางดังนี้
2.1 ครูตองไมบอกวิธีการแกปญหากับนักเรียนโดยตรง     แตควรใชวิธีการกระตุน

ใหนักเรียนคิดดวยตนเอง เชน อาจใชคําถามนําโดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่ปญหากําหนดให ถามแลว
เวนระยะใหนักเรียนคิดหาคําตอบ ถาตอบไมไดเปลี่ยนคําถามใหงายลง คําตอบหลาย ๆ คําตอบของ
นักเรียนจะทําใหภาพของแผนการแกปญหาคอย ๆ ปรากฏชัดขึ้น       หยุดใชคําถามเมื่อนักเรียน
มองเห็นแนวทางในการแกปญหาแลว

2.2  สงเสริมใหนักเรียนใหคิดออกมาดัง ๆ คือ สามารถบอกใหคนอื่นทราบวาตนคิด
อยางไร ไมใชคิดอยูในใจตนเองเงียบ ๆ คนเดียว การคิดออกมาดัง ๆ อาจอยูในรูปการบอกหรือ
เขียนแบบแผนลําดับขั้นตอนการคิดออกมาใหผูอ่ืนทราบ     ทําใหเกิดการอภิปรายเพื่อหาแนวทาง
ในการแกปญหาที่เหมาะสม

2.3 สรางลักษณะนสัิยของนกัเรยีนใหคดิวางแผนกอนลงมอืทาํเสมอ เพือ่จะไดมองเห็น
ภาพรวมของการแกปญหา สามารถประเมินความเปนไปไดทันทีในระยะเริ่มตน

2.4 จัดหาปญหามาใหนักเรียนฝกคิดบอยๆ ซ่ึงตองเปนปญหาที่ทาทาย นาสนใจ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน

2.5   ในการแกปญหาแตละปญหาควรสงเสริมใหนักเรียนใชยุทธวิธีในการแกปญหา
ใหมากกวา 1 รูปแบบ เพื่อใหนักเรียนมีความยืดหยุนในการคิดไมยึดติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
การพิจารณาหายุทธวิธีใหมจะกอใหเกิดการคิดวางแผนแกปญหาใหม      นักเรียนมีโอกาสไดฝก
การวางแผนมากขึ้น

3. การพฒันาความสามารถในการดาํเนนิการตามแผน การวางแผนเปนการจดัลําดบัขัน้ตอน
ความคดิอยางคราวๆ ไมละเอียดชดัเจนนกั  ในขัน้ดาํเนนิการตามแผนนกัเรยีนตองตคีวาม ขยายความ
นาํแผนไปสูการปฏบิตัอิยางละเอยีดชดัเจนตามลาํดบัขัน้ตอน ความสามารถนีส้ามารถสรางใหเกดิขึ้น
ไดอยางชาๆ ในตวัผูเรยีนจากการทาํโจทยปญหา   โดยการฝกใหนกัเรยีนวางแผนจดัลําดบัความคดิกอน
แลวจึงคอยลงมือแสดงวิธีการหาคําตอบตามลําดับความคิดนั้น
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4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ ขั้นตรวจสอบของการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการมองยอนกลับไปที่ขั้นตอน
การแกปญหาตั้งแตขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นวางแผนงาน และขั้นดําเนินการตามแผน โดย
พจิารณาความถกูตองของกระบวนการ      และผลลพัธรวมทัง้การพจิารณาหายทุธวธีิอ่ืนในการแกปญหา
ประเด็นที่สองเปนการมองไปขางหนา เปนการใชประโยชนจากกระบวนการแกปญหาที่เพิ่งส้ินสุด
ลงนัน้ทัง้ในสวนทีเ่ปนเนือ้หาและกระบวนการโดยสรางสรรคปญหาทีเ่กีย่วของสัมพนัธกนัขึน้มาใหม 
การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบกระบวนการแกปญหามีแนวทางดังนี้

4.1  กระตุนใหนกัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการตรวจสอบคาํทีไ่ดใหเคยชนิจนเปนนสัิย
4.2  ฝกใหนักเรียนคาดคะเนคําตอบ  สําหรับปญหาที่มีการคิดคํานวณ    เมื่อนักเรียน

วางแผนแกปญหาเรียบรอยแลว     กอนลงมือคิดคํานวณควรฝกใหนักเรียนกะประมาณ  คาดคะเน
คําตอบกอน จากนั้นลงมือคิดคํานวณแลวเทียบเคียงผลลัพธที่ไดกับคําตอบที่คาดคะเนไว พิจารณา
ความเปนไปได

4.3  ฝกการตคีวามของคาํตอบ เมือ่ไดคาํตอบของปญหาแลว  การตรวจสอบความถกูตอง
ของคําตอบเพียงอยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอ ครูตองกระตุนใหนักเรียนรูจักตีความหมายของคําตอบ
วามีความหมายสอดคลองกับปญหาหรือไม มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด ช้ีใหนักเรียนเห็นวา
การตีความหมายของคําตอบนั้นมีความสําคัญเทาเทียมกับวิธีการหาคําตอบ

4.4  สนับสนุนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโดยใชวิธีการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี     
ซ่ึงอาจเปนวธีิทีค่ลายคลงึกบัตวัอยางหรอืวธีิทีน่กัเรยีนสรางสรรคขึน้จากประสบการณของนกัเรยีนเอง 
จากนั้นใหพิจารณาวาวิธีการเหลานั้นถูกตองหรือไม    แตกตางจากวิธีการที่แสดงในตัวอยางหรือไม
วิธีการใดสั้นและกะทัดรัดกวากัน

4.5 ใหนักเรียนฝกหัดสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน   โดยอาศัยสถานการณ
จากสภาพแวดลอม จากกิจกรรมตางๆ ในชีวิตจริง รวมทั้งการดัดแปลงโจทยปญหาในแบบฝกหัด
ซ่ึงนักเรียนจะทําเชนนี้ไดจะตองมีความเขาใจในโครงสรางของโจทยปญหาเหลานั้น  เปนการฝก
การมองไปขางหนาโดยอาศัยประโยชนจากการทําแบบฝกหัด         ซ่ึงใชกระบวนการแกปญหา
ความเคยชินจากกระบวนการเหลานี้จะชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนนักแกปญหาที่มีความสามารถ

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา แนวทางในการสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
สามารถดําเนินการได โดยการสอนเกี่ยวกับปญหา หรือการสอนการแกปญหา หรือการสอนโดยใช
การแกปญหา และตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ไดแก ลักษณะของปญหาที่นํามาใช  บรรยากาศ
ในชั้นเรียน การเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น การใหเวลาที่ใชในการแกปญหาอยาง
เพียงพอ เปนตน
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ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ความหมายของการสื่อสาร
จุมพล รอดคําดี   (2532 :3, อางถึงใน พูนทรัพย สิทธิพรหม  2539 : 3 ) ใหความหมายวา

การสื่อสาร หมายถึงพฤติกรรมการติดตอสัมพันธกันระหวางมนุษย โดยอาศัยกระบวนการถายทอด
และแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด เจตคติ ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน  เพื่อให
เกิดผลตอบสนองบางประการที่ตรงกับเปาหมายที่วางไว คือ การเขาใจรวมกัน   ความรวมมือ
ความตกลง   เห็นพองตองกัน   ความผสมผสานประนีประนอม เปนตน อันจะนํามาซึ่งความคงอยู
และการพัฒนาสังคมมนุษย

ณรงค สมพงษ (2543 : 4) ใหความหมายของการสื่อสารวา   หมายถึง     กระบวนการ
ในการสงหรือแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

จากความหมายของการสื่อสารขางตน สรุปไดวา การสื่อสาร หมายถึง    กระบวนการ
ในการถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

ความสําคัญของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม เพื่อแสดง

ความตองการและความรูสึกนึกคิดของตนเองใหผูอ่ืนไดรับทราบ จะไดสนองตอบตอความตองการ
นั้น ๆ จึงกลาวไดวา การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ชวยใหมนุษยมีความเขาใจซึ่งกันและกัน สงผลให
มนษุยสามารถอยูรวมกนัไดอยางเปนปกตสุิขในสงัคมเดยีวกนั (สมชาย วรกจิเกษมสกลุ  2540 : 69 – 70)
และยังเปนฟนเฟองของเครื่องจักรกลแหงสังคมที่ทําใหสังคมดําเนินไปไดอยางไมหยุดยั้ง เนื่องจาก
การสือ่สารเปนเครือ่งมอืและวธีิการในการกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ตอปจเจกบคุคล ตอองคกร
และตอสังคม (กิติมา สุรสนธิ  2541 : 1)  นอกจากนี้ การสื่อสารยังมีความสําคัญในการที่บุคคลใน
สังคมมีปฏิสัมพันธโตตอบกันโดยผานทางขอมูลขาวสาร    สัญลักษณ  และเครื่องหมายตางๆ
ดวย  (กิดานันท  มลิทอง  2543 : 1)

รูปแบบของการสื่อสาร
การสื่อสารสามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ (วรรณี โสมประยูร  2537 : 27)  คือ
1. การสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication)    เปนกระบวนการสื่อสารที่

ไมเปดโอกาสใหผูรับสาร (ผูเรียน) สงผลยอนกลับไปยังผูสงสาร (ผูสอน)   หรือตอบโตขาวสารกัน
อยางตอเนือ่ง ดงันัน้หากเกดิความเขาใจคลาดเคลือ่นจงึสงผลใหไมสามารถทาํความเขาใจรวมกนัได
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2. การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เปนกระบวนการสื่อสารที่เปด
โอกาสใหผูรับสาร (ผูเรียน) สามารถสงผลการตีความหมายของตนยอนกลับไปยังผูสงสาร (ผูสอน)
ไดทนัท ีเกดิการตอบสนองซึง่กนัและกนั มโีอกาสตัง้ขอสงสยั ซักถาม หรือโตแยง    อภปิรายหาขอยุติ
ขอมูลยอนกลับที่ไดจึงเปนขาวสารชุดใหม     โดยผูรับสารจะสลับหนาที่เปนผูสงสาร และผูสงสาร
จะเปนผูรับสาร

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในชวงทศวรรษที่ผานมาเปนการสื่อสารแบบ
ทางเดียว ครูสวนใหญถายทอดความรูใหกับผูเรียนโดยการบรรยาย หรืออธิบายประกอบตัวอยาง
เพราะครูมีความเชื่อวาคณิตศาสตรเปนนามธรรมที่ผูเรียนไมสามารถเรียนรูได    ถาไมมีครูผูสอน
เปนผูถายทอดความรูให (ชอบ ลีชอ  2534 : 54 –56)

การสื่อสารทางคณิตศาสตร
สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of

Mathematics 1989 : 26, 214)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารทางคณิตศาสตรวา  การเรียนรู
คณิตศาสตรและการใชคณิตศาสตรในการสื่อสารมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจภาษา
ของคณติศาสตร เปนสะพานเชือ่มโยงสาระหรอืความคดิทีไ่มเปนทางการหรือสามัญสํานึกไปสูภาษา
ที่เปนนามธรรมและสัญลักษณทางคณิตศาสตร   และยังมีบทบาทสําคัญในการชวยใหนักเรียนสราง
ความเชือ่มโยงทีสํ่าคญัระหวางแนวคดิทางคณติศาสตรกบัสือ่ทีเ่ปนวตัถุ รูปภาพ กราฟ สัญลักษณตาง ๆ
คาํพดู และการแทนความคดิทางคณติศาสตร   การใชคณติศาสตรในการสือ่สารยงัชวยใหนกัเรียนมี
ความชัดเจนในแนวคดิและเกดิความเขาใจทีลึ่กซึง้กบัสิง่ทีเ่รียน  โดยทีก่ารสือ่สารทางคณติศาสตรเปน
ความสามารถในการใชคําศัพท สัญลักษณ และโครงสรางทางคณิตศาสตร  เพื่อแสดงแนวคิดและ
สามารถทําความเขาใจแนวคิดและความสัมพันธของแนวคิด    ดังที่ไดระบุความสามารถที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร ดังนี้

1. สามารถแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร โดยการพูด การเขียน การสาธิต และการแสดง
ใหเห็นภาพ

2. สามารถทําความเขาใจ   แปลความหมาย      และประเมินแนวคิดทางคณิตศาสตรที่
นําเสนอโดย การพูด การเขียน หรือภาพตาง ๆ

3. สามารถใชศัพท สัญลักษณ และโครงสรางทางคณิตศาสตรแสดงแนวคิด อธิบาย
ความสัมพันธ และจําลองสถานการณ

เคนเนดี และทิปส (Kennedy and Tipps 1994 : 181) กลาวถึงการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรวา เปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตรคือ ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
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การสื่อสารทางคณิตศาสตร   เพราะการสื่อสารจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางขอมูล   ความรู   และ
ส่ิงที่เปนนามธรรมไปสูสัญลักษณทางคณิตศาสตร และเปนการนําเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนความรู

บารูดี (Baroody  1993 : 2–99) กลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารทางคณิตศาสตรวา
คณติศาสตรเปนภาษาทีใ่ชแทนแนวคดิ และแสดงแนวคดิทีห่ลากหลายไดชัดเจน    เทีย่งตรง และรัดกุม

การสือ่สารทางคณติศาสตรในลักษณะตาง  ๆมคีวามสาํคญัยิง่ตอการเรยีนรูทางคณิตศาสตร ดังนี้
1. การพดูเกีย่วกบัคณติศาสตรชวยใหนกัเรยีนเกดิความรู เรยีนรูวธีิการคดิ และมคีวามชดัเจน

ในสิ่งที่คิดอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียน ดังที่ฮอยเลส   (Hoyles 1985 : 206-
207 , อางถึงใน สมเดช บุญประจักษ  2540 : 44)   กลาววา   การใหนักเรียนไดพูดอภิปรายทําใหเกิด
การผสมผสานความรูไดอยางด ี แตละคนสามารถขยายแนวคดิของกนัและกนัชวยใหเกดิความชดัเจน
ในงานหรือกระบวนการทํางาน

2. การเขียนเปนการสื่อสารที่มีคุณคาอีกอยางหนึ่งแตยังไมคอยไดรับการฝกฝนมากนัก
ในการเรียนคณิตศาสตร การเขียนชวยใหเกิดความชัดเจนในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวหรือปญหา
และชวยในการพัฒนาการรับรูคณิตศาสตรไดดีขึ้น (Lappan and Schram  1989 : 16)

3.   การอานนับวาเปนการสื่อสารที่จําเปนเพราะแหลงความรูที่นักเรียนจะตองประสบ
สวนใหญอยูในรูปของหนังสือ เอกสาร หรือส่ิงพิมพตาง ๆ นักเรียนจึงควรไดฝกการอานและทํา
ความเขาใจรายละเอียดในบทเรียนดวยตนเองจากหนังสือหรือเอกสาร เปนการฝกใหนักเรียนรูจัก
การศึกษาคนควา หาขอสรุปดวยตนเองมากกวาจะเปนเพียงผูคอยรับความรูจากครูเทานั้น (Lappan
and Schram  1989 : 16)

4.  การนําเสนอความคิด (Representing)   เปนการสื่อสารที่สําคัญที่สุด เพราะการแสดง
แนวคิดจะรวมถึงการแปลงปญหาหรือแนวคิดไปสูอีกรูปแบบหนึ่งที่คุนเคยหรือเขาใจงาย เชน เขียน
แทนดวยแผนภาพ แผนภูมิหรือกราฟ และในทางกลับกัน ใหมีการแปลแผนภาพ       แผนภูมิหรือ
รูปภาพทางกายภาพไปสูสัญลักษณและประโยคภาษา (National Council of Teachers of
Mathematics 1989 : 27)

รีสและคนอื่น ๆ (Reys and others  2001 : 83) กลาววา        การสื่อสารเปนเครื่องมือที่มี
ศักยภาพสําหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งโดยการพูดและการเขียน เพื่อแสดงและ
อธิบายแนวคิด โดยเฉพาะการสื่อสารสองทางชวยใหนักเรียนสามารถอธิบาย รวบรวม     และขยาย
แนวคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนอื่น ซ่ึงนักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีการสื่อสารแนวคิดทาง
คณิตศาสตรอยางหลากหลาย เชน การสื่อสารดวยภาพ การแสดงทาทาง การเขียนกราฟ การเขียน
แผนภูมิ และการใชสัญลักษณไปพรอมกับการใชคําทั้งการพูดและการเขียน
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณิตศาสตรขางตน สรุปไดวา การสื่อสารทาง
คณิตศาสตรเปนการใชภาษาพูดและเขียน การใชศัพท สัญลักษณและโครงสรางทางคณิตศาสตร
เพือ่แสดงแนวคดิและอธบิายแนวคดิ แสดงความหมายและความสมัพนัธของแนวคดิทางคณิตศาสตร
ของตนใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตอง ชัดเจนและรัดกุม

แนวทางการสงเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
เปาหมายของการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร คือ มุงใหผูเรียนมี

ความรู ทักษะ และความสามารถทางคณิตศาสตร และใชความรู ทักษะ และความสามารถเหลานั้น
ในการสื่อสารแนวคิดในกิจกรรมที่ตองใชคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถดังกลาว สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐ
อเมริกา     (National  Council of Teachers of Mathematics 1989 : 26)     เสนอแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรวา ควรเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการดําเนินการอยางเต็มที่ ในลกัษณะของการสบืคน การสบืเสาะ การพรรณนาและอธบิาย
แนวคดิทางคณติศาสตรซ่ึงเปนกจิกรรมทีส่งเสรมิการสือ่สารทางคณติศาสตร โดยการอาน การพดู และ
การแสดงแนวคดิ   จดัการเรยีนการสอนใหนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธตอกัน มีโอกาสชี้แจงแนวคิด
อธิบายเหตุผล และชวนเชื่อใหบุคคลอื่นเห็นดวยกับแนวคิดของตนทั้งการพูดและการฟง กิจกรรม
ดังกลาวจะชวยใหนักเรียนไดสรางความรู เรียนรูที่จะรับฟงแนวคิดในลักษณะตาง ๆ และทาํใหเกิด
ความชัดเจนในแนวคิดของตนเอง ดังนั้นการพูด การฟง การอาน การเขียน และการแสดงแนวคิด
ในลักษณะตาง ๆ จึงเปนกุญแจสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

โรวานและมอรโรว (Rowan and Morrow 1993 : 9-11, อางถึงใน สมเดช บุญประจักษ
2540 : 46) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตรไวดังนี้

1. นําเสนอสื่อรูปธรรม แลวนักเรียนไดพรรณนาถึงส่ิงที่พบ
2. ใชเนือ้หา เร่ืองราว หรืองานทีเ่กีย่วของและใกลตวัของนกัเรยีน เชน  โครงงานทีม่กีจิกรรม

สืบคนเปนสื่อที่สงเสริมใหนักเรียนไดส่ือสารโดยตรง กิจกรรมเชนนี้ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาของ
คณติศาสตรวาเปนวชิาทีม่ปีระโยชนในการดาํเนนิชวีติ และเปนเรือ่งราวทีเ่กีย่วของและใกลตวันกัเรียน
ทําใหการสื่อสารทางคณิตศาสตรเปนไปไดอยางสมบูรณ

3. การใชคําถาม โดยเฉพาะคําถามปลายเปดจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดคิด และ
แสดงการตอบสนองออกมา คําถามปลายเปดเปนคําถามใหนักเรียนไดคิดอยางหลากหลาย และคิด
อยางสรางสรรค
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4. ใหโอกาสนักเรียนไดเขียนสื่อสารแนวคิด  เพื่อใหนักเรียนเห็นวาการเขียนเปนสวน
สําคญัของการดาํเนนิการทางคณติศาสตร นกัเรยีนตองเขาใจวาทาํไมตองเขยีนอธบิาย    นัน่คอืเปาหมาย
ของการเขียนตองชัดเจน

5. ใชการเรียนแบบรวมมือและชวยเหลือกัน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจ
แนวคิด อธิบายแนวคิดกันในกลุมเปนการสงเสริมความสามารถในการสื่อสารโดยตรง

การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 3 ดาน (Kennedy
and Tipps  1994 : 112 ) ดังนี้

1.  ภาษาทางคณิตศาสตร  (Language of Mathematics)
1.1 ไมใชหรือใชภาษาทางคณิตศาสตรไมเหมาะสม
1.2 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมเปนบางครั้ง
1.3 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมเกือบทุกครั้ง
1.4 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสม ถูกตอง สละสลวย

2.  การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร  (Mathematical Representations)
2.1 ไมใชแนวคิดทางคณิตศาสตร
2.2 มีการใชแนวคิดทางคณิตศาสตร
2.3 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดถูกตองและเหมาะสม
2.4 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดอยางเขาใจ ชัดเจน

3.  ความชัดเจนของการนําเสนอ (Clarity of Presentation)
3.1 การนําเสนอไมชัดเจน (สับสน ไมสมบูรณ ขาดรายละเอียด)
3.2 การนําเสนอมีความชัดเจนในบางสวน
3.3 การนําเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ
3.4 การนําเสนอชัดเจนสมบูรณ (เปนระบบ สมบูรณ มีรายละเอียดครบ)

การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
นั้นเกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห จนกระทั่งเกิดการคนพบ
ส่ิงทีเ่ปนองคประกอบในการสงเสรมิใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู  ซ่ึงจะตองประกอบไปดวยองคประกอบ
ที่สําคัญหลายประการ ไดแก  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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แนวคิดทฤษฎีในการสอนคณิตศาสตร
ในการสอนคณิตศาสตรตองอาศัยทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร       มาเปนแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนไดรับความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
มีผลการเรียนรูสูงขึ้น  จึงตองนําทฤษฎีดังตอไปนี้มาใชใหเหมาะสมกับผูเรียน

1. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2538 : 16 – 17)
1.1 ทฤษฎีแหงการฝกฝน  (Drill  Theory)  เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนใน

เร่ืองการฝกฝน  ใหทําแบบฝกหัดมากๆ ซํ้า ๆ จนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการนั้นๆ การสอนจึงเริ่ม
โดยครูจะเปนผูใหตัวอยางหรือบอกสูตร  หรือกฎเกณฑ แลวใหนักเรียนฝกฝน  ทําแบบฝกหัดมากๆ
จนกระทั่งเด็กชํานาญ  แตอยางไรก็ตาม  ทฤษฎีนี้ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ

1.1.1  เด็กตองทองจํา  กฎเกณฑ  สูตร  ซ่ึงเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก
1.1.2  เด็กไมอาจจะจําขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดเรียนมาแลวไดหมด
1.1.3  เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียน  เปนเหตุใหเกิดความลําบากสับสนใน

การคิดคํานวณ  แกปญหา  และลืมส่ิงที่เรียนงาย
1.2  ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ  (Incident  Learning  Theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาเด็ก

จะเรยีนไดดเีมือ่เกดิความตองการหรอืความอยากรูเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เกดิขึน้  ดงันัน้ กจิกรรมการเรียน
ควรจัดตามเหตุการณที่บังเกิดขึ้นในโรงเรียน  หรือชุมชน  ซ่ึงเด็กไดประสบกับตนเอง  แตทฤษฎีนี้
มีขอบกพรอง คือ  เหตุการณจะเกิดขึ้นไมบอยนัก ดังนั้น การเรียนตามทฤษฎีนี้ก็จะไมเกิดผล

1.3  ทฤษฎีแหงความหมาย  (Meaning  Theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวา  การคิดคํานวณกับ
การเปนอยูในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  และมีความเชื่อวาเด็กจะ
เรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี  เมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอเด็กเอง  และเปนเรื่องที่เด็กไดพบเห็น
และปฏิบัติในสังคมประจําวันของเด็ก

2.  ทฤษฎีการเรียนรู  นักทฤษฎีหลายคนไดใหแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมาก ดังนี้

   2.1  ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท    (Piaget  1966 :  576 – 584 , อางถึงใน ประยูร
อาษานาม  2537  : 13 – 14)  เพียเจท  (Piaget) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส  ซ่ึงสนใจและไดวิเคราะห
กระบวนการพัฒนาความคิดและการเรียนรูของเด็กอยางละเอียดและเสนอเปนทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา  (Intellectual  Development)  ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้

2.1.1   เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม
2.1.2   การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล  โดยตัวผูเรียนเองเทานั้นที่ทราบวา

ตัวเองกําลังเรียนรู
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2.1.3  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะ  ดังนี้
2.1.3.1  ระดับพัฒนาความรูสึกทางการเคลื่อนไหว  (Sensory  motor

Stage)  อายุ 0 – 2 ป  ระยะนี้เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการสัมผัสและการเคลื่อนไหว
2.1.3.2  ระดบัพฒันาการกอนความคดิรวบยอด  (Pre – operational  Stage)

อาย ุ 2 – 6 ป  เปนระยะทีเ่ดก็เริม่เขาใจภาษา  อากปักริิยาของคนใกลชิด  เปนชวงเวลาทีเ่ดก็เสรมิสราง
บุคลิกภาพของตนเอง  รูจักใชเหตผุล แตยังไมสามารถอธิบายอยางชัดเจนได

2.1.3.3  ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด  (Concrete  operational
Stage)  อายุ 6 – 12 ป  ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจการจัดหมวดหมู  การจําแนก  การเรียงลําดับ   การให
เหตุผลของเด็กวัยนี้จะอาศัยส่ิงที่ตนมองเห็น  ยังไมสามารถใหเหตุผลที่เกี่ยวกับนามธรรมได

2.1.3.4  ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล  (Formal  Operational
Stage)    อายุตั้งแต 12 ป ขึ้นไป    ระยะนี้เปนระยะที่เด็กรูจักอธิบายเหตุผล        เร่ิมคิดในรูปของ
การตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน  สามารถคิดในสิ่งที่เกินเลยจากการรับรูได

2.2  ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร (Bruner)     บรูเนอรไดใหหลักการเรียนรูที่สําคัญ
ไดแก  การเนนโครงสราง (Structure)  ของเนือ้หาวชิาและเนนกระบวนการ (Process)   ของการแกปญหา
มากกวาการเนนผลของพฤติกรรม (Product) และการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวยใหนักเรียน
มคีวามรูแจง  สามารถนาํไปประยกุตใชกบัเนือ้หาอ่ืนๆ ได  ทาํใหมคีวามทรงจาํไดเปนระยะเวลานาน
จึงไดเสนอแนะวิธีการสอนมโนมตทิางคณิตศาสตร 3 ขั้น ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ
2538 : 18)

2.2.1  การใชของจริงอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร (Concrete
representtation)

2.2.2      การใชรูปภาพอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร      (Iconic
representtation)

2.2.3   การใชสัญลักษณอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร (Symbolic
representtation)      เปนขั้นของการใชจินตนาการลวนๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข  เครื่องหมายตางๆ
มาอธิบายหาเหตุผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม

การจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของบรเูนอร  (Bruner) จาํเปนจะตองคาํนงึถึง
โครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ    คุณสมบัติที่สําคัญบางประการของคณิตศาสตร    เชน
คุณสมบัติการเปลีย่นกลุม  และคณุสมบตักิารจดัแจง  หากครผููสอนจดักจิกรรมไดเหมาะกบัพฒันาการ
ของผูเรียน  และจดัเนือ้หาใหเหมาะกบัระดบัความรูความสามารถของผูเรียน   โดยคาํนงึถึงความพรอม
ในการเรียน การเรียนการสอนนั้นจึงถือไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและสามารถคิดแกปญหา
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ตางๆ ไดดวยตนเอง  นอกจากนี้บรูเนอร  (Bruner)  ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรไวดังนี้  (ฉวีวรรณ  กีรติกร  2537 : 54 – 55)

1.  ทฤษฎีการสราง  บรูเนอรไดกลาวไววา  การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยให
เด็กสรางกฎเกณฑตางๆ ขึ้นไดเอง  และสามารถนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม

2.  ทฤษฎีการใหคําอธิบาย  เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตางๆ ให
เปนสัญลักษณ  ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายแนวคิดตางๆ
ไดอยางถูกตอง

3.  ทฤษฎีการไดเปรียบและความแตกตาง  ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็น
ความแตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร  ก็จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดี  ในการสอน
คณิตศาสตรจึงควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรมและควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปในแนว
เดียวกัน  จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็วยิ่งขึ้น

4.  ทฤษฎีความตอเนื่อง  แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตรเพื่อให
มคีวามตอเนื่องสัมพันธกัน  มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม  มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปการปฏิบัติการ  การจัดแบงกลุมนักเรียน  รวมถึงการใหความสําคัญตอการเรียนรูจาก
ประสบการณ  และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  อันจะเปนการเสริมพลังการเรียนรูและ
สรางเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี

2.3  ทฤษฎีของออซูเบล (Ausubel  1975 : 19-21 , อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ  2538 : 18 - 19)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูนี้เชื่อวาความสําคัญของการใหการศกึษาคอื
การใหความรูทีถู่กตองชดัเจน   และตองเปนความรูทีร่วบรวมไวอยางมรีะเบยีบ  วธีิการที่จะทําให
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคได  มีหลักการอยู 2 ประการ คือ

2.3.1   การจัดความรูใหมีโครงสรางที่เหมาะสม
2.3.2   การจัดลําดับความยากงายของความรูอยางเหมาะสม

 ออซูเบลเสนอแนะวัตถุประสงคที่สําคัญของการศึกษา 2 ขอ คือ
1.  การกระตุนใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนรู  ใฝรู  ศึกษาหาความรูและ

เก็บรักษาความรูไวใหไดนานที่สุด
2.  ความสามารถในการใหความรูในการแกปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะการเรยีนรูตามแนวคดิของออซเูบลสามารถจดัเปนกลุมหรอืหมู (cluster)  ซ่ึง

ออซูเบลจัดกลุมจากการเรียนรูแบบทองจํา  (Rote  learning)  การเรียนรูแบบรูความหมาย
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(Meaningful learning) การเรยีนรูจากการบอกเลา (Reception  learning) การเรยีนรูจากการคนพบ
(Discovery  learning)

จากกลุมการเรยีนรูทัง้ 4 กลุม  ของการเรยีนรูแบบรูความหมาย – การคนพบ
(Meaningful- Discovery  learning)  จะเปนลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคที่นักเรียน  ควรจะไดรับ
การฝกฝน

ความคดิเหน็ทีน่าสนใจของออซเูบลอกีประการหนึง่คอื การใหความรูแกเดก็ควร
คํานึงถึงประสบการณในอดีตหรือความรูเดิมของเด็ก  ซ่ึงเปนบรรทัดฐานสําคัญที่จะใหเด็กมี
ความพรอมในการเรียนความรูใหม

อนึ่ง  ออซูเบลเชื่อวาเด็กอายุต่ํากวา  12 ป  ตองเรียนรูจากของจริง  การทดลอง
หรือปฏิบัติจะชวยใหเด็กเขาใจสิ่งที่เรียนไดอยางชัดเจน  เด็กหลังวัยเรียนระดับประถมศึกษาจะ
สามารถเรียนรูไดจากการสนทนา  การอภิปราย   และกิจกรรมที่นาสนใจ  ดังนั้น  การเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา  อุปกรณการสอนจึงเปนสวนสําคัญ

2.4  ทฤษฎขีองกาเย   (Gagne 1975 : 21 – 25 , อางถึงใน  ประยรู  อาษานาม  2537 : 17)
 นักปรัชญาชาวอเมริกันผูนี้ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะเพื่อใหเกิดการคนพบ 
(Guided  discovery)  บรูเนอรเนนกระบวนการ (process)  แตกาเยมีความเห็นตรงขามกับบรูเนอร
คือ  กาเยมุงเนนผล (product)   ของพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน  กาเยสนใจวาผูเรียนไดเรียนรู
อะไร การเรยีนการสอนจะตองกาํหนดวตัถุประสงคเชงิพฤตกิรรมวาจะใหเดก็สามารถแสดงพฤตกิรรม
ที่พึงประสงคอะไรบาง  กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวความคิดของกาเยจะเริ่มจากการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  การวิเคราะหพื้นความรูเดิมของเด็ก  การจัดลําดับขั้นของการเรียน
โดยการชี้แนะของครู     การจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดหรือวิธี (style) การเรียนของผูเรียน
และการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียน

กาเยเชื่อวาเด็กจะเรียนมโนมติใหม     เมื่อเด็กไดเรียนมโนมติยอย       ซ่ึงเปน
พื้นฐานของมโนมติใหมนั้นเสียกอน  ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนอยางมีระบบ  จึงเปนเรื่อง
ที่สําคัญอยางยิ่ง  แนวความคิดของกาเยจึงเปนแบบฉบับการเรียนการสอนระบบโปรแกรม

นอกจากนั้นกาเยเชื่อวาส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนเก็บความรู (retention) ไวไดนานมี
อยู 3 ประการ คือ

2.4.1  กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความฝงใจ
2.4.2  การเขาใจอยางชัดเจน
2.4.3   การจําแนกความรูเดิมและความรูใหม

2.5  ทฤษฎีของดีนส    (Dienes  1975 : 33 – 34 , อางถึงใน  ประยูร     อาษานาม
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2537 : 17 – 18)  นักคณิตศาสตรศึกษาผูนี้มีช่ือเสียงในประเทศออสเตรเลีย  อังกฤษ  แคนาดา  และ
สหรัฐอเมริกา  ดีนสไดเสนอหลัก 4 ประการ  ในการสอนคณิตศาสตร

2.5.1  หลักแหงพลวัตร  (The  Dynamic  principle)  เด็กจะเรียนรูจากการเลน
หรือกิจกรรม 3 ระดับ คือ  การเลนเกมหรือกิจกรรมที่ไมมีกติกาแนนอน  แตมีมโนมติทาง
คณิตศาสตรแฝงอยู  หลังจากนั้น  เด็กจะเรียนรูจากการเลน  หรือกิจกรรมที่มีกติกาหรือระเบียบและ
เปนขั้นที่เด็กเริ่มเขาใจมโนมติ  อาจจะรูโดยการใชฌาณ  (intuition)  และในขั้นสุดทายเด็กจะเรียนรู
จากการฝกหัด  ซ่ึงมุงใหเรียนรูมโนมติที่ตองการโดยตรง

2.5.2 หลักแหงการสรางสรรค  (The  Constructive  principle) ความรูหรือมโนมติ
ทางคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่ยั่วยุใหเกิดความนึกคิดที่จะแกปญหา  แมวา
เด็กจะไมมีความคิดเชิงวิเคราะห (Analytic  thinking)      หรือไมสามารถจะประเมินอยางมีเหตุผล
(Logical  judgment)  ได  เด็กจะสามารถรับรูมโนมติไดโดยฌาณ

2.5.3  หลักแหงการเปลี่ยนแปลงเชิงคณิตศาสตร          (The  Mathematical
variability  principle)  จากหลักการที่วาตัวแปรทางคณิตศาสตรตางๆ มีความสัมพันธกันอยางคงที่
แมตัวแปรตางๆ เปลี่ยนแปลงได  การชวยใหเด็กเขาใจมโนมติทางคณิตศาสตรควรใชวิธีการหลายๆ
วิธี  แตจําเปนตองรักษาความบริบูรณหรือสภาพของมโนมติใหคงเดิม  ตัวอยางเชน  รูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสอาจเขียนไดหลายลักษณะและหลายขนาด  แตก็ยังคงเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสอยูนั่นเอง

2.5.4  หลักแหงการเปลีย่นแปลงเชงิการรบัรู        (The     Perceptual   variability
principle)  การรับรู  (perception) สามารถรับรูไดหลายวิธี       แตมโนมติยอมคงที่  หลักการขอนี้
หมายความวาแมการเสนอมโนมติจากสภาพการณหลายสภาพ  แตมโนมติก็คือส่ิงเดียวกัน เชน  ใน
การสอนเรือ่งสีเ่หล่ียมผืนผา  การสรางรปูส่ีเหล่ียมผืนผาบนกระดานดาํ  บนกระดาษหรอืใชยางรัดของ
ตรึงบนกระดาน เรขาคณิต   (geoboard)     ก็คือ    ส่ีเหล่ียมผืนผานั่นเอง  ดังนั้น     การเรียนมโนมติ
ทางคณิตศาสตรเด็กจะตองเขาใจสิ่งที่สามารถแทนไดหลายรูปแบบนั้นวา มีลักษณะรวมกันหรือ
กลาวงายๆ วาเปนสิ่งเดียวกัน

สุรพล  พยอมแยม (2544 : 17 – 18)  ไดกลาวถึง    วธีิการเรยีนทีส่งผลตอการเรยีนรูไวดังนี้
1.  การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมาก  การถายทอดโดยแบงงานที่

จะเรียนรูเปนสวนๆ จะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการถายทอดรายละเอียด
ทั้งหมดทันที

2.  การฝกฝนทบทวน  การเรียนรูทุกชนิดตองมีการทบทวนและฝกฝนเปนระยะ  เพราะ
นอกจากจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลว  ยังทําใหเกิดการเรียนรูคงทนดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

3.  การไดรับรูผลการเรียน  จะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น   การรูผลของขอผิดพลาด
จะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตอง  และถารับรูผลสําเร็จก็จะสามารถนําความสําเร็จ
หรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรูครั้งกอนไปใชในการเรียนรูครั้งตอไป  และชวยลดความทอแทเบื่อหนาย
การเรียนที่ไมมีโอกาสรับรูผลการเรียนดวย

4.  การไดรับแรงเสริม เชน  รางวัล  คําชมเชย  จะมีผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการเรียนทีไ่มไดรับการเสรมิแรง   ผูถายทอดจาํเปนตองหาสิง่เสรมิแรงแกผูเรยีนใหมากทีสุ่ด

นอกจากนี้  ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2540 ข : 29)    ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข
ในการเรียนไวดังนี้

1.  บทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก  คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเดก็แตละวยั  มคีวามตอเนือ่งในเนือ้หาวชิาและขยายวงไปสูแขนงอืน่ๆ  เพือ่เสรมิสรางความเขาใจ
ตอชีวิตและโลกรอบตัว

2.  วธีิการเรยีนสนกุไมนาเบือ่  และตอบสนองความสนใจใครรูของนกัเรยีน  การนาํเสนอ
เปนไปตามธรรมชาติ  ไมยัดเยียดหรือกดดัน  เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลา  และ
ไมนอยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ

3.  ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ ของ
เด็กรวมทั้งความคิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห  จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตางๆ คิดแกปญหา
อยางมีระบบ

4.  แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส
ความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานที่หรือเวลาและทุกคนมีสิทธิ์
เรียนรูเทาเทียมกัน

5.  มีกิจกรรมหลากหลาย  สนุก  ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ  เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ ภาษาที่ใชจูงใจเด็ก นุมนวลใหกําลังใจและเปนไป
ในเชิงสรางสรรค

6.  ส่ือประกอบการเรียน  เราใหเกิดการเรียนรู  เขาใจตรงเปาหมาย      ซ่ึงกําหนดไว
อยางชัดเจน คือ  มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนชัดเจน  (Learn  to  Know)  เรียนจนทําได
(Learn  to  Do)  และเรียนเพื่อจะเปน  (Learn  to  Be)

7.  การประเมินผล   มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวิชาการ  และเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินตนเองดวย
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จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตรนั้น  ครูผูสอนจําเปน
ตองมีการจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงความแตกตางของการเรียนรูระหวางผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากนั้นแลวในขณะทําการสอนครูผูสอนจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  โดย
อาศัยประสบการณในชีวิตประจําวัน  มาประยุกตใชใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาและ
ชีวิตประจําวัน   โดยเนนใหผูเรียนเห็นประโยชนของการเรียน  โดยครูจําเปนตองมีการวางแผน
การนําเสนอเนื้อหาอยางเปนระบบ  รวมทั้งมีการเสริมแรงแกผูเรียนอยางตอเนื่อง  และควรมีการวัด
และประเมินผล  โดยมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในภาพรวม  พรอมทั้งแจงผลการเรียนแกผูเรียน
อยางสม่ําเสมอ

หลักการสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตรมีหลักเพื่อควรพิจารณาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของคร ู กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ตองตอบสนองตอความตองการ ความสนใจและความสามารถของ
นกัเรยีนแตละคนเปนหลักและยงัตองคาํนงึถึงความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สตปิญญาของผูเรียน
วัลลภา  อารีรัตน (2532 : 29) จึงไดเสนอหลักการสอนคณิตศาสตรที่ควรคํานึงถึง  ซ่ึงสรุปไดวา

1.  การสอนเนือ้หาใหมแตละครัง้ ครูตองคาํนงึถึงความพรอมของนกัเรยีนทัง้ดานวฒุภิาวะ
และเนื้อหา

2.  ควรสอนคณติศาสตรโดยเนนเรือ่ง ความเขาใจมากกวาความจาํ  นกัเรยีนจะตองเขาใจ
ความคิดรวบยอดกอนแลวจึงฝกทักษะแลวทําแบบฝกหัด  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ  อันจะนําไปสู
การนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  การสอนคณิตศาสตรจึงมีหลักการ ดังนี้

1)  สอนใหเกิดความรูถาวร  เมื่อเขาใจหลักการแลวจึงใหทําแบบฝกหัด  หรือผูสอน
จะตองย้ําแนวคิดที่สําคัญดวยการเตรียมกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนตอบคําถาม        จัดสื่อการสอน
เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ

2)  สอนเพื่อใหเกิดความซึมซาบ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เปนเรื่องของการจัดระบบที่ตองเรียนตามลําดับขั้น  เพื่อใหนักเรียนเขาใจทีละนอยๆ     และมีทักษะ
เบื้องตนตามที่ตองการและแนวคิดใหมตองสัมพันธกับความคิดเดิม  ไมซับซอน  สับสน

3)  ใชวิธีอุปมาน  (Inductive)  ในการสรุปหลักการทางคณิตศาสตร  แลวนําความรู
ไปใชดวยวิธีอนุมาน  (Deductive)

4)  ควรมีการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน  ซ่ึงประสบการณการเรียนรูที่
ควรจัดมี 3 ประเภท  ไดแก

4.1) ประสบการณการเรียนรูที่เปนรูปธรรม
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 4.2)  ประสบการณการเรียนรูที่เปนกึ่งรูปธรรม
4.3)  ประสบการณการเรียนรูที่เปนนามธรรม

5)   สอนจากปญหาจริงที่เด็กประสบอยูเสมอในชีวิตประจําวัน
6)  สงเสริมการสอนโดยใชกิจกรรมและสื่อการสอน การแสดงตัวอยางควรใหมี

ความหมายแกนักเรียนและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน
7)  จัดบทเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
8) ครคูวรใชเทคนคิตางๆ เพือ่สรางบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนคณติศาสตรและสามารถนํา

ทักษะตางๆ ทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2539 : 6)     ไดเสนอหลักการจัด

การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ไวดังนี้
1. ทบทวนความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน
2.  เสนอเนื้อหาใหม  โดยการจัดกิจกรรมใน  3 ขั้นตอน คือ

2.1  จัดกิจกรรมโดยใชของจริง
2.2  จัดกิจกรรมโดยใชรูปภาพ
2.3  ใชสัญลักษณ  ครูอธิบายโดยใชสัญลักษณ

3.  ชวยกันสรุปเปนวิธีลัด  ส้ัน  สะดวกในการนําไปใช
4.  ฝกทักษะจากหนังสือเรียน  บัตรงาน
5.  นําความรูไปใชในสถานการณใหม หรือในชีวิตประจําวัน
6.  ประเมินผล
จากหลักการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา         ในการสอนคณิตศาสตร

ส่ิงที่จําเปนตองพิจารณา  มีดังนี้ คือ
1.  การทบทวนความรูพื้นฐานอันเกี่ยวเนื่องกับความรูที่จะเรียน
2.  จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
3.  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
4.  นําเสนอเนื้อหาใหมอยางมีลําดับขั้นตอน  และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
5.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะอยางสม่ําเสมอ
6.  มีการประเมินผลอยางตอเนื่อง
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วิธีสอนคณิตศาสตร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้นตองเลือกใชวิธีสอนหลายๆ วิธี เพื่อให

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  สําหรับวิธีสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรนั้น  มีหลายวิธีซ่ึงอศิภรณ  อินทรมณี  (2546 : 171 – 179 ) ไดรวบรวมไวดังนี้

1.  วิธีสอนแบบวรรณี  เปนวิธีสอนที่มุงพัฒนาใหนักเรียนเกิดมโนมติและเจตคติที่ดีตอ
การเรียน โดยใชการถายโยงความรูเพื่อใหนักเรียนสรุปเปนความคิดรวบยอดได  ดวยการสอนให
เกดิความเขาใจโดยใชส่ือตางๆ แลวใชสัญลักษณแทนสือ่หรือภาพเหลานัน้  จากนัน้เสรมิความเขาใจ
โดยใชภาพแลวใหนักเรียนถายโยงเปนสัญลักษณ    และสรางเจตคติโดยมีการจัดกิจกรรมและ
สถานการณใหผูเรียนไดรับประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียนและฝกทักษะโดยการทําแบบฝกหัด

2.  วิธีสอนตามรูปแบบของสุลัดดาและคณะ  เปนวิธีสอนที่เนนการฝกทักษะแกโจทย
ปญหาโดยใชการวิเคราะหและพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการแกโจทยปญหา เชน ทักษะการแกโจทย
ปญหาจากแผนภาพ  ทักษะการแกโจทยปญหาจากวลีหรือขอความสั้นๆ และการสรางประโยค
สัญลักษณแทนโจทยปญหา

3.  วิธีสอนตามเทคนิคการสอนของสตีฟ  เปนวิธีสอนที่มุงพัฒนาทักษะการแกโจทย
ปญหาโดยใชขั้นตอนการชี้แนะ 3 ขั้นตอน  ประกอบดวย  การชี้แนะความเขาใจโจทยปญหาโดย
ศกึษาเอกสารชีแ้นะความเขาใจโจทยปญหาดวยตนเอง  การวเิคราะหโจทยปญหาโดยใชการอภิปราย
เหตุผลในการเลือกวิธีแกโจทยปญหา   การแปลความหมายของโจทยเปนประโยคสัญลักษณเพื่อหา
คาํตอบดวยตนเอง

4.  วธีิสอนตามเทคนคิการสอนของนชุุม  เปนวธีิการสอนทีมุ่งพฒันาทกัษะการแกโจทยปญหา
โดยใชบัตรชี้แนะใหนักเรียนตอบคําถามวาโจทยตองการทราบอะไร       จากนั้น  ใหนักเรียนอาน
ออกเสยีงโจทยทีก่าํหนดใหแลววเิคราะหเพือ่เลือกวธีิการแกปญหาดวยการวาดภาพหรอืเขยีนแผนผัง

5.  วธีิสอนตามระบบการสอนของเคลเลอร  เปนวธีิสอนทีใ่หนกัเรยีนไดเรียนรูดวยตนเอง
จากสื่อลายลักษณอักษรที่ใชประกอบการเรียน เชน หนังสือเรียน  บทเรียนแบบโปรแกรม  โดยมีครู
เปนผูช้ีแนะในการเรียนรู  ซอมเสริมนักเรียนใหผานการเรียนรูตามเกณฑ

6.  วธีิสอนแบบดอลเซยีน ี  เปนวธีิสอนแกโจทยปญหาโดยใชตารางวเิคราะหโจทยปญหา
สมการ  ประกอบดวย การวิเคราะหปญหา  การแปลความหมายโจทย การเปลี่ยนเปนประโยค
สัญลักษณ  การลงมือแกโจทยปญหา

7.  วธีิสอนของโพลยา  เปนวธีิสอนทีใ่ชขัน้ตอนการสอน 4 ขัน้ตอนของโพลยาประกอบดวย
การทําความเขาใจโจทยปญหา  การวางแผนแกปญหา      การปฏิบัติตามแผนและการมองยอนกลับ
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8.  วธีิสอนตามรปูแบบการสอนของกาเย  เปนวธีิสอนทีใ่ชหลักการสอนตามลําดับเหตุการณ
9 ขัน้  ไดแก  การสรางความสนใจ  การแจงจดุประสงคการเรยีน  การใหผูเรียนระลกึถึงความรูพืน้ฐาน
การกระตุนใหเกิดการเรียนรู  การใหแนวการเรียนรู  การปฏิบัติการเรียนรู  การใหขอมูลยอนกลับ
การประเมินผลการปฏิบัติ  และสงเสริมความแมนยํา

9.  วิธีสอนตามรูปแบบการสอนของมิสซูร่ี   เปนวิธีสอนมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนสําคัญ  โดยใชการสอนที่มีประสิทธิภาพ 6 ขั้นตอน  คือ  การเริ่มบทเรียน  การพัฒนาบทเรียน
การฝกปฏิบัติรายบุคคล  การใหการบาน  การสรุปบทเรียน  และการทบทวนบทเรียน

10. วธีิสอนตามเทคนคิการสอน   เค   ดบัเบิล้ย ู  ด ี  แอล    เปนวธีิสอนทีมุ่งแกโจทยปญหา
4 ขัน้ตอน  คอื  การหาสิง่ทีรู่เกีย่วกบัโจทยโดยใชการระดมสมอง  การหาความสมัพนัธและแนวทาง
แกโจทยปญหาโดยใชการอภิปราย  การรวมกันแกโจทยปญหา  และการเสนอรูปแบบและแนวทาง
การปฏิบัติ

11. วิธีสอนแบบคนพบในกลุมยอย  เปนวิธีสอนที่ใชวิธีการเรียนคณิตศาสตรโดยแบง
นกัเรยีนเปนกลุมเลก็ๆ กลุมละ 4 คน แตละกลุมรวมกนัคนควาเรยีนรูโดยใชการอภปิรายกลุมระดมสมอง
ซ่ึงสมาชิกในกลุมทุกคนเปนผูมีสวนรวม    และปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองโดยมีครูเปนผูแนะนํา
ชวยเหลือ  เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย

12.  วิธีสอนแบบคนพบโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ  เปนวิธีสอนที่แบงนักเรียนเปน
กลุมๆ ละ 4 – 5 คน  ที่คละระดับความสามารถกัน  โดยใหแตละกลุมรวมกันศึกษาชุดการเรียน
ประจํากลุม  เพื่อเรียนรูและคนพบดวยตนเอง  ซ่ึงมีครูเปนผูแนะนําชวยเหลือเพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด

13.  วิธีสอนแบบคนพบดวยตนเอง   เปนวิธีสอนที่นักเรียนจะไดรับคําแนะนําจากครู
เพื่อใหมองเห็นโครงสรางการเรียนรูดวยการคนพบและสรุปกฎเกณฑดวยตนเองจากการเรียนรูดวย
การกระทําและการสรางประสบการณตรงเพื่อคนพบความรูใหมโดยใชความรูเดิมที่มีอยูเปนฐาน
ในการเรียนรู
 14.  วิธีสอนแบบปฏิบัติการ         เปนวิธีสอนใหนักเรียนเรียนจากการปฏิบัติจริงโดย
การเรียนจากประสบการณตรง  การทดลอง     การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดไวเพื่อหา
วิธีการ  กระบวนการพิจารณาหาขอสรุปกฎเกณฑไดดวยตนเอง

15.  วิธีสอนแบบวิเคราะห  เปนวิธีสอนที่ประยุกตใชหลักการสอนที่เปนการวิเคราะห
โจทยปญหา  ประกอบดวย  การเกบ็ขอมลูทีโ่จทย  การหาความสมัพนัธกนัของขอมลู  การวิเคราะหคําถาม
ของโจทย    การพิจารณาองคประกอบโดยกําหนดสมมุติคาคําตอบเปนสัญลักษณ     และการนํา
องคประกอบตางๆ มาแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง
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16.  วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร  เปนวิธีสอนที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
ในการสอนคณิตศาสตร       เพื่อใหนักเรียนแสวงหาความรูโดยใชลําดับขั้นตอนของวิทยาศาสตร
นํามาแกปญหาดวยตนเอง

17.  วิธีสอนแบบเทคนิค 4 คําถาม  เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการแก
โจทยปญหาไปใชในการคนควาหาคาํตอบ  ดวยคําถาม 4 ขัน้ตอน คอื 1.) โจทยกาํหนดอะไรมาใหบาง
2.) โจทยตองการใหหาอะไร  จะตองหาอะไรกอนหรอืไม  3.) จะตองหาอยางไร  และ 4.) จะหาสิง่ที่
โจทยตองการไดอยางไร

18.  วธีิสอนแบบ 4 MAT  เปนวธีิสอนทีน่าํแนวคดิ รูปแบบการเรยีนการสอนทีต่อบสนอง
การเรียนรูของนักเรียน 4 แบบมาประยุกตใชในการสอนคณิตศาสตรดวยการใชคําถามใน 4
ลักษณะ   ไดแก   Why  What  How  If     ที่ผสมผสานกับเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและขวา
ใหเกิดการเรียนรูที่สมดุลกันจําแนกเปน 8 ขั้นตอนยอยที่เชื่อมโยงและสัมพันธกัน

19.  วิธีสอนเลนปนเรียน    เปนวิธีสอนที่ดําเนินการสอนโดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สอดแทรกการเลนหรือทํากิจกรรมจากสื่อตางๆ รวมถึงการเลน
เกม  การรองเพลง

20.  วิธีสอนแบบเลน  เรียน  สรุป  ฝกทักษะ        เปนวิธีสอนที่มุงใชการปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองตามขั้นตอนการเรียน  การเลน  การสรุป  และการฝกทักษะ  เพื่อใหนักเรียนเปนผูสรุป
ความรูทางคณิตศาสตรดวยตนเองที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียน

21.  วิธีสอนแบบรอบรู  เปนวิธีสอนที่มีการจัดลําดับเนื้อหาออกเปนสวนยอย ๆ ที่
สัมพนัธเช่ือมโยงความรูเดมิและความรูใหมเพือ่สรางความคดิรวบยอดของเนือ้หานัน้ๆ โดยมกีารฝก
ทักษะ  มีการทดสอบระหวางเรียน   มีการวิเคราะหความกาวหนาและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
เพื่อใหเกิดการเรียนแบบรอบรูตามเกณฑ

22.  วิธีสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง        เปนวิธีสอนที่ผสมผสานรูปแบบการจัด
การเรียนรูตามแนวการเรียนแบบรวมมือ  Cooperative  Learning        และการเรียนแบบผูเรียนเปน
ผูสรางองคความรูดวยตนเอง Constructivism  โดยใหผูเรียนวางแผนการเรียนและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพื่อนในกลุมและในชั้นเรียนหรือครูผูสอนเพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูและประสบการณ
ใหม

23.  วิธีสอนแบบผูเรียนเปนผูสรางองคความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  เปน
วิธีสอนที่ประยุกตใชหลักการใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองโดยอาศัยโครงสรางทาง
ปญญาใหมหรือองคความรูใหมจากสิ่งที่เรียน
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24.  วิธีสอนแบบ  Cooperative  Mastery  Learning      เปนวิธีสอนที่ใชการแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมยอย  แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนชายและหญิง  กลุมละ 4 คน คือ เด็กเกง 1 คน
ปานกลาง 2 คน  และออน 1 คน  การสอนทีเ่นนการเรยีนแบบรอบรูโดยแบงเนือ้หาออกเปนหนวยยอยๆ
และมีการวินิจฉัยผูเรียนเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่จะใชในการเรียนเนื้อหา

25.  วิธีสอนแบบพัฒนารายบุคคลซึ่งรวมทํางานเปนหมูคณะ  (TAI)  เปนวิธีสอนที่ใช
การเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ  4 คน  ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรในระดับตางกัน คือ เกง
ปานกลาง    ออน  ในการสอนครูจะสอนนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันจากกลุมตางๆ
ขณะที่นักเรียนที่เหลือในกลุมจะทํางานในกลุมของตนเองจากแบบฝกทักษะที่ไดรับมอบหมายโดย
มีการชวยเหลือกันภายในกลุม  ซ่ึงจะมีการประเมินผลทั้งเปนกลุมและรายบุคคล

26.  วธีิสอนแบบรวมมอืกนัดวยเทคนคิการเรยีนแบบกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD) เปนวธีิสอน
ตามรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนตามกลุมยอยกลุมละ 4 – 5 คน ที่คละความสามารถ คือ
เกง  ปานกลาง  ออน    โดยใหทุกกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียนและมีการทดสอบยอย
เพื่อประเมินการเรียนรูและศึกษาความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งเปนรายบุคคลและ
เปนกลุม

27.  วธีิสอนแบบรวมมอืกนัดวยเทคนคิการเรยีนแบบกลุมการแขงขนั (TGT) เปนวธีิสอน
ตามรูปแบบการเรียนแบบรวมมือที่ใชการเรียนเปนกลุมยอย   ที่มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในการเรียนเพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยเนนเกมการแขงขันตอบ
คําถามโดยใหแตละกลุมเตรียมสมาชิกสําหรับการแขงขันตอบปญหาที่ครูกําหนดใหหรือเตรียมไว
แลวและดาํเนนิการแขงขนัเกมเกีย่วกบัเนือ้หาทีเ่รียน    เพือ่การเรยีนรู       และความสาํเรจ็ของแตละ
กลุมขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ

28.  วิธีสอนโจทยปญหาโดยใชแผนภาพของวิลลิสและฟวสัน เปนวิธีสอนที่มีลําดับขั้น
ตามเทคนิควิธีสอนโจทยปญหาโดยใชแผนภาพ  ประกอบดวย  1.) การแนะนําโครงสรางของโจทย
ปญหา       2.) การวิเคราะหโจทยปญหาโดยใชแผนภาพ          3.) การหาทางเลือกในการแกปญหา
4.) การดําเนินการคํานวณ   5.) การตรวจสอบความถูกตองและตอบคําถามที่โจทยตองการทราบ
โดยใชแผนภาพมาชวยตรวจคําตอบ

29.  วิธีสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา   เปนวิธีสอนที่ประยุกตใชรูปแบบ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยเริ่มตนจากการทบทวนบทเรียนและการกระตุนใหผูเรียนสนใจ
บทเรียน  จากนั้นนําเสนอบทเรียน  ไดแก 1.) กิจกรรมทักษะการแกปญหา  2.)การวิเคราะหปญหา
3.) การเลือกวิธีแกปญหาและทดลองปฏิบัติการแกปญหา   และ 4.) การสรุปผลเพื่อนําแนวความรู
ทั้งหมดมาสรุปเปนความรูใหมหรือแนวปฏิบัติ
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30.  วิธีสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชภาพ  เปนวิธีสอนการแกโจทยปญหา
ตามแนวคิดของโพลยา  โดยใชแผนภาพเปนสื่อเพื่อแสดงขั้นตอน  ประกอบดวย  การวิเคราะห
โจทยปญหา  การหาความสัมพันธของสิ่งที่กําหนดให   และการหาคําตอบจากการใชภาพแสดง
สวนยอยสวนรวม  ภาพแสดงการเปรียบเทียบ  และภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง

31.  วิธีสอนโดยใชเกมประกอบการสอน  เปนวิธีสอนโดยนําเกมที่สอดคลองกับเนื้อหา
ระดบัชัน้และความสามารถของผูเรียนเขาประกอบในกจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ดัเตรยีมไวลวงหนา  
โดยอธบิายชือ่เกม  กตกิา  วธีิเลน  และโดยใหทกุคนมสีวนรวมในการเลนเกม  เพือ่ใหเกดิการเรียนรู
เนื้อหาที่สอดแทรกมากับการเลนเกม  จากนั้น  ใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดรับจากการเลนเกมและ
ทําแบบฝกทักษะเพื่อเสริมความรู

32.  วธีิสอนโดยใชเกมการละเลนพืน้บานไทยแบบประยกุต    เปนวธีิสอนทีด่าํเนนิการสอน
ตามแนวการสอนตามคูมือครูโดยใชเกมการละเลนพื้นบานมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และระดับชั้นเรียน  เชน  เลนเกมทอยฝาขวดเพือ่วดัระยะทางจากเสนทีไ่ดทอยไปถึงฝาขวดทีแ่ตละคน
ทอยออกไป  แลวนํามาเปรียบเทียบวายาวหรือส้ันกวากัน

33.  วิธีสอนแบบใชขั้นตอนฝกความเขาใจโจทย  แกปญหารวมกับการใชเครื่องคิดเลข
เปนวิธีสอนที่มีขั้นตอนการฝกความเขาใจโจทย      ขั้นตอนการสอนเริ่มจากการทบทวนความรู
การแปลความหมายและวิเคราะหโจทยปญหา  จากนั้น ฝกความเขาใจดวยกิจกรรมเปนกลุมยอยโดย
สามารถนําเครื่องคิดเลขมาใชประกอบในการหาคําตอบได

34.  วธีิสอนโดยใชสูตรพืน้ทีข่องรูปสามเหลีย่ม   เปนวธีิสอนการหาพืน้ทีข่องรปูสีเ่หล่ียม
โดยใชสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแทนการใชสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมชนิดตางๆ เพื่อหาคําตอบ
ตามเนื้อหาของในหนังสือแบบเรียนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(สสวท.)  เพื่อใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดรับเปนสรางเปนความคิดรวบยอด  และนําไปใชในการหา
คําตอบของโจทยส่ีเหล่ียมในรูปตางๆ

35.  วิธีสอนโดยวิธีคิดแบบการจัดกลุมตัวเลข  เปนวิธีสอนที่เนนการเรียนรูจํานวน
ดวยการจัดกลุมตัวเลขใหงายตอการคํานวณ    โดยการหาผลบวกหรือลบจะบวกใหไดสิบกอน
และการหาผลลบในกรณีหลักหนวยของตัวตั้งมีคานอยกวาตัวลบ  จะทําใหเปนสิบกอนแลวจึง
นับหักออกจากสิบ

36.  วิธีสอนโดยใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด       เปนวิธีสอนที่ครูจัดกิจกรรม
โดยใชส่ิงเราที่เปนตัวอยางและไมใชตัวอยาง     ไปกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูความคิดรวบยอด
และสามารถสังเกต    เชน    ส่ือของจริง  ส่ือจําลอง  รูปภาพ  จากนั้นใชสัญลักษณแทนเพื่อสรุป
ความคิดรวบยอด
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37.  วิธีสอนโดยเนนเทคนิควิธีการคิดทางคณิตศาสตร     เปนวิธีสอนที่ใชกลวิธีการคิด
ทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก  ลบ  คูณ  หาร   ชวยใหนักเรียนคิดคนหาคําตอบของผลลัพธจาก
สถานการณปญหาดวยตนเอง

38.  วิธีสอนโดยใชพลังกลุมเล็ก     เปนวิธีสอนที่ประยุกตใชหลักการกระบวนการกลุม
สัมพันธที่เนนการเรียนแบบเปนกลุมเล็กโดยมีการอภิปราย การระดมสมองประกอบกับการแขงขัน
ระหวางกลุม   ซ่ึงกลุมนีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงและจดัใหมทกุชัว่โมง  โดยมีครูเปนผูแนะนาํ ชวยเหลือ
และใหกําลังใจเพื่อใหเกิดเรียนรูไดตามเปาหมาย

39.  วิธีสอนแบบเรียนดวยตนเองจากสื่อบทเรียนสําหรับเรียนดวยตนเอง  เปนวิธีสอนที่
ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคลจากสื่อ  เอกสารแนะแนวทาง  หรือบทเรียนแบบ
โปรแกรมและแบบฝกหัดเรียนดวยตนเอง  จากนั้นใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดและทําแบบฝกหัด
ดวยตนเองและทําแบบทดสอบยอย

40.  วิธีสอนโดยใชชุดศูนยการเรียนคณิตศาสตร      เปนวิธีสอนโดยใชชุดศูนยการเรียน
ที่สรางขึ้นเปนแนวทางการจัดกิจกรรม  เพื่อใหนักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมโดยปฏิบัติกิจกรรม
ตามศูนยการเรียนที่กําหนดขึ้นโดยใชระยะเวลาเรียนในแตละศูนย  ประมาณ  15 – 20 นาที  จากนั้น
นําความรูที่ไดมาสรุปและนําไปใชในการเรียนครั้งตอไป

41.  วิธีสอนซอมเสริมโดยใชชุดการสอน  เปนวิธีสอนซอมเสริมที่ใชชุดการสอนเปน
แนวทางการสอน  ประกอบดวย  คูมือครู  แผนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  แบบฝกทักษะและ
แบบทดสอบ

42.  วิธีสอนโดยใชชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม  เปนวิธีสอนที่ดําเนินการสอนโดย
ใชชุดการสอนที่สรางขึ้นเปนแนวทางการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม  
ซ่ึงแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคละกันโดยใหศึกษาและปฏิบัติตาม
กิจกรรมในคูมือที่ครูเตรียมไวให

43.  วิธีสอนโดยใชชุดการสอนประกอบการบรรยาย      เปนวิธีสอนที่ครูใชชุดการสอน
สําหรับประกอบการบรรยาย    อธิบายเพื่อใหครูใชเวลาในการสอนนอยลง         และเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น     ซ่ึงชุดการสอนประกอบดวย  แผนการสอน  คูมือครู
ส่ือการสอนที่เปนรูปภาพ  แผนภูมิ  ตาราง  แบบฝกทักษะและแบบทดสอบ

44.  วิธีสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนวิธีสอนที่ครูใหนักเรียนเรียนรู
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร    มีลักษณะเปนบทเรียนสําเร็จรูปนําเสนอเนื้อหาบทเรียนและควบคุม
การทาํงานดวยคอมพวิเตอร   ซ่ึงนกัเรยีนสามารถเรยีนรู  บนัทกึผลการเรยีนและประเมนิผลการเรียน
ไดดวยตนเอง
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45.  วธีิสอนโดยใชบทเรยีนทีม่ส่ืีอประสม  เปนวธีิสอนทีค่รูออกแบบบทเรยีนโดยนาํสือ่
หลายๆ  ชนดิมาใชประกอบการสอน      ไดแก  ส่ือของจรงิ  ส่ือจาํลอง  รูปภาพ  แผนภมู ิ บตัรคํา  และ
วสัดอุุปกรณเฉพาะสาํหรับเนือ้หาของบทเรยีนเพือ่ใหนกัเรยีนเกดิความรูและเขาใจในบทเรยีนดยีิง่ขึ้น

46.  วิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป      เปนวิธีสอนที่ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองจาก
บทเรียนสําเร็จรูป  ที่แบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ ที่ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามลําดับ
ขั้นตอนและทราบผลการเรียนรูดวยตนเอง

47.  วธีิสอนโดยใชแบบเรยีนเลมเลก็เชงิวรรณกรรม           เปนวธีิสอนทีค่รูดาํเนนิกจิกรรม
การเรียนการสอนตามขั้นตอนในคูมือครูคณิตศาสตร  โดยนําหนังสือเลมเล็กเชิงวรรณกรรมเปนสื่อ
การสอนหลักในการนําเสนอบทเรียน  เพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนดียิ่งขึ้น

48.  วธีิสอนโดยใชหนงัสอืการตนูประกอบการสอน         เปนวธีิสอนทีค่รดูาํเนนิกจิกรรม
การเรียนการสอนโดยนําหนังสือการตูนมาเปนสื่อการสอนหลักใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียน
ดียิ่งขึ้น

49.  วิธีสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน      เปนวิธีสอนที่ใชเพลงเปนสื่อประกอบ
การสอน 4 แบบ คือ  ใชเพลงในขั้นนํา   ใชเพลงในขั้นสอน   ใชเพลงในขั้นสรุป    ใชเพลงในทุก
ขั้นตอน  (ขั้นนํา  สอน  สรุป)

50.  วิธีสอนโดยใชแบบทดสอบ  เอ็ม  อี  คิว    ประกอบการสอน   เปนวิธีสอนที่นํา
แบบทดสอบ  เอ็ม  อี  คิว  มาใชวัดกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร  เพื่อใหนักเรียนตรวจสอบ
กระบวนการเรียนและผลการเรียน    โดยวิเคราะหตามแนวทางวิทยาศาสตร   คือ  กําหนดปญหา
ตัง้สมมตุฐิาน   เกบ็รวบรวมขอมลู  ตดัสนิใจแกปญหาเพือ่พฒันาผลการเรยีนรูของนกัเรยีนใหสูงขึ้น

51.  วิธีสอนโดยใชส่ิงชวยจัดมโนมติลวงหนา  เปนวิธีสอนที่นําส่ือหรืออุปกรณตางๆ
มาชวยจัดใหนักเรียนสังเกต  เรียนรูและเกิดความคิดรวบยอดกอนเรียนเนื้อหาใหมโดยส่ือที่นํามาใช
อาจอยูในรูปแบบตางๆ         เชน  แผนภูมิ  แผนภาพ  แถบประโยคสัญลักษณ  นิทาน  สถานการณ
จําลอง  เปนตน  โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู  โดยใชหลักการบูรณาการการเรียนรูแบบ
เปนทีม  รวมถึงการปฏิบัติคนควาหาคําตอบจากใบงาน

52.  วิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น     เปนวิธีสอนที่ดําเนินการสอนตามรูปแบบ
การสอนแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น  โดยมุงใหนักเรียนวิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
โจทยกับคําตอบที่ตองการทราบ           เร่ิมตนสอนโดยใหนักเรียนอานโจทยปญหาและแตงโจทย
ปญหาใหมและตัดคําที่ไมจําเปนออกไปใหเหลือแตคาํสําคัญ  จากนั้นใหนักเรียนวิเคราะหโจทยที่
กําหนดใหวาโจทยกําหนดอะไรมาให  และตองการทราบอะไร  และใหนักเรียนสรางความสัมพันธ
ของขอคําถามที่โจทยกําหนดให  แปลงโจทยเปนประโยคสัญลักษณ         และคํานวณหาคําตอบ
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53.  วิธีสอนโดยการเรียงลําดับเนื้อหา  เปนวิธีสอนที่ครูนําเนื้อหาคณิตศาสตรที่กําหนด
ในคูมอืครคูณติศาสตรของ สสวท. มาจดัเรยีงลําดบัเนือ้หาใหมเพือ่ใหเหมาะสมกบัปญหา สภาพนกัเรียน
และสภาพทองถ่ิน  เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

54.  วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลองเปนวิธีสอนที่ครูใชการสมมุติสถานการณขึ้นให
คลายคลึงกับเหตุการณจริงที่สอดคลองกับเนื้อหาคณิตศาสตร  โดยใหนักเรียนทดลองปฏิบัติคิดหา
แนวทางการแกปญหาหรือเรียนรูตามสถานการณจําลองที่กําหนดขึ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร    ครูจึงนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัด

การเรียนการสอน  เพราะถาครูจัดการเรียนการสอนไมสนองจุดประสงคของหลักสูตร  ผูเรียนก็จะ
ไดแตความรูดานเนื้อหา  ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของจุดประสงคเทานั้น  ในการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรนั้น ครูควรตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนมีความรูคณิตศาสตรพื้นฐานที่กําหนดไวในหลักสูตร    โดยพยายามใหผูเรียนไดเขาใจ
ในหลักการคณิตศาสตรควบคูกันไปดวย       นอกจากนั้นแลวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรจัดใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาในหลักสูตรและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยใน
การจัดการเรียนการสอนของครูควรไดคํานึงถึงขั้นตอนการเรียนการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร  ซ่ึง
โดยสรุปไดดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2534 : 20)

1.  ทบทวนพืน้ฐานความรูเดมิทีต่องใชในการเรยีนรูเนือ้หาใหม  ถาผูเรียนยงัไมมพีืน้ฐาน
ความรูเร่ืองใด  ควรจัดสอนทบทวนกอน

2.  สอนเนื้อหาใหม    โดยพิจารณาจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียน
กิจกรรมอาจจัดโดยใชของจริงหรือใชรูปภาพกอนจะเชื่อมโยงกับการใชสัญลักษณในทาง
คณิตศาสตร

3.  ฝกทักษะ  ควรจัดใหฝกทักษะโดยใชโจทยแบบฝกหัดในหนังสือเรียน  บัตรงาน
หรือโจทยที่ครูสรางขึ้นเอง  โดยโจทยที่นํามาฝกทักษะควรเปนทั้งโจทยที่เนนเฉพาะทักษะการคิด
คํานวณ  และโจทยที่มีความยากงายพอเหมาะในการฝกทักษะ  ครูควรพิจารณาปริมาณของงานที่จะ
ใหผูเรียนไปทําเปนการบานดวย  และสําหรับผูเรียนที่ทําแบบฝกหัดผิดเล็กนอย  ครูอาจพิจารณาให
ผูเรียนแกไขขอผิดพลาดในขอที่ทําผิดนั้นๆ โดยไมตองแกไขใหมทั้งขอ

4.  การประเมินผล  ครูอาจทดสอบโดยใหผูเรียนปฏิบัติหรืออาจใชขอสอบก็ได  ทั้งนี้ให
พิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหา  ในกรณีที่ทดสอบโดยใชขอสอบ  ครูควรสรางขอสอบให
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วัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู  ขอสอบควรมีความยากงายปานกลาง  เพื่อใหทราบวาผูเรียนได
เรียนรูเนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนรูแลวหรือไม

5.  การสอนซอมเสรมิ  ในกรณทีีผู่เรียนสอบไมผานตามเกณฑการประเมนิผลรายจดุประสงค
ครูจะตองจดัการสอนซอมเสรมิสาํหรับจดุประสงคทีไ่มผานนัน้ โดยจะตองวเิคราะหจากการทาํขอสอบ
ของผูเรียนวา  สาเหตุที่ผูเรียนไมผานจุดประสงคเปนเพราะเหตุใดบาง  แลวพิจารณาเลือกวิธีสอน
ซอมเสริมใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ      สําหรับเอกสารที่ใชในการสอนซอมเสริม  นอกจาก
หนังสือเรียนแลว  ครูอาจพัฒนาเอกสารขึ้นมาเองก็ได

ลําดับขั้นตอนการสอนดังกลาวขางตน  เปนหลักการกวางๆ   สําหรับครูจะไดนําไปเปน
แนวทางในการวางแผนการสอน  ซ่ึงครูสามารถเพิ่มเติมขั้นตอนปลีกยอยไดอีกตามที่เห็นสมควรวา
จะชวยใหการสอนไดผลดีบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ในการทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้น   มีการจัด
การเรยีนรูทีใ่ชในการวจิยั      ซ่ึงเปนตวัแปรอสิระจาํนวน  1  วธีิ  ไดแก  การจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน
เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนทํางานรวมกันในกลุมยอยที่ประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน     และไดรับความสนใจนํามาประยุกตใชใน
การศึกษาตั้งแตคริสตศักราช 1970    โดยมีความเชื่อวาวิธีการเรียนรูนี้จะชวยพัฒนาและแกปญหา
หลายๆ ดานที่เกีย่วของกบัการเรยีนรูของผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรือ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ความสัมพันธภายในกลุม  การยอมรับความออนดอยทางวิชาการของเพื่อนและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  (self-esteem)  นกัเรยีนจะใหความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรยีน  เพือ่ใหสมาชกิในกลุม
บรรลุจดุประสงค

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (Cooperative  Learning )
จอยซ และ วีลล (Joyce and Wiel 1986 , อางถึงใน  สุริยะ  แสงสุทธิ  2541 : 57)  ได

กลาววา  เทคนคิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเปนเทคนคิทีจ่ะชวยพฒันาผูเรียนทัง้ในดานสตปิญญา
และดานสังคม  ทั้งนี้เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคมยอมมีความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกับผูอ่ืน
ซ่ึงสามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน      นอกจากนี้เทคนิคการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญา  ใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีด
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ความสามารถสูงสุดได  โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกันเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือ   ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียน
ที่อยูในวัยเดียวกันยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอน

สมเดช  บุญประจักษ (ม.ป.ป. : 2) กลาวถึงหลักสําคัญของความสําเร็จจากการเรียนรู
แบบรวมมือกันวาตองประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 3 ประการ คือ

1.  รางวลัหรือเปาหมายของกลุม  ในการจดัการเรยีนการสอน  ผูสอนจะตองตัง้เปาหมาย
หรือรางวลัไวเพือ่กระตุนใหผูเรียนมคีวามพยายามในการเรยีนรูมากขึน้  และพยายามปรบัพฤตกิรรม
ของตนเพือ่ความสาํเรจ็ของกลุม   รางวลัทีก่าํหนดอาจเปนส่ิงของ  ประกาศนยีบัตร  คาํชมเชย  ฯลฯ
อยางไรกต็ามผูสอนควรชีใ้หผูเรียนเหน็วา  กลุมไมควรแขงขนักนัเพือ่จดุประสงคจะตองการรางวลัเพยีง
อยางเดียว

2.  ความสามารถของแตละบุคคลในกลุม  การจัดการเรียนการสอนถึงแมจะอยูในรูป
ของกลุม แตผูสอนตองพยายามใหผูเรียนทราบวา  ถึงแมจะเรยีนเปนกลุมแตในการวดัความกาวหนา
ของกลุมจะวัดจากความสามารถของแตละบุคคล  ทั้งนี้เพราะเมื่อผูสอนจะทําการวัดความกาวหนา
ของกลุมจะทําการวัดความสามารถของแตละบุคคลในกลุมแลวหาคาเฉลี่ยของทัง้กลุม  เพือ่เปน
คะแนนของกลุม  ดงันัน้  จงึนบัไดวาความสาํเรจ็หรอืความกาวหนาของกลุมจะขึน้อยูกับความสามารถ
และความรับผิดชอบของแตละบุคคลเปนสําคัญ

3.  สมาชิกแตละคนในกลุมมีโอกาสที่จะชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน
นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหผานกิจกรรมไปไดเทาเทียมกัน ทั้งคนเกง
ปานกลาง และออน

สลาวนิ  (Slavin  1990 , อางถงึใน ปราณ ี  จงศร ี  2545 : 47 - 48 )      ไดใหขอคิดเหน็วา
การเรยีนดวยเทคนคิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัทีถู่กพฒันาขึน้  นกัเรยีนจะเสนอความคดิภายใน
กลุม   มีการทํางานรวมกัน      ทําใหบรรลุเปาหมายและความสาํเรจ็ของกลุม      ซ่ึงสามารถพฒันา
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของสมาชกิทกุคนภายในกลุมได  ภายใตแนวคิด 3 ประการ คือ

1.  การใหรางวัลในรูปของกลุม
2. เปนการรวมกลุมของนกัเรยีน  ผูเรียนแตละคนภายในกลุมจะใหการชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน

ในการเรียนแตละครั้งตองมั่นใจวา  สมาชิกทุกคนใหกลุมเขาใจและทําได  เปาหมายของกลุมจะ
ประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละคนในกลุม

3. สมาชิกแตละคนในกลุมมีโอกาสที่จะชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน
นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหผานกิจกรรมไปไดเทาเทียมกัน  ทั้งคนเกง
ปานกลาง  และออน  สมาชิกในกลุมมีสวนชวยใหกลุมไดรับการยกยองและประสบผลสําเร็จ
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คารอล (Carol  1992  , อางถึงใน สุริยะ  แสงสุทธิ  2541 : 58)  กลาววา     การเรียนรู
แบบรวมมือกันเปนรูปแบบการสอนอีกชนิดหนึ่งที่ครูผูสอนควรจะไดรู จากการศึกษางานวิจัยตางๆ
พบวาการเรียนรูแบบรวมมือกันสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะทางสังคมใหดีขึ้น
และเปนรูปแบบการสอนที่นักเรียนชอบ

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นกัเรยีนรวมกลุมกนัทาํงาน    สมาชกิในกลุมไดชวยเหลือกนั  นกัเรยีนมปีฏิสัมพนัธทีด่ตีอกนั ทาํให
เกิดผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative  Learning) เปนยุทธวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  โดยจัดใหนักเรียนรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  โดยท่ัวไปจะจัดกลุมละ 4 – 5 คน  แตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง  ปานกลาง และต่ํา คละอยูในกลุมเดียวกัน
นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรวมกัน  มีการชวยเหลือในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหมและชวยกันคิดแลกเปลี่ยนความรู     จนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ       การที่ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู  โดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอ จะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น    อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการทํางาน
รวมกันกับผูอ่ืนได  นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตน  ยังมีนักการศึกษาอีกหลายคนไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือกันและใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดังนี้

สลาวิน (Slavin 1983 : 20 – 21)  เชื่อวาการเรียนรูแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียน
พัฒนาความภูมิใจในตนเอง   กลาวคือ  ผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนาสติปญญาของตนเอง
อยางเต็มที่  พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดีงามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน      ดังปรากฏ
ในแผนภูมิที่ 4

แผนภูมิที่ 4  การเรียนรูแบบรวมมือกันทําใหเกิดความภาคภูมิใจ
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ ดี เกง
มีความสุข (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2542), 39.

ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

    การเรียนรู
แบบรวมมือกัน

ความภาคภูมิใจ
ในตนเองเพิ่มขึ้น

    ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดีขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83

สลาวนิ  (Slavin 1987 : 8)  กลาววา  การเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  คอืการสอนรปูแบบหนึ่ง     
ซ่ึงนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก  ๆ ตามปกติจะจัดกลุมละ 4 คน  และการจัดกลุมตองคํานึงถึง
ความสามารถของนักเรียน  เชน  นักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน  ความสามารถปานกลาง 2 คน   
และความสามารถต่ํา 1 คน  โดยสมาชิกในกลุมชวยกันทํางาน  รับผิดชอบและชวยเหลือเกี่ยวกับ
การเรียนซ่ึงกันและกัน

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 235-237) กลาววา  การเรียนรู
แบบรวมมอืกนัใชไดเปนอยางดกีบัการเรยีนการสอนคณติศาสตร เปนการกระตุนใหนกัเรยีนมคีวามคิด
และเชื่อมโยงกับกระบวนการ สามารถที่จะประยุกตใชความรูไดอยางคลองแคลว ซ่ึงมีเหตุผล ดังนี้

1.  มโนคติและทักษะทางคณิตศาสตรสามารถเรียนไดดีในกระบวนการที่เปนพลวัตร
(Dynamic Process) ที่ผูเรียนมีสวนรวม     การเรียนคณิตศาสตรเปนลักษณะที่ผูเรียนเปนผูกระทํา 
กจิกรรมมากกวาทีจ่ะคอยรบัความรูจากครผููสอน      การมสีวนรวมในการเรยีนเปนการทาทายทางสมอง
สําหรับนักเรียนที่อยากรูอยากเห็นจะชวยกระตุนใหมีการอภิปรายกับนักเรียนคนอื่น

2.  การเรียนเปนกลุม  ผูเรียนมีโอกาสสรางความรวมมือในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกันจะทําใหนักเรียนไดวิเคราะห
ปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหารวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ

3.  การทํางานรวมกัน นักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตรเปนการสนับสนุนใหเกิดความรูมโนคติ กระบวนการและยุทธวิธีทางคณิตศาสตร  
นอกจากนั้นนักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุม    มีแนวโนมที่จะชอบความคิดในการแกปญหาของ
คนอื่น  ทําใหเกิดความรูในระดับสูงและตระหนักในคุณคาของตนเอง

เดวิดสัน (Davidson 1992 : 52) กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือกันในกลุมยอยวา 
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับวิชาคณิตศาสตร  ในการแกโจทยปญหา    การใชเหตุผล 
และการสรางความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร นอกจากนั้นการเรียนรูแบบรวมมือกันในกลุมยอยยัง
สามารถนําไปใชในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอีกหลายอยาง เชน การอภิปราย การสืบสวน             
การคนพบ การฝกทักษะ การทบทวนบทเรียน  การระดมพลังสมอง  และการหารูปแบบทาง
คณิตศาสตร  เปนตน

อาทซทและนิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448-449) ไดกลาวถึงการเรียนรูแบบ          
รวมมือกันไววา  เปนแนวทางการเรียนรูแบบรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงสมาชิกในกลุมตองระลึก
เสมอวาพวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมมีความสําเร็จหรือลมเหลว  ดังนั้นสมาชิกในกลุมตอง
รวมมือกันชวยเหลือในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ครูผูสอนคอยใหความชวยเหลือ ช้ีแนะ
แหลงขอมูล  และจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดตามความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่
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ดังนั้นจึงกลาวไดวาการเรียนรูแบบรวมมือกัน   เปนวิธีการจัดการเรียนใหนักเรียน
ทํางานรวมกันเปนกลุมยอย  โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน  ชวยกันทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน  สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันทํางานอยางเต็มความสามารถ  มีความคิดรวมกันมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันและรวมมือกัน
ทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ

ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987: 25-24 ,อางถึงใน ชีวพร  ตปนยีากร 

2538: 10-11)  ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันไวดังนี้
1.  สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกัน  ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

โดยมีจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน  มีการแบงปนอุปกรณระหวางสมาชิกของกลุม
2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองและงานที่ไดรับมอบหมาย กลาวคือ  

แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อการพัฒนางานของตนเองของเพื่อนและของกลุม
4. สมาชิกกลุมมีความชํานาญในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธที่ดี   ครูสอนทักษะ

การทาํงานกลุมและประเมนิการทาํงานกลุมของนกัเรยีน การจดัใหนกัเรยีนทีข่าดทกัษะการทาํงานกลุม
มาทํางานกลุมรวมกัน  จะทําใหงานไมประสบความสําเร็จ

พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533 : 35-36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการเรียนรู
แบบรวมมือกันและการเรียนเปนกลุมแบบเดิมไวดังนี้

1. การเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  สมาชกิในกลุมมคีวามรบัผิดชอบในการเรยีนรวมกนั สนใจ
ในงานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิกกลุมมี
ความรับผิดชอบรวมกัน

2. สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนําชมเชย
เสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก  ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกทุกคนไมรับผิดชอบ
การทํางานของตนเองเสมอไป  บางครั้งก็ใสช่ือของตนเองโดยที่ไมไดทํางาน

3. ในการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้นสมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน แตในการเรียน
เปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน

4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการเรียนรูแบบรวมมือกันในขณะที่ผูนํา
หรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมในการเรียนแบบเดิม
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5. สมาชิกกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกัน     ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจใน
การทํางานกลุม  ชวยกันรับผิดชอบในการทํางานกลุม  และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม  ใน
การเรยีนเปนกลุมแบบเดมิสมาชกิกลุมมคีวามรบัผิดชอบงานของตนเองเทานัน้  อาจแบงงานกนัไปทํา
และเอาผลงานมารวมกัน

6. จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้น      คือ    การใหสมาชิกทุกคนไดใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม  โดยยังรักษาสัมพันธภาพในการทํางานกลุมที่ดีตอ
สมาชิกกลุม  ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น

7. นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคม   ที่จําเปนตองใชในขณะทํางานกลุม  แตทักษะ
เหลานั้นจะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม

8. บทบาทของครูในการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ครูจะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ  
สังเกตการทาํงานของสมาชกิกลุม ในขณะทีก่ารเรยีนเปนกลุมแบบเดมิครไูมสนใจนกัเรยีนในขณะที่
ทํางานกลุม

9. ในการเรียนรูแบบรวมมือกัน    ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุมหรือใหกลุม
ดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ      สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นครูไมสนใจวิธีใน
การดําเนินงานภายในกลุม  ใหสมาชิกในกลุมจัดการกันเอง

จากลักษณะดังกลาว 9 ประการสรุปไดวา   การเรียนรูแบบรวมมือกันมีความแตกตาง
จากการเรียนเปนกลุมแบบเดิม    ทั้งในดานตัวนักเรียน    ตัวครู     บทบาท    และความรับผิดชอบ
ในการทํางานของนักเรียนและครูอยางชัดเจน  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกัน  กับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม

กลุมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
Cooperative Learning

กลุมการเรียนแบบเดิม
Traditional Learning

1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกัน
2. สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบในงานของ

ตนเอง  และสมาชิกกลุม
3. สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนา
5. สมาชิกแบงความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
6. การประเมินผลเนนวิธีการและผลงาน
7. ครูจัดการสอนทักษะทางสังคม
8. ครูสังเกตการณแนะนําการทํางานกลุม
9. ครูเนนวิธีทํางานกลุม

1. มีความรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
2. สมาชิกทุกคนอาจจะไมรับผิดชอบงานของ

ตนเอง  และของสมาชิกกลุม
3. สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน
4. สมาชิกเลือกหัวหนา
5. สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
6. การประเมินผลเนนที่ผลงาน
7. ทักษะทางสังคมถูกละเลยไมมีการสอน
8. ครูละเลยไมสนใจการทํางานกลุม
9. วิธีการทํางานกลุมมีนอย

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

องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การเรียนรูแบบรวมมือกันเปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวย

สมาชกิทีม่คีวามสามารถแตกตางกนั  สมาชกิในกลุมจะมเีปาหมายในการทาํงานรวมกนั  มกีารชวยเหลือ  
ซ่ึงกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 :       
105-107) ไดสรุปองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันไว 5 ประการ ดังนี้

1.  การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันทางบวก (Positive Interdependence)
1.1  อธิบายงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติอยางชัดเจน
1.2  แจงจุดประสงคหรือเปาหมายของกลุม
1.3 นกัเรยีนตองเขาใจและยอมรบัวาความพยายามของตนใหผลดแีกตนเองและตอสมาชิก

กลุมทุกคน  การยอมรับและการพึ่งพาอาศัยทางบวกจะชวยสรางความผูกพันในภาระหนาที่
ตอความสาํเรจ็ของกลุมเชนเดยีวกบัความสาํเรจ็ของตนเอง ซึง่เปนหวัใจของการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน

2.  การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Individual and group accountability)
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2.1 สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม  รวมมือรวมใจ
กันปฏิบัติงาน  โดยไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน

2.2 สมาชิกทุกคนในกลุมตองมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม
ตองสามารถวัดได รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาสมาชิก    
คนใดตองการความชวยเหลือ  การสนับสนุน  การกระตุนแรงเสริมเปนพิเศษ  เพื่อใหปฏิบัติงานได
เปนผลสําเร็จ  โดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น

3. การมปีฏิสัมพนัธทีด่แีละการสรางสรรคตอกนัระหวางบคุคลและสมาชกิทกุคนในกลุม  
เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกันอยางจริงจัง ทุกคนตองสนับสนุนชวยเหลือกัน เพื่อให
ประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน โดยแบงปน ส่ือ วัสดอุุปกรณ  ชวยเหลือสนับสนุนกระตุน
และชมเชยในความพยายามของกนัและกนั    การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเปนระบบการใหการสนับสนุน
กันทั้งทางดานวิชาการและการบุคคล จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน การชวยเหลือ        
การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฏก็ตอเมื่อนักเรียนชวยเหลือกันดวย การยอมรับวิธีการ          
แกปญหา  วิธีปฏิบัติ  รวมอภิปราย ระดมความรูที่ไดเรียนมาสอนอธิบายเพื่อเสริมใหแกเพื่อนดวย
การเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม

4.  การสอนทักษะทางสังคม  ทักษะในการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยและทักษะปฏิบัติงาน
กลุมทีจ่าํเปน  การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเปนกจิกรรมทีซั่บซอนละเอยีดมากกวาการเรยีนแบบแขงขัน  
หรือการเรียนดวยตัวเอง     เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระความรูดานวิชาการ  เชนเดียวกับ
ทักษะทางสังคม  การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม  ดังนั้นสมาชิกในกลุมแตละคนจะตองรู  เขาใจ
และมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล  การตัดสินใจ  การสรางความเชื่อถือ  
การสื่อความหมาย  การจัดการแกไขขอขัดแยงในกลุม     และการจูงใจในการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ   
ดังนั้นครูผูสอนจึงตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม  ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติได
ถูกตอง  เชนเดียวกับการใหความรูและทักษะทางวิชาการตาง ๆ    เพราะการรวมมือกับการขัดแยง  
มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน

5. กระบวนการกลุม  การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการกลุม  เปนองคประกอบที่
สําคญัองคประกอบหนึง่ของการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  กระบวนการจะปรากฎเมือ่สมาชกิกลุมรวมกัน
อภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  โดยสมาชิกกลุมทกุคนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ดังนั้น
กลุมจะตองอธิบายใหสมาชิกกลุมเขาใจการปฏิบัติงานอยางไรที่ชวยและไมชวยใหงานกลุมบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายและชวยตัดสินใจวาพฤติกรรมกลุมใดในกลุมที่ควรปฏิบัติตอไป  พฤติกรรม
ใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการวิเคราะหอยางละเอียด
วาสมาชิกกลุมปฏิบัติงานรวมกันอยางไร  และประสิทธิภาพกลุมจะพัฒนายิ่งขึ้นอยางไร
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องคประกอบของการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัดงักลาว ไมเพยีงแตเปนคณุลักษณะของการเรยีนรู
แบบรวมมือกันที่มีประสิทธิภาพ แตยังเปนวินัย ขอควรปฏิบัติอยางจริงจังในการสรางสรรคเงื่อนไข
สําหรับการเรียนการสอนแบบรวมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากองคประกอบของการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัทีก่ลาวมาขางตนแลว ยงัมสีวนประกอบ
ของกระบวนการเรียนเพื่อใหเกิดความรวมมือ  ประกอบดวยส่ิงตอไปนี้

1.  การจัดนักเรียนเขากลุม  การจัดนักเรียนเขากลุมยอยทําไดหลายวิธี  เชน การจัดกลุม    
แบบสุม การจัดกลุมตามความสนใจ  คือ  นักเรียนที่สนใจศึกษาหัวขอเดียวกันมาทํางานรวมกัน  
หรือ  จัดกลุมแบบคละความสามารถ  การจัดกลุมแบบนี้เปนการจัดกลุมที่นักวิจัยและนักศึกษานิยม
ใชกันมาก  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก 4-6 คน  เมื่อจดันักเรียนเขากลุมแลวควรจัดใหนักเรียนได
ทํางานรวมกันเปนเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห  จึงเปลี่ยนกลุมใหม  เพราะคอนขางแนใจวานักเรียน
เกดิทกัษะการเรยีนรูรวมกนั  การจดักลุมแบบคละความสามารถประกอบดวยนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
สูง 1 คน   ความสามารถปานกลาง 2 คน    ความสามารถต่ํา 1 คน    โดยในกลุม 4 คนนี้จะตอง
มีการกระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ        การจัดกลุมแบบนี้เปนที่นิยมเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้

1) เปดโอกาสใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม (Peer
Tutoring)    ไดเตม็ที่

2)  สงเสริมใหเกิดความรูสึก       ความเขาใจที่ดีตอกันระหวางสมาชิกที่มีเพศและ
เชื้อชาติตางกัน

3) งายตอการสรางบรรยากาศใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
กลุม   และกลุมเปนสวนหนึง่ของกลุมชัน้  สรางความรูสึกพึง่พากนัขึน้ในกลุม  ความรูสึกพึง่พากัน
เกดิขึน้เมือ่นกัเรยีนทกุคนมหีนาทีแ่ละตระหนกัถึงหนาทีข่องตนวาตองทาํอะไรบางในการเรยีนคร้ังนั้น ๆ 
อีกทั้งยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนสมาชิกและรับรูวาทุกคนเทียบเทากัน  ความสําเร็จของ
กลุมขึ้นกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม    ดังนั้นสมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย  การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้

1.1  เปาหมาย  ถาเปาหมายของสมาชกิและเปาหมายของกลุมสอดคลองกนั  การพึง่พากัน
ทางบวกยอมเกิดขึ้นไดงาย   กลยุทธในการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกันเพื่อไปสูความสําเร็จ
รวมกัน   เชน   การแจกเอกสาร   แบบฝกปฏิบัติ   หรือส่ือการเรียนอื่น ๆ ใหกลุมละ 1 ชุดเทานั้นเพือ่
ใหเกดิการวางแผนใชเครือ่งมอื  การใชการสือ่การเรยีนรวมกนั โดยใหสงผลงานเปนงานกลุม  ๆละ 1 ช้ิน 
หรือใหนักเรียนในกลุมศึกษาเอกสารที่ไดรับและตรวจสอบกันและกันวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหา
เหมือนกับโครงสรางของการทํากิจกรรม โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมายงานที่ตองทํา
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รวมกันภายในกลุม หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุมนําเสนอผลงานของกลุมตอช้ันเรียน  หรือมี
การแบงงานระหวางสมาชิกซึ่งตองนําชิ้นงานแตละสวนมารวมกันเพื่อใหงานของกลุมสมบูรณ

1.2  โครงสรางของรางวัล  การใหรางวัลหรือคะแนนจะอยูในรูปของคะแนนกลุม              
การกําหนดคะแนนกลุมทําไดหลายวิธี  เชน

- การนําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม
- การนบัจาํนวนสมาชกิทีค่ะแนนถงึเกณฑใชผลรวมของสมาชกิเปนคะแนนกลุม
- การสุมเลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม
- การใชคะแนนของสมาชกิที่มีคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม
นอกจากนี้อาจใชระบบการใหคะแนนรวม (Joint  Reward)   เชน    ถาสมาชิก

ทุกคนของกลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม  สมาชิกของกลุมนั้นจะได
คะแนนพิเศษ (Bonus  Point)  อีกคนละ 5 คะแนน

1.3  บทบาทสมาชกิ สมาชกิทกุคนตองมคีวามรบัผิดชอบในหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย  
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยแตละคนควรมีหนาที่ตอไปนี้

-  ผูตรวจสอบ     (Checker) เชน ตรวจสอบความเขาใจ  ความเหน็ทีส่อดคลองกัน
- ผูสนับสนุน  (Encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม  ความคิดเห็น  

ความชวยเหลือกัน  เปนตน
-  ผูจดบันทึก (Recorder)   เชน  บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจการดําเนินงาน

และผลผลิต  หรือ    ผลลัพธ
-  ผูตดิตามการทาํงาน (Task  Master)    เชน  กระตุนใหทกุคนเอาใจใสในการทาํงาน

ใหเสรจ็ทนัเวลา
-  ผูรักษากติกาของกลุม (Gatekeeper)   เชน  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มที่  ไมผลักภาระใหเพื่อน
-  ผูรายงาน(Reporter)   แลกเปลีย่นผลงานกบักลุมอ่ืน     นาํเสนอผลงานตอช้ันเรียน

2. การใหความรูเกี่ยวกับทักษะทางสังคม  ถานักเรียนไมมีทักษะทางสังคมเปนการยากที่
กลุมการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัจะประสบผลสาํเรจ็       ครูอาจตองสอนทกัษะทางสงัคมทีจ่าํเปนใน
การทาํงานรวมกนัใหแกนกัเรยีนและเตอืนใหนกัเรยีนใชทกัษะดงักลาว เชน ความเปนผูนาํ  การตดัสินใจ    
การสรางความไวเนื้อเช่ือใจ    การสื่อสาร    และทักษะการจัดการ  ทักษะทางสังคมที่เปนพื้นฐาน
ในการทํางานกลุมดังนี้

2.1 ทกัษะการจดักลุม  (Forming  Skills) นกัเรยีนตองมทีกัษะในการจดักลุมอยางรวดเร็ว    
ไมสงเสียงรบกวนผูอ่ืน  นั่งทํางานในกลุมของตน    ซักถามและปรึกษาใหไดยินภายในกลุม  
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ผลัดเปลี่ยนการทําหนาที่ตาง ๆ  เชน  ผูบันทึก  ผูสนับสนุน  ผูตรวจสอบ ผูรายงาน ยอมรับและให
ความสําคัญแกสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน

2.2 ทักษะการปฏิบัติงานกลุม (Functioning Skills) เปนทักษะในการปฏิบัติรวมกัน
เพื่อใหเกิดความสําเร็จ  รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม  ซ่ึงเปนทักษะเกี่ยวกับเรื่อง
ตอไปนี้

-  การแลกเปลีย่นความคดิ  การแสดงความคดิเหน็  การอธบิายและการใชอุปกรณ
รวมกัน

-  การถามคําถามเพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง  ตอบคําถามอภิปราย
และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได      ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน  
มิใชฟงความคิดเห็นของคนเกงเทานั้น

-  โตเถียงดวยเหตุผล  ไมมีอคติตอตัวบุคคล  ใชคําพูดที่สุภาพและไมทําตัวเปน
เผด็จการ

-  สรางบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานกลุม  มอีารมณขนัและรกัษาน้าํใจซึง่กนัและกัน
2.3   ทักษะในการสรุปความคิดเห็น (Formulation  Skills)  เปนทักษะที่จําเปนใน

การพัฒนาการเรียนรู  ใหคิดตามลําดับขั้นอยางมีเหตุผลไดแก
-  การสรุปความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงดวยการพูดปากเปลาโดยไมตองดูจาก

การบันทึก
-  การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม  โดยการแกไขปรับปรุงขอคิดเห็น

ที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก  เพิ่มเติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป สํารวจและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองในประเด็นที่ยังไมเขาใจ

-สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบผลงาน  และคําตอบของกลุมกอนนําสงครูและ
สมาชิกทุกคนมีมติเปนเอกฉันทยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง

จากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน  จะเห็นไดวา  การเรียนกิจกรรมแบบ
รวมมอืกนัจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพฒันาทกัษะในดานทกัษะทางสงัคม  การทาํงานรวมกบัผูอ่ืน          
การยอมรับซ่ึงกันและกัน  และการสื่อความหมาย

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
 มีนักการศึกษาหลายทานไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไวหลาย

รูปแบบ สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันที่จะศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้เปนของ Robert 
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E.Slavin    แหงมหาวทิยาลัย  JOHN HOPKINS   และรปูแบบการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกันของ
กรมวิชาการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

 สลาวิน (Slavin 1980 : 320) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไวดังนี้
 1. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student  Team -

Achievement  Division : STAD) เปนการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัประเภทหนึง่ในจาํนวนหลาย ๆ
ประเภท  โดยมีสวนประกอบสําคัญอยู 5 ประการ

1.1 การเสนอบทเรียนตอช้ันเรียนทั้งชั้น ในขั้นแรกจะเปนการสอนเนื้อหาสาระ        
ตลอดจนสื่อตางๆ ในชั้นเรียน โดยครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นโดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับ         
บทเรียน  ทั้งนี้ตองทําใหผูเรียนเขาใจวิธีการของ  STAD อยางแจมแจง  เพราะผูเรียนจะไดรูเนื้อหา
ตาง ๆ และนําไปทดสอบ  ซ่ึงสงผลถึงคะแนนของกลุม

1.2  การเรยีนกลุมยอย  ภายในกลุมหนึง่ ๆ จะประกอบดวยสมาชกิประมาณ 4 –5 คน  
ซ่ึงจะตองทําคะแนนใหกลุมของตนใหมากที่สุด  การจัดทีมจะคละกันในดานความสามารถและเพศ  
หนาที่ของกลุมคือ  การใหสมาชิกของกลุมทําคะแนนสอบยอยใหดีที่สุด  หลังจากที่ครูเสนอเนื้อหา
สาระและสื่อตาง ๆ ในชั้นเรียนแลว การทํากิจกรรมยอย นักเรียนจะศึกษาจากบัตรงาน บัตรกิจกรรม
หรือเนื้อหาของแตละคน  โดยมากในกลุมจะทําทุกอยางใหไดดีที่สุดเพื่อคะแนนของกลุมและระบบ
กลุมทั้งระบบจะชวยแกปญหาของสมาชิกแตละคน

1.3  การทดสอบยอยหลังจากปฏิบัติกิจกรรม    คือ    ศึกษาเนื้อหา  และรวมมือกัน
แกปญหาตาง ๆ ในกลุมไดแลวประมาณ 1-2 คาบ จะมีการทดสอบยอยโดยผูเรียนแตละคนจะทํา
แบบทดสอบดวยตนเองไมมีการชวยเหลือกันเหมือนตอนทํากิจกรรมกลุมยอยๆ ทุกคนจะทํา
คะแนนใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  เพื่อจะใหกลุมบรรลุเปาหมายได
 1.4 คะแนนความกาวหนาของแตละบุคคล การคิดคะแนนของกลุม คิดคํานวณจาก
คะแนนความกาวหนาของสมาชิกแตละคนในกลุมโดยที่แตละคนมีคะแนนฐานไมเทากัน โดยครูจะ
กาํหนดคะแนนฐานของแตละคนจากผลการสอบครัง้สดุทาย   ผูเรียนจะทาํคะแนนจากการทดสอบยอย
ใหมากกวาคะแนนฐานของตน

1.5  กลุมทีไ่ดรับการยกยองของแตละกลุมจะไดรับการรบัรองหรือรางวลัตาง ๆ กต็อเมื่อ
สามารถทําคะแนนใหมากกวาเกณฑที่กําหนดไว

2. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมแขงขัน (Team  Games -
Tournament : TGT)    มีลักษณะคลายกับ STAD  เกือบทุกประการเพียงแต STAD นั้น    ใชระบบ
การพัฒนาคะแนนที่ไดจากการทดสอบยอย มาเปนคะแนนของกลุม แต TGT ใชในการแขงขัน 
หรือการตอสูเชิงวิชาการ  โดยนักเรียนของแตละกลุมจะเปนตัวแทนชิงชัยกับตัวแทนจากกลุมอ่ืน  
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ซ่ึงมีศักยภาพทุก ๆ ดานเทาเทียมกับตน  เชน  มีความสามารถทางดานวิชาการเทาเทียมกัน เปนตน 
การนําเสนอความรูในชั้นเรียนเหมือนกับวิธีของ STAD      การจัดกลุมเหมือนกับวิธีของ STAD
เกมที่ใชจะประกอบดวยการแขงขัน การตอบคําถาม โดยการแขงขันจะมีการจัดโตะสําหรับแขงขัน 
4 โตะซึ่งจัดไวสําหรับผูเขาแขงขันจากกลุมตาง ๆ      การแขงขันจะใชคําถามในบัตรชนิดเดียวกัน  
ผูเรียนจะหยิบบัตรที่มีหมายเลขตาง ๆ ซ่ึงในบัตรจะมีคําถามอยู  ผูแขงขันจะตองตอบคําถามในบัตร
ของตนใหไดกอนคนอื่น  ทั้งนี้เพราะถาตอบไมได  ผูอ่ืนก็มีโอกาสตอบไดเชนกัน เพราะกติกา
กําหนดไววาผูเลนตองเปดโอกาสใหผูแขงขันกลุมอ่ืน ๆ ตอบคําถามของตนได

กิจกรรมการเรียนการสอนของ   TGT  เมื่อครูจัดกลุมผูเรียนไดแลว   ครูจะแจงกับ
ผูเรียนวาพวกเขาตองอยูในกลุมเดียวกันเปนเวลาหลายสัปดาห และจะตองใชชิงชัยในวิชาการเพื่อ
ทําคะแนนใหแกกลุมของตน และกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับการยกยองและยอมรับ หรือได
รางวัลอ่ืน ๆ

ขั้นตอนของกิจกรรม
(1)    ครูเสนอแนะความรูแกนักเรียนในชั้นเรียน
(2) นักเรียนทํากิจกรรมโดยศึกษาเนื้อหาในบัตรงานใหเขาใจอยางแจมแจง ซ่ึงใน

ขั้นนี้     นักเรียนที่เกงจะไดสอนนักเรียนที่ยังไมเขาใจ
(3) การแขงขัน นักเรียนแตละคนเปนตัวแทนของกลุมเขาแขงขันทางวิชาการกับ

ตัวแทนของกลุมอ่ืน ๆ ที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกัน
(4) การยกยองกลุม คะแนนของกลุมจะขึน้อยูกบัคะแนนทีไ่ดจากการแขงขนัของสมาชิก

แตละคนโดยจะนําผลคะแนนของกลุมประกาศใหทราบโดยทั่วถึงกัน กลุมไดรับการรับรองวาเปน
กลุมระดับดี     กลุมระดับดีมาก   หรือกลุมระดับยอดเยี่ยม       ก็จะตองทําคะแนนใหไดตามเกณฑ
ที่กําหนดไว

3. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมชวยพัฒนารายบุคคล (Team  
Assisted  Individualization :TAI )  เปนรูปแบบการสอนที่ใชกลุมชวยพัฒนาเปนรายบุคคล  สําหรับ
ผูที่มีปญหาเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  โดยใหผูเรยีนทาํงานรวมกนัในรปูของกลุม  ซ่ึงกลุมมี
หนาที่ชวยเหลือบุคคลที่มีปญหาและสนับสนุนใหบุคคลนั้นไดรับความสําเร็จในการเรียน  ครู
สามารถชวยใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีอิสระ  โดยใชในการสอน
คณิตศาสตร  และเรขาคณิต

ผลของ TAI ในการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหผูเรียนมีโอกาสไดรับความสําเร็จที่        
เทาเทียมกัน มีผลฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และทําใหผูเรียนมีเจตคติและเขาใจความคิดรวบยอดใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

การแขงขันดวยวิธีการ การนํา TAI ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองพิจารณาเงื่อนไข
ตอไปนี้

1.    ครูตองพยายามชี้ใหผูเรียนรูจักหนาที่ในการจัดการและการตรวจสอบ
2.    ครูควรใชเวลาเล็กนอยในการสอนกลุมเล็ก
3. การนําไปใชสอนกับโปรแกรมการเรียนจะงายและเหมาะสมกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3   ขึ้นไป  เพราะเปนระดับที่มีความสามารถในการจัดการไดแลว
4.  นักเรียนจะดําเนินงานตามกระบวนการตาง ๆ ไดรวดเร็วและรอบคอบตลอด

เนื้อหา     แตถาครูสอนโดยใชวิธีลัดจะใชไมไดผลสําหรับ TAI
5.  นักเรียนจะสามารถตรวจงานของคนอื่น ๆ โดยตรวจสอบตามลําดับเหตุการณ  

และเปนไปตามระเบียบ
6.  กิจกรรมที่จะนําไปใชในแตละเนื้อหา  ครูจะตองดัดแปลงใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

TAI ไมมีการกําหนดกิจกรรมไวตายตัว
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมของ  TAI จะชวยสงเสริมการชวยเหลือของตนเองและกลุมไดเปนอยางดี 

กจิกรรมทีค่รูสรางขึน้จะไมแนนอนตายตวั ขึน้อยูกบัลักษณะเฉพาะของเนือ้หา แตอยางไรกต็ามกจิกรรม 
TAI ทุกครั้งจะตองดําเนินตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ตอไปนี้

1.  สมาชิกของแตละกลุมทําการจับคูกันเพื่อทําการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
2.  ผูเรียนอานคาํสัง่ในบตัรงานใหคูของตนเองฟงและอาจถามครไูดหากเกดิความไมเขาใจ
3. ผูเรียนทํางานตามบัตรงานของตนใหเสร็จเรียบรอย  จากนั้นจึงใหคูของตนทํางาน

ตรวจงานใหตามบัตรเฉลย   ถาพบวาผูเรียนไมผานในขอใด  กลุมจะตองชวยกันอธิบายหรือสอน
ใหเขาใจ แลวใหทํางานนั้นใหมจนกวาจะผาน

 4. เมือ่ผูเรยีนทัง้กลุมทาํงานชิน้แรกผานแลว ตอไปครจูะใหนกัเรยีนทาํแบบทดสอบ 2
ชุด คอืชุด A และชดุB จะมขีอสอบ 10 ขอ ผูเรียนจะตองทาํใหผาน 8 ใน 10 ขอ จงึจะไดทาํชดุ B ตอไป 
ถาไมผานกลุมก็จะตองทําการอธิบายหรือสอนใหเขาใจแลวทําการสอบใหมจนกวาจะผานใน
การสอบแบบทดสอบชดุ B กเ็ชนเดยีวกบัชดุ A ผูเรียนจะตองทาํแบบทดสอบใหผานใน 8 ถึง 10 ขอ 
จึงจะไดรับอนุญาตใหทําแบบทดสอบประจําหนวยได ถาไมผานกลุมก็ตองชวยเหลือใหเขาใจและ
ทําการสอบใหมจนกวาจะผาน

5. ผูเรียนจะไปรับแบบทดสอบประจําหนวยจากหัวหนากลุม หัวหนากลุมจะเปนผู
รวบรวมคะแนนผลการสอบและสงใหครูนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานแตละบุคคลและของ
กลุมตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94

การจัดกลุม เหมือนกับวิธีของ  STAD และ TGT
การทดสอบยอยเพื่อจัดตําแหนง เปนการสอบเพื่อจัดตําแหนง กลาวคือ นักเรียนจะ

ตองสอบกอนเรียน กอนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหา นักเรียนจะทําแบบทดสอบเต็มความสามารถ คะแนน
ที่ไดจากการทดสอบนี้จะนําไปใชจําแนกนักเรียนออกเปนนักเรียนที่เกง ปานกลาง และออน 
นอกจากนี้คะแนนที่ไดจากการทดสอบนี้ก็ยังสามารถนําไปใชเปนคะแนนฐานไดดวย

การทดสอบเพื่อวัดความกาวหนา นักเรียนจะตองศึกษาจากบัตรงานจํานวน 4 บัตร 
และสามารถแกปญหาในบัตรงานไดทั้ง 4 บัตร จะถือวาพรอมที่จะสอบแลว ก็จะไดทดสอบขอสอบ
ประจําหนวยได แตถาทําขอสอบชุด Aกอน หากสามารถสอบผาน 8 ใน 10 ขอ ก็ถือวาผานเกณฑ 
ไดไปทําขอสอบประจําหนวย  แตถาทําขอสอบชุด A ไมไดถึง 8 ขอ เพื่อนก็จะชวยสอนใหมจนกวา
จะสอบผาน และถาสอบผานแบบทดสอบประจําหนวยผานก็ถือวาผานเนื้อหาหนวยนั้นแลว

คะแนนของกลุมและกลุมทีไ่ดรับการยกยอง    คะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนใน
การทําแบบทดสอบประจําหนวยของสมาชิกแตละคนในกลุม ระดับการรับรองคะแนนของกลุม
แบงออกเปนกลุมระดับดี กลุมระดับดีมาก กลุมระดับยอดเยี่ยม

การสอนกลุมยอย คอืการทีค่รจูะตองใหการแนะนาํ อาจใหคาํอธบิายในปญหาทีผู่เรียน      
แกไขไมไดจริงๆ เวลาที่ครูจะเขาหากลุมนี้จะตองเปนระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 5- 10 นาที

TAI ออกแบบขึน้เพือ่ชวยเหลือผูเรียนทีม่ปีญหาในการเรยีนคณติศาสตร เพือ่ใหผูเรียน
มีความเขาใจกระจางชัด อยางไรก็ตาม กอนที่ผูเรียนจะไดแกไขขอบกพรองทางคณิตศาสตรของตน  
ผูเรียนจะตองมีความเขาใจความมุงหมายของการทํางานกลุมกอน ซ่ึงในจุดนี้ครูอาจจะตองเปน      
ผูสรางใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน

4. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคผสมผสานการอานและการเขียน 
(Cooperative Integrated Reading And Composition : CIRC) ถึงแมการผสมผสานกนัระหวางการอาน
และการเขียนแบบรวมมือกันจะเปนนวัตกรรมใหมและใชไดหลายวิชาสําหรับในโรงเรียนประถม
ศึกษาการอานและการเขียนนับวาเปนส่ิงที่มีความสําคัญมาก CIRC จะสามารถอธิบายถึงเหตุผล 
พัฒนาการและคุณคาของการใชจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ตามวิธีของ CIRC ชวยใหการอาน
และการเขียนเรียงความมีความสมบูรณมากขึ้น CIRC  เหมาะสําหรับใชสอนในโรงเรียนประถม
ศกึษาตอนปลายและมธัยมศกึษา CIRC และTAI มจีดุประสงคอยางเดยีวกนั คอืใชการรวมมือเปน
เครื่องมือในการที่จะเรียนรู    TAI นั้นเหมาะกับวิชาคณิตศาสตรและเรขาคณิต  สวน CIRC นั้นมี
ความมุงหมายที่จะมาใชในการสอนอานและสอนเขียนโดยเฉพาะ
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ขอเสนอแนะในการใชเทคนิค CIRC มีดังนี้
การดําเนินงาน ในขั้นแรกครูจะสอนโดยใหผูเรียนอานเปนกลุมและเขียนเรียงความ

โดยครูจะเสนอเนื้อหาตางๆ ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน
จดุประสงคในการสอนอานแบบรวมมอืกนัคอื อานเพือ่ทาํความเขาใจเรือ่ง คนคาํศัพท 

การแปลความหมายและการสะกดคํา
เทคนิค CIRC ทําใหเกิดความรวมมือและใชทักษะอยางกวางขวาง      ในขณะดําเนิน

กิจกรรมนักเรียนจะทํางานเปนคู   โดยมีกฎเกณฑที่จะตองยึดถือเหมือนกัน  5  ประการ  กลาวคือ
แตละเรื่องที่อานนั้นผูเรียนจะตองสามารถอธิบายในสิ่งตอไปนี้ คือ

1.  ตัวละคร
2.  โครงเร่ือง
3.  ปญหา
4.  ความพยายามในการแกปญหายอยกอน
5.  การสรุปปญหา
การจัดกลุม  กลุมจะประกอบดวยผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน

ในชัน้หนึง่ๆ     ควรแบงกลุมออกเปน 2- 3 กลุม    ในขณะเรยีนนกัเรยีนจะทาํกจิกรรมเปนคูรวมทั้ง
การตรวจสอบซึ่งกันและกันดวย

การสอน ในขัน้แรกครจูะเปนผูนาํอานกอน ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 20 นาท ีหลังจากนั้น
ครูจะแจงจุดประสงคในการอาน อธิบายคําศัพทใหม ทบทวนคําศัพทเกา หลังจากนั้นครูใหนักเรียน
ทาํกจิกรรมกลุมโดยใหสมาชกิแตละกลุมอภปิรายเกีย่วกบัปญหาทีเ่กดิขึน้จากเรือ่งทีอ่าน การแกปญหา
ของตัวละครและสรุปปญหาโดยกลุม จากนั้นมีการออกมารายงานผลที่กลุมไดศึกษาในแตละครั้ง
ส่ิงสําคัญของการสอนวิธีนี้คือ การเลือกเรื่องใหนักเรียนอานครูจะตองใชวิจารณญาณในการเลือก
เร่ืองใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนดวย

การทดสอบเมื่อเรียนเนื้อเร่ืองหนึ่งๆ    นักเรียนจะไดรับการทดสอบจากครูเกี่ยวกับ
ความเขาใจเนื้อเร่ืองแลวใหเขียนอธิบายเรื่อง อธิบายศัพท เปนตน นักเรียนจะทําแบบทดสอบดวย
ตนเองและคะแนนของสมาชิกแตละคนจะถูกนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม

5. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคจิกซอร II (Jigsaw II) อรอนสัน 
(Elliot Aronson) และคณะเปนผูคิดคนขึ้นตอมาภายหลัง Slavin (1990) ไดนํามาขยายเพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับวิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย เชน สังคมศึกษา วรรณคดี รวมทั้งวิชาอ่ืนๆ ที่เนน
การพัฒนาความรู    ความเขาใจมากกวาวิชาหมวดทักษะโดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้

(1) การนําเสนอความรูในชั้นเรียน เหมือนกับวิธีของ STAD
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(2) การแบงกลุม เหมือนกับวิธีของ STAD
(3) การทดสอบยอย เหมือนกับวิธีการของ STAD
(4) คะแนนความกาวหนา วิธีการหาคะแนนความกาวหนาเหมือนกับวิธีของ STAD
(5) กลุมที่ไดรับการยกยอง เกณฑการพิจารณาเหมือนกับวิธีของ STAD
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกับวิธีของ 

STAD เกือบทุกอยางตางกันที่การศึกษากลุมยอย วิธีของ Jigsaw II เมื่อแบงกลุมยอยแลวใหสมาชิก
แตละคนแยกกันไปศึกษาเนื้อหาของกลุมอ่ืนๆ ใหเขาใจอยางแจมชัดสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได โดย
ผลัดเปลีย่นกนัเปนผูอธิบาย หลังจากนัน้มกีารทดสอบยอยและหาคะแนนความกาวหนาของแตละคน 
ของกลุม เหมือนกับวิธีของ STAD

กองวจิยัทางการศกึษา กรมวชิาการ  (2539 : 40 - 42)   ไดรวบรวมเทคนคิวธีิการจดัการเรยีนรู
แบบรวมมอืกนั เพือ่เปนแนวทางเพือ่ครนูาํไปใชประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูตามความเหมาะสม
ดังนี้

1.  การเลาเรื่องรอบวง (Round robin) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมเลา
ประสบการณ ความรู ส่ิงที่ตนกําลังศึกษาและสิ่งที่ตนประทับใจใหเพื่อนในกลุมฟงทีละคน           
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียน

2.  มุมสนทนา (Corners) เปนการจัดนักเรียนเปนกลุมยอยเขาไปนั่งตามมุมหรือจุดตางๆ
ของหองเรยีน ใหนกัเรยีนแตละกลุมชวยกนัคดิหาคําตอบสาํหรบัโจทยปญหาตางๆ ทีค่รูหยบิยกมาให
แลวสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งอธิบายเรื่องราวที่ตนไดศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง

3.  คูตรวจสอบ(Pair Check)เปนการแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คนหรือ 6 คน 
ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน เมื่อไดรับโจทยปญหาหรือแบบฝกหัดจากครู นักเรียนคนหนึ่งจะ
เปนคนแกโจทยปญหาหรือตอบปญหา อีกคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะวิธีการแกปญหา หลังจากที่
ทําขอ 1 เสร็จแลว  นักเรียนคูนั้นสลับกันทําหนาที่  เมื่อครบทุกขอแลว  แตละคูจะนําคําตอบมา
แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับคําตอบของผูอ่ืนในกลุม

4.  คูคิด(Think- Pair Share) ครูจะเปนผูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ แตกอนตอบนักเรียน
จะตองคดิหาคาํตอบของตนเองกอนแลวนาํคาํตอบของตนไปอภปิรายกบัเพือ่นอกีคนหนึง่ทีน่ัง่ตดิกัน
กับตน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุด จึงนําคําตอบนั้นมาเลาใหเพื่อนในชั้นฟง

5.  เพื่อนเรียน (Partners) นักเรียนจับคูชวยเหลือกันเรียนและทําความเขาใจเนื้อหาที่เปน
ความคิดรวบยอดที่สําคัญ ในบางครั้งคูหนึ่งอาจจะไปขอคําแนะนําหรืออธิบายจากคูอ่ืนๆ ที่คาดวา
จะมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดี เมื่อมีความเขาใจแจมชัดแลวก็นําไปถายทอดความรูให      
นักเรียนคูอ่ืนๆ
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6. ปริศนาความคิด(Jigsaw)ครูมอบหมายใหสมาชิกแตละกลุมศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
หรือเอกสารที่กําหนดใหโดยทุกกลุมศึกษาเหมือนกัน สมาชิกแตละคนในกลุมจะถูกกําหนดให
ศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกตางกัน นักเรียนที่ศึกษาหัวขอเดียวกันจากทุกกลุมจะรวมกันเปนกลุม
ผูเชี่ยวชาญ หลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลวจะรวมกันคิดหาวิธีอธิบายใหเพื่อนนักเรียน
ในกลุมประจาํของตนฟง และจะกลบัมาทีก่ลุมประจาํของตน สมาชกิทีไ่ดรับมอบหมายใหเร่ืองตนๆ
หรือโจทยขอแรกๆ จะเลาใหสมาชิกในกลุมของตนฟงกอน ทําเชนนี้จนครบขอสุดทาย สมาชิกใน
กลุมคนใดคนหนึง่จะสรปุเนือ้หาของสมาชกิทกุคนในกลุมเขาดวยกนั และครคูวรทดสอบความเขาใจ
ในเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียนและใหรางวัล

7. กลุมรวมมือ (Co–op Co-op)เปนการแบงนักเรียนเปนกลุมยอยแตละกลุมยอยรวมกัน
ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     โดยสมาชิกแตละคนจะแบงหนาที่รับผิดชอบ  หลังจากที่สมาชิกแตละคน
ทาํงานทีต่นไดรับมอบหมายเสรจ็ กจ็ะนาํผลงานมารวมกนัเปนงานกลุม แลวจงึนาํผลงานนัน้เสนอตอ
ช้ันเรียน ซ่ึงความสําเร็จของกลุมคือ ความสําเร็จของสมาชิกทุกคน

8. ทีมการแขงขัน (Team Games Tournament)เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม
แตละกลุมมีความรู เพศ และความสามารถคละกัน กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 เปนกลุมแขงขันมีจํานวน
สมาชิกในกลุมเทากัน กลุมที่ 3 เปนกลุมเชี่ยวชาญ เมื่อเร่ิมเรียนทุกกลุมจะตองศึกษาเนื้อหาที่ไดรับ
มอบหมายจนแตกฉาน หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนในกลุม 1 และกลุม 2 ชวยกันตั้งคําถามโดยไม      
จําเปนตองเขียนคําตอบ แลวนําไปมอบใหผูประสานงานของกลุมที่ 3 ในขณะเดียวกันสมาชิกกลุม
ที่ 1 และกลุมที่ 2 ก็ติวขอคําถามใหสมาชิกในกลุมของตน เมื่อครบกําหนดเวลาผูประสานงานกลุมที่ 
3  จะเรียกผูแทนจากกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 สลับกันออกมาจับสลากคําถามแลวตอบคําถาม โดยกลุม
ที่ 3 เปนกลุมเฉลย ถาตอบถูกจะไดขอละ 1 คะแนน และเมื่อส้ินสุดการแขงขันใหรวมคะแนน      
กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับคําชมเชย กลุมที่ไดคะแนนต่ําจะไดรับการใหกําลังใจ ครูจะสรุปผล
การทํากิจกรรม ส่ิงที่ไดเรียนรู ขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ

9. รวมกันคิด (Numbered Heads Together)เร่ิมจากครูถามคําถามแลวใหนักเรียนในกลุม
ชวยกันคิดหาคําตอบ หลังจากนั้นครูจึงเรียกใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใดกลุมหนึ่งตอบ     
คําถาม

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ในการจัดการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้น จะตองเตรียม

ความพรอมของผูเรียน ทั้งในบทบาทหนาที ่ บทบาทสมาชกิแตละคนรวมถงึการปฏบิตัเิพือ่ใหกลุม
บรรลุเปาหมายซึ่งครูจําเปนตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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เปรมจิตต ขจรภัยลาเซน (2536 : 8 - 9) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือกันโดยทั่วไปดังนี้

1. ขัน้เตรยีม  ครูสอนทกัษะในการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  จดักลุมเดก็ตามความสามารถ
ซ่ึงแบงเปนเดก็เกง  เดก็ปานกลาง  เดก็ออน  ใหคละกนัในทกุกลุม  เพื่อความเทาเทียมกันในการเรียน
และความยุติธรรมของกลุม  ทุกกลุมตองแบงจํานวนเด็กเกง  เด็กปานกลาง  และเด็กออนกลุมละ
เทาๆ กัน  โดยเรียงจัดอันดับเด็กที่ไดอันดับแรกไปจนถึงอันดับสุดทายของหอง  แลวเรียงใสช่ือ
กลุม  เชน A –D  เปน  4  กลุม  แลวสลับเรียงยอนจาก  D – A  สลับไปจนครบเพื่อใหเด็กเกงไดชวย
เด็กออน  สวนชื่อกลุมจะมีการตั้งใหมแลวแตสมาชิกในกลุมจะเห็นสมควรอีกครั้ง  ดังตารางที่  4

ตารางที่  4   การกําหนดนักเรียนเขากลุมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุม ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุม
นักเรียนเกง 1

2
3
4

A
B
C
D

นักเรียนปานกลาง 9
10
11
12

A
B
C
D

นักเรียนปานกลาง 5
6
7
8

D
C
B
A

นักเรียนออน 13
14
15
16

D
C
B
A

จากตารางที ่  4   เปนการจดักลุมตามระดบัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการสอบ
ปลายปของนักเรียนในปการศึกษาที่ผานมา  แลวเรียงลําดับนักเรียนเขากลุมทั้งหมด 4 กลุม  ซ่ึง
ประกอบดวยสมาชิก ดังนี้

กลุม  A  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  1 , 8 , 9 , 16
กลุม  B  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  2 , 7 , 10 , 15
กลุม  C  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  3 , 6 , 11 , 14
กลุม  D  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  4 , 5 , 12 , 13

เมื่อดําเนินการจัดกลุมนักเรียนแลว  ครูบอกวัตถุประสงคของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของ
การทํางานรวมกัน
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2. ขั้นสอน ครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีการสอนที่เหมาะสมแลวใหงาน
3. ขั้นทํางานกลุม นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย แตละคนมีบทบาทหนาที่ของตน    

ชวยกันแกปญหา อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูคําเฉลย
หรือรอคําเฉลยจากครู

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
4.1 ตรวจผลงาน ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อในผลงานที่สง ครูอาจ

ประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมาแลวถามสมาชิกกลุมคนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับชิ้นงานนั้น
และถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบของเขาที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกันภายในกลุม

4.2  ครทูดสอบนกัเรยีนเปนรายบคุคล โดยไมมกีารชวยเหลือกนั     และเมือ่ครูตรวจผล
การสอบแลวจะคํานวณและเฉลี่ยคะแนนของกลุมใหนักเรียนทราบ     และถือวาเปนคะแนนของ
นักเรียนในกลุมดวย

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
และประเมินผลการทํางานกลุม โดยอภิปรายผลงานของนักเรียน และวิธีการทํางานของนักเรียน
รวมถึงวธีิการปรบัปรงุการทาํงานกลุมดวย ซ่ึงจะทาํใหนกัเรยีนรูความกาวหนาของตนเองทัง้ทางดาน
วิชาการและทางดานสังคม

จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson and Johnson 1991 : 101-102)     ไดกลาวถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไวดังนี้

1. ขัน้เตรยีม ประกอบดวยครูเปนทีป่รึกษา ใหคาํแนะนาํถึงบทบาทของนกัเรยีน การแบง
กลุมการเรยีน แจงวตัถุประสงคของการเรยีนในแตละบท     แตละคาบและฝกฝนทกัษะพืน้ฐานทีจ่ําเปน
สําหรับการทํากิจกรรมกลุม

2.  ขั้นสอน     ครูจะทําการสอนในรูปแบบกิจกรรมการสอนที่ประกอบดวยการนําเขาสู
บทเรียน แนะนําเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุม

3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม    นักเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรมกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย และจะชวยเหลือกัน ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถวนหรือไม ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล ตอจากนั้น
เปนการทดสอบ
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5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
ถามีส่ิงที่ผูเรียนไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม หาจุดเดน
และส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข

เปรมจิตต ขจรภัยลาเซน (2536 : 4) ไดเสนอวิธีการวัดผลกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
ซ่ึงเปนแบบอิงเกณฑดังนี้

1. ใหคะแนนรายบคุคลรวมกบัคะแนนพเิศษ (Bonus)ถาทกุคนในกลุมทาํงานไดตามเกณฑ
ที่ครูกําหนดไว

2. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) โดยคิดเกณฑคะแนนต่ําสุด
3. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ(Bonus) ซ่ึงเปนคะแนนความกาวหนา
4. ใหคะแนนเทากันสําหรับคนในกลุมทั้งหมด
5. เลือกงานคนใดคนหนึ่งในกลุมตรวจแลวใหคะแนน
6. ตรวจผลงานในกลุมแลวหาคะแนนเฉลี่ยบวกกับคะแนนการทํางานรวมกัน
จากการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันแตละประเภท   พบวา  การจัดการเรียนรู    

แบบรวมมือกันที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student  Team - Achievement  Division : STAD) ทั้งนี้
เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาสวนใหญตอเนื่องกัน  ไมสามารถแบงเปนหัวขอยอยๆให
นักเรียนแยกกันไปศึกษาได    และการที่นักเรียนศึกษาบทเรียนเพียงลําพังเปนสิ่งที่ยากที่นักเรียน
จะเขาใจบทเรียนอยางลึกซึ้ง ในการเรียนคณิตศาสตรนักเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะเกดิความเขาใจเรือ่ง
ทีเ่รียนอยางแทจริง    เพราะความรูแตละเรือ่งจะเปนพืน้ฐานในการเรยีนเร่ืองตอไป จงึจาํเปนตองคาํนงึถึง
ผลการเรยีนรูรายบุคคลของนกัเรยีน   เพือ่ใหเกดิความคดิรวบยอดแลวจงึมกีารฝกทักษะ   ซ่ึงการให
นักเรียนเรียนรูเปนกลุมและฝกทักษะเปนกลุมจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางกระตือรือรน 
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีความรวมมือและประยุกตใชเนื้อหาที่เรียนมาแลว ซ่ึง
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student  Team - Achievement  
Division : STAD)

การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD) เปนรูปแบบการสอน
แบบรวมมอืกนัที ่Robert E. Slavin และคณะ       ไดพฒันาขึน้เปนรปูแบบทีง่ายทีสุ่ดและใชกนัแพรหลาย
ที่สุด เหมาะสําหรับครูผูสอนที่เลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน   ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน
การสอน 5 ขั้นตอน
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ขั้นที่ 1 การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นเรียน (Class Presentation)
ขั้นที่ 2 การเรียนกลุมยอย (Team Study)
ขั้นที่ 3 การทดสอบยอย (Test)
ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเอง(Individual Improvement Scores)
ขั้นที่ 5 การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ (Team Recognition)
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัโดยใชกจิกรรมการเรยีน   เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์ 

(STAD)        ทั้ง 5 ขั้นมีรายละเอียดดังนี้
ขัน้ที1่ การเสนอบทเรยีนตอทัง้ชัน้ ประกอบดวยการแจงจดุประสงคการเรยีนรู แจงคะแนน

ฐานของแตละบุคคล บอกเกณฑและรางวัล ทบทวนความรูและสอนเนื้อหาใหมของบทเรียนตอ     
นักเรียนทั้งหองโดยครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนตองใชกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะของ      
เนื้อหาบทเรียน โดยใชส่ือการเรียนการสอนประกอบคําอธิบายของครู เพื่อใหผูเรียนเขาใจ             
เนื้อหาบทเรียน

ขั้นที่ 2 การเรียนกลุมยอย ซ่ึงแตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 คน ซ่ึงสมาชิกกลุมจะมี
ความแตกตางกันเรื่องระดับสติปญญา ซ่ึงหนาที่สําคัญของกลุมก็คือการเตรียมสมาชิกของกลุมให
สามารถทําแบบทดสอบไดดี  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน 
การแกความเขาใจผิดของเพื่อนในกลุม กลุมจะตองทําใหดีที่สุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุม 
จะตองชวยสอนเสริมเพื่อใหเพื่อนในกลุมเขาใจเนื้อหาส่ิงที่เรียนมาทั้งหมด ซ่ึงการทํางานของกลุม
เนนความสมัพนัธของสมาชกิในกลุม การนบัถือตนเอง (Self- Esteem) และการยอมรบัเพือ่นทีเ่รยีนออน 
ซ่ึงส่ิงที่นักเรียนควรคํานึงถึงคือ นักเรียนชวยเหลือเพื่อนใหรูเนื้อหาอยางถองแท นักเรียนไมสามารถ
ศึกษาเนื้อหาจบคนเดียวโดยท่ีเพื่อนในกลุมไมเขาใจ ถาหากไมเขาใจควรปรึกษาเพื่อนในกลุมกอน
ปรึกษาครู และในการปรึกษาในกลุมไมควรสงเสียงดังรบกวนกลุมอ่ืน และใหแตละกลุมยอยศึกษา
หัวขอที่เรียนจากใบงานหรือแบบฝกหัดที่ครูกําหนดประมาณ 2 - 3 ขอโดยสมาชิกในกลุมชวยกัน
ปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาที่การทํากิจกรรรมดังนี้

คนที่ 1 อานคําถาม ระบุขอมูลที่โจทยกําหนดให และส่ิงที่ตองหาคําตอบ
คนที่ 2 จัดหาขอมูลและวางแผนการดําเนินแกปญหา
คนที ่3 ดาํเนนิการแกปญหาและเขยีนรายงานแสดงการแกปญหา พรอมทัง้อธบิาย

ขัน้ตอนใหสมาชิกในกลุมเขาใจ
คนที่ 4 ประเมินขั้นตอนทั้งหมดและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ

ขั้นที่ 3 การทดสอบยอยหลังจากเรียนไปแลว นักเรียนจะตองไปรับการทดสอบ โดยครู
ทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15-20 นาทีและคะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปน
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คะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา คะแนนกลุมผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะทํา           
ขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม        ซ่ึงเปนคะแนนที่ไดจาก
การเปรียบเทียบคะแนนที่สอบไดกับคะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนน
ความกาวหนาของผูเรียน ซ่ึงนกัเรยีนจะทาํไดหรือไมขึน้อยูกบัความขยนัทีเ่พิม่ขึน้จากครัง้กอนหรอืไม  
นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุม   หรืออาจไมไดเลยถาหากไดคะแนนนอยกวา
คะแนนฐานเกิน 10 คะแนน

ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา จากนั้นก็จะนําคะแนน
ของแตละคนในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึง
เกณฑที่กําหนด ครูจะใหรางวัล การที่กลุมประสบความสําเร็จไดนั้นตองขึ้นอยูกับคะแนนของ
สมาชิกทุกคน สลาวิน (Slavin) ไดใหแนวปฏิบัติการคิดคะแนนพัฒนาไวดังนี้ ใหนําคะแนนแบบ
ทดสอบของแตละคนไปเทียบกับคะแนนฐาน (Base Score) แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตาม
เกณฑที่กําหนดไว จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปนคะแนน
เฉล่ียของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรางวัล ซ่ึงเปนเครื่องหมายแหง
ความสําเร็จ การคิดคะแนนฐานทําไดโดยการนําระดับผลการเรียนในวิชาเดียวกันของภาคเรียนที่
ผานมา    หรือคะแนนจากหนวยทดสอบที่ผานมา แลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนฐานโดยในการสอบ
แตละครั้งจะตองมีคะแนนเต็มเทากัน คือ 100 คะแนน เชน ถาสมศักดิ์ทําการทดสอบ 4 คร้ัง ได
คะแนนดังนี้ 80, 86, 78 และ 92 คะแนนตามลําดับ สมศักดิ์จะมีคะแนนฐาน 84 คะแนน แลวนํา
คะแนนฐานไปเปรียบเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา ( improvement Points) โดยมีเกณฑ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5   เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points)
สวนตางของคะแนนทดสอบยอยกับคะแนนฐาน / แตละคน คะแนนพัฒนา

ไดต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน
ไดต่ํากวาคะแนนฐาน 1- 10 คะแนน
ไดเทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1- 10 คะแนน
ไดสูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน

0
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ทีม่า : วชัรา  เลาเรยีนด,ี เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2548), 129.
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ในการทดสอบแตละครัง้นกัเรยีนทกุคนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอนแลวคํานวณวา
ตนเองจะตองทําคะแนนอีกเทาไรถึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวังไว    ซ่ึงคะแนนพัฒนาของ
แตละคนขึน้อยูกบัความพยายามทีจ่ะทาํคะแนนการทดสอบใหมากกวาคะแนนฐานเพือ่ผลประโยชนของ
ตนเองและของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัล ซ่ึงเปน
เครื่องหมายแหงความสําเร็จ

ขั้นที่ 5 การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ   กลุมจะไดรับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑที่
ครูตั้งไว โดยกําหนดรางวัล ไดแก กลุมเกง กลุมเกงมาก และกลุมยอดเยี่ยม โดยใชเกณฑการคิด
คะแนนพัฒนาของกลุม ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6  เกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล

           คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
0-15
16-25
26-30

กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

ทีม่า : วชัรา  เลาเรยีนด,ี เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2548), 130.

จากการศกึษาวธีิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) จะเห็น
ไดวาเปนการจดัการเรยีนรูทีใ่หนกัเรยีนเรยีนเปนกลุม     เปดโอกาสใหนกัเรยีนประสบความสําเร็จใน
การเรยีน มปีฏิสัมพนัธกนัในกลุมทาํใหนกัเรยีนชวยเหลือกนัในขณะเรยีน ซักถามปญหากนัอยางอสิระ   
คนเกงสามารถอธบิายใหเพือ่นในกลุมไดเขาใจแนวคดิและมโนคตไิดกระจางชดัขึน้ นกัเรียนสามารถ
อภิปรายถึงขอดีขอเสียของการหาคําตอบในปญหาคณิตศาสตรได  ซ่ึงปญหาคณิตศาสตรเปน
ปญหาทีท่าทายและมปีญหาทีแ่ปลกใหมซ่ึงไมเคยพบเหน็มากอน ความพยายามของนกัเรยีนแตละคน
ในการหาคาํตอบจากปญหาเดยีวกนั จะทาํใหเกดิความกาวหนาทลีะนอยและเปนประสบการณทีม่คีา 
ดงันัน้จะเหน็ไดวาการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนันัน้มคีวามหมายมากกวาแคการเอานกัเรยีนมารวมกนั
ทาํงานเปนกลุมยอยเทานัน้ แตเปนการเรยีนรูรวมกนัเพือ่กลุมและสวนรวมโดยการชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
เห็นคุณคาของความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับความสามารถของตนเองและของผูอ่ืน การถือ
เขาถือเราจะลดลงไป นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี เชน ความสามัคคี มีน้ําใจ 
มีระเบียบวินัย เปนตน
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การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนคิกลุมแขงขนั   (Team Games - Tournament : TGT)
เปนการจดัการเรยีนรูทีเ่นนการเรยีนรูเปนทมี  มกีารแบงกลุมศกึษางาน  ทาํงาน   ทาํใบงาน

แบบทดสอบตางๆ ตามบทเรียน จากนั้นจึงใหทุกคนแยกเขากลุมแขงขันตอบปญหา ซ่ึงแบงตอบ
ตามระดับความสามารถของนักเรียน แลวนําคะแนนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม

1.  ขั้นนํา
เพือ่ใหนกัเรยีนเขาใจความคดิรวบยอด หรือพฒันาความคดิและหลักการของการเรียน

โดยใชเกม เพลง นิทาน ภาพประกอบขาว การบรรยาย  อภิปราย สาธิต
ทบทวนความรูเดิมของนักเรียนในเรื่องที่เรียน  เพื่อเชื่อมโยงใหเขากับเนื้อหาใหม

และแจงจุดประสงคการเรียนรู
2. ขั้นสอน ครูจะเสนอเนื้อหา บริบท ช้ีแจงสาระความรูของบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น

แลวอภิปรายรวมกัน โดยครูผูสอน จะใชเทคนิควิธีการเสนอรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ผูเรียน
ตองสนใจและตั้งใจฟงในขณะที่ครูสอนบทเรียนทั้งชั้น  เพื่อจะใชในการเขากลุมยอย และการทํา
แบบทดสอบยอย

3. ขั้นแบงกลุมกิจกรรม ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ ประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา กลุมละ 4 คน ครูแจกใบงานหรือแบบฝกหัดให
นักเรียนในกลุมทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือกันภายในกลุม

4.  ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ
การแขงขันเกมวิชาการเปนการแขงขันตอบคําถาม เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนโดย

จุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซ่ึงแตละคนจะ
เปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุมการกําหนดนักเรียนเขากลุมเลนเกมจะยึดหลักนักเรียนที่มี
ความสามารถทดัเทยีมกนัแขงขนักนักลาวคอืนกัเรยีนเกงของแตละกลุมแขงขนักนั นกัเรยีนปานกลาง
แขงขันกันและนักเรียนออนแขงขันกัน การที่นักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันจากแตละกลุม
มาทําการแขงขันกันเพื่อใหนักเรียนแขงขันกับตนเองและนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือ
กลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน

5. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนรวมกันอีกครั้งแลวมอบรางวัล
จากคะแนนทีไ่ดรับจากการแขงขนัเกมทางวชิาการ   เปนคะแนนความกาวหนาของนกัเรยีนรายบุคคล
และกลุมที่ยกยองใหกลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกง
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องคประกอบของการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกันโดยใชเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
เกษม วิจิโน (2535 : 15-17) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั

โดยใชเทคนคิกลุมแขงขนั  (TGT) ไวดังนี้
1. ทีม(Teams) แบงนักเรียนออกเปน 4-5 ทีมแตละทีมมีนักเรียนหลากหลายทั้งเรื่องของ

ระดับผลสัมฤทธิ์ เชื้อชาติ และเพศ แตละทีมจะมีสมาชิกเปนผูที่ผลสัมฤทธิ์สูง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
และต่ํา 1 คน    และแตละทีมจะตองมีความสามารถทางการเรียนพอๆ กัน     แตละทีมจะไดรับ
การฝกฝนที่เหมือนกันและในทีมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยการทบทวนสิ่งที่ครูสอน

2.  เกม(Games) เกมที่ใชเปนการฝกทักษะซึ่งเนนที่เนื้อหาวิชา นักเรียนจะไดตอบปญหา 
เลนเกมจากบัตรเลนเกมหรือจากเอกสารซึ่งแตละเกมจะเนนการแขงขัน

3. การแขงขัน ( Tournament) การฝกในทีมจะมีการแขงขัน การแขงขันจะมีสัปดาหละ 
1-2 คร้ัง   โดยใชงานชนิดที่ทีมแตละทีมตองแขงขันกัน   แตละทีมจะไดรับการประเมินในระดับ
ผลสัมฤทธิ์วาทีมไหนจะไดคะแนนสูงสุด และผูเลนทุกคนจะไดคะแนนของแตละทีมวาทีมใดได
คะแนนสูงสุด ปานกลาง หรือต่ํา ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดจะได 5 คะแนน ปานกลางได 3 คะแนน และ
ต่าํได 1 คะแนน คะแนนนีจ้ะบวกแยกคะแนนสมาชกิแตละคนดวยและมกีารบวกรวมกบัครัง้กอนๆ        
แลวจะมีการปรับวิธีการและการแลกเปลี่ยนความรูกัน ผลการแขงขันจะประกาศสัปดาหละ 1 คร้ัง

เกม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) มีความจําเปนที่จะตอง

เรียนรูเกมเพื่อการนําไปใชไดดังนี้
จุดมุงหมายในการใชเกมในการสอน
เทพวาณี และ คณะ (2522 : 37, อางถึงใน  ชไมพร เพียเทพ 2537 : 36) ไดกลาวถึง

จุดมุงหมายในการใชเกมในการสอน  ดังนี้
1.  เพื่อสอนใหมีการตอบสนองตอสังคม โดยใหความรวมมือและมีการแขงขัน
2.  เพื่อพัฒนาทักษะที่ตองการและเทคนิคการเลน
3.  เพื่อสอนใหรูจักการทํางานที่ดีที่สุด เพื่อประโยชนของกลุมตน
4.  เพื่อพัฒนาในดานการเปนผูนําและผูตามที่ดี
5.  เพื่อพัฒนาใหเด็กรูจักเคารพการตัดสินใจและเห็นความสําคัญของการมีกติกา
6.  เพื่อเขาใจกฎ กติกา มีน้ําใจเปนนักกีฬา มีความตื่นตัวและมีความรูสึกวาตนเองเปน

สวนหนึ่งของกลุม
7.  เพื่อชวยส่ือความหมายระหวางครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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โลเวล  (Lovell 1971 :  65, อางถึงใน กาญจนา ลาภบุญเรือง 2544 : 17 )  ไดแบงเกม
ออกเปน 3 ประการ คือ

1. เกมเบื้องตน เปนเกมการเลนที่สนุกสนาน พฤติกรรมการเลนจะไมเปนระเบียบ          
แบบแผน การกระทําจะสัมพันธกับความคิดรวบยอดที่วางไวนอยมาก หรือเกือบไมมีเลย เกมชนิดนี้
เหมาะกับเด็กอนุบาลหรือเด็กเล็ก

2.  เกมที่สรางขึ้น เปนเกมที่สรางขึ้นอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน การสรางเกมจะสราง
ไปตามความคิดรวบยอด  ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ  ถาเด็กยังไมยอมรับเกมนี้ เด็กก็จําเปน
ที่จะตองเลนเกมเบื้องตนหรือเกมอื่น ซ่ึงแสดงในแนวเดียวกัน

3.  เกมฝกหัด   เกมนี้จะชวยเนนความเขาใจมากยิ่งขึ้น   การจัดเกมใหเด็กควรจะเริ่มไป
ทีละขั้นตอนตั้งแตเกมเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเนื้อหาที่เด็กเขาใจ

ลักษณะสําคัญของการสอนเกม
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 38 )     ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการสอนประเภท

เกมดังนี้
1.  เปาหมาย ( Goals) เกมทุกๆ เกม จะตองมีเปาหมายใหผูเรียนไปถึง   เพื่อกระตุน

ความสนใจของผูเรียน โดยเปาหมายไมยากเกินไป
2.  กฎกติกา (Rules)  กฎ กติกาเปนการกําหนดขอบเขตขอบังคับ หรือขอจํากัดตางๆ           

ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดถาจําเปน
3.   การแขงขัน ( Competition) ซ่ึงเปนการแขงขันกับฝายตรงขาม ตนเอง  หรือเวลา

หรืออาจแขงขันกับปจจัยหลายดาน
4.  ความทาทาย (Challenge) เกมจะตองทาทายผูเรียนใหผูเรียนพยายามไปสูเปาหมาย 

จะมีความยืดหยุน และปรับเปลี่ยนไดตามความสามารถของผูเรียน
5.  ความปลอดภัย (Safety) เกมที่มีการแขงขันจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเลน

มากที่สุด
6.  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Entertainment)     เกมเปนการใหความรูและทักษะแก

ผูเรยีน แตความสนกุสนานเพลดิเพลินถือวาเปนลักษณะทีสํ่าคญัทีสุ่ดประการหนึง่เพราะการสนกุสนาน
เพลิดเพลินเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูในที่สุด
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แนวการจดัการเรยีนรู แบบรวมมือกัน (Cooperative Learning  Methods)
การนํายุทธวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไปใชใหประสบผลสําเร็จจะตองมี

การดําเนินการอยางเหมาะสม    ตามลําดับขั้นตอน  เร่ิมตั้งแตขั้นวางแผนการสอน การเตรียมส่ือ
การเรียนการสอน ดําเนินการสอน ซ่ึงหลักการแนวทางดําเนินการโดยครูคอยชวยเหลือ แนะนําให
นักเรียนปฏิบัติตามอยางถูกตองเหมาะสมโดยตลอด ที่จะเกิดการพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ
สังคม           ดังผลการวิจัยมากมายที่ยืนยันเสนอผลทางบวกที่เกิดกับผูเรียนในหลาย ๆ ดาน

ลีตั้น ( Leighton 1994 : 318 – 319, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 175 - 176 ) ได
เสนอแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดังนี้

1.  ขั้นเตรียมการสอน
1.1  เขียนวัตถุประสงคของบทเรียนและจุดประสงคการเรียนรู
1.2  สรางใบงานสําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียนที่ประกอบดวยปญหา        

คําถามตางๆ หรือประเด็นการอภิปราย ซ่ึงไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน กําหนดประเด็น
อภิปราย 2 – 3 ประเด็น  สําหรับอภิปรายทั้งชั้น

1.3  สรางแบบทดสอบใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรูในใบงาน
1.4  จดักลุมนกัเรยีน 4-5 คนตอกลุม  คละความสามารถ (เตรยีมลวงหนากอนสอนจริง)
1.5  แจงวิธีการเก็บคะแนน ใหคะแนนพัฒนาการ (และเกณฑการตัดสินกลุมเกง – 

เกงมาก – ยอดเยี่ยม )  ทําแบบบันทึกการใหคะแนน / สูตรการคํานวณ
2.  ขั้นดําเนินการสอน

2.1  แจงชื่อสมาชิกในแตละทีม อธิบายทบทวนวิธีการเรียนภายในกลุม
2.2  จัดโตะเรียนสําหรับการเรียนเปนกลุม
2.3  ใหแตละทีมตั้งชื่อทีมตนเอง
2.4  ทบทวนพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม บทบาทของสมาชิกแตละคนและ

ความรับผิดชอบของแตละคนตอตนเองและตอกลุม
3.  ขั้นสอนเนื้อหาสาระ

3.1  แจงวัตถุประสงคการเรียนรู / จูงใจผูเรียน
3.2  ทบทวนทักษะที่จําเปน ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
3.3  อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระและกิจกรรมที่สําคัญ สาธิตวิธีการ
3.4  ตรวจสอบความเขาใจ ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยดูแลแนะนํา
3.5  เตือนใหสมาชิกแตละกลุมปฏิบัติตามใบงานรวมกันและทําแบบฝกหัดที่กําหนด
3.6  ครูเดินดูนักเรียนทุกกลุมคอยแนะนําชวยเหลือถานักเรียนตองการ
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3.7  เสริมแรงใหกําลังใจดวยการชมเชย  กลุมที่ปฏิบัติตามกติกาและมีผลงานดี
3.8  เรียกชื่อทีมที่แตละกลุมตั้งไว
3.9  คอยเตือนใหนักเรียนฟง  ถามและชวยเหลือเพื่อนเสมอ
3.10 คอยถามเพิ่มเติมใหกลุมที่มีการถามคําถามเพื่อนสมาชิกนอยไป

4.  หลังจากจบบทเรียน
4.1  ตรวจแบบทดสอบใหคะแนน คํานวณคะแนนพัฒนาการใหเร็วที่สุด
4.2  ประกาศผลทีมที่พัฒนาในระดับเกง  เกงมาก  ยอดเยี่ยม  ในเวลาที่กําหนดไว
4.3  ใหคะแนนกลุมเปนพิเศษ สําหรับทุกคนในกลุมที่มีการพัฒนาสูงขึ้น
4.4  ใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็การทาํงานกลุม  ทีป่ระสบผลสาํเรจ็ยอดเยีย่มรวมทั้ง

ปญหาและอุปสรรคในการทํางานกลุม แลวนํามาปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งตอไป

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกนัมรูีปแบบกจิกรรมมากมายทีเ่หมาะสมในการสอนแตละ

วชิา การนาํมาใชจงึควรพจิารณาใหเหมาะสมในแตละเนือ้หาวชิา ดงันัน้ครจูะตองมคีวามรู ความเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ตอไปนี้อยางชัดเจน คือ บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ลักษณะ
ช้ันเรียนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   บทบาทของสมาชิก     เพื่อใหสามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  จอหนสันและคณะ (Johnson  and 
others 1987 :  105, อางถึงใน อัจฉราพร  ทรัพยแกว 2536 : 47 ) ไดอธิบายสรุปไวดังนี้

1.  การตัดสินใจ ครูควรมีการตัดสินใจที่แนนอนเกี่ยวกับ
1.1   ขนาดกลุม ลักษณะสมาชิกในกลุม
1.2 การมอบหมายหนาทีใ่หนกัเรยีน ตองดเูนือ้หาตามความเหมาะสมกบัความสามารถ

ของนักเรียน
 1.3  การเตรยีมหองเรยีน ครมูสีวนสรางบรรยากาศของหองเรยีนเปนอยางมาก  ถาทาํให
นักเรียนไดรับความรูดานเนื้อหาวิชาการ คานิยม ความมีระเบียบวินัยในตนเอง และมีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

1.4  วางแผนเกี่ยวกบัความเหมาะสมของเนื้อหา
2.  ลักษณะงานที่จะชวยเพิ่มความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

2.1  อธิบายงาน ตองมีการแนะนําชี้แจงใหเด็กเขาใจในรูปแบบการทํางานที่ดีเปน       
การสรางเจตคติที่ดีใหนักเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109

2.2 โครงการเปาหมายที่จะเพิ่มความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็ตองวางใหชัดเจน
และรัดกุมเพื่อผลประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ

2.3  โครงสรางในดานความแตกตางของการใหเหตผุล  ควรวางแผนใหมคีวามหลากหลาย
ในการที่จะใชเหตุและผล

2.4 การรวมมือกันระหวางกลุม ควรใหนักเรียนไดตระหนักในความสําคัญของ
ความรวมมือ มีคานิยมตอความรวมมือในทางที่ดี

2.5  อธิบายเกณฑของความสําเร็จใหนักเรียนไดรับทราบ
2.6  จัดเรียงรายละเอียดของพฤติกรรมใหชัดเจน

3.  การสอดสองดูแล
3.1  เตรียมการชวยเหลือและแกไขพฤติกรรม
3.2  ควรมีการสรุปบทเรียนทุกครั้ง

4.  การประเมินการปฏิบัติ
4.1  ประเมินดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียน
4.2  ประเมินหนาที่กลุม

สรุปไดวา ครูตองมีการวางแผนลวงหนากอนทําการสอน ตองลงมือปฏิบัติดูแลนักเรียน
อยางใกลชิด คอยดแูลแกไขพฤตกิรรม   และตรวจสอบความเขาใจในเนือ้เร่ืองใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันกับการสอนคณิตศาสตร
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1989 : 235 – 237, อางถึงใน สมเดช

บุญประจักษ ม.ป.ป. : 8 - 9)  กลาววา  การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัสามารถใชไดเปนอยางดใีนการเรยีน
คณติศาสตร  เพือ่ใหนกัเรยีนรูจกัคดิเชือ่มโยงระหวางมโนมตแิละกระบวนการ  สามารถประยกุตใช
ความรูอยางคลองแคลวและมคีวามหมายดวยเหตผุล ดงันี้

1.  มโนมตแิละทกัษะทางคณติศาสตรเรยีนไดดใีนกระบวนการทีเ่ปนพลวตัร (dynamic
process)  ทีผู่เรยีนมสีวนรวมอยางแขง็ขนั  การเรยีนคณติศาสตรผูเรยีนเปนผูกระทาํกจิกรรมมากกวา
เปนเพยีงผูรับความรู

2.  การแกปญหาทางคณติศาสตรกบัเพือ่นในกลุมยอยโดยการพดูปญหาทางคณิตศาสตร
กับเพื่อนชวยใหนักเรียนรูวา จะแกปญหาใหถูกตองไดอยางไร  การอธิบายยุทธวิธีการแกปญหา  ให
เหตุผลและการวิเคราะหปญหากับเพื่อนจะทําใหเกิดการหยั่งรู และมีวิธีการใหเหตุผลระดับสูงและ
เกิดการเรียนรูระดับสูง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

3.  การเรยีนเปนกลุมนกัเรยีนมโีอกาสสรางความรวมมอืในการสือ่สารอยางมปีระสิทธภิาพ
แตในการเรยีนรายบคุคลไมมกีารสือ่สารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซ่ึงกนัและกนั  ทาํใหนกัเรยีนหลีกเลี่ยง
การแลกเปลีย่นการวเิคราะหปญหาและการเลอืกยทุธวธีิการแกปญหากบัคนอืน่  การสือ่สารแลกเปลี่ยน
ขอมูลจะเปนไปแบบไมเต็มใจหรือใหขอมูลไมสมบูรณ

4.  การเรยีนแบบรวมมอืสงเสรมิผลสําเรจ็ในการเรยีนคณติศาสตรเพราะเปนการถายโยง
ความรูจากกลุมไปสูรายบุคคล  นักเรียนมีโอกาสเห็นความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของ
คนอืน่  ไดทาํงานรวมกบัเพือ่นในกลุมทาํใหมคีวามสมัพนัธกนัทางบวกระหวางเพือ่น  เกดิการเรียนรู
ในระดับสูง  ตระหนักในคณุคาของตนเอง (self – esteem)  เกิดการยอมรับความสามารถของตนเอง
ในการแกปญหา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
การปฏบิตังิานกลุม มคีวามจาํเปนและมสีวนสาํคญัในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั

เพือ่จะใหการปฏบิตังิานกลุมประสบผลสาํเรจ็   จงึตองมคีวามเขาใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม
อันเปนพืน้ฐานหลักในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั   ซ่ึงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมนัน้เกดิจาก
การรวมตวัของบคุคลเปนกลุมมเีปาหมายเดยีวกนัในการรวมงานกนั โดยจะตองรูจกับทบาทหนาที่ของ
ตนและกระทําตามนั้นไดอยางคลองแคลว ชํานาญเต็มความสามารถ

ความหมายของการปฏิบัติงานกลุม
ลัดดา ศิลานอย (2534 : 33) ไดใหความหมายของการปฏิบัติงานกลุมวา   หมายถึง การที่

ใหผูเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน อาจจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ ภายในกลุมจะมีสมาชิก
ประมาณ  4 – 6  คน ทุกคนมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกัน วางแผนรวมกัน ชวยกันแกปญหาและมี
การวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานกลุม มีครูแนะนําและเปนผูประสานงาน

สุรพงษ  วชิิต      (2539 : 6)   กลาวถึง  การปฏบิตังิานกลุมวา  หมายถงึ     พฤตกิรรมการทํางาน
กลุมตามบทบาทหนาที่ที่สมาชิกแตละคนไดรับมอบหมายจากกลุมในการเรียนครั้งนั้น  บทบาท
ของสมาชิกไดแก บทบาทหัวหนา เลขานุการ และบทบาทของสมาชิก

อารยา  กลาหาญ  (2545 : 58) ไดใหความหมายของการปฏิบัติงานกลุมไววา  หมายถึง 
ความชํานาญในการทํางานของบุคคลภายในกลุม ทุกคนภายในกลุมมีวัตถุประสงคและเปาหมาย
รวมกัน   โดยปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองในการทํางานกลุม ซ่ึงประกอบดวยการสราง
ความคุนเคย  การสื่อสารสื่อความหมาย  การยกยองใหกําลังใจ และการขจัดความขัดแยง
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นอกจากนี้  วัชรา  เลาเรียนดี  (2547 : 13)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทํางาน
กลุมไววา  พฤติกรรมการทํางานกลุม  (Group  Working  Behaviors)  หมายถึง  การแสดงออกดวย
คาํพดูและการปฏบิตั ิ  เพือ่ใหงานกลุมประสบผลสาํเรจ็สูงสดุ  ซ่ึงในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั
นัน้  สมาชกิกลุมทกุคนตองยอมรบัวาผลงานกลุมหรือผลสําเรจ็ของงานกลุมทกุครั้งนั้นเปนผลงาน
ของทุกคน  ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม  ทุกคนในกลุมจึงตองมี
สวนรวมในการคิด  ปฏิบัติ  ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเตม็ใจ  
ครูตองคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของกลุม  คอยชวยเหลือ  ปรับและแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม  
และกระตุนเสรมิกาํลังใจใหทกุคนรวมกนัคดิและปฏบิตัอิยางสนกุสนาน  พฤตกิรรมทีน่กัเรยีนฝกและ
สังเกตได  มดีงันี ้  การแสดงความคดิเหน็  การใหกาํลังใจเพือ่น  การรับฟงความคิดเห็น  การรวมมือกับ
กลุม  และความตั้งใจในการทํางานกลุม

จากความหมายทีก่ลาวมา  ผูวจิยัไดใหความหมายของพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม  ดงันี้
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม    หมายถึง     การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติ ตามบทบาท
หนาที่ของตนเองในกลุม เพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
กลุม  โดยมพีฤตกิรรมใหนกัเรยีนฝก ดงันี ้ การแสดงความคดิเหน็  การรบัฟงความคดิเห็น  การให
ความชวยเหลือเพือ่นในกลุม  ความรบัผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกาํลังใจ

โดยอาศัยหลักการที่จะทําใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม      สามารถนํา
ไปใชในการเรียนการสอน ดังนี้ (ลัดดา ศิลานอย 2534 : 33)

1. การสงเสรมิใหผูเรียนมคีวามรบัผิดชอบโดยการทาํงานอยางใดอยางหนึง่ทีค่รูมอบหมายให 
ดวยการวางแผนรวมกนัในเรือ่งของหนาที ่ความรบัผิดชอบ และจดุมุงหมายในการประกอบกจิกรรม

2.  ฝกการยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ่ืน เมือ่มกีารทาํงานเปนกลุม ครพูยายามใหนกัเรียน
ทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และใหสมาชิกไดยอมรับความคิดเห็น ถึงแมวาจะไมเห็นดวยก็ตาม 
ควรที่จะรับฟงไมแสดงกิริยาที่ไมพอใจ ไมสนใจ

3.  ฝกการยอมรบัความสามารถของผูอ่ืน เชน การผลดัเปล่ียนหนาที ่ของการเสนอผลงาน
ดวยการรายงาน อภิปราย เสนอผลงาน ฯลฯ

4.  พยายามใหสมาชิกในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมหรือมีสวนรวมในการทํางาน สมาชิก
ตองคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะชวยแกไขปญหาของกลุม ความสําเร็จของงานถือวาเปน
ความสําเร็จของกลุม

5.  ฝกการวิเคราะหรวมกันของผูเรียน       จากประสบการณเรียนรูจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไดพบเกี่ยวกับการทํางานกลุม
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ตามหลกัการทีก่ลาวมาขางตน นอกเหนอืจากนัน้ยงัเปนวธีิการทีจ่ะสามารถพฒันาผูเรียน
ใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม และเมื่อผูเรียนฝกจนเปนนิสัยแลวยอมสามารถนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันได

องคประกอบของการปฏิบัติงานกลุม
นพินธ  จติภกัด ี(2528 : 3 – 7 , อางถึงใน อัญชลี  เครอืคําขาว 2540 : 78 – 79) ไดกลาวถึง

องคประกอบของการปฏบิตังิานรวมกนัเปนกลุม และปจจยัในการสรางกลุมทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดงันี้

องคประกอบของการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมมี 3 ลักษณะ คือ
1.  องคประกอบดานสมาชิกในกลุม สมาชิกในกลุมตองมีคุณสมบัติอยางนอย 4 อยาง

คือ
1.1  มีเจตคติที่ดีและตั้งใจเรียน
1.2  มีทักษะในการทํางานนั้น ๆ
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  มีความรอบรู และความรูในการวางแผนปฏิบัติ การติดตามการประเมินผล

3.  องคประกอบดานการจัดกลุมประกอบดวย
3.1  มีเปาหมายของกลุมชัดเจน
3.2  มีกลไกยอนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน
3.3  มีวิธีการทํางานของกลุม อยางมีระบบซึ่งสมาชิกเขาใจดี
3.4  มีรูปแบบการประสานงานอยางดี
3.5  มีการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมอยูเสมอ
3.6  มีการจัดเงื่อนไขในการเสริมพลังกลุม
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ทศินา  แขมณ ี  และคณะ (2531 : 36 – 37)   ไดกลาวถึงทกัษะทีจ่าํเปนในการปฏบิตังิาน
กลุมไว 8 ประการ ไดแก

1.  ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิก ตองรวมกันวางแผนภายใตการนําและควบคุม
ของผูนํา

2.  ทกัษะการสือ่ความหมาย การสือ่ความหมายทีส่มบรูณมอีงคประกอบ 3 ประการ     คือ 
ผูพูด ผูฟงและสื่อ ดังนั้น สมาชิกทุกคนจึงตองมีทักษะที่สําคัญและจําเปนมากในการทํางานกลุม

3.  ทักษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุมบรรยากาศของการทํางานกลุม
เปนปจจัยสําคัญ เชน ยิ้มแยมแจมใสตอกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน กลาวชมเชย และติเพื่อกอแกกัน        
และกัน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม

4.  ทักษะการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนทักษะสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
เพื่อเปนกลุมเปาหมาย มี  7  ขั้นตอนดังนี้

      4.1  พยายามศึกษาเรื่องที่จะตัดสินใจที่สามารถเปนไปไดอยางละเอียด
                    4.2  พยายามสํารวจเปาหมายและคุณคาที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ
                    4.3   พยายามชั่งน้ําหนักระหวางคุณคาและขอเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการตัดสินใจ
เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

4.4   พยายามคนควาเรื่องราวขอมูลใหมที่เกี่ยวของเพื่อใหประเมินผลของการเลือก
4.5  พยายามทําความเขาใจอยางถูกตอง เกี่ยวกับขอมูลใหมที่ไดมาเพื่อสามารถ

ตัดสินใจ
4.6  สํารวจขอดี ขอบกพรองเปนคร้ังสุดทายกอนทําการตัดสินใจ
4.7  จดัทาํรายละเอยีดสําหรับการนาํเรือ่งทีไ่ดรับการตดัสนิใจไปใช และใหความสนใจ

เปนพิเศษในการวางแผนการทํางาน เพราะอาจมีขอเส่ียงตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นได
5.  ทักษะที่แกปญหาความขัดแยง   ทิศนา แขมณี (2528 : 47) ไดใหความหมายของ

ความขัดแยงวา หมายถึง สภาพการณที่เกิดขึ้นในตัวเอง เมื่อบุคคลจําเปนตองตัดสินใจเลือกระหวาง
ส่ิงที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน โดยท่ีคูกรณีไมสามารถจะตัดสินใจหรือหาขอยุติอันเปนที่พอใจของ           
ทั้ง 2 ฝายได สาเหตุขอขัดแยงระหวางบุคคล ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากวิธีคิดที่แตกตางกัน ความคิดเห็นที่
แตกตางกนั การรบัรูตางกนั คานยิมตางกนั ความมอีคตติอกนั  ผลประโยชนขดักนั เปนตน ซ่ึงพืน้ฐาน
ของการแกปญหาความขัดแยงมี  3 วิธี คือ

5.1  ยุทธวิธีแบบแพ – ชนะ คือ การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วาฝายหนึ่งเปน
ฝายชนะหรืออีกฝายหนึ่งแพ
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5.2  ยุทธวิธีแบบแพ – แพ การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วา ทั้งสองฝายตางก็ได
ตามที่ตองการมักจะใชวิธีการแบบออมชอมหรืออาจหาคนกลางชวยตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปนแพ – แพ 
หรือ ชนะ – แพ ก็ได

5.3  ยุทธวิธีแบบชนะ – ชนะ คือการที่ทั้งสองฝายตางก็ไดตามที่ตนเองตองการโดย
วิธีการรวมมือกันแกปญหา และพยายามหาวิธีการที่จะสามารถชวยใหทั้งสองฝายไมมีฝายใดแพ 
ฝายใดชนะ

6.  ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การรวมกันแกปญหาเปนกลุมนั้นตอง
ประสบความสาํเรจ็มากกวาการแกปญหาเพยีงคนเดยีว     วธีิการแกปญหามหีลายวธีิหลายแนวทาง
แตการแกปญหานั้นตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบ    ซ่ึงการแกปญหาสําหรับผูที่จะสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวมความรู
ขอมูล     ขอเท็จจริง หลักการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการแกปญหาแลวประเมินผล
การแกปญหานั้น

7.  ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุม การประเมินผลงานนั้นพิจารณาไดทั้งคุณภาพ
ของงานทีป่รากฏและคณุภาพของผูรวมงาน ซ่ึงทัง้สองสวนนีม้อิีทธพิลตอกนั ถาผูรวมงานคณุภาพดี
จะไดงานที่มีคุณภาพดี   ถาผูรวมงานไมดีก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี

8.  ทักษะการนําเสนอผลงาน การนําเสนอผลงานเปนขั้นตอนสุดทาย เปนการถายทอด    
เร่ืองราวตลอดจนวิธีการตาง ๆ ไปยังผูฟง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีที่สามารถโนมนาวให     
ผูฟงเขาใจอยางชัดเจนและรวดเร็ว

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 62) กลาวถึงทกัษะการทาํงานกลุม
ทีสํ่าคญัสาํหรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัทีม่ปีระสิทธิภาพตองประกอบดวยองคประกอบดงันี้

1.  การสรางความคุนเคยและการไววางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน
2.  การพูดจาสื่อสาร ส่ือความหมายตอกันที่ชัดเจน ถูกตองยอมรับซึ่งกันและกัน
3.  การชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ดวยการยกยอง ชมเชยใหกําลังใจ
4.  การใชความสามารถในการหาขอยุติเขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม
จากทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกบัการปฏบิตังิานกลุมทีก่ลาวมาแลวขางตน จะเหน็ไดวามปีจจัย

มากมายที่จะทําใหการปฏิบัติงานกลุมมีประสิทธิภาพ โดยตองนํามาปรับปรุงประยุกตใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละสาระความรู
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วิธีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเปนกลุม
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเปนกลุม เปนวิธีการสําคัญในการทําใหเกิดทักษะใน

การทาํงานกลุมทีถู่กตอง โดยมวีธีิการไดแก การแบงกลุม การอภปิรายกลุม การใชเกม การฝกใหผูเรียน
แสดงบทบาทสมมติ และการใชกรณีตัวอยาง เปนตน

1.  การแบงกลุม เปนหัวใจของการพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานกลุม เพราะฉะนั้นจําเปน
ที่ครูจะตองหาวิธีการแบงกลุมเพื่อเรา ใหเกิดความสนใจ พอใจ ที่จะกระทํากิจกรรมอื่น ๆ ตอไป
เพราะถาผูเรียนสนใจตัง้แตตนแลวการเรยีนรูยอมเปนไปไดงาย วธีิการทีจ่ะพฒันาทกัษะการปฎบิตังิาน
กลุมดวยวธีิการแบงกลุมหลายวธีิ เชน การใชเกม การนบัเลข การรวมกลุมดวยความสมคัรใจ การแบง
กลุมตามเลขที ่  การแบงกลุมตามแถว ฯลฯ หลังจากทีผู่เรียนจบักลุมแลวใหผูเรียนทาํกจิกรรมทีค่รู
กําหนด

2.  การอภปิรายกลุม เปนการแบงกลุมอภปิรายตามหวัขอทีไ่ดรับมอบหมาย เพราะฉะนั้น
หัวขอที่ไปสูการอภิปรายตองเราใจผูเรียน อยากที่จะคนหาคําตอบและหลังจากที่ไดคําตอบ         
แลวผูเรียนจําคําตอบมาเสนอใหสมาชิกทราบดวยการรายงาน

3. การใชเกมเปนการฝกทกัษะการปฏบิตังิานกลุมชนดิหนึง่ดวยการทีค่รสูรางสถานการณ
สมมตขิึน้มาใหผูเรียนแบงกลุมเลนดวยตนเองภายใตกตกิาทีก่าํหนดขึน้  ผูเรียนตองอาศยัการตดัสนิใจ
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงจะมีผลออกมาในรูปของการแพชนะชวยใหผูเรียนวิเคราะหผลของกิจกรรม
ตาง ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวของ

4.  การฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ   ละครและสถานการณจําลองดวยการจัดกลุม
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ในการแสดงบทบาทตามที่กําหนด สําหรับบทบาทสมมติใหใช
ประสบการณความรูสึกนึกคิด สวนละครตองไมเอาบุคลิกภาพความรูสึกของตนเขาไปเกี่ยวของ    
แตสถานการณจําลองเปนการสรางสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหผูเรียนลงไปอยู
ในสถานการณนัน้ ๆ กจิกรรมทีก่ลาวมานี ้ เมือ่ผูเรยีนไดแสดงพฤตกิรรมทีก่าํหนดแลวใชการวิเคราะห 
เพื่อสรุปประเด็นสูเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการของทักษะ เชน ความรวมมือ      ความรับผิดชอบ

5.  การใชกรณีตัวอยาง จะชวยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกลุมไดดีเชนกัน ดวยการใช
กรณีเร่ืองราว ใหผูเรียนแตละกลุมไดศึกษา วิเคราะห อภิปรายประเด็นปญหา ซ่ึงถาครูนํากรณีที่
คลายคลึงกับชีวิตจริงเขามาดวยแลว จะทําใหผลของการเรียนรูมีความหมายมากขึ้น

จะเหน็ไดวาวธีิการพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานกลุมมหีลายประการดวยกนัและสอดคลอง
กบัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัในการใหผูเรียนแบงกลุม มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น      
ซ่ึงกันและกัน      มีการใชเกมฝกทักษะการปฏิบัติงานกลุมจึงเหมาะสมในการใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน (Team  Games - Tournament : TGT) เปนอยางยิ่ง
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การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
การที่ผูเรียนจะมีทักษะในการปฏิบัติงานกลุมไดดีนั้น จะตองพิจารณาที่ผลงานของกลุม        

พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมในเรื่องของความรวมมือ การมีสวนรวมของสมาชิก โดยอาศัยเทคนิค
และวิธีการอยางหลากหลาย ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539 ก : 47) 
ไดเสนอวิธีการประเมินผลดังตอไปนี้

1.  สังเกต เมือ่มกีารมอบหมายงานใหผูเรยีนทาํงานรวมกนัเปนกลุมทัง้ในกจิกรรมการสอน 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร   ครสัูงเกตพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน     ทัง้ในดานบทบาทสมาชกิ (ผูนํา   / 
ผูตาม) และวิธีการทํางานของกลุม

2.  การซกัถามเปนวธีิการทีจ่ะชวยใหครูรูพฤตกิรรมการทาํงาน ในขณะทีค่รูไมไดสังเกต
ดวยตนเอง เชน กรณีที่ผูเ รียนปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสหกรณ  กิจกรรมชุมชน 
กิจกรรมคณะกรรมการผูเรียน

3.  การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินกันเอง ใหเพื่อนผูเรียนประเมินการปฏิบัติ
งานของสมาชกิกลุม และใหผูเรียนประเมนิตนเองตามรายการทีค่รูกาํหนด ซ่ึงควรประเมนิทัง้ทางดาน      
เนื้อหาหรือผลงานที่กลุมเรียนรูวาตนเขาใจเนื้อหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด  ตองการความชวยเหลือ
จากกลุมหรือไมอยางไร ดานบทบาทของสมาชิกกลุม ตนไดปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมหรือไม 
ไดรวมปฏิบัติบทบาทที่เหมาะสมหรือไม ดานการทํางานของกลุมเปนอยางไร มีขอควรปรับปรุง
หรือไมอยางไร การประเมินดังกลาวควรทําทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานกลุม โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบพัฒนาการของตนเอง และฝกการยอมรับวิพากษ
วิจารณดวย

4.  การประเมินดานผลงาน ใชวิธีการตรวจผลงาน จากการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน      
ผลงานที่ควรจะตรวจ ไดแก สมุดจดงานของกลุม การรายงานกลุม  และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ

จากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาพื้นฐานการปฏิบัติงานกลุม
ยอมจะตองอาศยัความรวมมอื  ความเสยีสละ  ความรบัผิดชอบ  จากสมาชกิทกุคนภายในกลุม    ดงันัน้
ครูผูสอนจึงควรฝกหัดใหผูเรียนรูจักการทํางานกลุม     และปฏิบัติการทํางานกลุมเพื่อใหเกิด
ลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานกลุมตอไป
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวจิยัท่ีจะกลาวถึงตอไปนี ้  เปนงานวจิยัท่ีเกีย่วของกบัวชิาคณติศาสตรทีศ่กึษาเกีย่วกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การแกโจทยปญหา  การสื่อสารทางคณิตศาสตร  พฤติกรรมการปฏิบัติ
งานกลุม  ความคดิเหน็และเจตคตทิีม่ตีอการเรยีนวชิาคณติศาสตร      รวมถึงงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดั
การเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student  Team - Achievement  Division :
STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)         ซ่ึงผูวจิยัเหน็วามี
ความสอดคลองและเปนงานวจิยัท่ีมปีระโยชนจึงไดนํามาเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
ดังตอไปนี้

งานวิจัยภายในประเทศ
งานวจัิยท่ีเก่ียวของกบัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)

และ เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
สมเดช บุญประจักษ (2540 : บทคัดยอ)        ไดทําการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) ซ่ึงศักยภาพทางคณิตศาสตรประกอบดวยความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ
ในการใหเหตุผล และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร พัฒนาโดยฝกผานกระบวนการ
แกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1  โรงเรียนพระนารายณ
และโรงเรียนดงตาลวิทยา  จังหวัดลพบุรี      ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2538  ผลการศึกษาพบวา 
ศักยภาพทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา การใหเหตุผล      และการสื่อสารทางคณิตศาสตรหลัง
การทดลองกับกอนการทดลองของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และศักยภาพทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยศักยภาพทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

ศรีภรณ  ณะวงศษา  (2542 : บทคัดยอ , 53 )  ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  และแบบกลุมการแขงขัน (TGT)    และการสอน
ตามคูมือครู เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา
2541   เนื้อหาเรื่อง ระบบสมการเชิงเสน  มีขั้นตอนการสอน   ดังนี้ 1.) แจงจุดประสงคการเรียนรู
2.) การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  3.) การเรียนกลุมยอย  4.)  การทดสอบยอยหรือการแขงขันเกม
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ทางวิชาการ  5.) การคิดคะแนนพัฒนาตนเอง  6.) การยกยองทีมที่ประสบผลสําเร็จ     ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และแบบ
กลุมการแขงขัน (TGT)    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01     สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  และแบบกลุมแขงขัน (TGT)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และแบบกลุมแขงขัน (TGT)  มคีวามสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวน
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)     และแบบกลุม
แขงขัน (TGT)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

วัสริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยการเรียน
แบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)    กับการสอนตาม
คูมอืคร ู เปนการวจิยัเชงิทดลอง  (Experimental  Research)  กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2544  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  จังหวัดนครปฐม  เนื้อหาเรื่อง เศษสวน มีขั้นตอน
การสอน   ดงันี ้1.) ขัน้เตรยีมผูเรียน    2.) ขัน้เสนอเนือ้หาสาระตอช้ันเรยีน    3.) ขัน้กจิกรรมกลุมยอย
4.)  ขั้นการแขงขันเกมวิชาการหรือข้ันทดสอบ   5.) ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล ผลการวิจัย
พบวา     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเศษสวน ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน
สูงกวาการสอนตามแนวคูมอืครอูยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  นกัเรยีนสวนมากชอบการเรียน
แบบรวมมือกัน เพราะมีความสนุกสนาน ไดชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ
ทําใหพวกเขามีความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเอง

ไพโรจน  เบขุนทด  (2544 : บทคัดยอ , 44)  ไดทําการวิจัยเร่ือง      ผลของการเรียนแบบ
รวมมือ 3 วิธี คือ แบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  แบบกลุมเกมการแขงขัน (TGT) และแบบกลุม
ชวยรายบคุคล (TAI)  ทีม่ตีอผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรและความรวมมอืในการทาํงานกลุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental  design) กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียนจระเขวิทยายน    อําเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแกน 
ในภาคเรยีนที ่1  ปการศกึษา 2544    เนือ้หาเรือ่ง สมการและอสมการ   มขีัน้ตอนการสอน   ดงันี ้ 1.) ขั้นนํา
เขาสูบทเรียน   2.) ขั้นสอน   3.) ขั้นฝกทักษะ  4.)  ขั้นทดสอบหลังเรียน    5.) ขั้นการประเมินผล  
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกับนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ที่ระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิติ  0.05  และนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วชิาคณติศาสตรไมแตกตางกบันกัเรยีนทีเ่รียนแบบรวมมอืแบบกลุมเกมการแขงขนั  ทีร่ะดบันยัสําคัญ
ทางสถิติ  0.05 และนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมเกมการแขงขัน  แบบกลุม
ชวยรายบุคคลและแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ความรวมมือในการทํางานกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05

กาญจนา  ลาภบุญเรือง ( 2544 : บทคัดยอ , 54)    ไดทําการวิจัยเร่ือง   การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
วิชาคณิตศาสตรระหวางการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบTEAMS-GAMES-TOURNAMENT
และแบบปกติ  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental  design)  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  อําเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ        ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2543 เนื้อหาเรื่อง ความนาจะเปน  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้  1.) การนําเสนอบทเรียนตอ
ทั้งชั้น  2.) การเรียนกลุมยอย  3.)  การแขงขันเกมทางวิชาการ  4.) การยกยองทีมที่ประสบผลสําเร็จ
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ TEAMS-GAMES-TOURNAMENT
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   สวนดาน
ความคงทนมคีวามคงทนในการเรยีนรูมากกวาการสอนแบบปกตอิยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

ปราณี  จงศรี  (2545 : บทคัดยอ)     ไดทําการวิจัยเร่ือง      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร  เร่ือง โจทยปญหา ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่6 ทีส่อนดวยวธีิสอน
แบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  วิธีสอนแบบ Missouri  และวิธีสอนตามคูมือครู  
เปนการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi experimental  design) กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6  
โรงเรยีนอนบุาลกยุบรีุ  อําเภอกยุบรีุ  จงัหวดัประจวบครีีขนัธ  ภาคเรยีนที ่2 ปการศกึษา 2544  เนือ้หา
เร่ือง บทประยุกต  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้  1.) การเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น    2.) การเรียนกลุมยอย  
3.) การทดสอบยอย 4.)  การคดิคะแนนในการพฒันาตนเอง  5.)  การยกยองกลุมทีป่ระสบความสําเร็จ  
ผลการวจิยัพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  ทีส่อนดวยการเรยีนแบบรวมมอืกนั  วธีิสอน
แบบ  Missouri  และวธีิสอนตามคูมอืครูแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน และวธีิสอนแบบรวมมอืกนัทาํใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนสูงที่สุด  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน มี
ความคิดเห็นวาชอบการเรียนเปนกลุม  ไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน  เพื่อนในกลุมชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ทําใหบรรยากาศการเรียนอบอุนและสนุกสนาน

อารยา  กลาหาญ  (2545 :  บทคัดยอ , 89 - 91)      ไดทําการวิจัยเร่ือง      การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  หนวยการเมืองการปกครองของนักเรียน
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ช้ันประถมศกึษาปที ่ 5 ทีส่อนดวยวธีิสอนแบบรวมมอืกนัเรยีนรูแบบจกิซอว 2 (JIGSAW II) แบบทมี
การแขงขนั (TGT) และวธีิสอนตามคูมอืคร ู  เปนการวิจัยเชิงทดลอง     (Experimental  Research)   
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ (วัดหนองหลวง)    
อําเภอหนองหญาไซ      จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา  2544  เนือ้หาเร่ือง  การเมอืง
การปกครอง  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้  1.) ขั้นนํา      2.) ขั้นสอน      3.) ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม     
4.) ขั้นการทดสอบยอยหรือแขงขันเกมวิชาการ    5.) ขั้นสรุปบทเรียน        ผลการวจิยัพบวา  นกัเรยีน
ทีไ่ดรับการสอนดวยวธีิสอนแบบรวมมอืกนัเรยีนรูมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวาที่ไดรับการสอน
ดวยวธีิสอนตามคูมอืคร ูอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01   นกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนดวยวธีิสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูมีทักษะการทํางานกลุม ทั้ง 4 ดาน คือ การสรางความคุนเคยไววางใจซึ่งกัน
และกัน   การพูดจาสื่อสาร   ส่ือความหมาย  การชวยเหลือสนับสนุน  ใหกําลังใจ  ยกยอง  ชมเชย    
และการขจัดความขัดแยง  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  และนักเรียนมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้  มีอิสระในการเรียน  ไมเครียด  
ไดรับความรู ประสบการณในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  เขาใจวิธีการทํางานกลุมมากขึ้น  มี
การทดสอบ    การมอบรางวลัทาํใหตัง้ใจเรยีน    สวนนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนดวยวธีิสอนตามคูมอืครู
มีความคิดเห็นวา  บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน  ไดรับความรู  ความเขาใจในการทํางานกลุม
เพิ่มมากขึ้น

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร
นลิน ี ทหีอคํา  (2541 : บทคดัยอ) ไดทาํการวจิยัเรือ่ง  ผลของการเรยีนแบบรวมมอืทีม่ตีอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โจทยปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (True experimental  design) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวิศิษฐอํานวยศิลป    อําเภอบึงกาฬ    จังหวัดหนองคาย   ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2541  เนื้อหาเรื่อง โจทยปญหา  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้  1.) ขั้นเตรียม      2.) ขั้นสอน
3.) ขั้นทํางานกลุม      4.)  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ     5.)  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมิน
การทํางานกลุม   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD  มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาสงูกวานกัเรยีนทีเ่รียนโดยไมใชวธีิการเรียน
แบบรวมมือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
มเีจตคตติอวชิาคณติศาสตร  สูงกวานกัเรยีนทีเ่รียนโดยไมใชวธีิการเรยีนแบบรวมมอื  อยางมนียัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ศิริพร  รัตนโกสินทร (2546 : บทคัดยอ)  ไดสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เร่ืองอัตราสวนและรอยละ  โดยฝกการแกปญหาผานกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
และแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาที่เปนพลวัตรของวิลสัน เฟอรนันเดช และฮาดาเวย พรอมทั้งฝก
การใชวิธีการแกปญหา 8 วิธี ไดแก วิธีการเดาและตรวจสอบ  วิธีการหาแบบรูป  วิธีการเขียนภาพ
หรือแผนภาพประกอบ  วิธีการสรางตาราง  วิธีการแจงกรณีที่เปนไปได  วิธีทําการยอนกลับ  วิธีการ
ลงมือแกปญหาทันที  และวิธีการพิจารณากรณีที่งายกวาหรือแบงเปนปญหายอย  กลุมตัวอยางเปน
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1  ภาคเรยีนที ่2  ปการศกึษา 2545 โรงเรียนคาํชะอีพทิยาคม  อําเภอคาํชะอี
จงัหวดัมกุดาหาร  แบบแผนการทดลองแบบ One  Group  Pretest – Posttest  Design     ผลการศึกษา
พบวา   ชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรมี
ประสิทธภิาพ 86.03 / 76.54 ซ่ึงสงูกวาเกณฑทีก่าํหนดไวคอื 70 / 70  และความสามารถในการแกปญหา
และการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรสูงกวากอนใช
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

งานวิจัยตางประเทศ
งานวจัิยท่ีเก่ียวของกบัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)

และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
สลาวิน (Slavin  1980) ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนที่เปนผิวขาว 

ผิวดาํ  กลุมทีม่ผีลสัมฤทธิสู์งและกลุมทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนต่าํ  โดยแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม 
กลุมที ่1 เรยีนตามรปูแบบกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)  กลุมที ่2 เรียนตามรปูแบบทมีการแขงขัน (TGT)  
ผลการทดลองพบวา  ปฏิสัมพนัธในกลุมเพือ่นในกลุมผลสมัฤทธิ ์  (STAD) มคีวามแนนแฟนมากกวา
ในกลุมแบบทมีการแขงขนั (TGT)  ซ่ึงในกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD) จะหวงใยในกลุมเพือ่นเปนอยางดี

มูลเรียน (Mulryan 1992 , อางถึงใน พิมพฤทธิ์  เที่ยงภักดิ์ 2539 : 72)  ไดศึกษาการสอน
โดยใหนักเรียนมีการเรียนรูแบบรวมมือกันภายในกลุมเล็กที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล
ของนักเรียนเกรด 5 – 6 ในวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการแกปญหา  
และมสีวนชวยเหลือกนัเองในการเรยีนรูเนือ้หา  นกัเรยีนในกลุมเกงมกีารตอบสนองทีด่ตีอการเปลี่ยนกลุม
ในการทํางาน  สวนนักเรียนในกลุมออนสามารถเรียนรูเนื้อหาไดดีขึ้น

ไซดิ (Zaidi  1994)      ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูแบบ
รวมมือและการสอนแบบปกติ      วิชาคณิตศาสตรระดับ 7      โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ และกลวิธีการควบคุมตนเองระหวางการเรียนรูแบบรวมมือและการสอนแบบปกติ  ใน
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วิชาคณิตศาสตร  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของตัวแปร 2 ตัว คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
กลวิธีการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับ 7      โดยการสุมนักเรียนจํานวน 6 หอง      ครู 2 คน
สอนคนละ 3 หอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 แบบ คือ การสอนแบบปกติ      การเรียนแบบสุม
และการสงเสริมการเรียนแบบรวมมือ  โดยต้ังสมมุติฐานวาการสงเสริมการเรียนแบบรวมมือจะให
ผลดีกวาการสอนแบบปกติและการสงเสริมการเรียนแบบรวมมือจะใหผลดีกวาการเรียนแบบกลุม
ธรรมดา   เคร่ืองมือที่ใช    ไดแก   แบบทดสอบ 3 ฉบับ   คือ    แบบทดสอบดานทักษะพื้นฐาน  
ดานการตอบปญหาและทักษะการคิด  และการใชแบบสอบถามในการวัดกลวิธีการควบคุมตนเอง  
ผลการวิจัยพบวาวิธีสอนทั้งสามวิธีใหผลแตกตางกัน  สําหรับผลการสอบถามเรื่องการทํางานกลุม
ในการวัดผลวิธีการควบคุมตนเองอยูในระดับคอนขางต่ํา

รอส   (Ross  1995 : 125 – 140 , อางถึงใน ปราณี  จงศรี  2545 : 81)     ไดศึกษาผล
ยอนกลับของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  กับการเรียนแบบปกติในวิชา
คณิตศาสตร  โดยกลุมทดลองเปนนักเรียนระดับ 7 จํานวน 18 คน ที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือกัน
แบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร  ทําการทดลองเปนเวลา 4 เดือน  ผลการวิจัยพบวา กลุม
ทีเ่รียนแบบรวมมอืกนัแบบแบงกลุมผลสมัฤทธิ ์  มผีลยอนกลบัในดานการใหความชวยเหลือกนัในกลุม
เกดิทกัษะกระบวนการคดิเพือ่แกปญหาใหตนเองและเพือ่นเพิม่ขึน้  และสงเสรมิใหนกัเรียนประสบ
ความสําเร็จในตนเองอีกดวย

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร
กูยา (Gooya  1994 : 2865)   ไดศึกษาความเขาใจในคณิตศาสตรและความเชื่อมั่นใน

การเรยีนคณติศาสตรทีเ่กีย่วของกบัการแกปญหาจากการสอนทีเ่นนการสงัเคราะหความคดิและการสอน
คณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใชสายวิทยาศาสตรโดยจัด
กิจกรรมการเรียนเปน 3 ลักษณะ คือ การเขียนสรุป การใชกลุมยอย และการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น
พบวา การเขียนสรุปเปนการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน     ชวยใหผูเรียนเกิดความชัดเจนใน
แนวคิด สําหรับกลุมยอยผูเรียนไดเรียนรูและติดตามการทํางานของกลุม ไดอภิปรายปญหากับคน
อ่ืน ๆ และทํางานรวมกันทําใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม  สวนการอภิปรายรวมกันทั้งชั้นทําให
ผูเรียนไดพบจุดออนและจุดเดนของตนเอง ชวยใหนักเรียนไดพิจารณาและตัดสินใจไดดีขึ้น
นอกจากนี้การใชส่ือเสริมและนวัตกรรมตางๆ ทําใหผูเรียนเขาใจถึงความสําคัญของการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรตางไปจากเดิมที่เขาใจวาเปนการประยุกตใชกฎหรือสูตรตาง ๆ มาเปนกระบวนการ
ทําความเขาใจและสรางความรูใหม
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ทัฟกอว (Tougaw  1994 : 2934 , อางถึงใน  ศิริพร  รัตนโกสินทร  2546 : 27) ไดศึกษา
ผลการสอนโดยใชการแกปญหาแบบเปดกวาง (Open Approach) ในการสอนคณิตศาสตรโดยศึกษา
พฤติกรรมการแกปญหาและเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการสราง
ขอคาดเดา การคนพบ การอภิปราย การพิสูจน และการหารูปทั่วไป ในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรนักเรียนตองใชความรู ทักษะ กระบวนการคิดและเจตคติทางบวก ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนที่ผานการสอนโดยการแกปญหาแบบเปดกวางมีเจตคติทางบวกตอการเรียนและเพศไมมี
ความแตกตางตอพฤติกรรมการแกปญหา

เบอรก (Burks  1994 : 4019) ไดใชการเขยีนเพือ่เปนเครือ่งมอืในการสอนนกัเรยีนระดบั 8
ใหแกปญหาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ 4 ขั้น และยุทธวิธี 5 แบบ โดยใหครู 5 คนใชบทเรียน
ซ่ึงเนนกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียน กระบวนการ 4 ขั้น ประกอบดวย การเขาสูปญหา (Enter) วางแผน
(Plan) แกปญหา (Attack) และตรวจสอบ (Review)ซ่ึงคลายกับแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาของ
โพลยา ยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหาคือ การหาแบบรูป การสรางแผนภาพ การแจงรายการหรือสราง
ตาราง การเดาและตรวจสอบ และการทดลองแกปญหาที่งายกวาเดิม โดยแบงนักเรียนเปนกลุม
ทดลองซึ่งไดรับการสอนการแกปญหา 2 สัปดาห หลังจากนั้นใหทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแกปญหา
ใชเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนการแกปญหาในหนังสือเรียน
ตามปกติ ผลการศึกษาขอมูลจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน การสัมภาษณ และ
แบบสอบถามดานเจตคติพบวา นักเรียนและครูมีความเห็นวากิจกรรมที่สรางขึ้นชวยใหนักเรียนได
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาโดยเฉพาะ      จะเห็นไดชัดเจนมากเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
นักเรียนที่มีความสามารถระดับต่ําของทั้งสองกลุม

ฟกสดอล (Fiksdal  1996 : 1064) ศกึษาการสอนยทุธวธีิในการแกปญหาและการดาํเนนิการ
แกปญหา โดยแบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ซ่ึงกลุมทดลองไดรับการสอน
ยุทธวิธีการแกปญหา 5 ยุทธวิธี คือ การสรางแผนภาพ การแจงรายการ การแกปญหาที่งายกวา
การใชตัวแปร และการหาแบบรูป ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีความชํานาญในการแกปญหา
และใชยุทธวิธีในการแกปญหาไดเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม

เวียสท(Wiest  1997 : 5091) ศึกษาบทบาทของปญหาที่มีเนื้อหาแปลกประหลาด (ทั้งใน
ระดับนอยและมาก) และปญหาในชีวิตจริง (ทั้งที่เกี่ยวของกับเด็กและเกี่ยวของกับผูใหญ) ที่มีผลตอ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ 4 และระดับ  6 ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการแกปญหาต่ํา ผลการศึกษาพบวา มโนมติเกี่ยวกับเรื่องราวที่อยูในตัวปญหา ความสามารถใน
การอาน โครงสรางของภาษาและความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนตางก็มีอิทธิพลตอเจตคติใน
การแกปญหาและความสามารถในการแกปญหา นอกจากนั้นยังพบวา นักเรียนชอบแกปญหาที่มี
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เนื้อหาที่แปลกประหลาดทั้งในระดับนอยและมาก  ตลอดจนปญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับเด็ก
มากกวาปญหาในชวีติจรงิทีเ่กีย่วของกบัผูใหญ    และความแตกตางระหวางเพศไมมผีลตอการแกปญหา
แตนกัเรยีนทีม่าจากชมุชนในเมอืงและครอบครวัชนชัน้กลางมคีวามสามารถในการแกปญหาไดดกีวา
นักเรียนที่มาจากชุมชนในตําบลและครอบครัวที่ใชแรงงาน เมื่อพิจารณาเฉพาะปญหาที่เขาแก
พบวา นกัเรยีนระดบั 4 และระดบั 6 สามารถวางแผนแกปญหาไดอยางเหมาะสมรอยละ 58 และรอยละ
76 ตามลําดับ

จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวาความสามารถใน
การแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร มีเนื้อหาอยูในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช 2544   สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มาตรฐานการเรียนรูสาระที่ 1   จํานวนและ
การดําเนินการ  สาระที ่6 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และในการจัดการเรียนรูเร่ืองดังกลาว
ตองอาศัยการตั้งปญหาที่มีขอความหรอืสถานการณทีเ่รียกวา “โจทยปญหา” ซ่ึงมอียูหลายรูปแบบ ครู
ผูสอนตองรูจกัเลอืกกระบวนการสอนทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีส่ามารถสอดแทรก กิจกรรม เทคนิคตางๆ
รวมถึงการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร    โดยการพูด   การเขียน  เพื่อ
การใชภาษาในการสื่อสารและเปนสะพานเชื่อมโยงสาระหรือความคิดที่ไมเปนทางการไปสูภาษาที่
เปนนามธรรมและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในแตละขั้นตอนของกระบวนการสอนเพื่อให
นกัเรยีนแกปญหาได   โดยวธีิการจดัการเรยีนรูทีเ่หมาะสมไดแก วธีิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) เนื่องดวยเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่
มีขั้นตอนคลายคลึงกัน  และสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย ทําใหบรรยากาศในการเรียน
สนุกสนาน   มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู  คือ   1) ขั้นเตรียมผูเรียน  2) ขั้นสอน  3) ขั้นกิจกรรม
กลุม   4) ขัน้ทดสอบ (STAD) และ แขงขนัตอบปญหา (TGT)    5) ขัน้สรปุ ประเมนิผล และมอบรางวัล
ซ่ึงในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้  ยังสงเสริมความสามารถในการทํางานรวมกันเปนกลุม
ความรับผิดชอบตองานกลุม งานของตนเอง รูจักแนะนําชวยเหลือและแบงปนเปนการเพิ่มทักษะ
ทางสังคม  ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสมาชิกในกลุมอีกดวย

จากเอกสารงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student  Team - Achievement  Division : STAD)   และ
เทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)   ความสามารถในการแกปญหาและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร  พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  ความคิดเห็นและเจตคติจากการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน   แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันสามารถพฒันาผูเรียน
ใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้ และชวยพฒันาผูเรียนใหเหน็คณุคาในตนเองและของกลุม  สราง
สัมพนัธภาพระหวางบคุคลในการชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยทกุคนมคีวามรูสึกวาตนเองจะประสบ
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ความสําเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จในการเรียนรูรวมกัน    สวน
ความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรก็เปนทักษะหนึ่งที่มีความจําเปน
ในการชวยใหนักเรียนพัฒนาความเขาใจในมโนมติทางคณิตศาสตร  จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   มีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัโดยใชเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
ซ่ึงมขีัน้ตอนการจดัการเรยีนรูทีค่ลายคลงึกนั  แตกตางกนัเพยีงขัน้ตอนที ่4 โดยเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD) ใชการทดสอบ  และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ใชการแขงขันตอบปญหา มาทดลองจดั
การเรยีนรูเพือ่พฒันาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณิตศาสตร    สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนวัดเขาขลุง และนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน      เปนการวิจัย
เชิงทดลอง    (Experimental  Research)     แบบแผนการวิจัยแบบ  Pre   Experimental  Design  
แบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เปนหนวย
วิเคราะห  (Unit  of  Analysis)  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย      จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการ

วิจัยไว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย    โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ปรับปรุงเครื่องมือ  และเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการตามโครงการวิจัย    เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1  นําไปทดลองใช  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการวิจัย         เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง    ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ     จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  ปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพ  และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
ประชากรทีใ่ชในการวจิยัคร้ังนี ้ เปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  ของโรงเรยีนทีอ่ยูใน

กลุมโรงเรยีนเขาขลงุ  ตําบลเขาขลุง  อําเภอบานโปง  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรีุ  เขต  2
จงัหวดัราชบรีุ  จาํนวน  190  คน จาก  10  โรงเรียน  ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548
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กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั  ผูวจิยัใชวธีิการเลอืกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)   ไดแก  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3    โรงเรยีนวดัเขาขลงุ  ตาํบลเขาขลงุ   อําเภอบานโปง   
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรีุ เขต 2     จงัหวดัราชบรีุ         ทีศ่กึษาอยูในภาคเรยีนที ่ 1  
ปการศกึษา  2548  จํานวน   16  คน   1  หองเรียน  โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้

1)  เปนโรงเรียนที่มีความตองการที่จะมุงพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถ
ในการเรียนรู  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ใหตรง
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  ของโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

2) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนใหดําเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักสูตรสถานศึกษา

3)   เปนโรงเรยีนทีผู่วจิยัไดดาํเนนิการจดัทาํหลักสตูร  วางแผนการจดัการเรยีนการสอน    
จัดการเรียนการสอน  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จึงสามารถ
ดําเนินการสอนดวยตนเองในขณะที่ทําการวิจัย  และสามารถนําผลการสอนที่ไดมาใชเปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินผลนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ดวย

ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง    การทดลองครัง้นีผู้วจิยัไดกาํหนดเวลาในการทดลองทัง้สิ้น 
5 สัปดาหๆ ละ 2 วัน    โดยใชเวลาเรียนในวันจันทร     วันพุธ    ระหวางเวลา  8.30 น. – 10.30 น. 
วันละ 2   ช่ัวโมง   รวมแผนการจัดการเรียนรูทั้งส้ิน  10  แผนการจัดการเรียนรู

เนือ้หาทีใ่ชในการทดลอง  เปนเนือ้หาในกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สาระที่ 6 ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  มาตรฐาน ค 6.1 ความสามารถในการแกปญหา  และมาตรฐาน ค 6.3
ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา   ประกอบดวย  โจทยปญหาการบวก
โจทยปญหาการลบ  โจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  และโจทยปญหาระคน  ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544

ตวัแปรทีศ่กึษา  ผูวจิยัไดศกึษาตวัแปรอนัจะสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังนี้

1. ตวัแปรอสิระ  ไดแก       การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)  และเทคนิคกลุมแขงขัน (Team  Games -
Tournament : TGT)

 2. ตัวแปรตาม  ไดแก
       2.1    ความสามารถในการแกโจทยปญหา

                    2.2    ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
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2.3    ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั      เทคนคิกลุม
ผลสัมฤทธิ ์(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)

2.4     พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  ในการเรียนรูแบบรวมมือกัน    เทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบ   Pre   Experimental  Design    แบบหนึง่กลุม    สอบกอน   สอบหลัง
One  Group  Pretest  Posttest  Design   (Tuckman  1999 :  160)  ดังนี้

O1 X O2

O1 แทน การทดสอบกอนเรียน
X แทน การทดลองสอนดวยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์

(STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
O2 แทน การทดสอบหลังเรียน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี้
1.  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหา     ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุม
แขงขัน (TGT)  จํานวน  10  แผน ๆ    ละ 2 ช่ัวโมง  ดังตารางที่ 7
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ตารางที่  7     สาระการเรยีนรู / ผลการเรยีนรูทีค่าดหวงั และเวลาเรยีนทีใ่ชในการจดัการเรยีนการสอน

แผนการจัด
การเรียนรูท่ี

สาระการเรียนรู / ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลาเรียน
(ช่ัวโมง)

เทคนิคการจัด
การเรียนรูแบบ
รวมมือกัน

1
2

โจทยปญหาการบวก
-      โจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 1,000
-      โจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 10,000
1. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
2.   สามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร  สื่อความหมายและนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน
100,000 ให  สามารถวิเคราะหโจทย  หาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได

2
2

TGT
TGT

3
4

โจทยปญหาการลบ
-     โจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน  1,000
-     โจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน  10,000
1.  สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
2.   สามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  สื่อความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบที่มีตัวต้ังไมเกิน
100,000 ให  สามารถวิเคราะหโจทย  หาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได

2
2

TGT
TGT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130

ตารางที่  7  (ตอ)

แผนการจัด
การเรียนรูท่ี

สาระการเรียนรู / ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลาเรียน
(ช่ัวโมง)

เทคนิคการจัด
การเรียนรูแบบ
รวมมือกัน

5

6

โจทยปญหาการคูณ
- โจทยปญหาการคูณจํานวนที่ตัวตั้งไมเกิน 3 หลัก
และตัวคูณมี  1 หลัก
- โจทยปญหาการคูณจํานวนที่ตัวตั้งไมเกิน 4 หลัก
และตัวคูณมี  1 หลัก
1.  สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
2.   สามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  สื่อความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณจํานวนที่ตัวตั้งไมเกิน
สี่หลัก และตัวคูณมีหนึ่งหลักให  สามารถวิเคราะหโจทย
หาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

2

2

STAD

STAD

7

8

โจทยปญหาการหาร
-     โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวตั้งไมเกิน 2 หลัก
และตัวหารมี 1 หลัก
-     โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวตั้งไมเกิน 3 หลัก
และตัวหารมี 1 หลัก
1.  สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
2.   สามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  สื่อความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
3.   เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลัก
และตัวหารมีหนึ่งหลักให  สามารถวิเคราะหโจทย
หาคําตอบ  และแสดงวิธีทํา  พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

2

2

STAD

STAD
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ตารางที่  7  (ตอ)

แผนการจัด
การเรียนรูท่ี

สาระการเรียนรู / ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลาเรียน
(ช่ัวโมง)

เทคนิคการจัด
การเรียนรูแบบ
รวมมือกัน

9
10

โจทยปญหาระคน
-  โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
-  โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
1. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได
2.  สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
3.   สามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร  สื่อความหมายและนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
4.   เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
ให  สามารถวิเคราะหโจทย และหาคําตอบ  พรอมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

2
2

STAD
STAD

ซ่ึงในแผนการจดัการเรยีนรู เรือ่ง โจทยปญหาในกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร     จะใช
การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  และเทคนิคกลุมแขงขนั (TGT) โดย
ผูวิจัยเลือกใชวิธีการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมแขงขนั (Team  Games - Tournament : 
TGT)  สําหรับการจัดการเรียนรูในเรื่อง  โจทยปญหาการบวก  โจทยปญหาการลบ  เพราะเปนเรื่อง
ที่ใชขั้นตอนในการคิดไมซับซอน   ไมเสียเวลาในการคิดมากเกินไป    สามารถใชเวลาตามกติกา
การแขงขันซ่ึงมีจํากัดในการหาคําตอบได  และใชวิธีการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุม
ผลสัมฤทธิ ์  (Student  Team - Achievement  Division : STAD)  สําหรับการจดัการเรยีนรูในเรือ่งโจทย
ปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  และโจทยปญหาระคน  เพราะเปนเรื่องที่ตองใชขั้นตอน
ในการคิดที่ซับซอน  นักเรียนตองการเวลาและสมาธิในการคิด  ดังนั้น จึงเปนการเหมาะสมที่จะให
นักเรียนทําแบบทดสอบดวยตนเอง โดยไมตองแขงขนักบัใคร ในแตละแผนการจดัการเรยีนรูจะกาํหนด
กิจกรรมการเรียนใหนักเรียนไดทํางานรวมกันกับผูอ่ืน  โดยแบงเปนกลุมยอย  มีวัตถุประสงค
และเปาหมายที่สอดคลองตอเนื่องกัน  มีกระบวนการทํางานตามบทบาทหนาที่ในกลุมอยางเปน
ระบบ  และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  เพื่อใหผลงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132

2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
เปนแบบทดสอบแบบคูขนาน  กอนเรียน  (Pre – test) จํานวน 1 ฉบับ    และหลังเรียน (Post – test)
จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน  ดังนี้

ตอนที ่ 1  วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณติศาสตรทีก่าํหนดให  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  กําหนดการให
คะแนน คือ  ถูกได 1 คะแนน    ผิดได 0 คะแนน     จํานวน 10 ขอ  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร  ความสามารถในการแกโจทยปญหาและการคดิคํานวณ

ตอนที ่ 2  วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณติศาสตรจากโจทยปญหาทีก่าํหนดให  เปนแบบทดสอบอตันยัจาํนวน 5 ขอ  ในแตละขอ
จะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร ดังนี้

1) การสือ่สารทางคณติศาสตร  ดวยการใชภาษาเขียน  ตอบคําถามจากโจทยปญหาหรือ
สถานการณทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับ ส่ิงที่โจทยกําหนดให   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ และเขยีนแสดง
แนวคดิโดยการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณเพือ่นาํไปสูคาํตอบ ใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางถูกตอง

2) การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยการเขียนขอความและตัวเลขแสดงขั้นตอน
การดําเนินการคิดหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรจากประโยคสัญลักษณโดยใชความรู  
ความเขาใจ  การคํานวณ  เพื่อหาคําตอบตามที่โจทยตองการ

ซ่ึงสามารถทาํการวเิคราะหหลักสตูรเพือ่สรางเครือ่งมอืวัดไดดงันี้

ตารางที ่ 8    ตารางการวเิคราะหหลักสตูรเพ่ือสรางเครือ่งมอืวดัความสามารถในการสือ่สารทาง
 คณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร

สาระ
การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ประเภท

ของขอสอบ
จํานวน

(ขอ)
- โจทยปญหา
การบวก

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมาย
และนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2.  เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการบวกทีม่ผีล
บวกไมเกนิ 100,000 ให สามารถวเิคราะห

1. แบบปรนัย
รวม  10     ขอ
- วัดความสามารถ
ในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร
- วัดความสามารถ
ในการแกโจทย

1

1
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ตารางที่  8  (ตอ)
สาระ

การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเภท

ของขอสอบ
จํานวน

(ขอ)
โจทย  หาคาํตอบและแสดงวธีิทํา  พรอมทัง้
ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบที่ได

ปญหาคณิตศาสตร

- โจทย
ปญหา
การลบ

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้ง
ไมเกิน 100,000 ให สามารถวิเคราะหโจทย
หาคําตอบและแสดงวิธีทํา  พรอมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

- วัดความสามารถ
ในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร
- วัดความสามารถ
ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

1

1

- โจทย
ปญหา
การคูณ

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณจํานวนที่
ตัวตั้งไมเกินสี่หลักและตัวคูณมหีนึง่หลักให
สามารถวเิคราะหโจทย  หาคาํตอบและแสดงวธีิทาํ
พรอมทัง้ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได

- วัดความสามารถ
ในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร
- วัดความสามารถ
ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

1

1

- โจทย
ปญหา
การหาร

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารที่ตัวต้ัง
ไมเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลักให สามารถ
วเิคราะหโจทย หาคาํตอบและแสดงวิธีทํา
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได

- วัดความสามารถ
ในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร
- วัดความสามารถ
ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

1

1
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ตารางที่  8  (ตอ)
สาระ

การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเภท

ของขอสอบ
จํานวน

(ขอ)
- โจทย
ปญหา
การบวก
ลบ คูณ หาร
ระคน

1. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได
2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ
หาร ระคนให  สามารถวิเคราะหโจทยและหา
คําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได

- วัดความสามารถ
ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

1

1

- ความ
สามารถใน
การสื่อสาร
ทาง
คณติศาสตร
- ความ
สามารถใน
การแก
โจทยปญหา

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ
หาร ระคนให  สามารถวิเคราะหโจทยและหา
คําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได

2. แบบอัตนัย
รวม   5     ขอ
- วัดความสามารถ
ในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรและ
ความสามารถใน
การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

1

- ความ
สามารถใน
การสื่อสาร
ทาง
คณติศาสตร
- ความ
สามารถใน
การแก
โจทยปญหา

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ
หาร ระคนให  สามารถวิเคราะหโจทยและหา
คําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
3. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหา
ในสถานการณจริงได

2
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ตารางที่  8  (ตอ)
สาระ

การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเภท

ของขอสอบ
จํานวน

(ขอ)
- ความ
สามารถใน
การสื่อสาร
ทาง
คณติศาสตร
- ความ
สามารถใน
การแก
โจทยปญหา

1.  สามารถใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ
หาร ระคนให  สามารถวิเคราะหโจทยและหา
คําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบที่ได
3. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได

2

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  จาํนวน  1  ฉบับ
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที ่ 1  แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนิค
กลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  ม ี3 ระดับ คือ  มาก ปานกลาง  นอย    จํานวน  15 ขอ  ซ่ึงถามใน  3 ประเด็น   คือ

1.  บรรยากาศในการเรียนรู
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3.  ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตอนที่ 2  เปนแบบพรรณนาความ  เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ(์STAD)และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) ทีผู่สอนจดัใหกบันกัเรียน
4.  แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม ในการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ซ่ึงประเมนิ

โดยครแูละนกัเรยีนทกุคน  ประเมนิในดานการแสดงความคดิเหน็ การรบัฟงความคดิเหน็  การให
ความชวยเหลือเพื่อนในกลุม  ความรับผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกําลังใจ  ซ่ึงเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  ม ี 3 ระดับ   คือ  มาก  ปานกลาง  นอย    จํานวน 20 ขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136

โดยสังเกตความถี่ในการปฏิบัติตอการสอน 1 คร้ัง      แลวแปลงเปนระดับคะแนนตามเกณฑ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 139)    ดังนี้

-  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง /  มีใหเห็นตลอดเวลา  (มากกวา  3  ครั้ง)     ระดับ  3
-  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / มีใหเห็นบางครั้ง  (2 – 3 ครั้ง) ระดับ  2
-  นักเรียนปฏิบัติเปนบางคน (1 ครั้ง) ระดับ  1

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น     มีวิธีการและขั้นตอนใน

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1.  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหา  ที่จัด

การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)   มขีัน้ตอน
การสราง  ดังนี้

1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร   มาตรฐานการเรียนรู     ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คําอธิบายรายวิชา  สาระการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู  และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544

1.2  ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน         
โดยใชกจิกรรมการเรยีนการสอนเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)  และใชกจิกรรมการเรยีนการสอน
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  จากหนังสือ  เอกสารทางวิชาการ  งานวิจัย

1.3  สรางแผนการจดัการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร  เร่ืองโจทยปญหา  ที่
จดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  โดยมอีงคประกอบ ดงันี ้เวลาเรียน  สาระสาํคญั  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง  
จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน  บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1.4  นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวดัผล  ดานเนือ้หาและดานการสอน  จาํนวน 3 คน     ตรวจสอบความถกูตองของแผนการจดั
การเรียนรูในดานเวลา เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือ  การวัดและประเมินผล  ของแผนการจัด
การเรียนรู  แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC)
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

+1   หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงค
   0     หมายถงึ ไมแนใจวาแผนการจดัการเรยีนรูนัน้มคีวามสอดคลองกบัจดุประสงค

หรือไม
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-1    หมายถงึ  แนใจวาแผนการจดัการเรยีนรูนัน้ไมมคีวามสอดคลองกบัจดุประสงค
นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร ดังนี้

                               IOC    =

IOC       หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับจุดประสงค
R        หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน
           หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N        หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ

 แผนการจดัการเรยีนรูมคีาดชันคีวามสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง  0.67  ถึง 1.00
(ดังภาคผนวก  ก  หนา  212)

       1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน

       1.6  นาํแผนการจดัการเรยีนรูทีป่รับปรงุแลวไปทดลองใชกบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปที่  4  จํานวน 16 คน     จาก 1 หองเรียน      ซ่ึงศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2548  ของ
โรงเรียนวัดเขาขลุง   อําเภอบานโปง     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 และไมใชกลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลอง โดยเลือกใชแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวจํานวน    5  แผน  ซ่ึง
ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องทั้งโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ หาร  และโจทยปญหาระคน จํานวน
2 เทคนคิ  เทคนคิ TGT 2 แผน เรือ่งโจทยปญหาการบวก  โจทยปญหาการลบ  และเทคนคิ STAD 3 แผน   
เร่ืองโจทยปญหาการคณู  โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาระคน  แลวปรับปรงุแกไขขอบกพรอง
ใหสมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมทดลอง  โดยแกไขปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมในขอ  3
ใหมีความถูกตอง ชัดเจน สอดคลองกับกิจกรรมในใบความรู   ใบงานมากขึ้น  และเพิ่มแบบบันทึก
คะแนนการแขงขันและคะแนนการทดสอบยอยในแตละแผนการจัดการเรียนรู เพื่อเปนเอกสาร
หลักฐานในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่อางอิงได

1.7     นําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  
ดังรายละเอียด  แผนภูมิที่  5

R
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ขั้นที่  1 ศึกษาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คําอธิบายรายวิชา  สาระการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู  และ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

ขั้นที่  2 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)

และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

ขั้นที่  3 เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูโดยจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน
เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)

ขั้นที่  4 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองดานเวลา เนื้อหา กิจกรรม

ส่ือ  การวัดและประเมินผล

ขั้นที่  5 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่  6 นําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน ไปทดลองใชกับกลุม
นักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง เพื่อหาขอผิดพลาดและขอบกพรอง

และปรับปรุงแกไข

ขั้นที่  7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่  5    ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

2.  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร    เปนแบบทดสอบแบบคูขนาน  กอนเรยีน  (Pre – test ) จํานวน 1 ฉบับ  และหลังเรียน 
(Post – test) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบงออกเปน 2 ตอน  ดังนี้
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ตอนที ่ 1  วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณติศาสตรทีก่าํหนดให  เปนแบบทดสอบปรนยัชนดิ 4 ตวัเลือก  กาํหนดการใหคะแนน 
คอื  ถูกได 1 คะแนน    ผิดได 0 คะแนน     จาํนวน 10 ขอ   ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกบัความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร  ความสามารถในการแกโจทยปญหาและการคิดคํานวณ

ตอนที ่ 2  วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณติศาสตรจากโจทยปญหาทีก่าํหนดให  เปนแบบทดสอบอตันยัจาํนวน 5 ขอ  ในแตละขอ
จะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร ดังนี้

1) การสือ่สารทางคณติศาสตร  ดวยการใชภาษาเขียน  ตอบคําถามจากโจทยปญหา
หรือสถานการณทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับ ส่ิงที่โจทยกําหนดให   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ และเขยีน
แสดงแนวคิดโดยการแปลจากปญหาหรือสถานการณไปเปนประโยคสัญลักษณเพื่อนําไปสูคําตอบ 
ใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถกูตอง

2) การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    โดยการเขียนขอความและตัวเลขแสดง
ขั้นตอนการดําเนินการคิดหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรจากประโยคสัญลักษณโดยใช
ความรู  ความเขาใจ  การคาํนวณ  เพือ่หาคาํตอบตามที่โจทยตองการ  
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้

2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จาก
2.1.1    คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

             2.1.2      ผังมโนทศันและสาระการเรยีนรูแกนกลางกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร
2.1.3    การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
2.1.4   สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

      2.2   ศึกษาทฤษฎี      หลักการ     และวิธีการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร เกีย่วกบัหลักการเขยีน
และการสรางแบบทดสอบแบบปรนยัและอตันัย  จากเอกสารหลักสูตร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

    2.3   วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง    โดยพิจารณาจากความสําคัญของ
ผลการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู    เรื่อง   โจทยปญหา    ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

      2.4   สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ช้ันประถมศกึษาปที ่3  จาํนวน 2 ฉบบั เปนแบบคูขนาน  เพือ่ทดสอบกอนเรยีน (Pre – test ) 
จํานวน 1 ฉบับ   และหลังเรียน (Post – test) จํานวน 1 ฉบับ     ตอนที่ 1 เปนขอสอบแบบปรนัย 
ฉบับละ 15 ขอ    และตอนที่ 2 เปนขอสอบแบบอตันัย ฉบับละ  5  ขอ  สาเหตุที่สรางแบบทดสอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140

เกินจํานวนที่ตองการเพราะตองนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ  แลวคัดเลือกแบบ
ทดสอบที่มีคุณภาพตามจํานวนที่ตองการ

2.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณติศาสตร    และตารางการวเิคราะหหลักสูตรเพือ่สรางเครือ่งมอืวดัความสามารถทีส่รางขึน้    ไปให
อาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ    และผูเชีย่วชาญดานวดัผล   ดานเนือ้หา และดานการสอน   จาํนวน 3 คน
ตรวจสอบความถกูตองของการวดัและใชดลุยพนิจิ  เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงดานเนือ้หา (Content
Validity) และนาํตารางวเิคราะหคาดชันคีวามสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence  :
IOC) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

+1    หมายถึง       แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
    0    หมายถึง       ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม
 -1     หมายถึง        แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณติศาสตร มคีาดชันคีวามสอดคลอง  (IOC)  เทากบั  1.00   (ดังภาคผนวก  ก  หนา  212)

2.6  นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try  out)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
ใชกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4    จาํนวน 16  คน จาก  1 หองเรยีน  ซ่ึงศกึษาอยูในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา  2548   ของโรงเรียนวัดเขาขลุง  ตําบลเขาขลุง  อําเภอบานโปง     สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบรีุ  เขตที ่2  เหตผุลทีน่าํไปทดลอง  (Try  out)  กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4  เพราะ
นกัเรยีนไดผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา  มาแลว    และเปนการ  Try  out  ในชวง
เร่ิมเปดภาคเรียนที่ 1  ฉะนั้นนักเรียนจึงมีพื้นฐานความรูอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  หลังจาก
Try  out  พบวา  นักเรียนอานคําส่ังไมเขาใจและทําขอสอบไมเสร็จในเวลาที่กําหนด  จึงปรับคําส่ัง
ใหชัดเจนและปรับเวลาในการทําแบบทดสอบใหมากขึ้น

2.7  นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
2.7.1  ขอสอบปรนัย
  2.7.1.1    การตรวจสอบคาความยากงาย คอื สัดสวนระหวางจาํนวนผูตอบ

ขอสอบถกูในแตละขอตอจาํนวนผูเขาสอบทัง้หมด     โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80
(มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 188)  แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน  10 ขอ  ผูวิจัยจึงเลือกขอสอบโดย
ใชเกณฑ   ดังนี้          1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุก
จุดประสงค       2) มีความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80   (ดังภาคผนวก  ก  หนา  217 , 219)
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2.7.1.2  การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)    คือ
การตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑ
คาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออน
ไดด ี(มาเรยีม  นลิพนัธุ  2547 : 186) แตเนือ่งจากมขีอสอบเกนิจาํนวน 10 ขอ  ผูวจิยัจงึคดัเลอืกขอสอบ
โดยใชเกณฑ  ดังนี้        1.) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบ
ทุกจุดประสงค   2.) มีคาอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต    0.20 ขึ้นไป     (ดังภาคผนวก ก หนา 217 , 219 )

2.7.1.3  การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  คือ ตรวจสอบผล
การวัดที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑไดจํานวน 10 ขอ    นํามาหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชวิธีการของคูเดอร  -  ริชารดสัน  จากสูตร  K.R. 20  (Kuder
Richardson 20)  (ประคอง  กรรณสตู  2538 : 42  ; พวงรตัน  ทวรัีตน 2543 :  123) (ดังภาคผนวก  ก
หนา  218 , 220)     ไดคาความเชือ่มัน่    ดงันี้

1)   คาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ ฉบบัที ่ 1    (ดงัภาคผนวก   ก
หนา  218  )

-   ขอสอบปรนัยวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา มีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ  0.80

-ขอสอบปรนยัวดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร       
มคีาความเชือ่ม่ัน เทากบั  0.83

2) คาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ  ฉบบัที ่ 2    (ดงัภาคผนวก   ก
หนา  220 )

-    ขอสอบปรนยัวดัความสามารถในการแกโจทยปญหา   มคีา
ความเชือ่ม่ัน เทากบั  0.81

- ขอสอบปรนยัวดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร       
มคีาความเชือ่ม่ัน เทากบั  0.84

สรปุไดวาขอสอบปรนยั  จากแบบทดสอบฉบบัที ่1  และฉบบัที่ 2
ซ่ึงวดัความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณติศาสตร  เปนเครือ่งมอืทีม่คีวามเชือ่มัน่
โดยใหผลการวดัคงที ่ คงเสนคงวาสม่ําเสมอ   สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได

2.7.2  ขอสอบอัตนัย
  การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  คือ ตรวจสอบผลการวัดที่

สม่าํเสมอและคงที ่ โดยใชสูตร ∝ -  Coefficient  ของ  Cronbach  (ประคอง  กรรณสตู  2538 : 47 – 48 ;
พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 125 – 126) (ดังภาคผนวก  ก  หนา  218 , 220) ไดคาความเชือ่มัน่    ดงันี้
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1)   คาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ  ฉบบัที ่1    (ดงัภาคผนวก   ก  หนา  218)
-  ขอสอบอตันยัวดัความสามารถในการแกโจทยปญหา  มคีาความเชื่อมั่น

เทากับ  0.85
-  ขอสอบอตันยัวดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร    มีคา

ความเชือ่ม่ัน เทากบั  0.83
2)  คาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ  ฉบบัที ่2    (ดงัภาคผนวก   ก  หนา  220 )

-  ขอสอบอตันยัวดัความสามารถในการแกโจทยปญหา  มคีาความเชื่อมั่น
เทากับ  0.84

-  ขอสอบอตันยัวดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร    มีคา
ความเชือ่มัน่ เทากบั  0.83

สรุปไดวาขอสอบอัตนัยจากแบบทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซ่ึงวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร เปนเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่น
โดยใหผลการวัดคงที่  คงเสนคงวาสม่ําเสมอ   สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได

2.8 พฒันาแบบทดสอบคูขนานโดยนาํแบบทดสอบฉบบัที ่ 1 และแบบทดสอบฉบบัที ่ 2   
มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบคูขนาน

ซ่ึงจากการหาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบฉบับที่ 1     และฉบับที่ 2
ไดคาความสัมพันธ   (ดงัภาคผนวก   ก  หนา  221 , 222 )   ดังนี้

-  ขอสอบปรนยั  วดัความสามารถในการแกโจทยปญหา ฉบบัที ่1  และฉบบัที ่2
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

-  ขอสอบปรนยั  วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ฉบบัที ่1  และ
ฉบบัที ่2   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

-  ขอสอบอตันยั  วดัความสามารถในการแกโจทยปญหา ฉบบัที ่1  และฉบบัที ่2
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

-  ขอสอบอตันยั  วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ฉบบัที ่1  และ
ฉบบัที ่2   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

สรุปไดวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสาร
ทางคณติศาสตรฉบบัที ่1 และฉบบัที ่2 ซ่ึงมทีัง้ขอสอบแบบปรนยัและอตันยั  เปนแบบทดสอบคูขนาน

2.9  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นทั้งสองฉบับ     ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  โดย
แบบทดสอบฉบับที่ 1 ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre – test ) และแบบทดสอบฉบับที่ 2 ใชเปน
แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test)   ดังรายละเอียด  แผนภูมิที่  6
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สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและ
การสือ่สารทางคณติศาสตร

ขั้นที่  1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

ขั้นที่  2 ศึกษาทฤษฎี    หลักการ   และวิธีการสรางแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร และความสามารถใน

การแกโจทยปญหาทั้งแบบปรนัยและอัตนัย

ขั้นที่  3 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา

ขั้นที่  4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร   ช้ันประถมศกึษาปที ่3

ขั้นที่  5 เสนอแบบทดสอบตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่  6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดเขาขลุง    อําเภอบานโปง  จํานวน 1 หองเรียน

ขั้นที่  7 ในกรณีที่เปนขอสอบปรนัย  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ
หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก

คัดเลือกขอสอบตามเกณฑใหเหลือ 10 ขอ และหาความเชื่อมั่น KR – 20
สวนขอสอบอัตนัยหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร  ∝ -  Coefficient  ของ
Cronbach  และนาํคะแนนจากแบบทดสอบฉบบัที ่1 (กอนเรยีน) และฉบบัที ่2

(หลังเรียน) มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธแบบเพยีรสนั
เพือ่หาวาแบบทดสอบทัง้สองฉบบัเปนแบบทดสอบคูขนานหรอืไม

ขั้นที่  8 ปรับปรุงแบบทดสอบ  และนําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 6    ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสาร
    ทางคณิตศาสตร
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3.  การสรางเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  และ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน

ผูวิจัยสรางเกณฑการประเมินความสามารถของนักเรียนขึ้นเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
คือ  1.)  เกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร   2.) เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการดังนี้

3.1  ศกึษาวธีิการสรางเกณฑการประเมนิความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร
และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)  โดยใชเกณฑการประเมินแบบ
Rubric  Score

3.2  สรางเกณฑการประเมินความสามารถ   โดยแบงเปนเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  และเกณฑการประเมินความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

3.3  นาํเกณฑการประเมนิความสามารถทีส่รางขึน้ไปใหอาจารยผูควบคมุวทิยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ  ดานวดัผล  ดานเนือ้หา และดานการสอน 3 คน      ตรวจสอบความเทีย่งตรงดานเนือ้หา
(Content  Validity)  แลวปรับปรงุแกไขเกณฑการประเมนิใหอยูในรปูแบบของตาราง เพือ่ความสะดวกและ
รวดเรว็ในการประเมนิ  รวมถึงปรบัเกณฑคะแนนระดบัความสามารถใหเปน 5 ระดบั  เพือ่ความละเอยีดใน
การประเมนิ   นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของผูเช่ียวชาญมาคาํนวณคาดชันี
ความสอดคลอง    โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

+1    หมายถึง       แนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนั้นได
      0    หมายถึง       ไมแนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนั้นไดหรือไม
 -1    หมายถึง       แนใจวาเกณฑการประเมินไมสามารถวัดความสามารถนั้นได

เกณฑการประเมนิความสามารถมคีาดชันคีวามสอดคลอง   (IOC)     ระหวาง 0.67
ถึง 1.00   (ดงัภาคผนวก  ก  หนา  212 )

3.4  ปรับปรงุตามคาํแนะนาํของอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ    และผูเชีย่วชาญ 3 คน
3.5  นาํเกณฑการประเมนิความสามารถไปใชเปนเครือ่งมอืในการวจิยั        ประเมิน

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนกลุมทดลอง
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ตารางที่  9  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
                  และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
คะแนน ความหมาย

0 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให   สิ่งที่โจทยตองการทราบ
ประโยคสัญลักษณ  และเครื่องหมายเทากับ ไมถูกตอง  ไมชัดเจน

1 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  สิ่งที่โจทยตองการทราบ
ประโยคสัญลักษณ และเครื่องหมายเทากับ ไดถูกตอง  ชัดเจน  เพียง 1 รายการ

2 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  สิ่งที่โจทยตองการทราบ
ประโยคสัญลักษณ และเครื่องหมายเทากับ ไดถูกตอง  ชัดเจน  2  รายการ

3 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  สิ่งที่โจทยตองการทราบ
ประโยคสัญลักษณ และเครื่องหมายเทากับ ไดถูกตอง  ชัดเจน  3  รายการ

4 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให   สิ่งที่โจทยตองการทราบ
ประโยคสัญลักษณ  และเครื่องหมายเทากับ  ไดถูกตอง  ชัดเจน   ครบถวน

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
แสดงกระบวนการแกโจทยปญหา   ขอละ   4  คะแนน

คะแนน ความหมาย
0 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน  เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข

เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร ไมถูกตอง  ไมชัดเจน
1 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน  เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข

เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร ไดถูกตอง  ชัดเจน   เพียง 1 รายการ
2 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน  เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข

เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร ไดถูกตอง  ชัดเจน  2  รายการ
3 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน  เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข

เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร ไดถูกตอง  ชัดเจน  3  รายการ
4 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน  เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข

เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร ไดถูกตอง  ชัดเจน   ครบถวน
แสดงคําตอบ ขอละ  2  คะแนน

คะแนน ความหมาย
0 แสดงคําตอบไมถูกตอง        ใสหนวยหลังคําตอบไมถูกตองหรือไมใส
1 แสดงคาํตอบ หรอืใสหนวยหลงัคาํตอบถกูตอง  เพยีงอยางใดอยางหนึ่ง
2 แสดงคําตอบ และใสหนวยหลังคําตอบถูกตอง  ทั้งสองอยาง
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ตารางที่   10   เกณฑคะแนนระดับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและเกณฑคะแนน
   ระดับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ความสามารถ

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

ปรับปรุง
(0)

(ตํ่ากวา
เกณฑ)
ชวง

คะแนน

ผาน
(1)

(ผานเกณฑขั้นตํ่า
ที่กําหนด )

ชวงคะแนน

พอใช
(2)

ชวง
คะแนน

ดี
(3)

ชวง
คะแนน

ดีมาก
(4)

ชวง
คะแนน

1. การสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร
(ปรนัย 5 ขอๆ ละ
1 คะแนน ,
(อัตนัย 5 ขอๆ ละ
4 คะแนน)

25 <  13 13 -  15 16 -  18 19 - 21 ≥ 22

2. การแก
โจทยปญหา
คณิตศาสตร
(ปรนัย 5 ขอๆ ละ
1 คะแนน ,
 อัตนัย 5 ขอๆ ละ
6 คะแนน)

35 <  18 18 - 21 22 - 25 26 - 29 ≥ 30

สรุปขั้นตอนการสรางเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดังแผนภูมิที่  7
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ขั้นที่  1 ศึกษาวิธีการสรางเกณฑการประเมินความสามารถของนักเรียน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นที่  2 สรางเกณฑการประเมินความสามารถของนักเรียน

ขั้นที่  3 เสนอเกณฑการประเมนิทีส่รางเสรจ็แลวตออาจารยผูควบคมุวทิยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ 3 คน   ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่  4 นําเกณฑการประเมินความสามารถไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่  7    ขั้นตอนการสรางเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

4.  การสรางแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3
จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) จํานวน  15 ขอ เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ( Rating  Scale)   ของลิเคอรท  แลวปรับใหเหมาะกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3      เปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ          โดยมีเกณฑการกําหนดระดับ
ความคิดเห็น  ดังนี้  ระดับ  3  หมายถึง   เห็นดวยมาก   ,  ระดับ  2  หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง ,
ระดับ  1  หมายถึง   เห็นดวยนอย     และถามใน 3  ประเด็น         คือ     1.)  บรรยากาศในการเรียนรู
2.)   การจัดกิจกรรมการเรียนรู     3.)  ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการให
ความหมาย  โดยมีคาเฉลี่ยดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11  เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
1.00 -  1.49
1.50 -  2.49
2.50 -  3.00

เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก

ตอนที ่2  แบบสอบถามปลายเปด  ใหนกัเรยีนเขยีนพรรณนาความ  เกีย่วกบัความคิดเห็น
ที่มีตอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)   
ทีผู่สอนจัดใหกับนักเรียน  จํานวน 1 ขอ  มขีัน้ตอนการสราง ดังนี้

4.1  ศกึษาเอกสารการสรางแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร

4.2  สรางแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรให
เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3    เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)   
ที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน

4.3  นาํแบบสอบถามความคดิเหน็ไปใหอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ      และผูเชี่ยวชาญ
ดานวดัผล  ดานเนือ้หา และดานการสอน 3 คน      ตรวจสอบความถกูตองของการวดั  และใชดลุยพินิจเพื่อ
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม   นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของ
ผูเช่ียวชาญมาคาํนวณคาดชันคีวามสอดคลอง    โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

+1    หมายถึง       แนใจวาขอคําถามถามไดตรงกับจุดประสงคที่ตองการ
    0    หมายถึง   ไมแนใจวาขอคําถามถามไดตรงกับจุดประสงคที่ตองการหรือไม
 -1    หมายถึง       แนใจวาขอคําถามถามไมตรงกับจุดประสงคที่ตองการ

แบบสอบถามความคิดเห็นมีคาดัชนีความสอดคลอง   (IOC)   ระหวาง 0.67
ถึง 1.00 (ดังภาคผนวก ก หนา 213)

4.4  ปรับปรงุตามคาํแนะนาํของอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ    และผูเชีย่วชาญ 3 คน
4.5  นาํแบบสอบถามความคดิเหน็ไปใชเปนเครือ่งมอืในการวจิยั        สอบถามนกัเรียน

กลุมทดลอง
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สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม

ขั้นที่  2 สรางแบบสอบถาม

ขั้นที่  3 เสนอแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่  4 นําแบบสอบถามไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่  8  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

5. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  ในการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ซ่ึงประเมนิโดยครแูละนกัเรยีนทกุคน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี  3 ระดับ
คือ   มาก    ปานกลาง   นอย   จํานวน 20 ขอ    ประเมินในดานการแสดงความคดิเหน็ การรบัฟง
ความคดิเหน็  การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม  ความรบัผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกาํลังใจ
โดยสังเกตความถีใ่นการปฏบิตัติอการสอน 1 คร้ัง   แลวแปลงเปนระดับคะแนนตามเกณฑ  (วัชรา
เลาเรียนดี  2548 : 139)    ดังนี้

-  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง /  มีใหเห็นตลอดเวลา  (มากกวา  3  ครั้ง)     ระดับ  3
-  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / มีใหเห็นบางครั้ง  (2 – 3 ครั้ง) ระดับ  2
-  นักเรียนปฏิบัติเปนบางคน (1 คร้ัง) ระดับ  1

สําหรับการใหคาความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการให
ความหมาย  โดยมีคาเฉลี่ยดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12  เกณฑการแปลความหมายของคาพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

คาเฉลี่ย ระดับ
1.00 -  1.49
1.50 -  2.49
2.50 -  3.00

พอใช
ดี

ดีมาก
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ผูวจิยัไดดาํเนนิการสรางแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมตามขัน้ตอน  ดงันี้
5.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  แลวนํา

มาสรางเปนแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
5.2  สรางแบบประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม   เปนแบบสถานการณเขยีนเปน

ขอความใหครอบคลมุพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม  ดงันี ้  การแสดงความคดิเหน็ การรับฟงความคดิเหน็
การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม  ความรบัผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกาํลังใจ   มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี  3 ระดับ   คือ มาก  ปานกลาง นอย  จํานวน 20 ขอ   
โดยสังเกตความถี่ในการปฏิบัติตอการสอน 1 คร้ัง  แลวแปลงเปนระดับคะแนนตามเกณฑ  (วัชรา
เลาเรียนดี  2548 : 139)  ดังนี้

-  นกัเรยีนปฏิบตับิอยคร้ัง /  มใีหเหน็ตลอดเวลา  (มากกวา  3  คร้ัง)     ระดับ  3
-  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / มีใหเห็นบางครั้ง  (2 – 3 ครั้ง) ระดับ  2
-  นักเรียนปฏิบัติเปนบางคน (1 คร้ัง) ระดับ  1

     5.3  นาํแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมทีส่รางขึน้       เสนอตออาจารยผูควบคุม
วทิยานพินธ  และผูเชีย่วชาญดานวดัผล    ดานเนือ้หา และดานการสอน    จาํนวน 3 คน     ใชดลุยพนิจิ
เพือ่หาคาดชันคีวามสอดคลองของเครือ่งมอื   (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC) ของ
ผูเช่ียวชาญมาคาํนวณคาดชันคีวามสอดคลอง   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

+1     หมายถงึ     แนใจวาขอคาํถามนัน้ เปนตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุมพฤตกิรรมนั้น
  0    หมายถงึ   ไมแนใจวาขอคาํถามนัน้ เปนตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุมพฤตกิรรมนัน้

หรือไม
 -1     หมายถงึ  แนใจวาขอคาํถามนัน้ไมเปนตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุมพฤตกิรรมนั้น

แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมมคีาดชันคีวามสอดคลอง  (IOC)
เทากบั 1.00      (ดังภาคผนวก ก หนา  213)

5.4   ปรับปรงุตามคาํแนะนาํของอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ   และผูเชีย่วชาญ 3 คน
                  5.5 นาํแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมทีป่รบัปรงุแลวไปทดลองใช (Try  
out)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   จํานวน 16  คน 
จาก  1 หองเรียน  ซ่ึงศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1    ปการศึกษา  2548  ของโรงเรียนวัดเขาขลุง  อําเภอ
บานโปง     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  2

     5.6  นําแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย       
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนกลุมทดลองโดยครูและนักเรียนทุกคนเปน
ผูประเมิน
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สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม      ซ่ึงประเมินโดย
ครูและนักเรียน

ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม

ขั้นที่  2 สรางแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมเปนมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ

ขั้นที่  3 นําแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ  3 คน ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่  4 นําแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมไปทดลองใชแลวปรับปรุง
นําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภมูทิี ่  9  ขัน้ตอนการสรางแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมประเมนิโดยครแูละนกัเรียน

การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน   ดังนี้
1.  ขั้นกอนการทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้

1.1  ผูวจิยัดาํเนนิการปฐมนเิทศนกัเรยีนกลุมทดลองเพือ่ช้ีแจงวตัถุประสงคและวธีิการ
ในการเรียนแบบรวมมือกัน  และจัดกลุมนักเรียน   ซ่ึงภายในกลุมจะคละนักเรียน  มีทั้งนักเรียนเกง  
นกัเรยีนปานกลาง  และนกัเรยีนออน  โดยใชผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจากการสอบปลายปของนกัเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2547  มาเปนเกณฑในการแบงกลุม  กลุมที่ผูวิจัยจัดไวจะเปน
กลุมที่นักเรียนอยูเปนประจําตลอดภาคเรียน  ซ่ึงวิธีการกําหนดนักเรียนเขากลุมตามรูปแบบการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน มีดังนี้

เพื่อความเทาเทียมกันในการเรียนและความยุติธรรมของกลุม  ทุกกลุมตองแบง
จํานวนเด็กเกง  เด็กปานกลาง  และเด็กออนกลุมละเทาๆ กัน  โดยเรียงจัดอันดับเด็กที่ไดอันดับแรก
ไปจนถึงอันดับสุดทายของหอง  แลวเรียงใสช่ือกลุม  เชน A –D  เปน  4  กลุม  แลวสลับเรียงยอน
จาก  D – A  สลับไปจนครบเพื่อใหเด็กเกงไดชวยเด็กออน  สวนชื่อกลุมจะมีการตั้งใหมแลวแต
สมาชิกในกลุมจะเห็นสมควรอีกครั้ง  ดังตารางที่  13
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ตารางที่ 13   การกําหนดนักเรียนเขากลุมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุม ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุม
นักเรียนเกง 1

2
3
4

A
B
C
D

นักเรียนปานกลาง 9
10
11
12

A
B
C
D

นักเรียนปานกลาง 5
6
7
8

D
C
B
A

นักเรียนออน 13
14
15
16

D
C
B
A

หมายเหตุ    นักเรียนทั้งหมด  16  คน  ถาแบงกลุมละ 4 คน  จะได 4 กลุม
จากตารางที ่  13   เปนการจดักลุมตามระดบัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจาก

การสอบปลายปของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2547    แลวเรียงลําดับนักเรียน
เขากลุมทั้งหมด 4 กลุม  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก ดังนี้

กลุม  A  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  1 , 8 , 9 , 16
กลุม  B  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  2 , 7 , 10 , 15
กลุม  C  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  3 , 6 , 11 , 14
กลุม  D  ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่  4 , 5 , 12 , 13

1.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร  กอนเรียน  (Pre - test) ฉบับที่ 1

2.  ขัน้ทดลอง ผูวจิยัดาํเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูทีไ่ดสรางไว และดาํเนนิการ
สอนโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว    ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2548 ใชเวลาทดลอง 5  สัปดาห  
สัปดาหละ 2 วนั  วนัละ 2 ช่ัวโมง โดยใชเวลาเรียนในวนัจนัทร   วนัพธุ     ระหวางเวลา  8.30 น. – 10.30 น.          
รวม 20 ช่ัวโมง   รวมแผนการจัดการเรียนรูทั้งส้ิน  10 แผนการจัดการเรียนรู

2.1  การสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
การสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์   (STAD)

มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้
2.1.1 ขั้นเตรียมผูเรียน ครูเตรียมความพรอมผูเรียน            ทบทวนความรูเดิม
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บอกบทบาทในการปฏิบัติงานกลุม  บทบาทหนาที่ในกลุม  การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา  
และแจงจุดประสงคการเรียนรู

   2.1.2     ขั้นสอน  ครูดําเนินการสอนเนื้อหาสาระ        โดยใชเทคนิคการนําเสนอ
ที่เหมาะสม เชน การสาธิตทักษะกระบวนการ  อธิบายสาระความรูใหกระจางพรอมยกตัวอยางให
ชัดเจน  เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ   รวมทั้งตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยาง
ทั่วถึง  จากนั้นผูเรียนจะมีการปรึกษาหารือและอธิบายความรูใหแกกัน  และนักเรียนชวยกันสรุป
แนวคิด หลักการ    หรือมโนมติของเนื้อหาในบทเรียนแตละครั้ง
    2.1.3   ขั้นกิจกรรมกลุม         ครูแนะนําวิธีการและเกณฑการประเมินพฤติกรรม
การปฏบิตังิานกลุม  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัทาํกจิกรรมจากใบงานหรอืแบบฝกหดัทีค่รูกาํหนดให  
โดยสมาชิกในกลุมตองใหความชวยเหลือกัน  คนเกงตองชวยอธิบายใหคนออนฟงใหเขาใจอยาง
แจมแจงและรวมกันคิดแกปญหาตางๆ  เพื่อใหสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจบทเรียนไดเปนอยางดี  
ครูคอยตดิตามดแูลการปฏิบัติงานกลุม  และปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  รวมทั้งประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนในภาพรวมของแตละกลุม  และใหนักเรียนแตละคน
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนเองดวย

2.1.4  ขัน้การทดสอบ ทดสอบความรู ความเขาใจของสมาชกิทกุคน ในการทดสอบ
นักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนเอง  โดยไมชวยเหลือกัน  ใชเวลาประมาณ  
20 นาที

2.1.5  ขัน้การสรปุ ประเมนิผลการเรยีนรูและมอบรางวลั  ครแูละนกัเรยีนรวมกัน
สรุปบทเรียน    ครูตรวจคําตอบ  นําคะแนนทดสอบของแตละคนมาเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน  
แลวดูวานักเรียนไดคะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากคะแนนฐานมากนอยเพียงไร นําคะแนนที่ได
หลังการเปรียบเทียบแลวมาคิดเปนคะแนนในการพัฒนา  ซ่ึงไดมาจากการนําคะแนนมาเทียบกับ
เกณฑที่ตั้งไว  และนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  
เพื่อนําไปเทียบกับเกณฑในการกําหนดกลุมที่จะไดรับรางวัลหรือยกยอง  กําหนดระดับกลุมที่ไดรับ
รางวัลหรือยกยอง คือ กลุมเกง  กลุมเกงมาก  และกลุมยอดเยี่ยม  กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของ
กลุมสูงสุดจะเปนกลุมที่ไดรับรางวัลหรือยกยอง
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ขั้นตอนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)

- เตรียมความพรอมผูเรียน
- ทบทวนความรูเดิม  การปฏิบัติงานกลุม  บทบาทหนาที่ในกลุม  

การคิดคะแนนกลุม และคะแนนพัฒนา
- แจงจุดประสงคการเรียนรู

-      ดําเนินการสอนเนื้อหาสาระ  ใชเทคนิคการนําเสนอที่เหมาะสม
- ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง
- นักเรียนสรุปความคิด  หลักการ  มโนมติของเนื้อหา

- นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ  เกง  ปานกลาง
ออน    มีอัตราสวน  1 : 2 : 1

- ใหรวมมือกันเรียนรู  ปฏิบัติใบงาน  ใบกิจกรรม  (ตามเวลา)
         เนนบทบาทหนาที่และการทํางานภายในกลุม
- ครูคอยแนะนําแกไขขอบกพรองที่พบ

-  ทดสอบยอยเปนรายบุคคล  โดยสมาชิกทุกคนไมชวยเหลือกัน

- ตรวจใหคะแนน  คํานวณคะแนนของแตละคน  รวมคะแนน
พัฒนาเฉลี่ยของกลุม

- แจงผลการประเมินการเรียนรูของกลุมตามเกณฑ
- เสนอผลการประเมินและผลการทํางานรวมกันของแตละกลุม
- ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัล

แผนภมูทิี ่ 10  ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)

ขั้นเตรียม

ขั้นสอน

ขั้นกิจกรรมกลุม

ขั้นการทดสอบ

ขั้นการสรุป
ประเมินผลการเรียนรู
และมอบรางวัล
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2.2  การสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT)
การสอนโดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั       เทคนคิกลุมแขงขนั  (TGT)  มี

ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้
2.2.1  ขัน้เตรยีมผูเรยีน ครูเตรยีมความพรอมผูเรยีน ทบทวนความรูเดมิ บอกบทบาท

ในการปฏิบัติงานกลุม   บทบาทหนาที่ในกลุม    การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา   และแจง
จุดประสงคการเรียนรู

2.2.2  ขั้นสอน ครูดําเนินการสอนเนื้อหาสาระ   โดยใชเทคนิควิธีการนําเสนอที่
เหมาะสมและตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง  จากนั้นผูเรียนจะมีการปรึกษาหารือ
และอธิบายความรูใหแกกัน  และนักเรียนชวยกันสรุปแนวคิด หลักการ หรือมโนมติของเนื้อหาใน
บทเรียนแตละครั้ง

2.2.3  ขั้นกิจกรรมกลุม          ครูแนะนําวิธีการและเกณฑการประเมินพฤติกรรม
การปฏบิตังิานกลุม         นักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมจากใบงานหรือแบบฝกหัดที่ครู
กําหนดให  โดยสมาชิกในกลุมตองใหความชวยเหลือกัน  คนเกงตองชวยอธิบายใหคนออนฟง
ใหเขาใจอยางแจมแจงและรวมกันคิดแกปญหาตางๆ  เพือ่ใหสมาชกิในกลุมทกุคนเขาใจบทเรยีนได
เปนอยางด ี  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏิบัติงานกลุม  และปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  รวมทั้ง
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนในภาพรวมของแตละกลุม    และใหนักเรียน
แตละคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตนเองดวย

2.2.4   ขัน้การแขงขนัเกมวชิาการ      ใหนกัเรยีนแขงขนัตอบปญหาหรือหาคําตอบ
เกีย่วกบัโจทยทีก่าํหนดให โดยมจีดุมุงหมายเพือ่ทดสอบความรู ความเขาใจบทเรยีน  ซ่ึงนกัเรยีนแตละ
คนจะเปนตวัแทนของกลุมยอยแขงขนักบัสมาชกิในกลุมอืน่ๆ  โดยจดักลุมการแขงขนัใหม   การกําหนด
นักเรียนเขากลุมแขงขันตอบปญหา  จะยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกัน
นักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน   ดาํเนนิการแขงขนัโดยให
ผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม          ผูไมไดแขงขนัในรอบนัน้ๆ      อานคาํถาม
และตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม   ครแูละผูไมไดแขงขนัรวมกนั
เฉลยคาํตอบทีถู่กตอง  และตรวจใหคะแนนทลีะขอ

2.2.5  ขัน้การสรปุ ประเมนิผลการเรยีนรูและมอบรางวลั  ครแูละนกัเรยีนรวมกัน
สรุปบทเรียน    ครูตรวจคําตอบ  นําคะแนนทดสอบของแตละคนมาเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน  
แลวดูวานักเรียนไดคะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากคะแนนฐานมากนอยเพียงไร นําคะแนนที่ได
หลังการเปรียบเทียบแลวมาคิดเปนคะแนนในการพัฒนา  ซ่ึงไดมาจากการนําคะแนนมาเทียบกับ
เกณฑที่ตั้งไว  และนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  
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เพื่อนําไปเทียบกับเกณฑในการกําหนดกลุมที่จะไดรับรางวัลหรือยกยอง  กําหนดระดับกลุมที่ไดรับ
รางวัลหรือยกยอง คือ กลุมเกง  กลุมเกงมาก  และกลุมยอดเยี่ยม  กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของ
กลุมสูงสดุจะเปนกลุมทีไ่ดรับรางวลัหรือยกยอง   สําหรับรายละเอยีดของการคดิคะแนนตางๆ มดีงันี้

2.2.5.1    การหาคะแนนฐานของนักเรียน  ไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาคณิตศาสตรในภาคเรียนที่ผานมา      คะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกครั้งที่ทํา
การทดสอบยอย  โดยการนาํคะแนนครัง้ลาสดุเปนคะแนนฐานในครัง้ตอไป  ทีสํ่าคัญคะแนนฐานกับ
คะแนนสอบควรคํานวณจากฐานเดียวกัน  คือ  คะแนนเต็ม  100

       2.2.5.2     การคดิคะแนนในการพฒันาตนเองและของกลุม    ซ่ึงเปนคะแนน
ที่ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนที่สอบไดกับคะแนนฐาน (Base Score) โดยสวนตางของคะแนนที่
สอบไดกับคะแนนฐาน  จะตองนํามาคิดเปนคะแนนพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับเกณฑการคิดคะแนน
พฒันา (Improvement Points)  ในตารางที่ 14  คะแนนที่ไดจะเปนคะแนนพฒันาของนกัเรยีน     ซ่ึง
นกัเรยีนจะทาํไดหรือไมขึน้อยูกบัความขยนัทีเ่พิม่ขึน้จากครัง้กอนหรือไม  นกัเรียนทุกคนมีโอกาสได
คะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุม หรืออาจไมไดเลยถาหากไดคะแนนนอยกวาคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน

ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา 
จากนั้นก็จะนําคะแนนพัฒนาของแตละคนในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของ
กลุม ถากลุมใดไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยสูงที่สุดครูจะใหรางวัลหรือไดรับการยกยอง   สําหรับ
เกณฑการคิดคะแนนพัฒนาดังตารางที่  14

ตารางที่ 14   เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา

สวนตางของคะแนนทดสอบยอยกับคะแนนฐาน / แตละคน คะแนนพัฒนา
ไดต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน
ไดต่ํากวาคะแนนฐาน 1- 10 คะแนน
ไดเทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1 - 10 คะแนน
ไดสูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน

0
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ตารางที่  15    การบันทึกคะแนนสอบและคะแนนพัฒนา

ช่ือกลุม……A………สอบครั้งที่…1…...เร่ือง…โจทยปญหาการบวก.…วันที่…1 กรกฎาคม 2548

เลขที่สมาชิก
คะแนนฐาน

(ไดจากผลการเรียนรู
ในปการศึกษาที่ผานมา)

คะแนน
สอบยอย

สวนตางของคะแนน
ทดสอบยอยกับคะแนนฐาน

คะแนน
พัฒนา

1. 90 100 10 20
2. 90 82 -8 10
3. 85 74 -11 0
4. 75 79 4 20

คะแนนรวม 50
คะแนนเฉลี่ย 12.5

เมื่อไดคะแนนพัฒนาของสมาชิกแตละคน         นําคะแนนพัฒนามารวมกันทั้งกลุม
จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนพัฒนาของกลุม  ซ่ึงมเีกณฑในการเปรยีบเทยีบระดบัคะแนนของ
กลุมในการใหรางวลัหรือยกยอง   ดงัตารางที่  16

ตารางที่ 16   เกณฑในการกําหนดกลุมที่ไดรางวัลหรือยกยอง

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
0-15
16-25
26-30

กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม
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ขั้นตอนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมแขงขัน    (TGT)

- เตรียมความพรอมผูเรียน
- ทบทวนความรูเดิม  การปฏิบัติงานกลุม  บทบาทหนาที่ในกลุม  

การคิดคะแนนกลุม และคะแนนพัฒนา
- แจงจุดประสงคการเรียนรู

-      ดําเนินการสอนเนื้อหาสาระ  ใชเทคนิคการนําเสนอที่เหมาะสม
- ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง
- นักเรียนสรุปความคิด  หลักการ  มโนมติของเนื้อหา

- นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ  เกง  ปานกลาง
ออน    มีอัตราสวน  1 : 2 : 1

- ใหรวมมือกันเรียนรู  ปฏิบัติใบงาน  ใบกิจกรรม  (ตามเวลา)
         เนนบทบาทหนาที่และการทํางานภายในกลุม
- ครูคอยแนะนําแกไขขอบกพรองที่พบ

- แตละกลุมจะสงตัวแทนเขาแขงขันตอบปญหาหรือหาคําตอบ
เกี่ยวกับโจทยที่กําหนดให

- นักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงขันกัน ไดแก นักเรียน
เกงแขงขันกับนักเรียนเกง  นักเรียนออนแขงขันกับนักเรียนออน 
เปนตน

- ตรวจใหคะแนน  คํานวณคะแนนของแตละคน  รวมคะแนน
พัฒนาเฉลี่ยของกลุม

- แจงผลการประเมินการเรียนรูของกลุมตามเกณฑ
- เสนอผลการประเมินและผลการทํางานรวมกันของแตละกลุม
- ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัล

แผนภูมิที่  11  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมแขงขัน    (TGT)

ขั้นเตรียม

ขั้นสอน

ขั้นกิจกรรมกลุม

ขั้นการแขงขัน
ตอบปญหา

ขั้นการสรุป
ประเมินผลการเรียนรู
และมอบรางวัล
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2.3  เนือ้หาท่ีทดลองสอน เปนเนือ้หาในกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สาระที่ 6
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มาตรฐาน ค 6.1 ความสามารถในการแกปญหา  และมาตรฐาน
ค 6.3 ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา   ประกอบดวย  โจทยปญหา
การบวก  โจทยปญหาการลบ  โจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  และโจทยปญหาระคน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544

     2.4  ในการดาํเนนิการสอนแตละแผนการจดัการเรยีนรู     ครูและนกัเรยีนทกุคนใชแบบ
ประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน
 3.  ขั้นหลังการทดลอง

3.1  ประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและความสามารถในการ
แกโจทยปญหาโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณติศาสตรหลังเรยีน   (Post -  test)  ฉบบัที ่ 2   ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบคูขนานกบัแบบทดสอบ
กอนเรียน (Pre - test)   ฉบับที่ 1 ไปทดสอบ  เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร   โดยใชเกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    ดังตารางที่ 9

3.2 ใหนกัเรยีนตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ ์(STAD)    และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)   ในวิชาคณิตศาสตร   เรื่อง โจทย
ปญหา

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย

โดยใชสถิตวิเิคราะหทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคของการวจิยั   ใชคอมพวิเตอรโปรแกรมสาํเรจ็รูปใน
การวิเคราะห  ดังนี้

1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  มีรายละเอียดดังนี้
1.1  การตรวจสอบความเทีย่งตรง  (Validity)  ของแผนการจดัการเรยีนรู      ดาํเนนิการ

โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง   ( IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence  )   ระหวาง
แผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค

1.2   การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถและผลการเรียนรูกอน
และหลังเรยีน  ดาํเนนิการดังนี้

1.2.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรง   (Validity)   โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
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( IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence  )       ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค    ทั้ง
ขอสอบแบบปรนัยและขอสอบแบบอัตนัย

1.2.2  ตรวจสอบคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบ
ทดสอบแบบปรนัย

1.2.2.1 การตรวจสอบคาความยากงาย คือ   สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบ
ขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80
(มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 188)   

1.2.2.2 การตรวจสอบคาอํานาจจาํแนก  (Discrimination)    คอื    การตรวจสอบ
วาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี (มาเรียม
นิลพันธุ  2547 : 186)

1.2.3  การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  (Reliability)    ของขอสอบแบบปรนัย คือ
ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑไดจํานวน 10 ขอ  นํา
มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชวิธีการของคูเดอร  -  ริชารดสัน  จากสูตร  K.R. 20
(Kuder  Richardson 20) (พวงรัตน  ทวรัีตน 2543 : 123) โดยใชเกณฑคาความเชือ่มัน่ตัง้แต 0.80 ขึน้ไป

1.2.4   การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบแบบอัตนัย
จํานวน 5 ขอ คือ ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยใชสูตร   ∝ -  Coefficient     ของ
Cronbach  (ประคอง  กรรณสูต  2538 : 47 – 48 ;  พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 125 – 126)โดยใชเกณฑ
คาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80  ขึ้นไป

1.2.5  การตรวจสอบความสัมพันธของแบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test)
ฉบบัที ่ 1  และ หลังเรยีน (Post - test) ฉบบัที ่ 2  เพือ่ใชเปนแบบทดสอบแบบคูขนาน  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson  product  moment  correlation) และการทดสอบนยั
สําคญัของคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ โดยใชสูตรการทดสอบคาที  (t – test)  (Test  of  significance)
(ชูศรี  วงศรัตนะ 2546 : 313 - 317)

1.3  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยตรวจสอบความเทีย่งตรง  (Validity)  ของแบบสอบถาม    ดาํเนนิการโดยการหาคาดชันี
ความสอดคลอง   ( IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence  )  ระหวางขอคําถามกบัจดุประสงค

      1.4      ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม   โดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง  (Validity)   ดําเนินการโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง   ( IOC  :  Index  of
Item  Objective  Congruence  )  ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม
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2.  สถิติท่ีใชในการวิจัย
2.1  การวิเคราะหขอมูล     จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา

และการสื่อสารทางคณิตศาสตร   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนและหลังเรียน แปลคาผลการทดสอบจาก
แบบทดสอบ ใช

2.1.1 คาเฉลี่ย  ( X  )
2.1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
2.1.3 การเปรยีบเทยีบความสามารถกอนและหลงัการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ในดาน     1)   การสือ่สารทางคณติศาสตร       2) การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    โดยการทดสอบ
คาที  (t – test)  แบบ  Dependent

2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจดัการเรยีนรูแบบ
รวมมอืกัน เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT) ใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้

2.2.1   การวเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถามวดัความคดิเหน็    5      ระดบั  ( Rating  
Scale)   ของลิเคอรท   แลวปรับใหเหมาะกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  เปนมาตราสวนประมาณ
คา 3 ระดบั   คอื มาก  ปานกลาง นอย แปลผลโดยใชคาเฉลีย่  (X ) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2.2.2  การวเิคราะหขอมลูของแบบสอบถามปลายเปด  เพือ่พรรณนาความคิดเห็น
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน  
(TGT)  ทีผู่สอนจดัใหกบันกัเรยีนใชการวเิคราะหเนือ้หา  (Content  Analysis)

2.3   การวเิคราะหขอมลู  จากแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม ซ่ึงเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale) ม ี3 ระดบั คอื มาก  ปานกลาง นอย แปลผลโดยใชคาเฉลีย่  ( X   ) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ตารางที่  17  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

1.  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร      ของ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3  กอน
และหลังการจัด
การเรียนรู
แบบรวมมือกัน
เทคนิคกลุมผล
สัมฤทธิ์ (STAD)
และเทคนิคกลุม
แขงขัน (TGT)

1.  ทดสอบกอนเรียน
2.  ทดลองสอนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กนักับนักเรียน
3.  นําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณติศาสตร
ทดสอบนกัเรียนหลังเรียน

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3
โรงเรียน
วัดเขาขลงุ
จํานวน  16 คน

1. แผนการจัด
การเรียนรู
2.  แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก
โจทยปญหาและ
เปรยีบเทยีบความ
สามารถในการแกโจทย
ปญหากอนและหลงั
เรียน  วเิคราะหขอมลู
โดยใช คาเฉลี่ย  ( X )
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และ
ทดสอบคา (t – test)
แบบ   Dependent

2.  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณติศาสตร
เร่ือง โจทยปญหาของ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการจดัการเรยีนรู
แบบรวมมือกันเทคนิค
กลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD)และเทคนิค
กลุมแขงขัน (TGT)

1. ทดสอบกอนเรียน
2.  ทดลองสอนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันกับนักเรียน
3.  นําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสือ่สาร
ทางคณติศาสตร ทดสอบ
นกัเรียนหลังเรียน

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3
โรงเรียน
วัดเขาขลุง
จํานวน  16 คน

1. แผนการจัดการ
เรียนรู
2.  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณติศาสตร
เปรยีบเทยีบความ
สามารถในการสือ่สาร
ทางคณติศาสตรกอน
และหลงัเรยีน
วเิคราะหขอมลูโดยใช
คาเฉลี่ย  ( X ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่  17   (ตอ)

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

 (S.D.)  และทดสอบ
คา (t – test) แบบ
Dependent

3.  เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)
และเทคนิคกลุม
แขงขัน (TGT) ของ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3

1. สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน ดวยแบบ
สอบถามความคิดเห็น

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3
โรงเรียน
วัดเขาขลุง
จํานวน  16 คน

1. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนวิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย
( X )  คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

4.  เพือ่ศกึษา
พฤตกิรรมการปฏบิตัิ
งานกลุมของ
นกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปที ่3  ทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)
และเทคนิคกลุม
แขงขัน (TGT)

1.  ประเมินนักเรียนขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุมซ่ึงประเมินโดยครู
และนักเรียนทุกคน

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3
โรงเรียน
วัดเขาขลุง
จํานวน  16 คน

1. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
งานกลุมของนักเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย ( X )
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4
การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณติศาสตร   ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  ทีจ่ดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั      ผูวจิยัเกบ็รวบรวม
ขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ  แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  และแบบสอบถามความคิดเห็น  ที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  คน   นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน  5  แผนการเรียนรู  แลว
จึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนวัดเขาขลุง     สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2  จํานวน  16  คน  ดวยการทดสอบกอนเรียน    จากนั้นดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  แลวจึงทดสอบหลังเรียน  และสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น      เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและ
ขอคําถามในการวิจัย  ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน  4  ตอน ดังนี้

ตอนที่  1   ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปที ่ 3  ทีจ่ดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขัน  
(TGT)

ตอนที่  2  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร    ของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที ่3  ทีจ่ดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขัน  (TGT)

ตอนที่  3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3  ทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบ
รวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธ์ิ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขัน  (TGT)

ตอนที่  4  พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม       ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3  ทีจ่ดั
การเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขัน  (TGT)
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X

ตอนที ่ 1   ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3  ท่ีจัด
                  การเรยีนรูแบบรวมมือกัน เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขัน  (TGT)

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 1   ความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน
หรือไม   (ดังภาคผนวก  ข  หนา  226 – 227)  มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่  18   เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
   ปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

การทดลอง N คะแนนเต็ม S.D. t -test Sig
กอนเรียน 16 35 5.00 2.83
หลังเรียน 16 35 26.19 4.59

-22.11 .000

จากตารางที่ 18  โดยภาพรวมพบวา  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค
กลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)    และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)    ของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียน
(  X    =  26.19  , S.D. =  4.59 )   สูงกวากอนเรียน  (  X     =  5.00  , S.D. =  2.83 )อยางมนียัสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1  ที่กําหนดไว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



166

ตารางที่  19   เปรียบเทียบคะแนน / ระดับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร    ของนกัเรยีน
   ช้ันประถมศึกษาปที่ 3      กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุม

                     ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)    และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

การแกโจทยปญหา
กอนเรียน

การแกโจทยปญหา
หลังเรียนระดับ คะแนน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดีมาก ≥ 30 - - 4 25.00
ดี 26 - 29 - - 7 43.75
พอใช 22 - 25 - - 1 6.25
ผาน 18 - 21 - - 4 25.00
ปรับปรุง < 18 16 100.00 - -

รวม 35 16 100.00 16 100.00

จากตารางที่ 19    พบวา     ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3      ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)    และ
เทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) ของนกัเรยีนกลุมทดลอง  กอนการจดัการเรยีนรู  มนีกัเรยีนจาํนวน 16 คน
มคีวามสามารถอยูในระดบัตองปรบัปรงุ   คอืมคีะแนนนอยกวา  18 คะแนน  คดิเปนรอยละ 100.00
และหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา  โดย
มนีกัเรยีนทีไ่ดรับการพฒันาเปนระดบัด ี  มากทีสุ่ดจาํนวน  7  คน  คดิเปนรอยละ  43.75   รองลงมาคอื
ไดรับการพฒันาเปนระดบัดมีาก    จาํนวน 4 คน  คดิเปนรอยละ  25.00   ไดรับการพฒันาเปนระดับ
ผาน    จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ  25.00   และไดรับการพัฒนาเปนระดับพอใช    จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ  6.25
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ตอนที่  2    ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3  ท่ีจัด
การเรยีนรูแบบรวมมือกัน เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั  (TGT)

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 2   ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ทีจ่ดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์
(STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั  (TGT)  หลังการเรยีนสูงกวากอนการเรยีนหรอืไม   (ดงัภาคผนวก  ข  
หนา  224 – 225)  มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่  20   เปรยีบเทยีบความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
   ปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

การทดลอง N คะแนนเต็ม S.D. t -test Sig
กอนเรียน 16 25 8.44 3.27
หลังเรียน 16 25 22.56 1.15

-18.921 .000

จากตารางที่ 20  โดยภาพรวมพบวา  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสือ่สารทาง
คณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค
กลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)    และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  ของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียน
(  X    =  22.56  , S.D. =  1.15 )   สูงกวากอนเรียน  (  X     =  8.44  , S.D. =  3.27 )อยางมนียัสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  2  ที่กําหนดไว
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ตารางที่  21   เปรียบเทียบคะแนน / ระดับความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร    ของนกัเรยีน
   ช้ันประถมศึกษาปที่ 3      กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุม

                     ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)    และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

การสื่อสารทางคณิตศาสตร
กอนเรียน

การสื่อสารทางคณิตศาสตร
หลังเรียนระดับ คะแนน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดีมาก ≥ 22 - - 14 87.50
ดี 19 - 21 - - 2 12.50
พอใช 16 - 18 - - - -
ผาน 13 - 15 2 12.50 - -
ปรับปรุง < 13 14 87.50 - -

รวม 25 16 100.00 16 100.00

จากตารางที่ 21    พบวา     ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3      ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)    และเทคนคิ
กลุมแขงขนั (TGT) ของนกัเรยีนกลุมทดลอง  กอนการจดัการเรยีนรู     มนีกัเรยีนจาํนวน 14 คน  มี
ความสามารถอยูในระดบัตองปรบัปรงุ    คอืมคีะแนนนอยกวา  13 คะแนน        คดิเปนรอยละ  87.50
มีนักเรียนจํานวน  2 คน  มีความสามารถอยูในระดับผาน    คือมีคะแนนระหวาง 13 – 15    คิดเปน
รอยละ  12.50   และหลังการจดัการเรยีนรูนกัเรยีนทกุคนไดรับการพฒันาความสามารถในการสือ่สาร
ทางคณติศาสตร    โดยมนีกัเรยีนทีพ่ฒันาจากระดบัตองปรบัปรงุ  เปนระดบัดมีาก  จาํนวน 12 คน  จาก
ระดับผาน  เปนระดับดีมาก   จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 14  คน  คิดเปนรอยละ  87.50   และไดรับ
การพฒันาจากระดบัตองปรบัปรงุ  เปนระดบัด ี      จาํนวน  2  คน   คดิเปนรอยละ  12.50
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3  ท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน
                  เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขัน  (TGT)

การวเิคราะหขอมลูเพือ่ตอบคาํถามของการวจิยัขอที ่3               ความคดิเหน็ทีม่ตีอการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์   (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   อยูในระดับใด  และเปนอยางไร

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ในดานบรรยากาศในการเรียนรู
การจดักจิกรรมการเรยีนรู  ประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู  มรีายละเอยีดดงัตารางที ่ 22

ตารางที่  22     ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่  3     ทีม่ตีอการจัดการเรียนรู
     แบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์   (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
     ในภาพรวม

ความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดัการเรยีนรู S.D. ระดบัความคดิเหน็ ลําดบัที่
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.89 0.36 เหน็ดวยมาก 1
ดานการจดักจิกรรมการเรยีนรู 2.74 0.47 เหน็ดวยมาก 3
ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรม
การเรยีนรู

2.86 0.35 เหน็ดวยมาก 2

รวม 2.83 0.40 เหน็ดวยมาก

จากตารางที ่ 22  ผลการวเิคราะหความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่  3 ทีม่ตีอ
การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์  (STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
โดยภาพรวมพบวา  นกัเรยีนเหน็ดวยในระดบัมาก  ( X   =  2.83  , S.D.  =  0.40)  เมือ่พจิารณาเปนรายดาน
พบวา  ลําดบัที ่ 1  นกัเรยีนเหน็ดวยมากดานบรรยากาศในการเรยีนรู   ( X   =  2.89  , S.D.  =  0.36)
ลําดับที่ 2  นักเรียนเห็นดวยมากดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X   =  2.86  ,
S.D.  =  0.35)  และลําดับที่ 3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ( X   =  2.74  , S.D.  =  0.47)
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ตารางที่  23     ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   ทีม่ตีอการจัดการเรียนรู
                         แบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์  (STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
                       ดานบรรยากาศในการเรียนรู

ดานบรรยากาศในการเรียนรู S.D. ระดบัความคดิเหน็ ลําดบัที่
1. นักเรียนสนุกในการทํากิจกรรมตามขั้นตอน
การเรียนรูแบบนี้

2.88 0.34 เหน็ดวยมาก 4

2. การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนมี
การชวยเหลือกันในกลุม

2.94 0.25 เหน็ดวยมาก 1

3.การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระ

2.75 0.58 เหน็ดวยมาก 5

4. การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2.94 0.25 เหน็ดวยมาก 1

5. การเรียนรูแบบนี้ชวยสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม

2.94 0.25 เหน็ดวยมาก 1

รวม 2.89 0.36 เหน็ดวยมาก

จากตารางที ่ 23  ผลการวเิคราะหความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่  3 ทีม่ตีอ
การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) ดาน
บรรยากาศในการเรยีนรู โดยภาพรวมพบวา  นกัเรยีนเหน็ดวยในระดบัมาก  ( X   =  2.89  , S.D.  =  0.36)
เมือ่พจิารณาเปนรายขอ   พบวา นกัเรยีนเหน็ดวยมากในทกุขอ  ขอทีเ่หน็ดวยมากเปนลําดบัที ่1   ม ี3 ขอ
คอื  การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุม , การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และการเรียนรูแบบนี้ชวยสงเสริมความสัมพันธที่ดี
ระหวางสมาชิกในกลุม  ( X   =  2.94  , S.D.  =  0.25)    ลําดบัรองลงมา   คอื     นกั เรยีนสนกุในการทํา
กิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรูแบบนี้ ( X   =  2.88  , S.D.  =  0.34)   และลําดับสดุทาย คอื  การเรยีนรู
แบบนีท้าํใหนกัเรยีนไดแสดงความคดิเหน็อยางอสิระ  ( X   =  2.75  , S.D.  =  0.58)
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ตารางที่  24     ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   ทีม่ตีอการจัดการเรียนรู
                        แบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์   (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT)
                        ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู S.D. ระดบัความคดิเหน็ ลําดบัที่
1. นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 2.75 0.45 เหน็ดวยมาก 2
2. นกัเรยีนไดรวมกนัแสวงหาความรูและหา
แนวทางการแกปญหาดวยตนเองในการเรียนรู
แบบนี้

2.63 0.62 เหน็ดวยมาก 5

3. นักเรียนไดรวมมือกันทํางานกลุมใน
การเรยีนรูแบบนีเ้พือ่ใหงานประสบความสาํเรจ็

2.75 0.45 เหน็ดวยมาก 2

4. นักเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
ในการเรยีนรูแบบนี้

2.94 0.25 เหน็ดวยมาก 1

5.  นักเรียนรูจักยกยองชมเชยผูที่มี
ความสามารถในการเรียนรูแบบนี้

2.63 0.50 เหน็ดวยมาก 4

รวม 2.74 0.47 เหน็ดวยมาก

จากตารางที ่ 24  ผลการวเิคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
ดานการจดักจิกรรมการเรยีนรู  โดยภาพรวมพบวา  นกัเรยีนเหน็ดวยในระดบัมาก   ( X   =  2.74  , S.D.  =  0.47)
เมือ่พจิารณาเปนรายขอ   พบวา   นกัเรยีนเหน็ดวยมากในทกุขอ   ขอทีเ่หน็ดวยมากเปนลําดบัที ่ 1   คอื
นักเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการเรียนรูแบบนี้ ( X   =  2.94  , S.D.  =  0.25)   ลําดบัที ่2
ม ี 2  ขอ คอื   นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ  , นักเรียนไดรวมมือกันทาํงานกลุมในการเรยีนรู
แบบนีเ้พือ่ใหงานประสบความสาํเรจ็    ( X   =  2.75  , S.D.  =  0.45)   ลําดบัรองลงมาคอื   นกัเรยีนรูจกั
ยกยองชมเชยผูทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูแบบนี ้ ( X   =  2.63  , S.D.  =  0.50)   และลําดับสดุทาย คอื
นักเรียนไดรวมกันแสวงหาความรูและหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเองในการเรียนรูแบบนี้   
( X   =  2.63  , S.D.  =  0.62)
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ตารางที่  25     ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ตีอการจัดการเรียนรูแบบ
     รวมมือกัน  เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์    (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT)
     ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดานประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู X S.D. ระดบัความคดิเหน็ ลําดบัที่

1. การเรยีนรูแบบนีช้วยใหนกัเรยีนไดพฒันา
พฤตกิรรมการปฏบิตังิานเปนกลุม

2.88 0.34 เหน็ดวยมาก 2

2.  การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางาน

2.81 0.40 เหน็ดวยมาก 3

3. การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนเปนคนที่มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม

2.81 0.40 เหน็ดวยมาก 3

4. การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรับรู
ผลการเรียนของตนเองซึ่งมีสวนชวยพัฒนา
การเรียนรูใหดีขึ้น

2.81 0.40 เหน็ดวยมาก 3

5 .การเรี ยนรูแบบนี้ช วยใหการ เรี ยนวิชา
คณติศาสตรนาสนใจ ไมนาเบือ่

3.00 0.00 เหน็ดวยมาก 1

รวม 2.86 0.35 เหน็ดวยมาก

จากตารางที ่25       ผลการวเิคราะหความคดิเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา  นกัเรยีนเหน็ดวยในระดบัมาก
( X   =  2.86  , S.D.  =  0.35)  เมือ่พจิารณาเปนรายขอ  พบวา นกัเรยีนเหน็ดวยมากในทกุขอ  ขอทีเ่หน็ดวย
มากเปนลําดับที่ 1   คือ การเรียนรูแบบนี้ชวยใหการเรียนวิชาคณิตศาสตรนาสนใจ ไมนาเบื่อ
( X   =  3.00  , S.D.  =  0.00)     ลําดบัที ่2    คอื        การเรยีนรูแบบนีช้วยใหนกัเรยีนไดพฒันาพฤตกิรรม
การปฏบิตังิานเปนกลุม    ( X   =  2.88  , S.D.  =  0.34)   ลําดบัที ่ 3  ม ี3  ขอ  คอื การเรยีนรูแบบนี้ชวยให
นักเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางาน   ,  การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนเปนคน
ที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม  , การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรับรูผลการเรียนของ
ตนเองซึ่งมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น  ( X   =  2.81  , S.D.  =  0.40)
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นอกจากนี้ นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิ
กลุมผลสมัฤทธ์ิ (STAD)และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) จากแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอดี และ
ขอควรปรับปรุง  ดังนี้

ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)และเทคนิค
กลุมแขงขนั (TGT)  เมือ่เรยีงลําดบัรอยละของความคดิเหน็ของนกัเรยีนจากมากไปหานอย สรุปไดดงันี้
เปนการจดัการเรยีนรูทีช่วยใหผูเรียนไดมโีอกาสฝกตนเองในการทาํกจิกรรมกลุม  โดยการทําหนาที่
ของตนเองในกลุมดวยความรับผิดชอบ   คิดเปนรอยละ  93.75  ผูเรียนมกีารชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในดาน การเสยีสละแบงปนอปุกรณ  เชน    เครือ่งเขยีนใหเพือ่นไดใชรวมกนั    คดิเปนรอยละ  87.50
และการอธบิายความรูใหเพือ่นไดเขาใจ  คดิเปนรอยละ 68.75     นอกจากนี้ยังเปนการจัดการเรียนรูที่
ชวยสงเสริมความสามารถดานการสื่อสารทางคณิตศาสตร   การคิดคํานวณและการแกโจทยปญหา
ทําใหเกิดความเขาใจไดชัดเจนขึ้น   คิดเปนรอยละ  68.75   นักเรียนไดรับความสนุกสนานจาก
การรองเพลง   การแขงขันที่เกี่ยวของกับบทเรียนทําใหนักเรียนรูสึกสนกุสนานกบัการเรยีน  คิดเปน
รอยละ  62.50   อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสชวยเพือ่นในกลุมคดิตอบคาํถาม  แสดงความคดิเหน็  และ
ตรวจสอบผลงานในกลุม  คดิเปนรอยละ  56.25    ไดเรียนรูและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่นๆ
ในกลุม    คดิเปนรอยละ  37.50 ไดแสดงความสามารถของตนเองภายในกลุมอยางเปนอสิระ  คดิเปน
รอยละ  12.50

ขอควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD)
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) เมือ่เรียงลําดบัรอยละของความคดิเหน็ของนกัเรยีนจากมากไปหานอย
สรุปไดดงันี ้     นักเรียนอยากใหมีการเปลี่ยนกลุมบางจะไดไมรูสึกเบื่อและไดสนิทสนมกับเพื่อนใน
หองมากขึ้น  คดิเปนรอยละ  62.50  และในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้  ครูไมเคยใหการบาน
นักเรียนไปทําที่บานเลย  นักเรียนอยากใหครูใหการบานไปทําที่บานบางเพื่อเปนการฝกฝนหลังจาก
การเรียนในหองเรียน คดิเปนรอยละ  56.25     นอกจากนี้นักเรียนยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ
นกัเรยีนตองการใหมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัในวชิาอืน่ๆ อีก  คดิเปนรอยละ  18.75
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ตอนที ่ 4  พฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3  ท่ีจัดการเรยีนรู
                  แบบรวมมือกัน เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ ์(STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขัน  (TGT)

การวเิคราะหขอมลูเพือ่ตอบคาํถามของการวจิยัขอที ่4       พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
ในการเรยีนสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3    ทีไ่ดรับการจดัการเรียนรู
แบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  อยูในระดับใด

พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ที่ไดรับการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ในดาน
การแสดงความคดิเหน็  การรบัฟงความคดิเหน็  การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม  ความรบัผิดชอบ
ตองานในกลุม  การยกยองใหกําลังใจ   ซ่ึงประเมินโดยครูและนักเรียน   มรีายละเอยีดดงัตารางที ่ 26

ตารางที ่ 26     ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  ที่
   ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์   (STAD)   และเทคนิค
   กลุมแขงขัน  (TGT) ในภาพรวม  ซ่ึงประเมนิโดยครแูละนกัเรยีน

ผูประเมนิ
ครู นกัเรยีน

พฤติกรรมดาน
X S.D. ระดบั

ลาํดบั
ที่ X S.D. ระดบั

ลาํดบั
ที่

1.  การแสดงความคดิเหน็ 2.46 0.60 ดี 2 2.44 0.62 ดี 2
2.  การรบัฟงความคดิเหน็ 2.43 0.66 ดี 3 2.42 0.65 ดี 3
3.การใหความชวยเหลอืเพ่ือน
ในกลุม

2.36 0.65 ดี 4 2.41 0.64 ดี 4

4. ความรบัผดิชอบตองาน
ในกลุม

2.80 0.40 ดมีาก 1 2.45 0.61 ดี 1

5.  การยกยองใหกาํลงัใจ 2.22 0.74 ดี 5 2.40 0.61 ดี 5
รวม 2.45 0.65 ดี 2.42 0.63 ดี

จากตารางที ่26  ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปที ่ 3 ทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขนั
(TGT)  ซ่ึงประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี
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( X   =  2.45  , S.D.  =  0.65)  เมือ่พจิารณาเปนรายดาน  พบวา   นกัเรยีนมคีวามรบัผิดชอบตองานในกลุม
อยูในระดับดีมาก   ( X   =  2.80  , S.D.  =  0.40)  รองลงมาคือ พฤติกรรมการแสดงความคดิเหน็อยูใน
ระดบัด ี   (X   =  2.46  , S.D.  =  0.60)   การรบัฟงความคดิเหน็อยูในระดบัด ี   ( X   =  2.43  , S.D.  =  0.66)
การใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุมอยูในระดับดี  ( X   =  2.36  , S.D.  =  0.65)   และการยกยอง
ใหกําลังใจอยูในระดบัด ี  ( X   =  2.22  , S.D.  =  0.74)  ตามลาํดบั

และผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  ซ่ึงประเมนิโดยนกัเรยีน  ในภาพรวม
พบวา      นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี  ( X   =  2.42  , S.D.  =  0.63)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดีทุกๆ ดาน
ไดแก  มีความรับผิดชอบตองานในกลุม ( X   =  2.45  , S.D.  =  0.61)  รองลงมาคือ    พฤติกรรม
การแสดงความคดิเหน็ ( X   =  2.44  , S.D.  =  0.62)   การรบัฟงความคดิเหน็  ( X   =  2.42  , S.D.  =  0.65)
การใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม  ( X   =  2.41  , S.D.  =  0.64)   และการยกยองใหกําลังใจ
( X   =  2.40  , S.D.  =  0.61)  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 27     ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3     ที่
    ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์    (STAD)   และเทคนิค
    กลุมแขงขัน  (TGT)   จําแนกเปนรายดาน  ซ่ึงประเมนิโดยครแูละนกัเรยีน

ผูประเมนิ
ครู นกัเรยีน

พฤติกรรม
X S.D. ระดบั

ลาํดบั
ที่ X S.D. ระดบั

ลาํดบั
ที่

การแสดงความคดิเหน็
1.  เสนอความคิดเห็นพรอม
เหตุผลประกอบ
2.  อธิบายในสิ่งที่ตนเขาใจ
ใหเพื่อนฟง
3.พูดสนบัสนนุความคดิเห็น
ของผูอื่น
4. มีสวนรวมในการตอบ
คําถามของกลุ มหรื อใน
สวนของตนเอง

2.70

2.33

2.05

2.78

0.46

0.62

0.60

0.42

ดมีาก

ดี

ดี

ดมีาก

2

3

4

1

2.40

2.49

2.41

2.46

0.58

0.62

0.63

0.63

ดี

ดี

ดี

ดี

4

1

3

2

รวม 2.46 0.60 ดี 2.44 0.62 ดี
การรบัฟงความคดิเหน็

1. ยอมรบัฟงความคดิเหน็ของ
เพือ่นอยางมเีหตุผล
2. ไมพูดขดัจงัหวะขณะที่
เพือ่นอธบิายบทเรยีน
3. กระตุนและใหกาํลงัใจ
เพือ่นใหสามารถแสดง
ความคดิเหน็ได
4. ยอมรบัผลงานของสมาชกิ
ในกลุม

2.60

2.68

1.65

2.78

0.50

0.47

0.53

0.42

ดมีาก

ดมีาก

ดี

ดมีาก

3

2

4

1

2.52

2.41

2.19

2.58

0.59

0.72

0.62

0.60

ดมีาก

ดี

ดี

ดมีาก

2

3

4

1

รวม 2.43 0.66 ดี 2.42 0.65 ดี
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ตารางที่  27  (ตอ)
ผูประเมนิ

ครู นกัเรยีน
พฤติกรรม

X S.D. ระดบั
ลาํดบั
ที่ X S.D. ระดบั

ลาํดบั
ที่

การใหความชวยเหลอื
เพือ่นในกลุม

1. ชวยอธบิายบทเรยีนใหเพือ่นใน
กลุมฟง
2. ใหขอมลูและขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนตอกลุม
3. เสยีสละแบงปนอปุกรณ  เชน
เครือ่งเขยีนทีใ่ชในการทาํงานกลุม
4. ชวยตรวจสอบความถกูตอง
และความสมบรูณของงาน
ในกลุม

2.53

1.80

2.80

2.30

0.51

0.52

0.46

0.65

ดมีาก

ดี

ดมีาก

ดี

2

4

1

3

2.46

2.12

2.75

2.29

0.64

0.62

0.51

0.62

ดี

ดี

ดมีาก

ดี

2

4

1

3

รวม 2.36 0.65 ดี 2.41 0.64 ดี
ความรบัผดิชอบตองาน

ในกลุม
1. ทาํงานตามหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบ
หมายจากกลุม
2. ใหความรวมมอืกับกลุมในการ
ทาํงาน
3. ไมทิง้งานหรอืละเลยในสวนที่
ตนเองรบัผดิชอบ
4. รกัษาเวลาการทาํงาน
ตามกาํหนด

2.78

2.70

2.78

2.95

0.42

0.46

0.42

0.22

ดมีาก

ดมีาก

ดมีาก

ดมีาก

2

4

2

1

2.46

2.39

2.46

2.48

0.59

0.60

0.69

0.56

ดี

ดี

ดี

ดี

2

4

2

1

รวม 2.80 0.40 ดมีาก 2.45 0.61 ดี
การยกยองใหกาํลงัใจ

1. พูดชมเชยเพือ่นสมาชกิ
ในกลุม
2. สนบัสนนุความคดิเหน็ของ
สมาชกิในกลุมดวยการพูดหรอื
การพยกัหนา

1.85

2.33

0.70

0.57

ดี

ดี

3

2

2.33

2.41

0.59

0.62

ดี

ดี

3

2
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ตารางที่  27  (ตอ)
ผูประเมนิ

ครู นกัเรยีน
พฤติกรรม

X S.D. ระดบั
ลาํดบั
ที่ X S.D. ระดบั

ลาํดบั
ที่

3. ใหกาํลงัใจเพือ่นทีไ่มเขาใจ
บทเรยีนดวยคาํพดูหรอืสหีนา
ทาทาง
4. ใหความสนทิสนมและเปน
กนัเองกบัเพือ่นทกุคน

1.80

2.90

0.72

0.30

ดี

ดมีาก

4

1

2.19

2.67

0.57

0.56

ดี

ดมีาก

4

1

รวม 2.22 0.74 ดี 2.40 0.61 ดี
รวมทกุดาน 2.45 0.65 ดี 2.42 0.63 ดี

จากตารางที ่ 27  ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมดานการแสดงความคดิเหน็
ซ่ึงประเมนิโดยคร ู  ในภาพรวมพบวา    นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัด ี ( X   =  2.46  , S.D.  =  0.60)
เมือ่พจิารณาตามประเดน็การประเมนิ พบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีาก  2  ประเดน็ตามลาํดบั
คอื  นกัเรยีนมสีวนรวมในการตอบคาํถามของกลุมหรือในสวนของตนเอง ( X   =  2.78  , S.D.  =  0.42)
รองลงมาคอื เสนอความคดิเหน็พรอมเหตผุลประกอบ   ( X   =  2.70  , S.D.  =  0.46)       และมพีฤตกิรรม
อยูในระดบัด ี2  ประเดน็ตามลาํดบั  คอื    อธิบายในสิง่ทีต่นเขาใจใหเพือ่นฟง  ( X   =  2.33  , S.D.  =  0.62)
พดูสนบัสนนุความคดิเหน็ของผูอ่ืน (X  =  2.05  , S.D.  =  0.60 ) สวนผลการประเมนิโดยนกัเรยีนในภาพรวม
พบวา   นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี ( X  =  2.44  , S.D. = 0.62)    เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมนิ พบวา นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดทีกุประเดน็เรยีงตามลาํดบั  คอื อธิบายในสิง่ทีต่น
เขาใจใหเพือ่นฟง  ( X   =  2.49  , S.D.  =  0.62)   รองลงมาคอื  มสีวนรวมในการตอบคาํถามของกลุม
หรือในสวนของตนเอง    ( X   =  2.46  , S.D.  =  0.63)    พูดสนับสนุนความคิดเห็นของผูอ่ืน
( X   =  2.41  , S.D.  =  0.63)  และเสนอความคดิเหน็พรอมเหตผุลประกอบ  ( X   =  2.40  , S.D.  =  0.58)

ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมดานการรบัฟงความคดิเหน็  ซ่ึงประเมนิโดยครู
ในภาพรวมพบวา   นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  ( X   =  2.43  , S.D.  =  0.66)  เมือ่พจิารณาตาม
ประเด็นการประเมิน พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก  3   ประเด็นตามลําดับ คือ
การยอมรับผลงานของสมาชิกในกลุม ( X   =  2.78  , S.D.  =  0.42)    รองลงมาคอื  ไมพดูขดัจงัหวะ
ขณะทีเ่พือ่นอธบิายบทเรยีน     ( X   =  2.68  , S.D.  =  0.47)   ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยางมี
เหตุผล ( X   =  2.60  , S.D.  =  0.50  ) และมีพฤติกรรมอยูในระดับดี คือ   กระตุนและใหกาํลังใจเพือ่น
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ใหสามารถแสดงความคิดเห็นได  ( X   =  1.65  , S.D.  =  0.53 )   สวนผลการประเมินโดยนักเรียน
ในภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  ( X   =  2.42  , S.D.  =  0.65)   เมือ่พจิารณาตาม
ประเดน็การประเมนิ พบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีาก  2   ประเดน็ตามลาํดบั คอื    การยอมรับ
ผลงานของสมาชิกในกลุม ( X   =  2.58  , S.D.  =  0.60)     รองลงมาคือ     ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อนอยางมีเหตุผล ( X   =  2.52  , S.D.  =  0.59) และมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  2 ประเด็น
ตามลําดับ คือ   ไมพูดขัดจังหวะขณะที่เพื่อนอธิบายบทเรียน   ( X   =  2.41  , S.D.  =  0.72  )      และ
กระตุนและใหกาํลังใจเพือ่นใหสามารถแสดงความคดิเหน็ได        ( X   =  2.19  , S.D.  =  0.62  )

ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมดานการใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม ซ่ึง
ประเมนิโดยคร ู ในภาพรวมพบวา    นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  ( X   =  2.36  , S.D.  =  0.65)
เมือ่พจิารณาตามประเดน็การประเมนิ พบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีาก  2  ประเดน็ตามลําดับ
คือ  เสียสละแบงปนอุปกรณ  เชน   เครื่องเขียนที่ใชในการทํางานกลุม ( X   =  2.80  , S.D.  =  0.46)
รองลงมาคอื    ชวยอธิบายบทเรยีนใหเพือ่นในกลุมฟง   ( X   =  2.53  , S.D.  =  0.51)    และมพีฤตกิรรม
อยูในระดบัด ี 2  ประเดน็ตามลาํดบั คอื  ชวยตรวจสอบความถกูตองและความสมบรูณของงานในกลุม
( X   =  2.30  , S.D.  =  0.65  )  และใหขอมลูและขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอกลุม   ( X   =  1.80  ,
S.D. =  0.52  )  สวนผลการประเมินโดยนักเรียน   ในภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูใน
ระดบัด ี  ( X   =  2.41  , S.D.  =  0.64)   เมือ่พจิารณาตามประเดน็การประเมนิ  พบวานกัเรยีนมพีฤตกิรรม
อยูในระดบัดมีาก  คอื  เสยีสละแบงปนอปุกรณ  เชน   เครือ่งเขยีนทีใ่ชในการทาํงานกลุม    ( X   =  2.75  ,
S.D. =  0.51) และมพีฤตกิรรมอยูในระดบัด ี 3  ประเดน็ตามลาํดบั คอื ชวยอธิบายบทเรยีนใหเพือ่นในกลุมฟง
( X   =  2.46  , S.D.  =  0.64)    ชวยตรวจสอบความถกูตองและความสมบรูณของงานในกลุม ( X  =  2.29  ,
S.D. =  0.62  )  และใหขอมลูและขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอกลุม   ( X   =  2.12  , S.D.  =  0.62  )

ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมดานความรับผิดชอบตองานในกลุม ซ่ึง
ประเมนิโดยคร ู ในภาพรวมพบวา   นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีาก  ( X   =  2.80  , S.D.  =  0.40)
เมือ่พจิารณาตามประเดน็การประเมนิ พบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีากทกุประเดน็เรยีงตาม
ลําดับ  คือ  รักษาเวลาการทํางานตามกาํหนด ( X   =  2.95  , S.D.  =  0.22)    รองลงมาคอื     ทํางานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกลุม  ( X   =  2.78  , S.D.  =  0.42)  ไมทิ้งงานหรือละเลยในสวนที่
ตนเองรบัผิดชอบ ( X  =  2.78  , S.D. = 0.42)   และใหความรวมมอืกบักลุมในการทาํงาน   ( X   =  2.70  ,
S.D.  =  0.46 )  สวนผลการประเมนิโดยนกัเรยีน  ในภาพรวมพบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดี
( X   =  2.45  , S.D.  =  0.61)     เมือ่พจิารณาตามประเดน็การประเมนิ พบวา  นกัเรียนมีพฤตกิรรมอยูใน
ระดบัดทีกุประเดน็เรยีงตามลาํดบั  คอื  รักษาเวลาการทาํงานตามกาํหนด ( X   =  2.48  , S.D.  =  0.56)
รองลงมาคอื    ทาํงานตามหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมายจากกลุม  ( X   =  2.46  , S.D.  =  0.59) ไมทิ้งงาน
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หรือละเลยในสวนที่ตนเองรบัผิดชอบ ( X   =  2.46  , S.D.  =  0.69)    และใหความรวมมอืกบักลุมใน
การทาํงาน   ( X   =  2.39  , S.D.  =  0.60  )

ผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมดานการยกยองใหกาํลังใจ ซ่ึงประเมนิโดยครู
ในภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  ( X   =  2.22  , S.D.  =  0.74)    เมือ่พจิารณาตาม
ประเดน็การประเมนิ พบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีาก  คอื  ใหความสนทิสนมและเปนกันเอง
กบัเพือ่นทกุคน  ( X   =  2.90  , S.D.  =  0.30) และมพีฤตกิรรมอยูในระดบัด ี 3  ประเดน็ตามลาํดบั คอื
สนบัสนนุความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุมดวยการพดูหรอืการพยกัหนา ( X   =  2.33  , S.D.  =  0.57  )
รองลงมาคอื  พดูชมเชยเพือ่นสมาชกิในกลุม ( X   =  1.85  , S.D.  =  0.70  )    และใหกาํลังใจเพือ่นทีไ่มเขาใจ
บทเรยีนดวยคําพดูหรือสีหนาทาทาง    ( X   =  1.80  , S.D.  =  0.72  )    สวนผลการประเมนิโดยนกัเรยีน
ในภาพรวมพบวา    นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  ( X   =  2.40  , S.D.  =  0.61)    เมือ่พจิารณา
ตามประเดน็การประเมนิ  พบวา  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัดมีาก  คอื  ใหความสนทิสนมและ
เปนกนัเองกบัเพือ่นทกุคน  ( X   =  2.67  , S.D.  =  0.56)  และมพีฤตกิรรมอยูในระดับดี  3  ประเด็น
ตามลําดบั คอื   สนบัสนนุความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุมดวยการพดูหรอืการพยกัหนา ( X  =  2.41  ,
S.D.  =  0.62  ) รองลงมาคอื  พดูชมเชยเพือ่นสมาชกิในกลุม ( X  =  2.33  , S.D.  =  0.59  )    และใหกาํลังใจ
เพื่อนที่ไมเขาใจบทเรยีนดวยคําพดูหรอืสีหนาทาทาง ( X   =  2.19  , S.D.  =  0.57  )

เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมจากบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ซ่ึงสังเกตโดยครู  พบวา  ในทุกแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีความรับผิดชอบตองานในกลุมโดย
ใหความรวมมือกับกลุมในการทํางานและทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด  สวนพฤติกรรมดาน
การแสดงความคิดเห็น  ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 3  นักเรียนยังไมกลาแสดงความคิดเห็น
เมือ่ไดรับการแนะนาํจากครใูหเหน็ความสาํคญัในการแสดงความคดิเหน็และอธบิายความรูใหเพื่อนฟง  
นักเรียนจึงแสดงความคิดเห็น  อธิบายส่ิงที่ตนเขาใจใหเพือ่นฟง  รับฟงความคดิเหน็ของเพือ่นมากขึน้  
รวมถึงรูจกัชวยเหลือเพือ่นในกลุมในการทาํความเขาใจบทเรยีนและเสยีสละแบงปนความรูและอปุกรณ
การเรยีนดขีึน้  สวนพฤตกิรรมดานการยกยองใหกาํลังใจจากการจดักจิกรรมในแผนการจัดการเรียนรูที่ 
1 – 3  พบวา นกัเรยีนแสดงความไมพอใจเมือ่เพือ่นในกลุมตอบคาํถามไมได นักเรียนที่เรียนออนขาด
ความสนใจในการแสดงความคดิเหน็และการทาํงานกลุมเพราะไมไดรับความสนใจจากเพือ่นในกลุม
ทัง้จากคาํพดูและสหีนาทาทาง  แตเมือ่ครช้ีูใหเหน็ความสาํคญัของการใหกําลังใจแกเพื่อนที่เรียนออน  
โดยการใหความสนใจ  ชวยเหลือ ดวยการพดูใหกาํลังใจและแสดงทาททีีเ่หน็อกเหน็ใจพรอมทีจ่ะ
อธิบายความรูใหเพือ่นเกดิความเขาใจ ทาํใหนกัเรยีนเริม่พดูใหกาํลังใจและแสดงทาทเีปนกนัเอง  และ
เอาใจใสซ่ึงกันและกันมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 10  ซ่ึงเปนแผน
การจัดการเรียนรูแผนสุดทาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน      เปนการวิจัย
เชิงทดลอง  (Experimental  Research)  โดยมีวัตถุประสงค  1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)      2)   เพือ่เปรยีบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)   
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3       4) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การปฏบิตังิานกลุมในการเรยีนสาระคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3  ทีไ่ดรับการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)      
ประชากรทีใ่ชในการวจิยัคร้ังนี ้  เปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 ของโรงเรยีนทีอ่ยูในกลุมโรงเรียน
เขาขลงุ     ตาํบลเขาขลงุ   อําเภอบานโปง  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรีุ เขต 2  ภาคเรยีนที ่1  
ปการศึกษา  2548   จํานวน 10 โรงเรียน  10 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด  190 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  ของโรงเรยีนวดัเขาขลงุ  ตาํบล
เขาขลุง   อําเภอบานโปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2   ที่ศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2548  จํานวน   16  คน   1   หองเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  
ไดแก    แผนการจดัการเรยีนรูวชิาคณติศาสตร เรือ่งโจทยปญหา ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3  ทีจ่ดัการเรียนรู
แบบรวมมือกัน   ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 
ถึง 1.00 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร    เปน
แบบทดสอบแบบคูขนาน ฉบับที่ 1  กอนเรยีน (Pre – test) และฉบับที่ 2  หลังเรียน (Post – test) 
แบงออกเปน 2 ตอน คอื ตอนที ่1 เปนแบบทดสอบปรนยัชนดิ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 10 ขอ    ตอนที ่ 2   
เปนแบบทดสอบอัตนัยที่กาํหนดสถานการณโจทยปญหาใหนักเรียนเขียนคาํตอบและแสดงขั้นตอน
การแกโจทยปญหา  จํานวน 5 ขอ   กําหนดเกณฑการใหคะแนนในการเขียนคําตอบและแสดง
ขัน้ตอนการแกโจทยปญหา  โดยจาํแนกองคประกอบของสิง่ทีป่ระเมนิ  และอธบิายถึงระดบัคณุภาพ
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ของคาํตอบ (Rubric  Score) แบบทดสอบแตละฉบบัมคีาความเทีย่งตรงเทากบั 1.00    มคีาความเชือ่มัน่
ตัง้แต 0.80  ขึน้ไป   และมคีวามสมัพนัธกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05   จงึเปนแบบทดสอบ
คูขนาน      เกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรและความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   มีคาความเที่ยงตรงระหวาง  0.67  ถึง 1.00  แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ  จํานวน 15 ขอ และแบบปลายเปด 1 ขอ สอบถามในดาน บรรยากาศใน
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู   ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   มีคา
ความเทีย่งตรงระหวาง 0.67 ถึง 1.00   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏบิตังิานกลุม ซ่ึงประเมนิโดยครู
และนักเรียนทุกคน เปนแบบสังเกตพฤติกรรมแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  จํานวน 20 ขอ
ประเมนิในดาน  การแสดงความคดิเหน็  การรบัฟงความคดิเหน็  การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม
ความรับผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกําลังใจ มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 1.00  แบบแผน
การวจิยัเปนแบบ   Pre   Experimental  Design  แบบกลุมเดยีว  ซ่ึงทาํการทดสอบกอนและหลงัเรียน
One  Group  Pretest  Posttest  Design   วเิคราะหขอมลูโดยการคาํนวณคะแนนเปนคารอยละ (%)
การหาคาเฉลีย่  ( X )  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาท ี (t-test)  แบบ  Dependent
และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง การพฒันาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  มีผลการวิจัยดังนี้

1. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน
(TGT)       หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่  1    ที่กําหนดไว โดยกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนรอยละ 100.00 มี
ความสามารถอยูในระดับตองปรับปรุง  และหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหา  โดยพฒันาเปนระดบัดรีอยละ 43.75  เปนระดบัดมีากรอยละ  25.00
เปนระดับผานรอยละ  25.00  และเปนระดับพอใชรอยละ  6.25

2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขนั
(TGT)  หลังการเรยีนสงูกวากอนการเรยีน   อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  ซ่ึงยอมรบัสมมตฐิาน
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การวิจัยขอที่  2  ที่กําหนดไว  โดยกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนรอยละ 87.50 มีความสามารถอยู
ในระดับตองปรับปรุง และมีนักเรียนรอยละ  12.50 มีความสามารถอยูในระดับผาน  สวนหลัง
การจัดการเรียนรูนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดย
พฒันาเปนระดบัดมีากรอยละ 87.50   และเปนระดบัดรีอยละ 12.50

3. ความคดิเหน็ของนกัเรียนทีม่ตีอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  นักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันอยูใน
ระดับมาก  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ
คือ ดานบรรยากาศในการเรยีนรู   ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู

4. พฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมในการเรยีนสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ของนกัเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3    ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  และ
เทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT) ซ่ึงประเมินโดยครูและนักเรียน  ในภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรม
การปฏบิตังิานกลุมอยูในระดบัด ี  เมือ่พจิารณาเปนรายดาน   พบวา   พฤตกิรรมความรบัผิดชอบตองาน
ในกลุมซ่ึงประเมนิโดยครอูยูในระดบัดมีาก และจากการประเมนิโดยนกัเรยีนอยูในระดบัด ี  สวน
พฤตกิรรมดานอื่นๆ มีผลการประเมินอยูในระดับดีทั้งจากการประเมินโดยครูและนักเรียนโดยมี
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเรียงตามลําดับ  คือ  การแสดงความคิดเห็น  การรบัฟงความคดิเหน็
การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม   และการยกยองใหกาํลังใจซ่ึงมพีฤตกิรรมอยูในระดบันอยกวาดานอืน่ๆ

อภิปรายผล

การวจิยัเรือ่ง การพฒันาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจาก
ขอคนพบในการวิจัย ดังนี้

1. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนิคกลุมแขงขัน
(TGT)    หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยกอนการจดั
การเรยีนรูมนีกัเรยีนรอยละ 100.00 มคีวามสามารถอยูในระดบัตองปรบัปรงุ  และหลงัการจดัการเรียนรู
นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาความสามารถ  โดยพฒันาเปนระดับดีรอยละ 43.75  เปนระดบัดมีาก
รอยละ  25.00  เปนระดับผานรอยละ  25.00  และเปนระดับพอใชรอยละ  6.25 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนในแตละกลุมซ่ึงมี
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ระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน คือ ความสามารถสูง ปานกลาง ต่ํา ไดทํากิจกรรมและ
มีสวนรวมในการเรียนรวมกัน  นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาจะชวยเหลือโดยการอธิบายและ
สรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับนักเรียนที่มีความสามารถต่ํากวา   อีกทั้งสมาชิกของกลุมทุกคน
ยังมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ของตนเองในบรรยากาศทีเ่ปนทีย่อมรบัของบคุคลรอบขาง  โดยครู
เปนผูนาํเสนอความรูสรางบรรยากาศทีท่าํใหนกัเรยีนรูสึกเปนอสิระในการแสดงความคดิ  ชวยช้ีแนะ
ใหกําลังใจ  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  และแกไขพฤติกรรมของนักเรียนใหรูจักยอมรับ
ความสามารถและความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมถึงการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการอธิบายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ่ึงกนัและกนั ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีน  ดงัที ่  กอนซาเลส
(Gonzales  1994 : 84)  กลาววา   บรรยากาศที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
จะตองเปนบรรยากาศทีท่าํใหนกัเรยีนรูสึกสะดวกสบายในการแสดงความคดิไมเขมงวดเอาจรงิเอาจัง
จนเกดิความตงึเครยีด ฉะนัน้ครตูองจดับรรยากาศของชัน้เรยีนทีท่าํใหนกัเรยีนมคีวามรูสึกเปนอิสระ
เปนบรรยากาศที่สงเสริมใหมีการสํารวจ สืบคน ใหเหตุผล และส่ือสารกัน  ซ่ึงการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันนี้สมาชกิภายในกลุมมคีวามรวมมอืใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานการเรียน  
โดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาและมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียน จะชวยอธิบาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถต่ํากวาซึ่งอาจจะยังไมเขาใจเนื้อหา
ของบทเรยีนใหมคีวามเขาใจในเนือ้หาของบทเรยีนมากยิง่ขึน้  สอดคลองกบัผลการวจิยัของมลูเรียน
(Mulryan  1992 , อางถึงใน พิมพฤทธิ์  เที่ยงภักดิ์ 2539 : 72) ที่พบวา  นักเรียนมีความกระตอืรือรน
ตอการแกปญหา  และมสีวนชวยเหลือกนัเองในการเรยีนรูเนือ้หา  นกัเรยีนในกลุมเกงมกีารตอบสนอง
ที่ดีตอการเปลี่ยนกลุมในการทํางาน  สวนนักเรียนในกลุมออนสามารถเรียนรูเนื้อหาไดดีขึ้น
และยงัสอดคลองกบัผลการวจิยัของรอส  (Ross  1995 : 125 – 140 , อางถงึใน ปราณ ี จงศร ี 2545 : 81)
ที่ไดศึกษาผลยอนกลับของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมอืแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิก์บัการเรยีนแบบปกติ
ในวิชาคณิตศาสตร    ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  มีผล
ยอนกลบัในดานการใหความชวยเหลือกนัในกลุม เกดิทกัษะกระบวนการคดิเพือ่แกปญหาใหตนเอง
และเพือ่นเพิม่ขึน้  และสงเสรมิใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในตนเองอีกดวย   ดังที่  สลาวิน
(Slavin  1990 , อางถึงใน ปราณี  จงศรี  2545 : 47 - 48 ) ไดใหขอคิดเห็นไววา  การเรียนดวยเทคนิค
การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกนั นกัเรยีนจะเสนอความคดิภายในกลุม   มีการทํางานรวมกัน    ทําให
บรรลุเปาหมายและความสาํเรจ็ของกลุม    ซ่ึงสามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสมาชกิทกุคน
ภายในกลุมได  สอดคลองกับแนวคิดของจอยซ และ วีลล (Joyce and Wiel 1986 , อางถึงใน  สุริยะ
แสงสุทธิ  2541 : 57)  ไดกลาววา  เทคนคิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเปนเทคนคิทีจ่ะชวยพฒันา
ผูเรียนทัง้ในดานสตปิญญาและดานสังคม  ทั้งนี้เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคมยอมมีความสัมพันธ
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อันดีระหวางตนเองกับผูอ่ืน  ซ่ึงสามารถพฒันาไดโดยใชเทคนคิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั
นอกจากนี้เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญา  ใหเกิด
การเรยีนรูจนบรรลถึุงขดีความสามารถสงูสดุได โดยมเีพือ่นในวยัเดยีวกนัเปนผูคอยแนะนาํชวยเหลือ
ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกันยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอน  และยัง
สอดคลองกบังานวจิยัของนลิน ี ทหีอคาํ  (2541 : บทคดัยอ) ทีว่จิยัเรือ่ง  ผลของการเรยีนแบบรวมมอื
ทีม่ตีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรือ่ง โจทยปญหา และเจตคตติอวชิาคณติศาสตร   ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร  เรือ่งโจทยปญหาสงูกวานกัเรยีนทีเ่รยีนโดยไมใชวธีิการเรยีน
แบบรวมมือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และสอดคลองกับผลการวิจัยของศรีภรณ
ณะวงศษา  (2542 : บทคัดยอ , 53 )  ที่วิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
กลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  และแบบกลุมการแขงขัน (TGT)  และการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)    และแบบ
กลุมแขงขัน (TGT)    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมอืครอูยางมีนยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั    0.01    อีกทัง้ยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ     ปราณ ี จงศรี
(2545 : บทคดัยอ)     ทีไ่ดศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร  เรือ่ง โจทยปญหา
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 ทีส่อนดวยวธีิสอนแบบรวมมอืกนั  วธีิสอนแบบ Missouri  และ
วธีิสอนตามคูมือครู   ผลการวจิยัพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  ทีส่อนดวยการเรยีน
แบบรวมมอืกนั  วธีิสอนแบบ  Missouri  และวธีิสอนตามคูมอืครแูตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน    และวิธีสอนแบบรวมมือกัน
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนสูงที่สุด  นอกจากนี้
จากขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)   และเทคนคิกลุมแขงขนั
(TGT)  นกัเรยีนยงัมโีอกาสทีจ่ะไดรับรูผลการเรยีนของตนเองในการทดสอบและการแขงขนัทกุครั้ง
ในขั้นตอนของการประเมินผลการเรียนรู  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรนในการเรียนและมี
ความพยายามทีจ่ะทาํคะแนนใหดขีึน้  สอดคลองกบัแนวความคดิของสรุพล   พยอมแยม  (2544 : 20)
ที่กลาววา  การเรยีนรูทกุประเภทมโีอกาสทีจ่ะไดรับผลสําเรจ็หรอืประสบความลมเหลวไดเทาๆ กนั
การไดรับรูผลจะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น  การรูผลของขอผิดพลาดจะชวยใหผูเรียนแกไข
ขอบกพรองไดถูกตอง  และถารับรูผลสําเร็จก็สามารถนําความสําเร็จหรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรู
คร้ังกอนไปใชในการเรียนรูครั้งตอไป
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2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ที่
ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)
หลังการเรยีนสูงกวากอนการเรยีน   อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  โดยกอนการจัดการเรียนรู
มีนักเรียนรอยละ 87.50 มีความสามารถอยูในระดับตองปรับปรุง และมีนักเรียนรอยละ  12.50 มี
ความสามารถอยูในระดบัผาน  สวนหลังการจดัการเรยีนรูนกัเรยีนทกุคนไดรับการพฒันาความสามารถ
โดยพฒันาเปนระดบัดมีากรอยละ 87.50   และเปนระดบัดรีอยละ 12.50 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)     และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
เปดโอกาสใหผูเรยีนไดซักถาม  แสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัภายใน
กลุม  ในการตอบคาํถามจากโจทยปญหาหรอืสถานการณทางคณติศาสตรเกีย่วกบั   ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     และเขยีนแสดงแนวคดิโดยการแปลจากปญหาหรือสถานการณไปเปน
ประโยคสญัลักษณเพือ่นาํไปสูคาํตอบ    เมือ่เกดิปญหาหรือไมเขาใจบทเรียนผูเรียนจะอธิบายและ
สอนกันเอง  เนื่องจากนักเรียนอยูในวัยใกลเคียงกัน  การสื่อสารและภาษาที่นักเรียนพูดกันนั้น
สามารถสื่อความเขาใจกันไดดีและเขาใจมากกวาครู   ดังที่ยัง  (Young  1972 : 603)  ไดกลาววา
การเรียนรูส่ิงตางๆ จากกันและกันของผูเรียนซ่ึงอยูในวัยเดียวกันยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่
เขาใจงายกวาครผููสอน    นอกจากนี้     นักเรียนยังไดมีโอกาสพัฒนาพฤติกรรมการปฏบิตังิานกลุม
ในดานการแสดงความคิดเห็น  การรับฟงความคิดเห็น  การใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม
ความรับผิดชอบตองานในกลุม  การยกยองใหกําลังใจ  ทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจใน
การแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณติศาสตรดขีึน้  อีกทัง้ยงัไดเรยีนรูและไดปฏิบตัเิปนขัน้ตอน
ดวยตนเองผานการทํากิจกรรมกลุม   การทดสอบรวมถึงการแขงขัน  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูโดย
ผานกจิกรรมทีห่ลากหลายจงึทาํใหนกัเรยีนมคีวามสามารถในการสือ่สารสงูขึน้  ซ่ึงสอดคลองกับ
สลาวิน   (Slavin 1983 : 1)  ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือสมาชิกจะตองมีการติดตอปฏิสัมพันธ
กันโดยตรง  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกันและกัน  และสอดคลองกบั  ฮอยเลส
(Hoyles 1985 : 206-207 ,  อางถึงใน สมเดช บญุประจกัษ  2540 : 44)    ทีก่ลาววา     การพูดเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนเกิดความรู เรียนรูวิธีการคิด   และมีความชัดเจนในสิ่งที่คิดอันเนื่อง
มาจากการมปีฏิสัมพนัธกบัเพือ่นในชัน้เรยีน การใหนกัเรยีนไดพดูอภปิรายทาํใหเกดิการผสมผสาน
ความรูไดอยางด ี แตละคนสามารถขยายแนวคดิของกนัและกนัชวยใหเกดิความชดัเจนในงานหรือ
กระบวนการทํางาน   สอดคลองกับงานวิจัยของ สมเดช บุญประจักษ (2540 : บทคัดยอ) ที่ไดทํา
การศกึษาการพฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตรของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 โดยใชการเรียนแบบ
รวมมือ ซ่ึงศักยภาพทางคณิตศาสตรประกอบดวยความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถ
ในการใหเหตผุล      และความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร   ผลการศกึษาพบวา ศกัยภาพ
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ทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา การใหเหตผุล    และการสือ่สารทางคณติศาสตรหลังการทดลอง
กับกอนการทดลองของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และศักยภาพ
ทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยศักยภาพทางคณติศาสตรของกลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุม     สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรี
ขันเชื้อ (2545 : 119)  ที่ไดทําการวิจัยโดยใชกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของ
นักเรียน โดยทําการวจิยัเร่ือง  การพฒันาชดุการเรยีนคณติศาสตร เร่ือง ตรรกศาสตรเบือ้งตน  โดยใช
กระบวนการกลุม  เพือ่สงเสรมิทกัษะการสือ่สารของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่4    ผลการวจิยัพบวา
ความสามารถในการสื่อสารแนวความคิดโดยใชทักษะการพูด และการเขียนของนักเรียน ภายหลัง
จากการเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองตรรกศาสตรเบื้องตน โดยใชกระบวนการกลุม
เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  สูงกวาเกณฑของสมมตฐิานทีต่ัง้ไว
รอยละ 70    และยังสอดคลองกับแนวความคิดของจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson
1990 : 235-237) ที่กลาววา  การเรยีนเปนกลุม  ผูเรียนมโีอกาสสรางความรวมมอืในการสือ่สารไดอยาง
มปีระสิทธิภาพ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดซึง่กนัและกนัจะทาํใหนกัเรยีนไดวเิคราะห
ปญหาและเลอืกยุทธวิธีแกปญหารวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ   การทํางานรวมกัน    นักเรียนจะเพิ่ม
ความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรเปนการสนับสนุนใหเกิดความรู มโนทัศน
กระบวนการและยุทธวิธีทางคณิตศาสตร  นอกจากนั้นนักเรียนทีท่าํงานรวมกนัในกลุม    มแีนวโนม
ทีจ่ะชอบความคดิในการแกปญหาของคนอืน่  ทาํใหเกดิความรูในระดบัสงูและตระหนกัในคณุคา
ของตนเอง

3. ความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3  ทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกัน
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  นักเรียนเห็นดวยระดับมากใน
ทกุดาน  โดยดานบรรยากาศในการเรยีนรูเปนลําดบัที ่ 1  ซ่ึงนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วาการเรยีนรูแบบ
รวมมอืกนัทาํใหนกัเรยีนมกีารชวยเหลือกนัในกลุม  มโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม    ทําให
นกัเรยีนรูสึกสนกุในการทาํกจิกรรม ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา  ในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  ครใูห
ความเอาใจใส ดูแล แนะนํา  และใหความชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยการสังเกตและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม รวมถึงสรางความเขาใจในเนื้อหากอนการทํากิจกรรมกลุม  นักเรียน
มีปฏิสัมพนัธกบัครแูละเพือ่น      ในการจดักจิกรรมการเรียนรูนักเรียนตองทํากิจกรรมรวมกันเปน
กลุม โดยจัดกลุมแบบคละความสามารถ และเริ่มทํากิจกรรมกลุมโดยรวมกันศึกษาใบความรู
และอธิบายทําความเขาใจเนื้อหาที่ไดจากใบความรู โดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาและมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียน จะชวยอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหกับนักเรียนที่มี
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ระดับความสามารถต่ํากวาซ่ึงอาจจะยังไมเขาใจเนือ้หาของบทเรยีน  ใหมคีวามเขาใจในเนือ้หาของ
บทเรยีนมากยิง่ขึน้     หลังจากนัน้แตละกลุมกช็วยกนัทาํแบบฝกหดัจากใบงานโดยแสดงความคดิเหน็
รวมกนั   เปดโอกาสใหทกุคนในกลุมไดแสดงความคดิเหน็ บรรยากาศในการเรยีนรูจงึเปนบรรยากาศ
แหงความเปนกันเอง และบรรยากาศแหงการพึ่งพาอาศัยกัน  ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคดิของเดวดิสัน
(Davidson 1992 : 104 – 106)  ที่ไดกลาววา  ในการเรียนแบบรวมมือกัน  นักเรียนจะมีโอกาสทํางาน
รวมกันมากขึ้น  ทําใหบรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง  นักเรียนเรียนดวยความสบายใจ  ไม
เครียดและมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้
มีลักษณะเดนที่ทําใหผูเรียนไดประโยชนจากเพื่อน  ไดประสบการณในการแกปญหาหลายๆ ดาน
มีการถายโยงการเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ขยายความรูใหเพื่อน  ทําใหบรรยากาศในการเรียนเต็มไป
ดวยมิตรภาพและความรวมมอืของสมาชกิในกลุม  เกดิความสนกุสนานในการเรยีน    และสอดคลอง
กบังานวิจัยของ วัสริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร เร่ืองเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวย
การเรียนแบบรวมมือกันกับการสอนตามคูมือครู  ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็นตอการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน   พบวา นักเรียนสวนมากชอบการเรียนแบบรวมมือกัน เพราะมี
ความสนุกสนาน    ไดชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ     ทําใหพวกเขามี
ความกระตอืรือรนในการเรยีนและเกดิความมั่นใจในตนเอง  อีกทัง้ยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ  ปราณี
จงศร ี (2545 : บทคดัยอ)     ไดศกึษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร  เร่ือง โจทย
ปญหา ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่ 6 ทีส่อนดวยวธีิสอนแบบรวมมอืกนั  วธีิสอนแบบ Missouri
และวธีิสอนตามคูมอืครู  ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน พบวา นักเรียนชอบการเรียน
เปนกลุม  ไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน    เพื่อนในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ทําใหบรรยากาศ
การเรียนอบอุนและสนุกสนาน

สําหรับดานที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 2 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู  เมือ่พจิารณาเปนรายขอ  พบวา  การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัชวยใหการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรนาสนใจ ไมนาเบื่อ นักเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนกลุม  ไดแสดง
ความสามารถอยางเตม็ทีใ่นการทาํงาน   มคีวามรบัผิดชอบตอตนเองและตอกลุม  ไดรับรูผลการเรียน
ของตนเองซึ่งมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมอืกนั นกัเรยีนไดเรียนรูจากการทาํกจิกรรมกบัเพือ่นในกลุมมากกวาการไดรับความรูจากการถายทอด
ของครูเพียงฝายเดียว    โดยการทํากิจกรรมในขั้นตอนตางๆ เชน การทบทวนความรูเดิม  การศึกษา
ใบความรูและทําแบบฝกหัดจากใบงานรวมกับเพื่อนในกลุม การอธิบายแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ่ึงกนัและกนัทาํใหเกดิความเขาใจมากขึน้ การทาํแบบทดสอบยอยหรือการแขงขัน
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ตอบปญหาดวยตนเอง  รวมทั้งไดตรวจผลงานและรับทราบผลการทดสอบและผลการแขงขันของ
ตนเอง  และนํามาคิดคะแนนพัฒนาเพื่อตัดสินวากลุมของตนประสบความสาํเรจ็และไดรับรางวลั
หรือไม  ทาํใหนกัเรยีนไดมโีอกาสเรยีนรูจากกจิกรรมทีห่ลากหลาย  เกดิความตืน่เตนและกระตือรือรน
ในการเรียน สอดคลองกับรุง  แกวแดง  (2541 : 29) ไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ควรมีกิจกรรมหลากหลายสนุกสนาน  จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและการใหโอกาสนักเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมจะทําใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข      นอกจากนี้ในระหวาง
การจัดการเรียนรู  ครูผูสอนยังมีสวนชวยช้ีแนะ ใหกําลังใจ   คอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุม
และปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสมในเรือ่งของการแสดงความคดิเหน็ การรบัฟงความคดิเหน็
การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม  ความรบัผิดชอบตองานในกลุม และการยกยองใหกําลังใจ
ตลอดเวลาทีจ่ดัการเรยีนรู   สอดคลองกบัแนวความคดิของ วชัรา  เลาเรยีนด ี( 2545 : 166)   ทีก่ลาววา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันไมใชเปนการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติที่
ครูใชเปนประจาํ  แตจะตองเปนการเรยีนรูรวมกนัอยางจรงิจงัของสมาชกิกลุมทกุคน  ครจูะตองตดิตาม
ดแูลการเรยีนรูและปฏบิตังิานกลุมของนกัเรยีนตลอดเวลา  ใหทกุคนรบัผิดชอบตอผลงานของตนเอง
และของกลุม    ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ชวยเหลือพึ่งพากัน  ยอมรับกันและกัน
รวมทัง้ชวยเหลือเพือ่นสมาชกิใหสามารถเรยีนรูไดตามวตัถุประสงคทีก่าํหนด  และยงัสอดคลองกับ
งานวจิยัของรชัน ี มณโีกศล  (2540 : บทคดัยอ) ทีศ่กึษาเรือ่ง ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ความรบัผิดชอบ
และความคงทนทางการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง การหาร
ที่เรียนโดยวิธีการเรยีนแบบรวมมอื   ผลการวจิยัพบวา   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่เ รียนดวยวิธีสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      และความรับผิดชอบตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการเรียน
แบบรวมมือหลังการทดลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั 0.05  นอกจากนีก้ารจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัมกีารตรวจผลงานของนกัเรยีน ใหขอมลู
ยอนกลบัทนัท ี ทาํใหนกัเรยีนไดรับรูผลการเรยีนของตนเอง  ซ่ึงมสีวนชวยพฒันาการเรยีนรูใหดขีึน้
เนือ่งจากในการจดัการเรยีนรูในทกุแผน  จะตองมกีารคดิคะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนําไปเทียบ
กับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล      และมอบรางวัลใหกลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด  ดังนั้น
นกัเรยีนจงึรับรูผลการเรยีนของตนเองในทกุแผนการจดัการเรยีนรู  และพยายามทีจ่ะพฒันาการเรยีนรู
ของตนเองเพือ่ใหกลุมมคีะแนนพฒันาสงูสดุเพือ่จะไดรับรางวัล  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุรพล
พยอมแยม  (2544 : 20) ที่กลาววา  การไดรับรูผลการเรียนจะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น      
การรูขอผิดพลาดจะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตอง  และถารับรูผลสําเรจ็กส็ามารถนาํ
ความสาํเรจ็จากการเรยีนรูไปใชในการเรยีนรูคร้ังตอไป   สวนการไดรับการเสริมแรง  เชน รางวัล
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คําชมเชย  จะมีผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนรูที่ไมไดรับการเสริมแรง
ผูถายทอดจําเปนตองหาสิ่งเสริมแรงแกผูเรียนใหมากที่สุด

สําหรับดานการจดักจิกรรมการเรยีนรูนกัเรยีนเหน็ดวยมากเปนลําดบัที ่ 3  และเมือ่พจิารณา
เปนรายขอ พบวา  นกัเรยีนเหน็ดวยมากในทกุขอ  เรยีงตามลาํดบั คอื นกัเรยีนรูจกัรบัฟงความคดิเหน็
ของผูอ่ืน  ไดเรียนรูและลงมอืปฏิบตั ิไดรวมมอืกนัทาํงานกลุมเพือ่ใหงานประสบความสาํเรจ็    รูจัก
ยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถ  ไดรวมกันแสวงหาความรูและหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเอง
ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก    ในระหวางการปฏบิตักิิจกรรมกลุม นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบาย และ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัภายในกลุม นกัเรยีนทกุคนจงึมบีทบาทเปนทัง้ผูฟงและผูพดู  เมือ่นกัเรียน
คนหนึ่งเปนผูพูด นักเรียนคนอื่นๆ จะเปนผูฟง  ถามีการพูดแทรกกัน  ผูที่เปนประธานกลุมจะเปน
ผูจดัลําดบัการพดูและบอกใหผูทีพ่ดูแทรกฟงแลวจงึเปดโอกาสใหพดูภายหลงั  สําหรับการรวมกัน
แสวงหาความรูและหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเอง  นกัเรยีนเหน็ดวยมากแตอยูในลาํดบัสุดทาย
อาจเปนเพราะวา ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูครูไมไดเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดแสวงหาความรูจาก
แหลงความรูอ่ืนๆ เนือ่งจากธรรมชาตขิองวชิาคณติศาสตรนกัเรยีนตองเกดิความเขาใจในความคิด
รวบยอดของเรื่องนั้นๆ ใหถูกตอง  โดยการศึกษาจากเนื้อหาที่ครูกําหนดใหจากใบความรู  แลวจึง
ฝกทักษะโดยการทําแบบฝกหัดจากใบงาน  เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาภายในกลุมของตน
จงึทาํใหนกัเรยีนเกดิความรูสึกวาไมไดแสวงหาความรูและไมไดคดิแกปญหาดวยตนเอง  สอดคลองกบั
แนวความคิดของวลัลภา  อารรัีตน  (2532 : 29) ทีก่ลาวถึงหลักการสอนคณติศาสตรวา  การสอน
คณติศาสตรนัน้  นกัเรยีนจะตองเขาใจความคดิรวบยอดกอนแลวจงึฝกทกัษะโดยการทาํแบบฝกหดั
เพือ่เพิม่พูนประสบการณ  อันจะนําไปสูการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวคดิ
ของ สลาวนิ  (Slavin  1995 : 56)  ทีก่ลาววา  การเรยีนดวยเทคนคิการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั  นกัเรียนจะ
เสนอความคิดภายในกลุม  มีการทํางานรวมกัน ทําใหบรรลุเปาหมายและความสําเร็จของกลุม ซ่ึง
สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของสมาชกิทกุคนภายในกลุมได และสอดคลองกบัแนวคดิของ
อาซทและนิวแมน  (Artzt   and  Newman  1990 : 448 – 449) ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปน
แนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามี
ความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว   ดังนั้น      สมาชิกในกลุมตอง
ชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน  ครูผูสอนคอยใหความชวยเหลือ  ช้ีแนะแหลง
ขอมูล  และจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดตามความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่

4. ผลจากการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมของนกัเรยีน ทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรู
แบบรวมมอืกนัเทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)  และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) เกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็น  การรับฟงความคิดเห็น  การใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม  ความรับผิดชอบตองาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



191

ในกลุม และการยกยองใหกําลังใจ ในภาพรวมพบวา   นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏบิตังิานกลุมอยูใน
ระดบัด ี    โดยพฤตกิรรมความรบัผิดชอบตองานในกลุมมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินอยูในลําดับที่ 1   
ซ่ึงผลการประเมินโดยครูอยูในระดับดีมาก  และผลการประเมินโดยนักเรียนอยูในระดับดี โดย
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกลุม ใหความรวมมือกับกลุมใน
การทาํงาน  ไมทิง้งานหรือละเลยในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ รักษาเวลาการทํางานตามกําหนด  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมกลุมทุกครั้ง  ครูจะใหนักเรียนทบทวนบทบาทของตนเอง
เกีย่วกบัหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตองานกลุม และใหนกัเรยีนแตละกลุมแบงหนาทีค่วามรบัผิดชอบ 
ซึ่งประกอบดวย ประธาน  เลขา และผูรวมงาน โดยประธานเปนผูเร่ิมอภปิรายประเดน็คาํถาม  ให
สมาชกิในกลุมพดูคุยแสดงความคิดเห็นของตนเพื่อแกปญหาและตอบคาํถาม    สวนเลขามหีนาที่
เขียนตอบคําถามและเขียนแสดงวิธีแกโจทยปญหาตามที่เพื่อนในกลุมบอก ผูรวมงานในกลุมชวย
ตรวจสอบความถกูตองในขณะทีเ่ลขาเขยีน  และแกไขขอบกพรองจนกวาสมาชกิในกลุมสวนใหญจะ
แสดงทาทียอมรับผลงานของกลุม ซ่ึงอาจจะแสดงโดยการพยักหนา  ยิ้ม  หรือบอกใหเอามาสงครู  
เมื่อมีนักเรียนในกลุมบางคนที่ยังไมเขาใจ  สมาชิกในกลุมก็จะชวยกันอธิบายใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน   เพราะนักเรียนแตละคนจะตองนําความรูและความเขาใจนั้นมาใชในการทดสอบหรือ
การแขงขนั  ซ่ึงกลุมจะประสบความสาํเรจ็และไดรับรางวลัหรือไมขึน้อยูกบัการยอมรบักนัและกัน 
การพึง่พาอาศยักนัภายในกลุมของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตองานของกลุมและงานของ
ตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกบัแนวความคดิของ  จอหนสัน (Johnson  1984 : 38, อางถงึใน ทวิาพร อุณยเกยีรต ิ
2547 : 34 - 35)  ทีก่ลาววา  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันมีพื้นฐานอยูบนความสัมพนัธแบบพึ่งพา
อาศัยกันทางบวก สมาชิกทั้งกลุมมีเปาหมายรวมกันและทุกคนตองพรอมใจกันที่จะทําใหสมาชิก
ทุกคนของกลุมไดแสดงความสามารถอยางเทาเทียมกัน  ซ่ึงสมาชิกแตละคนตองมีความรับผิดชอบ
ตอผลงานของตนเองและของกลุมไมใชแอบแฝงมีช่ือรวมในงานกลุมโดยไมมีบทบาทใดๆในกลุม
และสมาชิกในกลุมทุกคนมีโอกาสไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมหลายๆ ดาน เชน ความเปนผูนํา
การสื่อสาร   การรวมมือกับผูอ่ืน  และทักษะการจัดการ โดยครูจะเปนผูคอยสังเกต วิเคราะห
การทํางานรวมกัน และใหขอมลูยอนกลบัเพือ่ใหกลุมทาํงานไดดขีึน้  แตในกลุมแบบเดมิมกัไมเนน
กระบวนการแตเนนทีผ่ลงาน สวนผลการประเมนิดานอืน่ๆ มคีวามสอดคลองกนัในระดบัดทีัง้จาก
การประเมนิโดยครูและการประเมนิโดยนกัเรยีน       ไดแก  ดานการแสดงความคดิเหน็ โดยนกัเรยีน
มีสวนรวมในการตอบคําถามของกลุมหรือในสวนของตนเอง  เสนอความคิดเห็นพรอมเหตุผล
ประกอบ  พูดสนับสนุนความคิดเห็นของผูอ่ืน  อธิบายในสิง่ทีต่นเขาใจใหเพือ่นฟง  ดานการรบัฟง
ความคิดเห็น  นักเรียนรับฟงความคดิเห็นของเพือ่นอยางมเีหตผุล  ไมพดูขดัจงัหวะขณะทีเ่พือ่น
อธิบายบทเรียน  คอยกระตุนและใหกําลังใจเพื่อนใหสามารถแสดงความคิดเห็นได   และยอมรับ
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ผลงานของสมาชิกในกลุม    ดานการใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม นกัเรยีนเสยีสละแบงปน
อุปกรณ เชน เครือ่งเขยีนทีใ่ชในการทาํงานกลุม  ชวยอธิบายบทเรยีนใหเพือ่นในกลุมฟง  ใหขอมลู
และขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอกลุม  ชวยตรวจสอบความถกูตองและความสมบรูณของงานในกลุม  
ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา   การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัในการวจิยัคร้ังนี ้ครูเนนใหนกัเรยีนชวยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในการอธบิาย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รับฟงความคดิเหน็ ยอมรบักันและกัน     ใช
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ในการทาํงานทั้งของตนเองและของกลุมดวยความรับผิดชอบตอ
หนาทีข่องตนตามทีไ่ดรับมอบหมายจากกลุม  นอกจากนี้ ในขณะทีน่กัเรยีนปฏบิตังิานกลุม  ครยูงัคอย
ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม   รวมถึงการใหความชวยเหลือ
นักเรียนแตละกลุมเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน   ซ่ึงตางจากการแบงกลุมทํากิจกรรมทีใ่ชกนัแบบเดมิ
ทีค่รจูะปลอยใหนกัเรยีนปฏิบตังิานกลุมและแกไขปญหากนัเอง สอดคลองกับแนวคิดของ จอหนสัน
และคณะ (Johnson, Johnson & Holubec  1987  ,  อางถึงใน  วชัรา  เลาเรยีนด ี     2545 : 166)  ทีก่ลาวถึง
ลักษณะสาํคญัของการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัไววา สมาชกิจะรบัผิดชอบตอกลุมรวมกนั  ชวยกนั
ปฏิบตังิานที่ไดรับมอบหมายจนสาํเรจ็   โดยมเีปาหมายรวมกนัหรือมเีปาหมายเดยีวกนั    มกีารแบงปน
แลกเปลีย่นขอมูลและสื่อวัสดุอุปกรณ สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธกัน  รวมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตองาน    และทํางานอยางเต็มความสามารถ  สมาชิก
กลุมมีทักษะการทํางานกลุม  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน   และยงัสอดคลองกบัแนวความคดิของ
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and  Johnson  1990  :  235 - 237)   ที่กลาววา   การเรียนรูแบบ
รวมมือกันใชไดเปนอยางดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร มโนทัศนและทักษะทางคณิตศาสตร
สามารถเรยีนไดดใีนกระบวนการทีเ่ปนพลวตัร (Dynamic Process) ทีผู่เรียนมสีวนรวม     การเรียน
คณิตศาสตรเปนลักษณะที่ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมมากกวาที่จะคอยรับความรูจากครูผูสอน 
การทํางานรวมกันของนักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรเปน
การสนับสนุนใหเกิดความรู  มโนทัศน กระบวนการและยุทธวิธีทางคณิตศาสตร       นอกจากนี้
ผูวจิยัยงัพบวา พฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมของนกัเรยีนในดานการยกยองใหกาํลังใจอยูในระดบัดี
แตมคีาเฉลีย่ผลการประเมนิเปนลําดบัสุดทาย  โดยคาเฉลีย่ผลการประเมนิพฤตกิรรมแตละประเดน็
เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ใหความสนิทสนมและเปนกันเองกับเพื่อนทุกคน  สนับสนุน
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมดวยการพูดหรือการพยักหนา  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 
และใหกําลังใจเพื่อนที่ไมเขาใจบทเรียนดวยคําพูดหรือสีหนาทาทาง   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
ในระหวางการทาํกจิกรรมกลุมในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั ครูไมไดเนนใหนักเรียนที่เขาใจ
บทเรียนมากกวาชวยเหลือเพื่อนที่ยังไมเขาใจโดยใชคําอธิบายที่นุมนวลสรางกําลังใจในการเรียน  
รวมทั้งใชสีหนาทาทางที่แสดงถึงความปรารถนาดีและจริงใจที่จะทําใหเพื่อนเขาใจในบทเรียน
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อยางแทจริง  ทําใหนักเรียนแตละคนใหความสนใจกับงานและผลของงานมากกวาที่จะสนใจ
เสริมแรงหรือใหกําลังใจซึ่งกันและกัน   สอดคลองกับแนวคิดของสุรพล   พยอมแยม   (2544 : 140)
ที่กลาววา  ความพึงพอใจที่ไดรับการปฏิบัติหรือไดสัมผัสกับกิริยาทาทางของผูอ่ืนถือเปนรางวัล
หรือแรงเสรมิทีจ่ะเปนตวักระตุนใหกระทาํพฤตกิรรมอยางหนึง่อยางใดซ้าํอกี โดยคาดหวงัวาจะไดรับ
การปฏิบัติที่พึงพอใจนั้นตอมา  ซ่ึงกิริยาทาทางและการปฏิบัติดังกลาวเรียกวา แรงเสริมทาง
สังคม  มีการแสดงออกได 2 ลักษณะ คือ  การแสดงออกเปนคําพูด  เชน คําชม  คํายกยอง  และ
การแสดงออกโดยใชกิริยาทาทาง เชน การพยักหนา  การสัมผัสรางกาย  การใชสายตามอง เปนตน    
ซ่ึงการใชแรงเสริมทางสังคมใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น ผูใชจะตองแสดงออกดวยความจรงิใจ  
เพราะถาหากเปนการเสแสรง  นอกจากจะไมไดผลแลวอาจทําใหเกิดผลเสียตามมาอีกดวย

ขอเสนอแนะ

จากการวจิยัครัง้นี ้  ผูวจิยัมขีอเสนอแนะทีเ่หน็วานาจะเปนประโยชนตอการจดัการเรยีนรู
และการศึกษาครั้งตอไป  ซ่ึงประกอบดวย  ขอเสนอแนะทั่วไป  ในการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมอืกนัไปใช  และขอเสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังตอไป ดงันี้

ขอเสนอแนะเพือ่นาํผลการวจัิยไปใช
1.  จากผลการวิจัยที่พบวา      ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปที ่3   ทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   และเทคนคิกลุม
แขงขัน (TGT)     หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน     ดังนั้น    สถานศึกษาควรสงเสริมใหครู
มีความรูความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูเทคนิคดังกลาวและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปนกลุมยอยเพื่อใหครูมีโอกาสไดฝก
ปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหครูเกิดทักษะการจัดการเรียนรูมากกวาวิธีอ่ืน

2.   จากผลการวจิยัทีพ่บวา  ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปที ่ 3   ทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD)   และ
เทคนคิกลุมแขงขนั (TGT)     หลังการเรยีนสงูกวากอนการเรยีน     ดงันัน้  ครูผูสอนควรใหความสําคัญ
กบัการสือ่สารทางคณติศาสตรของนกัเรยีนทัง้ในการพดูและการเขยีน  โดยใชการจดักจิกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือกัน ที่ครูคอยดูแลแนะนํานักเรียนใหตอบคําถามจากโจทยปญหาหรือสถานการณ
ทางคณติศาสตรเกีย่วกบั    ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให     ส่ิงที่โจทยตองการทราบ     และเขยีนแสดงแนวคดิ
โดยการแปลจากปญหาหรือสถานการณไปเปนประโยคสัญลักษณเพื่อนําไปสูคําตอบ เพื่อเปน
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การเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สํารวจแนวคิด  อธิบายแนวคิดกันในกลุม  
ซ่ึงเปนการสงเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรโดยตรง

3.  จากผลการวิจัยที่พบวา   นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคือ
ดานบรรยากาศในการเรียนรู   ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู แสดงใหเหน็วา   วธีิการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั        เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)   
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  เปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
ครูจึงควรนําไปใชกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรและทดลองใชกับรายวิชาและเนื้อหาอื่นๆ 
โดยอาจใหนักเรียนไดเปลี่ยนกลุมบาง    เพื่อใหนักเรียนไดหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและมี
ปฏิสัมพันธกันอยางทั่วถึง   นอกจากนั้น     เนื่องจากผลการวิจัยพบวานักเรียนตองการการบาน 
ครูจึงควรใหการบานแกนักเรียน    เพื่อฝกความสามารถในการแกปญหาดวยตนเองและยังเปน
การเพิ่มประสบการณในการเรียนรูใหกบันกัเรยีนอกีดวย

4.  จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมในดานการยกยอง
ใหกาํลังใจอยูในระดบัดแีตมคีาเฉลีย่ผลการประเมนิเปนลําดบัสดุทาย  และมปีระเดน็ยอยคือการให
กําลังใจเพื่อนที่ไมเขาใจบทเรียนดวยคําพูดหรือสีหนาทาทางอยูในลาํดบัสุดทายทัง้จากการประเมนิ
โดยครแูละนกัเรยีน  ดงันัน้ในขณะทีน่กัเรยีนทาํงานกลุม  ครคูวรชีแ้นะใหนกัเรยีนแตละกลุมยอมรับ
ความสามารถซึง่แตกตางกนั   และใหนกัเรยีนรูจกัยกยองหรอืใหกาํลังใจกนับอยๆ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ครูควรกระตุนใหนักเรียนที่เขาใจบทเรียนมากกวาชวยเหลือเพื่อนที่ยังไมเขาใจโดยใชคําอธิบายที่
นุมนวลสรางกําลังใจในการเรียน รวมทั้งใชสีหนาทาทางที่แสดงถึงความปรารถนาดีและจริงใจที่จะ
ทําใหเพื่อนเขาใจในบทเรียนอยางแทจริง

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
1.  ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาหรือ

เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  ระหวางการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

2.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาและ
การสือ่สารทางคณติศาสตรของนกัเรยีน     เชน    บรรยากาศในหองเรยีน   ส่ือการเรยีนรู   พืน้ฐาน
ความรูทางคณติศาสตร   พฤตกิรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน  เปนตน

3.  ควรมีการวิจัยที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันรวมกับวิธีสอนหรือ
เทคนคิการสอนอืน่ๆ เชน  เทคนคิ KWDL  เทคนคิ KWL - plus  และวธีิสอนแบบแผนผงัตนไม 5 ขั้น 
ในการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรหรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  เชน สาระการเรียนรู
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ภาษาไทย    สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน

4.  ควรมกีารวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู  เชน ชุดการสอน  บทเรยีนสาํเรจ็รูป
ศูนยการเรียนมาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ในขั้นตอนของการทํากิจกรรมกลุม
เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณการรวมมือกันศึกษา คนควา จากสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย

5.  ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ  เชน
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ความรับผิดชอบตอตนเอง
ความรวมมอืตอกลุม  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนตน
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และการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

วัลลภา  อารีรัตน.  การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา.  ขอนแกน : ภาควิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532.

วัสริน  ประเสริฐศรี.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันกับการสอน
ตามแนวคูมือครู.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

ศรีทอง  มีทาทอง.  “การทดลองวิธีสอนคณิตศาสตรที่มีกระบวนการสรางความคิดรวบยอดในเรื่อง
โจทยปญหาการคูณ  การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           ประสานมิตร, 2534.
ศรีภรณ  ณะวงศษา.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบ  TEAMS-GAMES-TOURNAMENT  แบบ  STUDENT TEAMS-
ACHIEVEMENT DIVISION  และการสอนตามคูมือครู.”  วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
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ศรีสมร   ประเสริฐศรี.  “การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

ศิริพร  รัตนโกสินทร.  “การสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่อง
อัตราสวนและรอยละ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  คูมือครูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 3.
                 พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534.
                  .  คูมือครูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2539.
                  .  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร :
              สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2544.
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล.  “การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยการสื่อสารแนวความคิด

เพื่อเพิ่มทักษะการแกปญหา.”  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการวิจัยและ-
พัฒนาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2540.

สมเดช  บุญประจักษ.  “การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชการเรียนแบบรวมมือ.”  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร-
ศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ประสานมิตร, 2540.

                  .  การเรียนแบบรวมมือ  [ออนไลน].  เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2548.  เขาถึงไดจาก
http://www.ripn-math.com/pdf/a24.pdf

สัทธา  สืบดา.  “การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

สามารถ  สุขาวงษ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรมการทํางานกลุมและ
ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวย
การสอนแบบโครงการ  โดยการใชการเรียนแบบรวมมือกับการสอนตามคูมือครู.”
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2537.
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สายฝน  เพ็งเภา.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรมการทํางานกลุม  และความคงทน
ในการเรียนรู กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชส่ิงชวยจัดมโนคติลวงหนาและการรวมมือกันเรียนรู.”  วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, 2542.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2.  “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ปการศึกษา 2545.”  ราชบุรี :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2, 2546.
(อัดสําเนา)

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  ก การวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน กลุมทักษะ
คณิตศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 2.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539.

                  .  ข  การประเมินผลในชั้นเรียน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอรรถการพิมพ, 2539.
                  .  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร :  ม.ป.ท. , 2540.
                  .  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
                   ลาดพราว, 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  ก โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน.

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , 2540.
                  . ข ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ.  กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพชวนพิมพ, 2540.
                  .  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพริกหวาน

กราฟฟค, 2542.
สํานักนายกรัฐมนตรี.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  ความสามารถของเยาวชนบน

เวทีโลก.  กรุงเทพมหานคร : พิมพดีจํากัด, 2543.
                  .  แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2559).  กรุงเทพมหานคร :  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545.
                  .  การศึกษาของคนไทย ป 2546.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท 21 เซ็นจูร่ี จํากัด,

2546.
สิริพร  ทิพยคง.  เอกสารคําสอนวิชา 158522 ทฤษฎีและวิธีสอนวิชาคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ :

ภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536.
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สุขจิตร  ตั้งเจริญ.  “การใชกลวิธีในการแกปญหาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.

สุนีย  เหมะประสิทธิ์.  “การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในการแกไขโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.”  ปริญญานิพนธการศึกษา -
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533.

สุรพงษ  วิชิต.  “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู.”  วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, 2539.

สุรพล  พยอมแยม.  จิตวิทยาพื้นฐานสําหรับการศึกษา.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2544.

สุริยะ  แสงสุทธิ.  “การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการคิดคํานวณโดยประมาณ
ดวยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ือง การบวก ลบ คูณ และหาร  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสีปลาด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิต-
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541.

สุวพร  เซ็มเฮง   และ สิริพร  ทิพยคง.  “โครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรในระดับนานาชาติคร้ังที่ 3.”  ศึกษาศาสตรปริทัศน  12, 2  (พฤษภาคม-
สิงหาคม  2540) : 28 – 34.

สุวร  กาญจนมยูร.  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร  ระดับประถมศึกษา เลม 3.  พิมพคร้ังที่ 3.
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.

สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา.  เรียนรูสูครูมืออาชีพ.  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพฯ : บริษัทที.พี.
พร้ินท จํากัด, 2544.

เสรี  ถุนนอก.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเมืองการปกครอง กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ระหวางการสอนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนแบบปกติ.”  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
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อรุณศรี  เหลืองธานี.  “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการเรียน
แบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.

อศิภรณ  อินทรมณี.  “การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
อัจฉราพร  ทรัพยแกว.  “การศึกษาผลของการมีสวนรวมในกระบวนการปฏิสัมพันธกลุมตอ
                  พัฒนาการ  ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณในหองเรียนแบบรวมมือ  วิชาสรางเสริม
                  ประสบการณชีวิตช้ันประถมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก  ก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ตารางที่  28  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
       องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน

แผนการจัดการเรียนรู คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย
แผนที่ 1 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 2 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 3 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 4 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 5 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 6 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 7 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 8 เทากับ 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 9 ระหวาง 0.67 – 1.00 เหมาะสม
แผนที่ 10 เทากับ 1.00 เหมาะสม

ตารางที่ 29  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
                     แบบทดสอบ ฉบบัที ่1(กอนเรยีน)  และฉบบัที ่2 (หลังเรยีน) ซ่ึงเปนขอสอบคูขนาน

      จากผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 คน

แบบทดสอบ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย
ฉบับที่ 1 (กอนเรียน) เทากับ 1.00 เหมาะสม
ฉบับที่ 2 (หลังเรียน) เทากับ 1.00 เหมาะสม

ตารางที่ 30  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
      เกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและความสามารถใน

                    การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  จากผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 คน

เกณฑการประเมิน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย
ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรและความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ระหวาง 0.67 – 1.00 เหมาะสม
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ตารางที่  31  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
       แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  จากผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 คน

แบบสอบถามความคิดเห็น คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย
ตอนที่ 1 แบบมาตราสวนประมาณคา
              ( Rating  Scale) จํานวน  15  ขอ ระหวาง 0.67 – 1.00 เหมาะสม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปด
              จํานวน 1 ขอ เทากับ  1.00 เหมาะสม

ตารางที่  32    คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
         แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  จากผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 คน

แบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุม คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย

ตอนที่ 1 แบบมาตราสวนประมาณคา
              ( Rating  Scale) จํานวน  20  ขอ  เทากับ  1.00 เหมาะสม

สูตรการคํานวณ

1. คาความยากงาย  (p)       (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 188)

p          =

เมื่อ  p  หมายถึง  คาความยากของคําถามแตละขอ
        R  หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
        N  หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

เกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80

R
N
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2. คาอํานาจจําแนก (r)     (มาเรยีม  นลิพนัธุ  2547 : 186)

เมื่อ  r        หมายถึง   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
        N        หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
        Ru        หมายถึง   จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง

                  Re       หมายถึง   จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
       เกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป   

3.   คาความเชื่อม่ัน  (Reliability)
3.1  ขอสอบแบบปรนัย   โดยใชวิธีการของคูเดอร  -  ริชารดสัน  จากสูตร  K.R. 20

(Kuder  Richardson 20)     (ประคอง  กรรณสตู  2538 : 42  ; พวงรตัน  ทวรัีตน 2543 :  123)   ดงันี้

rtt   =

 rtt       หมายถึง   คาความเชื่อมั่น หรือสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยง
 n     หมายถึง   จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ

             p     หมายถึง    สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบไดถูกตองในแตละขอ
 q     หมายถึง    สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบผิดในแตละขอ (q = 1 – p)

            2

tS   หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
3.2  ขอสอบแบบอัตนัย   โดยใชวิธีการของ Cronbach จากสูตร ∝ -  Coefficient

(ประคอง  กรรณสูต  2538 : 47 – 48 ;  พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 125 – 126)  ดังนี้

   =

เมื่อ  ∝           หมายถึง    สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
n             หมายถึง    จํานวนขอ

           2

iS∑           หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละขอ
                2

iS  หมายถึง    คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
                2

tS           หมายถึง                คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

r   =
2N
RR eu −

2
t

pqn 1
n 1 S

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠

∑

2

i
2

t

n S1
n 1 S

⎧ ⎫⎪ ⎪−⎨ ⎬− ⎪ ⎪⎩ ⎭
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4.  การตรวจสอบความสัมพันธ  ของแบบทดสอบกอนเรียน(Pre - test)  ฉบับที่ 1  และ หลังเรียน
(Post - test) ฉบับที่ 2  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบคูขนาน วามีคุณภาพเหมือนกันทุกประการหรือไม
โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน      (Pearson  product  moment  correlation)
(ชูศรี  วงศรัตนะ 2546 : 313 - 314)    ดังนี้

r  หรือ  ttr  หรือ

เมื่อ  r  หรือ          หรือ              หมายถึง  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร X กับตัวแปร Y
            หรือ  คาความเชื่อมั่น

N      หมายถึง  จํานวนคนในกลุม
    X∑      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนจากแบบทดสอบฉบับที่ 1
    Y∑      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนจากแบบทดสอบฉบับที่ 2
   XY∑  หมายถึง  ผลรวมของผลคูณของคะแนนจากแบบทดสอบฉบับที่ 1 

กับคะแนนจากแบบทดสอบฉบับที่ 2 เปนคูๆ ในรูปคะแนนดิบ
      2X∑   หมายถึง  ผลรวมของกาํลังสองของคะแนนจากแบบทดสอบฉบบัที ่1
      2Y∑   หมายถึง  ผลรวมของกาํลังสองของคะแนนจากแบบทดสอบฉบบัที ่2

การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ   (Test  of  significance)    (ชูศรี  วงศรัตนะ 2546 : 317)  
โดยใชสูตรการทดสอบคาที (t – test)   ดังนี้

r   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณได  หรือ คาความเชื่อมั่น
n   แทน  จํานวนขอมูลหรือจํานวนคน

  วิธีการทดสอบมีขั้นตอน ดังนี้
1) คํานวณคา  t  จากสูตร
2) เปด  Table  C  หาคา t  ที่  df  =  n – 2  ณ  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ คือ 0.05
3) เปรียบเทียบคา  t   ที่คํานวณไดกับคา  t  ที่เปดจากตาราง

3.1) ถา  t  คํานวณ  ≥  t  ตาราง  แสดงวา  คา r  ที่คํานวณไดมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ แปลความหมายไดวา  ตวัแปร 2 ตวันัน้มคีวามสมัพนัธกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

3.2) ถา  t  คํานวณ  <  t  ตาราง  แสดงวา  คา r  ที่คํานวณไดไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  แปลความหมายไดวา  ตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

xy
N XY X Yr

2 2 2 2N X ( X) N Y ( Y)

−∑ ∑ ∑=
⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −∑ ∑ ∑ ∑⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

r n 2t
21 r

−
=

−

ttr
xyr
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สถิติท่ีใชในการวิจัย

1. คาเฉลี่ย  (Mean)  คํานวณจากสูตร

X   =      X
n
∑

เมื่อ     X   แทน   คะแนนเฉลี่ย
X∑ แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

n แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
2.   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คํานวณจากสูตร

S.D.  =      
2 2n ( X)

n(n 1)
X −

−
∑ ∑

เมื่อ   S.D.     แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

2X∑   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง
2( X)∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง

3.  การทดสอบคาที  (t – test)  แบบ  Dependent  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กอนและหลังการสอนแบบรวมมือกัน
แบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)และแบบกลุมแขงขัน (TGT)     โดยคํานวณจากสูตร

t  =     
2 2

D

n ( D)
n 1

D −
−

∑
∑ ∑

เมื่อ   t        แทน  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
      D∑    แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
      2D∑   แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

ยกกําลังสอง
     2( D)∑ แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

ทั้งหมดยกกําลังสอง
       n         แทน  จํานวนนักเรียน
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ตารางที่  33     คาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
          การแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรกอนเรียน

ขอ p r ความสามารถ
1* 0.06 -0.13 การสื่อสาร
2 0.63 0.75 การแกโจทยปญหา
3 0.69 0.63 การสื่อสาร
4 0.56 0.88 การสื่อสาร
5* 0.31 0.38 การสื่อสาร
6 0.75 0.50 การแกโจทยปญหา
7 0.56 0.63 การสื่อสาร
8* 0.44 0.88 การแกโจทยปญหา
9 0.63 0.75 การแกโจทยปญหา
10 0.69 0.38 การสื่อสาร
11 0.69 0.63 การแกโจทยปญหา
12* 0.31 0.38 การแกโจทยปญหา
13 0.69 0.63 การสื่อสาร
14* 0.38 0.75 การสื่อสาร
15 0.63 0.50 การแกโจทยปญหา

หมายเหตุ
การเลือกขอสอบผูวิจัยเลือก ดังนี้
1.   จาํนวนขอสอบในแตละจดุประสงคใกลเคยีงกนัและกระจายใหครบทกุจดุประสงค
2. ขอสอบที่มีคาความยากงาย (p)  ระหวาง 0.20 – 0.80
3. ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป จัดเปนขอสอบที่มีระดับอํานาจ

จําแนก
ดังนั้น  ขอสอบที่ไมถูกเลือกจึงไดแก
ขอ  1 , 5 , 8 , 12 , 14
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ฉบับที่ 1 (กอนเรียน)     โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป สูตร KR 20   ของ    Kuder  Richardson      ไดคาดังนี้

Reliability  Analysis – Scale  (Alpha)

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8028
Alpha =   0.80

Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8324
Alpha =   0.83

การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ฉบับที่ 1 (กอนเรียน)       โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป สูตร ∝ -  Coefficient  ของ  Cronbach    ไดคาดังนี้

Reliability  Analysis – Scale  (Alpha)

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8471
Alpha =   0.85

Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8266
Alpha =   0.83
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ตารางที่  34     คาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
          การแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรหลังเรียน

ขอ p r ความสามารถ
1* 0.13 -0.25 การสื่อสาร
2 0.69 0.38 การแกโจทยปญหา
3 0.69 0.63 การสื่อสาร
4 0.69 0.38 การสื่อสาร
5* 0.38 0.50 การสื่อสาร
6 0.63 0.75 การแกโจทยปญหา
7 0.69 0.63 การสื่อสาร
8* 0.38 0.75 การแกโจทยปญหา
9 0.69 0.38 การแกโจทยปญหา
10 0.69 0.38 การสื่อสาร
11 0.69 0.63 การแกโจทยปญหา
12* 0.38 0.50 การแกโจทยปญหา
13 0.56 0.88 การสื่อสาร
14* 0.44 0.38 การสื่อสาร
15 0.75 0.50 การแกโจทยปญหา

หมายเหตุ
การเลือกขอสอบผูวิจัยเลือก ดังนี้
1.   จาํนวนขอสอบในแตละจดุประสงคใกลเคยีงกนัและกระจายใหครบทกุจดุประสงค
2. ขอสอบที่มีคาความยากงาย (p)  ระหวาง 0.20 – 0.80
3. ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป จัดเปนขอสอบที่มีระดับอํานาจ

จําแนก
ดังนั้น  ขอสอบที่ไมถูกเลือกจึงไดแก
ขอ  1 , 5 , 8 , 12 , 14
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบทดสอบ

การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ฉบับที่ 2 (หลังเรียน)      โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป สูตร KR 20   ของ    Kuder  Richardson      ไดคาดังนี้

Reliability  Analysis – Scale  (Alpha)

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8134
Alpha =   0.81

Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8363
Alpha =   0.84

การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ฉบับที่ 2 (หลังเรียน)      โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป สูตร ∝ -  Coefficient  ของ  Cronbach    ไดคาดังนี้

Reliability  Analysis – Scale  (Alpha)

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8403
Alpha =   0.84

Reliability  Coefficients
N  of  cases  =   16
N  of  Items =   5
Alpha =   0.8330
Alpha =   0.83

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



221

การคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแบบทดสอบคูขนาน

การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแบบทดสอบคูขนานซึ่งวัดความสามารถใน
การแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณติศาสตรฉบบัที ่ 1(กอนเรยีน) และ ฉบบัที ่ 2 (หลังเรยีน)       
โดยใชคอมพวิเตอรโปรแกรมสาํเรจ็รปู สูตร หาคาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแบบเพยีรสัน ไดคาดังนี้

Pearson  Correlation  ของขอสอบปรนยัวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

1.000
.

16

0.587*
0.017

16
ฉบับที่ 2       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

0.587*
0.017

16

1.000
.

16
**. Correlation  is  significant  at  the  0.05  level  (2-tailed)

Pearson  Correlation
N  of  cases =   16
N  of  Items =   5
Pearson  Correlation =  0.59    ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

Pearson  Correlation  ของขอสอบอตันยัวดัความสามารถในการแกโจทยปญหา

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

1.000
.

16

0.948**
0.000

16
ฉบับที่ 2       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

0.948**
0.000

16

1.000
.

16
**. Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed)

Pearson  Correlation
N  of  cases =   16
N  of  Items =     5
Pearson  Correlation =  0.95    ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
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การคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแบบทดสอบคูขนาน

การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแบบทดสอบคูขนานซึ่งวัดความสามารถใน
การแกโจทยปญหาและการสือ่สารทางคณติศาสตรฉบบัที ่1 (กอนเรยีน) และ ฉบบัที ่2 (หลังเรยีน)โดย
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ไดคาดังนี้

Pearson  Correlation  ของขอสอบปรนยัวัดความสามารถในการสือ่สาร

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

1.000
.

16

0.942**
0.000

16
ฉบับที่ 2       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

0.942**
0.000

16

1.000
.

16
**. Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed)

Pearson  Correlation
N  of  cases =   16
N  of  Items =   5
Pearson  Correlation =  0.94    ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

Pearson  Correlation  ของขอสอบอตันยัวดัความสามารถในการสือ่สาร

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

1.000
.

16

0.836**
0.000

16
ฉบับที่ 2       Pearson  Correlation
                     Sig.(2-tailed)
                     N

0.836**
0.000

16

1.000
.

16
**. Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed)

Pearson  Correlation
N  of  cases =   16
N  of  Items =     5
Pearson  Correlation =  0.84    ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
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การตรวจสอบสมมติฐาน
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ตารางที่  35  คาความตางของคะแนนทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรกอนเรียน
       และหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

คนที่ ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน คาความตาง
1 3 22 19
2 9 23 14
3 12 22 10
4 11 23 12
5 10 22 12
6 7 23 16
7 14 23 9
8 8 24 16
9 6 21 15
10 7 20 13
11 8 24 16
12 6 22 16
13 6 22 16
14 8 24 16
15 5 22 17
16 15 24 9
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ตารางที่  36   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน
        ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3  กอนและหลงัการเรยีน   ดวยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน
        โดยใชสถิติ   t – test Dependent

t-test

Paired  Samples  Statistics
Mean N Std.Deviation Std.Error.Mean

Pair 1   pretest
            posttest

8.44
22.56

16
16

3.27
1.15

.82

.29

Paired  Samples  Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 pretest &  posttest 16 .408 .116

Paired  Samples  Test
Paired    Differences

95%Confidence
Interval of the

DifferenceMean Std.

Deviation

Std.Error.

Mean
Lower Upper

t df Sig.
(2-tailed)

Pair 1
pretest

&
posttest

-14.13 2.99 .75 -15.72 -12.53 -18.921 15 .000
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ตารางที่  37    คาความตางของคะแนนทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
         กอนเรียนและหลังเรียน   ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

คนที่ ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน คาความตาง
1 2 29 27
2 9 27 18
3 10 30 20
4 4 26 22
5 7 25 18
6 1 18 17
7 4 26 22
8 2 30 28
9 4 20 16
10 5 28 23
11 6 29 23
12 1 20 19
13 5 26 21
14 9 31 22
15 4 20 16
16 7 34 27
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ตารางที่  38   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
       ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3  กอนและหลงัการเรยีน   ดวยการจดัการเรยีนรู
       แบบรวมมือกัน โดยใชสถิติ   t – test Dependent

t-test

Paired  Samples  Statistics
Mean N Std.Deviation Std.Error.Mean

Pair 1   pretest
            posttest

5.00
26.19

16
16

2.83
4.59

.71
1.15

Paired  Samples  Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 pretest &  posttest 16 .554 .026

Paired  Samples  Test
Paired    Differences

95%Confidence
Interval of the

DifferenceMean Std.

Deviation

Std.Error.

Mean
Lower Upper

t df Sig.
(2-tailed)

Pair 1
pretest

&
posttest

-21.19 3.83 .96 -23.23 -19.14 -22.108 15 .000

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
ระดับความสามารถ       ผลการเรียนรู

และผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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ตารางที่  39  ระดับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและระดับความสามารถในการแก
       โจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ระดับความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

ระดับความสามารถใน
การแกโจทยปญหาเลข

ที่

คะแนน
รวม
การ

ส่ือสาร
0 1 2 3 4

คะแนน
รวม
การแก
โจทย
ปญหา 0 1 2 3 4

คะแนน
รวมผล

การเรียนรู
(เต็ม60)

1 3 / 2 / 5
2 9 / 9 / 18
3 12 / 10 / 22
4 11 / 4 / 15
5 10 / 7 / 17
6 7 / 1 / 8
7 14 / 4 / 18
8 8 / 2 / 10
9 6 / 4 / 10
10 7 / 5 / 12
11 8 / 6 / 14
12 6 / 1 / 7
13 6 / 5 / 11
14 8 / 9 / 17
15 5 / 4 / 9
16 15 / 7 / 22
รวม 135 14 2 - - - 80 16 - - - - 215
เฉล่ีย 8.44 0.88 0.13 - - - 5.00 1.00 - - - - 13.44
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ตารางที่  40  ระดับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและระดับความสามารถในการแก
       โจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ระดับความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

ระดับความสามารถใน
การแกโจทยปญหาเลข

ที่

คะแนน
รวม
การ

ส่ือสาร
0 1 2 3 4

คะแนน
รวม
การแก
โจทย
ปญหา 0 1 2 3 4

คะแนน
รวม
ผลการ
เรียนรู

(เต็ม60)
1 22 / 29 / 51
2 23 / 27 / 50
3 22 / 30 / 52
4 23 / 26 / 49
5 22 / 25 / 47
6 23 / 18 / 41
7 23 / 26 / 49
8 24 / 30 / 54
9 21 / 20 / 41
10 20 / 28 / 48
11 24 / 29 / 53
12 22 / 20 / 42
13 22 / 26 / 48
14 24 / 31 / 55
15 22 / 20 / 42
16 24 / 34 / 58

361 - - - 2 14 419 - 4 1 7 4 780
เฉล่ีย 22.56 - - - 0.13 0.88 26.19 - 0.25 0.06 0.44 0.25 48.75
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ตารางที่  41     คะแนนรอยละผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  TGT
ผลการเรียนของกลุม  A

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 รวมแผนที่ 1 – แผนที่ 4
สมาชิก
กลุม
คนที่ สื่อสาร แกโจทย

ปญหา
ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 66.67 50.00 60.00 100.00 50.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 75.00 85.00
2 66.67 0.00 40.00 100.00 50.00 80.00 66.67 100.00 80.00 100.00 50.00 80.00 83.34 50.00 70.00
3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 66.67 0.00 40.00 100.00 0.00 60.00 100.00 0.00 60.00 100.00 100.00 100.00 91.67 25.00 65.00

รอยละ
เฉลี่ย

75.00 37.50 60.00 100.00 50.00 80.00 91.67 75.00 85.00 100.00 87.50 95.00 91.67 62.50 80.00

ผลการเรียนของกลุม  B
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 รวมแผนที่ 1 – แผนที่ 4สมาชิก

กลุม
คนที่

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 33.33 0.00 20.00 100.00 50.00 80.00 66.67 50.00 60.00 100.00 0.00 60.00 75.00 25.00 55.00
2 100.00 0.00 60.00 100.00 50.00 80.00 33.33 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 83.33 62.50 75.00
3 66.67 50.00 60.00 100.00 50.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 80.00 91.67 62.50 80.00
4 33.33 0.00 20.00 100.00 0.00 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 50.00 70.00

รอยละ
เฉลี่ย

58.33 12.50 40.00 100.00 37.50 75.00 75.00 87.50 80.00 100.00 62.50 85.00 83.33 50.00 70.00
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ตารางที่    41    (ตอ)
ผลการเรียนของกลุม  C

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 รวมแผนที่ 1 – แผนที่ 4
สมาชิก
กลุม
คนที่ สื่อสาร แกโจทย

ปญหา
ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 66.67 0.00 40.00 100.00 100.00 100.00 66.67 50.00 60.00 100.00 100.00 100.00 83.34 62.50 75.00
2 66.67 0.00 40.00 100.00 50.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 62.50 80.00
3 100.00 50.00 80.00 100.00 100.00 100.00 66.67 50.00 60.00 100.00 100.00 100.00 91.67 75.00 85.00
4 33.33 0.00 20.00 0.00 50.00 20.00 33.33 100.00 60.00 100.00 50.00 80.00 41.67 50.00 45.00

รอยละ
เฉลี่ย

66.67 12.50 45.00 75.00 75.00 75.00 66.67 75.00 70.00 100.00 87.50 95.00 77.08 62.50 71.25

ผลการเรียนของกลุม  D
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 รวมแผนที่ 1 – แผนที่ 4สมาชิก

กลุม
คนที่

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 100.00 0.00 20.00 100.00 0.00 60.00 66.67 50.00 60.00 100.00 100.00 100.00 91.67 37.50 60.00
2 66.67 50.00 80.00 100.00 50.00 80.00 66.67 50.00 60.00 100.00 50.00 80.00 83.34 50.00 75.00
3 66.67 0.00 40.00 66.67 50.00 60.00 100.00 50.00 80.00 66.67 100.00 80.00 75.00 50.00 65.00
4 33.33 0.00 40.00 66.67 0.00 40.00 66.67 0.00 40.00 66.67 0.00 40.00 58.34 0.00 40.00

รอยละ
เฉลี่ย

66.67 12.50 45.00 83.34 25.00 60.00 75.00 37.50 60.00 83.34 62.50 75.00 77.09 34.38 60.00
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ตารางที่  42     คะแนนรอยละผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD

ผลการเรียนของกลุม  A
แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 รวมแผนที่ 5 - 10สมาชิก

กลุม
คนที่ สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 100.00 100.00 100.00 87.50 83.33 85.00 100.00 91.67 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.92 95.83 96.67
2 100.00 66.67 80.00 87.50 83.33 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 97.92 88.89 92.50
3 100.00 100.00 100.00 87.50 91.67 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.92 98.61 98.33
4 87.50 100.00 95.00 87.50 75.00 80.00 100.00 91.67 95.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 95.83 88.89 91.67

รอยละ
เฉลี่ย

96.88 91.67 93.75 87.50 83.33 85.00 100.00 95.84 97.50 100.00 95.83 97.50 100.00 95.83 97.50 100.00 95.83 97.50 97.40 93.06 94.79

ผลการเรียนของกลุม  B
แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 รวมแผนที่ 5 - 10สมาชิก

กลุม
คนที่ สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 75.00 91.67 85.00 87.50 91.67 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.75 94.45 94.17
2 87.50 75.00 80.00 87.50 83.33 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 95.83 90.28 92.50
3 100.00 91.67 95.00 87.50 83.33 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.92 95.83 96.67
4 87.50 75.00 80.00 87.50 75.00 80.00 100.00 75.00 85.00 100.00 33.33 60.00 100.00 83.33 90.00 100.00 83.33 90.00 95.83 70.83 80.83

รอยละ
เฉลีย่

87.50 83.34 85.00 87.50 83.33 85.00 100.00 93.75 96.25 100.00 79.17 87.50 100.00 91.67 95.00 100.00 95.83 97.50 95.83 87.85 91.04
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ตารางที่  42      (ตอ)

ผลการเรียนของกลุม  C
แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 รวมแผนที่ 5 - 10สมาชิก

กลุม
คนที่ สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 100.00 83.33 90.00 87.50 75.00 80.00 87.50 91.67 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 91.67 93.33
2 75.00 41.67 55.00 75.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 91.67 83.33 86.67
3 87.50 75.00 80.00 75.00 91.67 85.00 87.50 100.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 83.33 90.00 91.67 88.89 90.00
4 100.00 33.33 60.00 87.50 91.67 90.00 87.50 100.00 95.00 75.00 100.00 90.00 100.00 83.33 90.00 100.00 83.33 90.00 91.67 81.94 85.83

รอยละ
เฉลี่ย

90.63 58.33 71.25 81.25 83.34 82.50 90.63 97.92 95.00 93.75 100.00 97.50 100.00 87.50 92.50 100.00 91.67 95.00 92.71 86.46 88.96

ผลการเรียนของกลุม  D
แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 รวมแผนที่ 5 - 10สมาชิก

กลุม
คนที่ สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

1 100.00 100.00 100.00 87.50 91.67 90.00 87.50 91.67 90.00 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 90.00 100.00 100.00 100.00 91.67 97.22 95.00
2 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 97.92 97.22 97.50
3 62.50 41.67 50.00 87.50 91.67 90.00 100.00 91.67 95.00 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 90.00 100.00 83.33 90.00 87.50 84.72 85.83
4 87.50 50.00 65.00 75.00 91.67 85.00 87.50 100.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 83.33 90.00 91.67 84.72 87.50

รอยละ
เฉลีย่

87.50 72.92 78.75 84.38 93.75 90.00 93.75 95.84 95.00 100.00 100.00 100.00 87.50 91.67 90.00 100.00 91.67 95.00 92.19 90.97 91.46
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ตารางที่  43    แบบสรุปคะแนนรอยละผลการเรียนของนักเรียนเปนกลุมโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  TGT  และ  STAD
ผลการเรียนรูดวยเทคนิค TGT

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 รวมแผนที่ 1 – แผนที่ 4กลุม
สื่อสาร แกโจทย

ปญหา
ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

สื่อสาร แกโจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

A 75.00 37.50 60.00 100.00 50.00 80.00 91.67 75.00 85.00 100.00 87.50 95.00 91.67 62.50 80.00
B 58.33 12.50 40.00 100.00 37.50 75.00 75.00 87.50 80.00 100.00 62.50 85.00 83.33 50.00 70.00
C 66.67 12.50 45.00 75.00 75.00 75.00 66.67 75.00 70.00 100.00 87.50 95.00 77.08 62.50 71.25
D 66.67 12.50 45.00 83.34 25.00 60.00 75.00 37.50 60.00 83.34 62.50 75.00 77.09 34.38 60.00

รอยละ
เฉลี่ย

66.67 18.75 47.50 89.59 46.88 72.50 77.09 68.75 73.75 95.84 75.00 87.50 82.29 52.35 70.31

ผลการเรียนรูดวยเทคนิค  STAD
แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 รวมแผนที่ 5 - 10

กลุม

สื่อสาร
แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู สื่อสาร

แก
โจทย
ปญหา

ผลการ
เรียนรู

A 96.88 91.67 93.75 87.50 83.33 85.00 100.00 95.84 97.50 100.00 95.83 97.50 100.00 95.83 97.50 100.00 95.83 97.50 97.40 93.06 94.79
B 87.50 83.34 85.00 87.50 83.33 85.00 100.00 93.75 96.25 100.00 79.17 87.50 100.00 91.67 95.00 100.00 95.83 97.50 95.83 87.85 91.04
C 90.63 58.33 71.25 81.25 83.34 82.50 90.63 97.92 95.00 93.75 100.00 97.50 100.00 87.50 92.50 100.00 91.67 95.00 92.71 86.46 88.96
D 87.50 72.92 78.75 84.38 93.75 90.00 93.75 95.84 95.00 100.00 100.00 100.00 87.50 91.67 90.00 100.00 91.67 95.00 92.19 90.97 91.46

รอยละ
เฉลี่ย

90.63 76.57 82.19 85.16 85.94 85.63 96.10 95.84 95.94 98.44 93.75 95.63 96.88 91.67 93.75 100.00 93.75 96.25 94.53 89.59 91.56
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ตารางที่  44     การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  สังเกตโดยครู

ผลการสังเกตเมื่อเรียนรูดวยเทคนิค  TGT
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 สรุป (แผนที่ 1 – 4)พฤติกรรม
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
การแสดงความคิดเห็น 2.13 0.96 ดี 2.13 0.72 ดี 2.50 0.52 ดีมาก 2.50 0.52 ดีมาก 2.31 0.71 ดี
การรับฟงความคิดเห็น 2.19 0.83 ดี 2.44 0.73 ดี 2.44 0.63 ดี 2.56 0.51 ดีมาก 2.41 0.68 ดี
การใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม 2.00 0.73 ดี 2.50 0.73 ดีมาก 2.38 0.50 ดี 2.50 0.52 ดีมาก 2.34 0.65 ดี
ความรับผิดชอบตองานในกลุม 3.00 0.00 ดีมาก 3.00 0.00 ดีมาก 2.44 0.51 ดี 2.81 0.40 ดีมาก 2.81 0.39 ดีมาก
การยกยองใหกําลังใจ 1.75 0.86 ดี 2.00 0.82 ดี 2.38 0.50 ดี 2.75 0.45 ดีมาก 2.22 0.77 ดี

เฉลี่ย 2.21 0.85 ดี 2.41 0.74 ดี 2.43 0.52 ดี 2.63 0.49 ดีมาก 2.42 0.68 ดี
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ตารางที่   44    (ตอ)
ผลการสังเกตเมื่อเรียนรูดวยเทคนิค  STAD

แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่  9พฤติกรรม
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
การแสดงความคิดเห็น 2.38 0.50 ดี 2.31 0.48 ดี 2.44 0.51 ดี 2.63 0.50 ดีมาก 2.75 0.45 ดีมาก
การรับฟงความคิดเห็น 2.19 0.75 ดี 2.50 0.73 ดีมาก 2.50 0.73 ดีมาก 2.44 0.51 ดี 2.38 0.62 ดี
การใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม 1.88 0.81 ดี 2.56 0.51 ดีมาก 2.25 0.78 ดี 2.38 0.50 ดี 2.50 0.52 ดีมาก
ความรับผิดชอบตองานในกลุม 2.50 0.52 ดีมาก 2.50 0.52 ดีมาก 2.94 0.25 ดีมาก 2.94 0.25 ดีมาก 2.88 0.34 ดีมาก
การยกยองใหกําลังใจ 1.94 0.998 ดี 2.38 0.62 ดี 1.81 0.91 ดี 2.19 0.40 ดี 2.38 0.50 ดี

เฉลี่ย 2.18 0.76 ดี 2.45 0.57 ดี 2.39 0.76 ดี 2.51 0.50 ดีมาก 2.58 0.52 ดีมาก

ผลการสังเกตเมื่อเรียนรูดวยเทคนิค  STAD
แผนที่ 10 สรุป (แผนที่ 5 – 10)

สรุป
แผนที่ 1  -  แผนที่ 10พฤติกรรม

S.D. ความหมาย S.D. ความหมาย S.D. ความหมาย
การแสดงความคิดเห็น 2.88 0.34 ดีมาก 2.56 0.50 ดีมาก 2.46 0.60 ดี
การรับฟงความคิดเห็น 2.63 0.50 ดีมาก 2.44 0.65 ดี 2.43 0.66 ดี
การใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม 2.63 0.50 ดีมาก 2.37 0.65 ดี 2.36 0.65 ดี
ความรับผิดชอบตองานในกลุม 3.00 0.00 ดีมาก 2.79 0.41 ดีมาก 2.80 0.40 ดีมาก
การยกยองใหกําลังใจ 2.63 0.50 ดีมาก 2.22 0.73 ดี 2.22 0.74 ดี

เฉลี่ย 2.75 0.44 ดีมาก 2.48 0.63 ดี 2.45 0.65 ดี
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ตารางที่  45     การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  สังเกตโดยนักเรียน

ผลการสังเกตเมื่อเรียนรูดวยเทคนิค  TGT
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 สรุป (แผนที่ 1 – 4)พฤติกรรม
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
การแสดงความคิดเห็น 2.17 0.66 ดี 2.23 0.56 ดี 2.55 0.64 ดีมาก 2.45 0.64 ดี 2.35 0.64 ดี
การรับฟงความคิดเห็น 2.17 0.81 ดี 2.25 0.71 ดี 2.41 0.68 ดี 2.42 0.61 ดี 2.31 0.71 ดี
การใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม 2.28 0.60 ดี 2.27 0.65 ดี 2.41 0.73 ดี 2.28 0.68 ดี 2.31 0.67 ดี
ความรับผิดชอบตองานในกลุม 2.25 0.69 ดี 2.30 0.66 ดี 2.42 0.64 ดี 2.45 0.62 ดี 2.36 0.65 ดี
การยกยองใหกําลังใจ 2.30 0.63 ดี 2.33 0.62 ดี 2.34 0.65 ดี 2.41 0.64 ดี 2.34 0.63 ดี

เฉลี่ย 2.23 0.68 ดี 2.28 0.64 ดี 2.43 0.67 ดี 2.40 0.64 ดี 2.33 0.66 ดี
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ตารางที่  45  (ตอ)
ผลการสังเกตเมื่อเรียนรูดวยเทคนิค  STAD

แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่  9พฤติกรรม
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
S.D. ความ

หมาย
การแสดงความคิดเห็น 2.31 0.64 ดี 2.38 0.65 ดี 2.34 0.67 ดี 2.56 0.53 ดีมาก 2.63 0.49 ดีมาก
การรับฟงความคิดเห็น 2.44 0.69 ดี 2.45 0.69 ดี 2.44 0.61 ดี 2.47 0.53 ดี 2.52 0.50 ดีมาก
การใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม 2.34 0.74 ดี 2.34 0.62 ดี 2.38 0.68 ดี 2.53 0.50 ดีมาก 2.56 0.61 ดีมาก
ความรับผิดชอบตองานในกลุม 2.38 0.65 ดี 2.45 0.64 ดี 2.52 0.64 ดีมาก 2.59 0.50 ดีมาก 2.53 0.50 ดีมาก
การยกยองใหกําลังใจ 2.25 0.71 ดี 2.38 0.63 ดี 2.42 0.59 ดี 2.48 0.50 ดี 2.50 0.56 ดีมาก

เฉลี่ย 2.34 0.69 ดี 2.40 0.65 ดี 2.42 0.64 ดี 2.53 0.51 ดีมาก 2.55 0.53 ดีมาก

ผลการสังเกตเมื่อเรียนรูดวยเทคนิค  STAD
แผนที่ 10 สรุป (แผนที่ 5 – 10)

สรุป
แผนที่ 1  -  แผนที่ 10พฤติกรรม

S.D. ความหมาย S.D. ความหมาย S.D. ความหมาย
การแสดงความคิดเห็น 2.80 0.41 ดีมาก 2.50 0.60 ดีมาก 2.44 0.62 ดี
การรับฟงความคิดเห็น 2.67 0.51 ดีมาก 2.50 0.60 ดีมาก 2.42 0.65 ดี
การใหความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม 2.67 0.47 ดีมาก 2.47 0.62 ดี 2.41 0.64 ดี
ความรับผิดชอบตองานในกลุม 2.59 0.50 ดีมาก 2.51 0.58 ดีมาก 2.45 0.61 ดี
การยกยองใหกําลังใจ 2.58 0.50 ดีมาก 2.43 0.59 ดี 2.40 0.61 ดี

เฉลี่ย 2.66 0.48 ดีมาก 2.48 0.60 ดี 2.42 0.63 ดี
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000 เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการบวก คอื  สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000 ให      สามารถวเิคราะหโจทย

และแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการบวกเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2. นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการบวกและหาคําตอบไดถูกตอง
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000
โจทยปญหาการบวก คอื  สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม

ในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม  เชน

ฟารมสีทองเลี้ยงไกพันธุเนื้อ  560  ตัว  เล้ียงไกพันธุไข   390  ตัว  ฟารมสีทองเลี้ยงไกไวกี่ตัว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



242

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1   ฟารมสีทองเลีย้งไกพนัธุเนือ้  560  ตวั
 1.2   เล้ียงไกพนัธุไข   390  ตวั
2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
 ฟารมสีทองเลี้ยงไกไวกี่ตัว
3. ประโยคสัญลักษณ
 560  +  390  =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา    ฟารมสีทองเลี้ยงไกพันธุเนื้อ       560  ตัว

               เล้ียงไกพนัธุไข           390  ตวั
ดังนั้น   ฟารมสีทองเลี้ยงไกไว     950 ตัว
ตอบ    950   ตัว

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
1.  ขัน้เตรยีม

1.1 ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3 ครแูจงคะแนนฐานของนกัเรยีนแตละคน อธิบายวธีิการคดิคะแนนกลุม คะแนนพฒันา 

และบอกเกณฑในการประสบความสาํเรจ็
1.4  ครูทบทวนบทเรยีนเกีย่วกบัการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000  โดยใหนกัเรยีนชวยกนั

หาคาํตอบ  เชน  356 + 36 =  ,   86 + 279 =   , 643 + 277 =  
2. ขัน้สอน

2.1 ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000 แลวใหนกัเรยีน
รวมกนัอาน

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให  ตอบ แมคามดีอกกหุลาบ 255 ดอก, รับมาเพิม่อกี  318 ดอก

แมคามีดอกกุหลาบ 255 ดอก  รับมาเพิ่มอีก  318 ดอก แมคามีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอก

+
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-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ   แมคามีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอก
-  ดอกกุหลาบเพิ่มขึ้นหรือลดลง   ตอบ   เพิ่มขึ้น
-  ประโยคสัญลักษณ       ตอบ   255  +  318  =   
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และหาอาสาสมัครเพื่อเปนตัวแทนนักเรียนออกมาแสดง
กระบวนการแกโจทยปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  แมคามีดอกกุหลาบ 255 ดอก
 รับมาเพิ่มอีก   318 ดอก

ดังนั้น แมคามีดอกกุหลาบทั้งหมด 573 ดอก
ตอบ    573   ดอก

2.2  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000 อีก 2 ขอ แลว
ใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.1

2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการบวก
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 1 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกาํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

+

สุดาซื้อหนังสือ  150  บาท  ซ้ือกระเปาใสหนังสือ  246 บาท  สุดาตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท

ออยขายไขเปดได    58 ฟอง  ขายไขไกได  325 ฟอง   ออยขายไขไปทั้งหมดกี่ฟอง
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3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4. ขั้นการแขงขันตอบปญหา
4.1 ครูจัดโตะแขงขันไวหนาหองเรียน ดังนี้

โตะ 1 โตะ 2 โตะ 3 โตะ 4

4.2 ครูช้ีแจงวิธีการแขงขันวาใหนักเรียนเตรียมแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืนๆ  โดย
จัดทีมการแขงขันใหม  มีการแขงขันเปนรอบ  แขงขันทั้งส้ิน  4 รอบ  แตละรอบมีคําถาม 3 คําถาม  
ดังนี้

รอบที่  1 เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
รอบที่  2  เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 1 ของกลุม
รอบที่ 3 เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 2 ของกลุม
รอบที่ 4 เปนคําถามสําหรับคนออนของกลุม

ดาํเนนิการแขงขนัโดยใหผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม          ผูไมไดแขงขนัใน
รอบนัน้ๆ      อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม   ครแูละ
ผูไมไดแขงขนัรวมกนัเฉลยคาํตอบทีถู่กตอง  และตรวจใหคะแนนทลีะขอ

5. ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมแลวนําไป

เทียบกับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 1 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12 คําถาม  และแถบโจทยปญหา
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัตงิานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการเขียนตอบคําถามจากกิจกรรมขั้นการแขงขันตอบปญหา
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12 คําถาม

 3.2  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  ซ่ึงครูพูนศรี  อาภรณรัตน  ครูประจําชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3  ไดเตรียมไว เรื่อง โจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 1,000  มีสาระสําคัญ  
มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  การจัดกิจกรรมและการวัดผล
เหมาะสมสอดคลองเปนอยางดี  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
            (นายสอง    เรืองเลิศ)

                    ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
วันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2548

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นักเรยีนมีความสนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี       ตั้งแตเร่ิมทบทวนการบวก

จํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 1,000  นักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบอยางมีสมาธิ  และตั้งใจบวกอยางดี
และไดคําตอบถูกตอง

- เมื่อครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 1,000  ชวงแรกๆ
นักเรียนยังไมเขาใจ  ไมรูจะตอบคําถามอยางไร  ครูจึงตองสอนใหนักเรียนสังเกต  เมื่อนักเรียนมี
ความเขาใจดีขึ้นแลวนักเรียนทุกคนตั้งใจฟงและตอบคําถามอยางสนุกสนานและคลองแคลว  และ
เมื่อครูหานักเรียนอาสาสมัครออกมาเขียนคําตอบ  นักเรียนทุกคนกระตือรือรนและอยากมาเขียน
บนกระดานดําใหเพื่อนดู   แตยังไมอยากพูดอธิบาย      ครูจึงชวยนักเรียนในการอธิบายใหนักเรียน
คนอื่นฟง
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-  จากการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน  นักเรียนชวยกันทําจนเสร็จตรงตามเวลา  แตยัง
ขาดการอธิบายใหเพื่อนเขาใจ    จึงยังมีนักเรียนออนในกลุมบางคนที่ยังไมเขาใจและเก็บความไม
เขาใจไวในใจ  จนเมื่อถึงเวลาการแขงขัน  นักเรียนเหลานี้ตอบคําถามไมได  จึงไมไดคะแนน
สมาชิกในกลุมจึงแสดงความไมพอใจ  ครูจึงตักเตือนและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการอธิบายให
เพื่อนที่ไมเขาใจฟงในขณะที่ศึกษาเอกสารความรูและทําใบงาน  นักเรียนแสดงทาทีเห็นดวยและ
บอกวาจะปรับปรุงโดยการอธิบายใหเพื่อนฟงในครั้งตอไป

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนบางคนอานโจทยไมคลอง  ติดขัดตะกุกตะกัก   ทําใหเพื่อนฟงแลวไมเขาใจ

ครูจึงตองอานซ้ํา  ทําใหเสียเวลาในการแขงขัน      ครูจึงตองแกปญหาใหนักเรียนที่อานคลองเปน
ตัวแทนในการอานโจทยปญหาเพื่อการแขงขัน

-  นักเรียนยังไมสามารถคํานวณคะแนนพัฒนาได  อานเกณฑแลวไมเขาใจ  ครูจึงตอง
ใชเวลาคอนขางมากในการอธบิายและยกตวัอยาง    นกัเรยีนจงึจะพอเขาใจ   ทาํใหใชเวลาเกนิ 2 ช่ัวโมง
ปญหาอีกขอหนึ่งก็คือ  นักเรียนไมสามารถหารเลขใหเปนจุดทศนิยมได  ครูจึงตองชวยในการหาร
เพื่อหาคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม

ลงชื่อ
        (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2  โรงเรียนวัดเขาขลุง
วันที่   4    เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.  2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000

…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทาํแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งชื่อกลุม    แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและ
ชวยเหลือกันดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 1

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการบวก คอื  สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม

ตัวอยาง
หองสมุดโรงเรียนวัดเขาขลุงมีหนังสือการตูน  335  เลม         มีคนนํามาบริจาคใหอีก  157  เลม
หองสมุดโรงเรียนวัดเขาขลุงมีหนังสือการตูนทั้งหมดกี่เลม

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1   หองสมดุโรงเรยีนวดัเขาขลงุมหีนงัสอืการตนู  335  เลม
 1.2   มคีนนาํมาบรจิาคใหอีก     157 เลม
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
 หองสมุดโรงเรียนวัดเขาขลุงมีหนังสือการตูนทั้งหมดกี่เลม
3.  ประโยคสัญลักษณ
 335  +  157  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา   หองสมุดโรงเรียนวัดเขาขลุงมีหนังสือการตูน      335 เลม
มีคนนํามาบริจาคใหอีก                                               157 เลม

ดังนั้นหองสมดุโรงเรียนวดัเขาขลงุมหีนงัสือการตนูทัง้หมด        492 เลม
ตอบ    492   เลม

  ใบความรูท่ี 1

+
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ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 1

เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 1,000
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

 น้ําตาลถุงแรกหนัก  150  กรัม   ถุงที่สองหนัก  284  กรัม  น้ําตาลสองถุงหนักกี่กรัม

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3. ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4. วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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เฉลยใบงานที่ 1

                 น้ําตาลถุงแรกหนัก  150  กรัม   ถุงที่สองหนัก  284  กรัม  น้ําตาลสองถุงหนักกี่กรัม

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1   น้าํตาลถงุแรกหนกั  150  กรมั
1.2    น้าํตาลถงุทีส่องหนกั  284  กรัม

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
น้าํตาลสองถงุหนกักีก่รมั

3. ประโยคสัญลักษณ
 150  +  284  =   
4. วิธีทํา

     น้ําตาลถุงแรกหนัก 150 กรัม
น้ําตาลถุงที่สองหนัก 284 กรัม

ดังนั้น น้ําตาลสองถุงหนัก      434 กรัม

ตอบ    434   กรัม

+
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ซองคําถามสําหรับการแขงขันตอบปญหา

ซองคําถามจะมีทั้งหมด   4  ซอง  แตละซองจะมีคําถามอยู 3 คําถาม  ในการถามคําถาม
แตละรอบ  ผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม      ผูไมไดแขงขนัในรอบนัน้ๆ      
อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม  ครูและผูไมไดแขงขนั
รวมกนัเฉลยคาํตอบทีถู่กตอง  และตรวจใหคะแนนทลีะขอ

ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม  ประกอบดวยคําถาม 3 คําถาม ดังนี้
คําถามที่ 1  ชาวสวนเก็บมะมวงอกรองมา  418 ผล  เก็บมะมวงน้ําดอกไมมากกวามะมวง

อกรอง  145  ผล  ชาวสวนเก็บมะมวงมาทั้งหมดเทาไร    จงเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  (1 คะแนน)
คําถามที่ 2  ใชน้ํากลั่นไป  250  มิลลิลิตร  ยังเหลือน้ํากลั่นอยูในขวด  500 มิลลิลิตร  เดิมมี

น้ํากลั่นอยูเทาไร    จงเขียนประโยคสัญลักษณ  (2 คะแนน)
คําถามที่ 3  หองสมุดมีหนังสือภาษาอังกฤษ 380 เลม  มีหนังสือภาษาไทยมากกวาหนงัสอื

ภาษาองักฤษ  235 เลม  หองสมดุนีม้หีนงัสอืภาษาไทยกีเ่ลม     จงเขยีนคาํตอบทีถู่กตอง  (2  คะแนน)

ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  วารีซ้ือชมพู  140 บาท  ซ้ือลางสาด  320 บาท  วารีตองจายเงินเทาไร

จงเขียนส่ิงที่โจทยตองการทราบ (1  คะแนน)
คําถามที่ 2  โรงเรียนอนุบาลลูกรักมีเด็กชาย  145  คน       มีเด็กหญิง 250 คน มีเด็กทั้งหมด

กี่คน   จงเขียนประโยคสัญลักษณ (2  คะแนน)
คําถามที่ 3  สรอยมีเงิน  720  บาท  แปงมีเงินมากกวาสรอย 90 บาท  แปงมีเงินกี่บาท

จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่3  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  ดํามีลูกแกว  320 ลูก   จอมมีลูกแกว  153 ลูก  ทั้งสองคนมีลูกแกวกี่ลูก

จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให   (1 คะแนน)
คําถามที่ 2  นายภูเขาเลี้ยงไก  530 ตัว  และเลี้ยงเปด  47  ตัว       นายภูเขาเลี้ยงเปดและไก

ทั้งหมดกี่ตัว    จงเขียนประโยคสัญลักษณ   (2 คะแนน)

คําชี้แจง
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คําถามที่ 3  แมขายขาวแกงไดเงิน  470  บาท  พอนํามาใหอีก  320  บาท    แมมีเงินทั้งหมด
กี่บาท    จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  หองสมุดมีหนังสือเรียน  130  เลม  หนังสืออานประกอบ  305  เลม  หองสมุด

มีหนังสือรวมกันทั้งหมดกี่เลม    จงเขียนสิ่งที่โจทยตองการทราบ (1  คะแนน)
คําถามที่ 2  ปที่แลวมานะเก็บเงินได  270  บาท  ปนี้มานะเก็บเงินไดอีก  120  บาท   มานะ

เก็บเงินไดทั้งหมดกี่บาท  จงเขียนประโยคสัญลักษณ (2  คะแนน)
คําถามที่ 3  มีลูกโปงสีแดง  120  ลูก  ลูกโปงสีขาว  230 ลูก  มีลูกโปงทั้งหมดกี่ลูก

จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง   (2  คะแนน)
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ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
คําถามที่ 1  ชาวสวนเก็บมะมวงอกรองมา  418 ผล  เก็บมะมวงน้ําดอกไมมากกวามะมวง

อกรอง  145  ผล   (ถูกตองท้ังหมด ให  1  คะแนน)         คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คาํถามที ่2  250 + 500  =     ( 250 + 500   หรอื  500 + 250 ให 1 คะแนน ,

 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)               คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คาํถามที ่3               615  เลม    (คําตอบ  615  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ เลม ถกู ให 1 คะแนน)

คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม

คําถามที่ 1      วารีตองจายเงินเทาไร   (ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)    คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คําถามที่ 2       145 + 250  =     ( 145 + 250   หรอื  250 + 145   ให 1 คะแนน ,

 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)                คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คําถามที่ 3       810  บาท  (คําตอบ  810  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ บาท ถกู ให 1 คะแนน)

คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่3    เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม

คําถามที่ 1       ดํามีลูกแกว  320 ลูก   จอมมีลูกแกว  153 ลูก   (ถูกตองท้ังหมด ให  1  คะแนน)
คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2       530  +   47   =    ( 530 +  47 หรอื  47 + 530   ให 1 คะแนน ,
 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)                 คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3       790  บาท  (คําตอบ  790  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ บาท ถกู ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม

คําถามที่ 1         หองสมุดมีหนังสือรวมกันทั้งหมดกี่เลม  (ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2         270 + 120  =     ( 270 + 120   หรอื  120 + 270   ให 1 คะแนน ,
 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)               คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3         350  ลูก   (คําตอบ  350  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   ลกู   ถกู ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  2  คะแนน

  เฉลย
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แบบบันทึกคะแนนการแขงขันของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการแขงขัน
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตรเลขที่

การสื่อสาร
(3)

การแกโจทย
ปญหา (2)

รวม
(5)

รอยละ
คะแนนรวม

กลุม

1 2 0 2 40.00 C
2 3 2 5 100.00 A
3 2 1 3 60.00 B
4 2 0 2 40.00 A
5 2 1 3 60.00 A
6 1 0 1 20.00 C
7 3 1 4 80.00 D
8 2 0 2 40.00 C
9 2 0 2 40.00 D
10 2 0 2 40.00 D
11 3 1 4 80.00 C
12 1 0 1 20.00 B
13 3 0 3 60.00 B
14 1 0 1 20.00 B
15 2 0 2 40.00 A
16 1 0 1 20.00 D
รวม 32 6 38
รอยละ 66.67 18.75 47.50 47.50
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000 เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการบวก คอื  สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000 ให    สามารถวเิคราะหโจทย

และแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการบวกเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการบวกและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000
โจทยปญหาการบวก คอื  สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม

ในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม  เชน

สมเขงแรกมี  755  ผล  สมเขงที่สองมี  545  ผล   รวมสมสองเขงมีกี่ผล
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ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1   สมเขงแรกม ี 755  ผล
 1.2   สมเขงทีส่องม ี 545  ผล
2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
 รวมสมสองเขงมีกี่ผล
3.  ประโยคสัญลักษณ
 755  +  545  =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา     สมเขงแรกมี     755  ผล

               สมเขงทีส่องม ี       545  ผล
ดังนั้น   รวมสมสองเขงมี                   1,300 ผล
ตอบ    1,300  ผล

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
1.  ขัน้เตรยีม

1.1 ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3  ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 10,000  โดยให

นักเรียนชวยกนัหาคาํตอบ  เชน  4,250  + 736 =  ,   8,164  + 1,129 =   ,   6,473 + 2,748 =  
2. ขัน้สอน

2.1  นกัเรยีนรองเพลงการบวก และสรปุความหมายพรอมกนั  ดงันี้
เพลงการบวก (ทาํนอง เพลงแขกกะเลยีง)

เตนรําระบาํรํามะนา (ซํ้า)    การบวกนัน่หนามคีาเพิม่จรงิ    ขยบัมอืดงักรุงกริง๊ (ซํ้า)
การบวกโจะตงิ ตงิ ตงิทัง่ตงิ ทัง่ตงิ      ดนีาร ดนีาร  ดนีาร  (ซํ้า)      อ๊ีดดี ๊ทาเรนา     การบวกคาเพิม่จรงิ

2.2 ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000 แลวใหนกัเรยีน
รวมกนัอาน

วันแรกขายขาวสารไดเงิน      4,960 บาท   วันที่สองขายขาวสารไดเงิน  2,370 บาท
รวมสองวันขายขาวสารไดเงินเทาไร

+
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ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให      ตอบ    วนัแรกขายขาวสารไดเงนิ      4,960 บาท  ,วนัที่
สองขายขาวสารไดเงนิ  2,370 บาท

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  รวมสองวันขายขาวสารไดเงินเทาไร
-  ประโยคสัญลักษณ       ตอบ   4,960  +  2,370  =   
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และหาอาสาสมัครเพื่อเปนตัวแทนนักเรียนออกมาแสดง
กระบวนการแกโจทยปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  วันแรกขายขาวสารไดเงิน      4,960 บาท
 วันที่สองขายขาวสารไดเงิน 2,370 บาท

ดังนั้น  รวมสองวันขายขาวสารไดเงิน               7,330 บาท
ตอบ    7,330   บาท

2.3  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000 อีก 2 ขอ 
แลวใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.2

2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการบวก
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 2 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถึงแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม

+

พีค่ลาวทาํนาไดขาว  1,568 ถัง   พีแ่วนทาํนาไดขาวมากกวาพีค่ลาว  731 ถัง   พีแ่วนทาํนาไดขาวกี่ถัง

โรงงานรองเทาผลิตรองเทาชายได  4,850  คู  ผลิตรองเทาหญงิได  3,960  คู  โรงงานผลติรองเทา
ไดทัง้หมดกีคู่
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นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4. ขั้นการแขงขันตอบปญหา
4.1   ครูจัดโตะแขงขันไวหนาหองเรียน ดังนี้

โตะ 1 โตะ 2 โตะ 3 โตะ 4

4.2 ครูช้ีแจงวิธีการแขงขันวาใหนักเรียนเตรียมแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืนๆ  โดย
จัดทีมการแขงขันใหม  มีการแขงขันเปนรอบ  แขงขันทั้งส้ิน  4 รอบ  แตละรอบมีคําถาม 3 คําถาม  
ดังนี้

รอบที่  1 เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
รอบที่  2  เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 1 ของกลุม
รอบที่ 3 เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 2 ของกลุม
รอบที่ 4 เปนคําถามสําหรับคนออนของกลุม

ดาํเนนิการแขงขนัโดยใหผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม          ผูไมไดแขงขนัใน
รอบนัน้ๆ      อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม   ครแูละ
ผูไมไดแขงขนัรวมกนัเฉลยคาํตอบทีถู่กตอง  และตรวจใหคะแนนทลีะขอ

5. ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมแลวนําไป

เทียบกับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 2 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12  คําถาม  และแถบโจทยปญหา
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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4. แผนภูมิเพลงการบวก
5. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการเขียนตอบคําถามจากกิจกรรมขั้นการแขงขันตอบปญหา
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12 คําถาม
3.2  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เร่ืองโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 
10,000  ซ่ึงมีครูพูนศรี  อาภรณรัตน  เปนครูประจําชั้น  ไดจัดเตรียมไว  มีสาระสําคัญ  มาตรฐาน
การเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  สอดคลองเหมาะสม  และเปน
แผนการจัดการเรียนรูที่ดี  อนุมัติใหนําไปใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ได

          ลงชื่อ
       (นายสอง    เรืองเลิศ)

   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
           วันที่  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี     โดยเฉพาะการรองเพลงการบวก

นักเรียนรวมกันรองดวยความสนุกสนาน มีความสุข  สังเกตไดจากการรองและยิ้มไปดวย  นักเรียน
สามารถบอกความหมายของการบวกไดถูกตองวาหมายถึง การรวมกันหรือการเพิ่มขึ้น

- เมื่อครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 10,000         นักเรียน
สามารถชวยกันตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีโจทยกําหนดให  สิ่งท่ีโจทยตองการทราบ  และประโยค
สัญลักษณไดถูกตอง         มีนักเรียนเพียงบางคนที่ไมยอมตอบ     ครูจึงตองเรียกใหตอบบางเพื่อสราง
ความเขาใจใหกับนักเรียน และเมื่อครูหานักเรียนอาสาสมัครออกมาเขียนขั้นตอนแสดงการแกโจทยปญหา
นักเรียนทุกคนกระตือรือรนและอยากมาเขียนบนกระดานดําใหเพื่อนดู ครูจึงอนุญาตใหมาชวยกันแสดง
วิธีทําบนกระดานดํา ขอละประมาณ 4 – 5 คน     นักเรียนปรึกษากันและชวยกันเขียนและสามารถแสดง
ข้ันตอนการแกโจทยปญหาและหาคําตอบไดถูกตอง

-    จากการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน  นักเรียนมีความตั้งใจและชวยกันอธิบายความรู
จากใบความรูใหกันและกันฟงมากขึ้น   คนเกงชวยเหลือคนออนมากขึ้น  แตนักเรียนที่เรียนออนบางกลุม
ยังขาดความสนใจครูจึงตองตักเตือน     สวนการทําใบงานนักเรียนชวยกันคิดและแสดงความคิดเห็น  มี
นักเรียนที่เรียนออนบางคนไมแสดงความคิดเห็นและเพื่อนก็ยังไมกระตุนใหแสดงความคิดเห็น  ครูจึงตอง
ตักเตือนและชวยกระตุนใหแสดงความคิดเห็นบาง

-  นักเรียนเริ่มมีความเขาใจในกระบวนการของกิจกรรมดีข้ึน    ทําใหสามารถใชเวลาได
เหมาะสมคือ 2 ช่ัวโมง  ไมเกินเวลาดังเชนแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 1

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนยังอานโจทยไมราบรื่น  และไมมีน้ําเสียงท่ีเนนวาโจทยถามอะไร  นักเรียนบางคน

จึงไมเขาใจสิ่งท่ีโจทยถาม  ทําใหตอบผิด     ครูจึงตองใหนักเรียนแกไขในการอานโจทยใหชัดเจนและให
ผูฟงมีสมาธิในการฟง

-  นักเรียนยังติดใจกับการเลนเกมในขั้นตอนการแขงขันตอบปญหาในขั้นตอนที่ 4  จากแผน
การจัดการเรียนรูท่ี 1   เมื่อครูสอนเนื้อหาและยังทํากิจกรรมไมถึงข้ันตอนการแขงขัน     นักเรียนบางคน
เรงเราใหครูทําการแขงขัน  ทําใหเกิดการติดขัดในการสอน     ครูจึงตองทําความเขาใจกับนกัเรยีนใหเหน็
ความสาํคัญของการสอนตามขัน้ตอนเสยีกอนเพือ่สรางความเขาใจในเนือ้หาใหถกูตอง  นักเรียนจึงเริ่มเขาใจ
และไมเรงเราอีกตอไป

ลงช่ือ
        (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

                 วันที่   6   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000

…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 2

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ  10,000
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการบวก คอื  สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการรวมกันของสิ่งของสองกลุมหรือมีการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม

ตัวอยาง
ถนนมติรภาพยาว    508    กโิลเมตร    ถนนเพชรเกษมยาวกวาถนนมติรภาพ     766  กโิลเมตร  ถนน
เพชรเกษมยาวเทาไร
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    ถนนมติรภาพยาว       508     กโิลเมตร

 1.2    ถนนเพชรเกษมยาวกวาถนนมติรภาพ         766      กโิลเมตร
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

          ถนนเพชรเกษมยาวเทาไร
3.  ประโยคสัญลักษณ
 508  +    766  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา   ถนนมติรภาพยาว   508  กโิลเมตร
ถนนเพชรเกษมยาวกวาถนนมติรภาพ            766  กโิลเมตร

ดังนั้นถนนเพชรเกษมยาว            1,274 กิโลเมตร
ตอบ    1,274   กิโลเมตร

  ใบความรูท่ี 2

+
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ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 2

เร่ือง  โจทยปญหาการบวกทีม่ผีลบวกไมเกนิ 10,000
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

 แมมีเงิน  6,980  บาท   พอมีเงินมากกวาแม  675  บาท   พอมีเงินกี่บาท

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.   ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.   วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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แมมีเงิน  6,980  บาท   พอมีเงินมากกวาแม  675  บาท   พอมีเงินกี่บาท

+

เฉลยใบงานที่ 2

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    แมมเีงนิ  6,980  บาท
1.2    พอมีเงนิมากกวาแม     675  บาท

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
พอมีเงนิกีบ่าท

3. ประโยคสัญลักษณ
 6,980  +  675  =   

4. วิธีทํา
     แมมีเงิน  6,980  บาท

พอมีเงินมากกวาแม     675  บาท
ดังนั้น พอมีเงิน 7,655 บาท

ตอบ    7,655   บาท
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ซองคําถามสําหรับการแขงขันตอบปญหา

ซองคําถามจะมีทั้งหมด   4  ซอง  แตละซองจะมีคําถามอยู 3 คําถาม  ในการถามคําถาม
แตละรอบ  ผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม      ผูไมไดแขงขนัในรอบนัน้ๆ      
อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม  ครูและผูไมไดแขงขนั
รวมกันเฉลยคาํตอบที่ถูกตอง  และตรวจใหคะแนนทีละขอ

ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม  ประกอบดวยคําถาม 3 คําถาม ดังนี้
คําถามที่ 1  วิทยาซื้อกระเปามาราคา  3,750 บาท  ขายไปไดเงินมากกวาที่ซ้ือมา 1,265 บาท

วิทยาขายกระเปาไดเงินเทาไร    จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให  (1 คะแนน)
คําถามที่ 2  ลุงบุญมีเก็บพุทราครั้งแรกได  6,743 กิโลกรัม  เก็บครั้งแรกนอยกวาครั้งที่สอง

1,260  กิโลกรัม  ลุงบุญมีเก็บพุทราครั้งที่สองไดกี่กิโลกรัม  จงเขียนประโยคสัญลักษณ  (2 คะแนน)
คําถามที่ 3  สุชาติไดรับเงินคาแรงงวดแรก  4,580 บาท ซ่ึงนอยกวางวดที่สอง 1,620 บาท

งวดที่สองสุชาติไดคาแรงกี่บาท    จงเขยีนคาํตอบทีถู่กตอง  (2  คะแนน)

ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  แกวและกอยไปงานสปัดาหหนงัสอื แกวซ้ือหนงัสอื 3,904 บาท  กอยซ้ือมากกวา

แกว  62 บาท  กอยซ้ือหนังสือกี่บาท    จงเขียนสิ่งที่โจทยตองการทราบ    (1  คะแนน)
คําถามที่ 2  แมคาซ้ือเงาะเปนเงิน  6,740 บาท  แลวยังมีเงินเหลืออีก 1,420  บาท  เดิมแมคา

มีเงินกี่บาท   จงเขียนประโยคสัญลักษณ (2  คะแนน)
คําถามที่ 3  ปามาลีขายหอมแดงได 2,148 กิโลกรัม  และขายกระเทียมไดมากกวาหอมแดง

950 กิโลกรัม ปามาลีขายกระเทียมไดกี่กิโลกรัม    จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่3  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  ลุงอํ่าจับปลาบอแรก  1,250  ตัว  จับปลาบอที่สองมากกวาบอแรก  1,550 ตัว

ลุงอํ่าจับปลาบอที่สองไดกี่ตัว     จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให   (1 คะแนน)
คําถามที่ 2  พี่มีกระดาษสีขาว  2,460  แผน  มีกระดาษสีฟามากกวากระดาษสีขาว 1,630

แผน  พี่มีกระดาษสีฟากี่แผน   จงเขียนประโยคสัญลักษณ   (2 คะแนน)

คําชี้แจง
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คําถามที่ 3  ดาราซื้อกระเปาราคา  2,600  บาท  ซ้ือแหวนราคา  6,500  บาท    ดาราใชเงิน
ซ้ือของไปเทาไร    จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  สุพัตราจายคาไฟฟาไป 1,450 บาท  คาน้ําประปา 500 บาท  สุพัตราจายเงินไป

เทาไร     จงเขียนสิ่งที่โจทยตองการทราบ (1  คะแนน)
คําถามที่ 2  คุณพอจายเงินคาเลาเรียนภาคตนเปนเงิน  3,500 บาท  ภาคปลายจายคาเลาเรียน

เปนเงนิ  3,700 บาท  รวมสองภาคเรยีนคณุพอจายเงนิเทาไร   จงเขียนประโยคสัญลักษณ (2  คะแนน)
คําถามที่ 3  แมคั้นน้ําสมครั้งแรกได  850  มิลลิลิตร  คั้นน้ําสมครั้งที่สองได  750  มิลลิลิตร

แมคั้นน้ําสมสองครั้งไดน้ําสมกี่มิลลิลิตร     จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง   (2  คะแนน)
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ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
คําถามที่ 1       วิทยาซื้อกระเปามาราคา  3,750 บาท  ขายไปไดเงินมากกวาท่ีซื้อมา 1,265 บาท

(ถูกตองท้ังหมด ให  1  คะแนน)         คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คาํถามที ่2         6,743 + 1,260  =     (6,743 +  1,260  หรอื  1,260 + 6,743  ให 1 คะแนน ,

 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)               คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คาํถามที ่3         6,200  บาท    (คําตอบ  6,200  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ บาท   ถกู

ให   1 คะแนน)            คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม

คําถามที่ 1       กอยซื้อหนังสือกี่บาท   (ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)    คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คําถามที่ 2       6,740 +  1,420  =     (6,740 +  1,420  หรอื    1,420 + 6,740 ให 1 คะแนน ,

 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)                คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คําถามที่ 3       3,098  กิโลกรัม  (คําตอบ  3,098  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   กโิลกรมั    ถกู

ให 1 คะแนน)                         คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่3    เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม

คําถามที่ 1          ลุงอ่ําจับปลาบอแรก  1,250  ตัว  จับปลาบอท่ีสองมากกวาบอแรก  1,550 ตัว
(ถูกตองท้ังหมด ให  1  คะแนน)       คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2          2,460  +   1,630   =    (2,460  +   1,630   หรอื    1,630 + 2,460  ให 1 คะแนน ,
 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)                 คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3          9,100  บาท  (คําตอบ  9,100   ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ  บาท    ถกู
ให 1 คะแนน)                คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม

คําถามที่ 1       สุพัตราจายเงินไปเทาไร (ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)  คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คําถามที่ 2        3,500 +  3,700  =     (3,500 +  3,700  หรอื  3,700 +  3,500  ให 1 คะแนน ,

 เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)               คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คําถามที่ 3       1,600  มิลลิลิตร  (คําตอบ  1,600  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   มลิลลิติร   ถกู

ให 1 คะแนน)           คะแนนเต็ม  2  คะแนน

  เฉลย
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แบบบันทึกคะแนนการแขงขันของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการแขงขัน
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตรเลขที่

การสื่อสาร
(3)

การแกโจทย
ปญหา (2)

รวม
(5)

รอยละ
คะแนนรวม

กลุม

1 3 1 4 80.00 C
2 3 2 5 100.00 A
3 3 1 4 80.00 B
4 3 1 4 80.00 A
5 3 1 4 80.00 A
6 0 1 1 20.00 C
7 3 1 4 80.00 D
8 3 2 5 100.00 C
9 2 0 2 40.00 D
10 2 1 3 60.00 D
11 3 2 5 100.00 C
12 3 0 3 60.00 B
13 3 1 4 80.00 B
14 3 1 4 80.00 B
15 3 0 3 60.00 A
16 3 0 3 60.00 D
รวม 43 15 58
รอยละ 89.58 46.88 72.50 72.50
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ   1,000 เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการลบ  คอื สถานการณทีป่ระกอบไปดวย ขอความ   ตวัเลข     และขอความ
คาํถามในลกัษณะของการนาํจาํนวนหนึง่ออกจากจาํนวนทีก่าํหนดใหหรือการเปรยีบเทยีบจาํนวนสอง
จาํนวนวาตางกนัอยางไร  ผลทีเ่หลือหรือทีต่างเรยีกวาผลลบ
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 1,000 ให    สามารถวเิคราะหโจทย

และแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการลบเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการลบและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 1,000
โจทยปญหาการลบ  คอื สถานการณทีป่ระกอบไปดวย ขอความ   ตวัเลข     และขอความ

คาํถามในลกัษณะของการนาํจาํนวนหนึง่ออกจากจาํนวนทีก่าํหนดใหหรือการเปรยีบเทยีบจาํนวนสอง
จาํนวนวาตางกนัอยางไร  ผลทีเ่หลือหรือทีต่างเรยีกวาผลลบ เชน
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ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1    แปวตองพมิพหนงัสอื  370  หนา
 1.2    พมิพไปแลว  215  หนา
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           เหลือที่ยังไมไดพิมพกี่หนา
3.  ประโยคสัญลักษณ
 370   -   215     =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา    แปวตองพิมพหนังสือ  370  หนา

               พมิพไปแลว  215  หนา
ดังนั้น  เหลือที่ยังไมไดพิมพ                      155 หนา
ตอบ     155  หนา

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1  ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2 ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม   เปาหมายของการทํางานรวมกัน 

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3  นกัเรยีนอานกลอนสี ่ สนทนาพรอมทัง้ตอบคาํถามจากบทกลอนทีอ่าน   ดงันี้

หิง่หอยแสนงาม ในยามราตรี
เกาะอยูตรงนี้ นบัไดสิบสองตวั
บนิออกจากฝงู มุงไปเทีย่วทัว่
เหลืออยูส่ีตวั บนิไปเทาไร

นักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาจากบทกลอน    เปนประโยคสัญลักษณ ซ่ึงเขียนไดวา  
12  -   =  4  ซ่ึงหมายความวา  มหีิง่หอยเกาะอยู 12 ตวั  บนิออกจากฝงูไป    ตวั  เหลือหิง่หอย  4  ตวั
ดงันัน้  12 – 4  =    แสดงวาหิง่หอยบนิออกจากฝงูไป  8  ตวั 

แปวตองพิมพหนังสือ  370  หนา  พิมพไปแลว  215  หนา   เหลือที่ยังไมไดพิมพกี่หนา
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2. ขัน้สอน
2.1  ครูใหนกัเรยีนทีเ่ปนอาสาสมคัรเลาประสบการณการนาํเงนิจาํนวนหนึง่ไปซือ้สินคา

อยางหนึง่ใหเพือ่นฟง  โดยใหบอกรายละเอยีดวามเีงนิอยูกีบ่าท  เชน  มเีงนิ 20 บาท  นาํไปซือ้ดนิสอกด 
1 แทง  ราคา 15 บาท  เหลอืเงนิ 5 บาท  เปนตน

จากนัน้นกัเรยีนรวมกนัอภปิรายวาในชวีติประจาํวนัของตนเอง   จะเกีย่วของกบั
การลบจาํนวนเงนิทีเ่รามอียูกบัราคาสนิคาทีเ่ราซือ้เกอืบทกุวนั  จงึตองศกึษาการแกปญหาการลบ  เพือ่
ใหทราบจาํนวนเงนิทีเ่หลืออยางถกูตอง

2.2 ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 1,000   แลวใหนกัเรยีน
รวมกนัอาน

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให      ตอบ  พอมเีงนิ  540  บาท  ,  ซ้ือของไป  227  บาท
-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  พอเหลือเงินกี่บาท
-  เงินของพอจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง   ตอบ  ลดลง
-  ประโยคสัญลักษณ       ตอบ     540  -  227  =   
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และหาอาสาสมัครเพื่อเปนตัวแทนนักเรียนออกมาแสดง
กระบวนการแกโจทยปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  พอมีเงิน  540  บาท
 ซ้ือของไป  227  บาท

ดังนั้น พอเหลือเงิน 313 บาท
ตอบ    313    บาท

2.3  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการลบทีม่ตีัวตั้งไมเกนิ 1,000   อีก 2 ขอ แลว
ใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.2

พอมีเงิน  540  บาท  ซ้ือของไป  227  บาท  พอเหลือเงินกี่บาท

-

แมคาขายอาหารไดเงนิ  568  บาท   ขายเครือ่งดืม่ไดเงนิ  327  บาท  แมคาขายอาหารไดมากกวา
เครือ่งดืม่กีบ่าท
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2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการลบ
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 3 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4. ขั้นการแขงขันตอบปญหา
4.1 ครูจัดโตะแขงขันไวหนาหองเรียน ดังนี้

โตะ 1 โตะ 2 โตะ 3 โตะ 4

4.2 ครูช้ีแจงวิธีการแขงขันวาใหนักเรียนเตรียมแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืนๆ  โดย
จัดทีมการแขงขันใหม  มีการแขงขันเปนรอบ  แขงขันทั้งส้ิน  4 รอบ  แตละรอบมีคําถาม 3 คําถาม  
ดังนี้

รอบที่  1 เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
รอบที่  2  เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 1 ของกลุม
รอบที่ 3 เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 2 ของกลุม
รอบที่ 4 เปนคําถามสําหรับคนออนของกลุม

นกัทองเทีย่วมาเทีย่วทีภ่เูขาทัง้หมด  739  คน  เปนเพศหญงิ  348  คน   เปนเพศชายกีค่น
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ดาํเนนิการแขงขนัโดยใหผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม          ผูไมไดแขงขนัใน
รอบนัน้ๆ      อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม   ครแูละ
ผูไมไดแขงขนัรวมกนัเฉลยคาํตอบทีถู่กตอง  และตรวจใหคะแนนทลีะขอ

5. ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมแลวนําไป

เทียบกับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 3 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12 คําถาม  และแถบโจทยปญหา
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. แผนภูมิบทกลอน “หิ่งหอย”
5. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.  วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการเขียนตอบคําถามจากกิจกรรมขั้นการแขงขันตอบปญหา
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   คําถามประกอบเกมการแขงขัน  12 คําถาม
3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง  โจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 1,000  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  3  โดยมี  ครูพูนศรี  อาภรณรัตน  เปนครูประจําชั้น  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ไดเปนอยางดี  สอดคลองเหมาะสมทุกขั้นตอน  ขออนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่  1   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2548

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นักเรียนอานกลอนสี่ดวยความตั้งใจและคิดตามไปดวย  สามารถชวยกันเขียนเปน

ประโยคสัญลักษณตามบทกลอนที่อานและชวยกันตอบคําถามไดถูกตอง
- นักเรียนมีความตระหนักวาในชีวิตประจําวันนักเรียนตองเกี่ยวของกับการบวก ลบ

จํานวนตางๆ  โดยเฉพาะการลบ  เมื่อนักเรียนบางคนเลาถึงการใชเงินของตนเองเมื่ออยูที่โรงเรียน
ทําใหนักเรียนรูวา    ใน 1 วันที่มาโรงเรียน       นักเรียนตองใชการลบในการใชจายเงิน  จึงเห็น
ความสําคัญของการลบวาจะตองนําไปใชในชีวิตประจําวันคอนขางบอย  เมื่อครูเสนอสถานการณ
โจทยปญหาการลบ  นักเรียนสามารถชวยกันตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณไดถูกตอง  และตั้งใจตอบ  รวมถึงมีความกระตือรือรนอยาก
ออกมาเขียนคําตอบบนกระดานดําดวย  ครูใหนักเรียนผลัดกันมาเปนอาสาสมัครเขียนบนกระดาน
ดําและอธิบายใหเพื่อนฟง   ซ่ึงนักเรียนทุกคนก็สามารถเขียนไดถูกตอง  และทุกคนในหองก็ชวยกัน
บอกถึงขั้นตอนในการแสดงวิธีทําและอธิบายใหแกกันและกันฟงเปนอยางดี

-    จากการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน  นักเรียนอธิบายความรูใหแกกันและกันฟง แต
ยังไมครบถวน  คนเกงไมคอยอธิบายใหคนออนฟงเปนขั้นตอน  เลือกอธิบายบางตอนเทานั้น  ทํา
ใหคนออนยังไมเขาใจเทาไรนัก  และไมคอยแสดงความสนใจเทาที่ควร  ครูจึงตองตักเตือน   ใน
การทําใบงานนักเรียนสวนใหญชวยกันคิดและแสดงความคิดเห็น  แตนักเรียนที่เรียนออนไมคอย
อยากแสดงความคิดเห็น   เพราะทําไมได   ครูจึงตองตักเตือนและชวยกระตุนใหแสดงความคิดเห็น
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บาง  และใหคนที่เรียนเกงชวยดูแลและอธิบายใหเพื่อนอยางละเอียดใหมอีกครั้ง  ซ่ึงนักเรียนก็ทํา
ตามที่ครูบอก  ทําใหคนที่เรียนออนสนใจทํางานกลุมมากขึ้น

-  นักเรียนใชเวลาในการทํากิจกรรมคอนขางมาก  จนเลยเวลาที่กําหนดไวประมาณ 20
นาที

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนที่เรียนเกงเริ่มไมคอยสนใจที่จะอธิบายใหนักเรียนที่เรียนออนฟง  เพราะเห็น

วาชา  ครูจึงตองเตือนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการอธิบายใหเพื่อนเขาใจ  เพราะจะเกี่ยวกับ
คะแนนของกลุม  นักเรียนจึงสนใจเพื่อนที่เรียนออนมากขึ้น

-  นักเรียนประเมินพฤติกรรมกลุมโดยคํานึงถึงแตตนเอง  ไมคํานึงถึงการดูภาพรวมของ
กลุม  ครูจึงตองบอกใหนักเรียนดูภาพรวมในกลุมของตนเอง  และประเมินในภาพของกลุม  ไมใช
ประเมินเฉพาะสิ่งที่ตนเองเปนและตนเองปฏิบัติ      เพื่อนักเรียนจะไดประเมินใหถูกตองในแผน
การจัดการเรียนรูตอไป

-  นักเรียนที่เปนผูชวยครูมีความรีบรอนในการเปลี่ยนโจทยและอานโจทย        ทําให
นักเรียนบางคนมีปญหาในการฟงโจทยและดูแถบโจทยปญหา  ไมมีสมาธิในการตอบคําถาม  ครูจึง
ตองคอยควบคุมเวลาและเตือนนักเรียนที่เปนผูชวยใหทํางานเปนขั้นตอนอยาเรงรีบเกินไป

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

              วันที่   11   เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.   2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)
เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 1,000

…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 3

คําชี้แจง

กิจกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



277

เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 1,000
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการลบ  คอื สถานการณทีป่ระกอบไปดวย ขอความ   ตวัเลข     และขอความ
คาํถามในลกัษณะของการนาํจาํนวนหนึง่ออกจากจาํนวนทีก่าํหนดใหหรือการเปรยีบเทยีบจาํนวนสอง
จาํนวนวาตางกนัอยางไร  ผลทีเ่หลือหรือทีต่างเรยีกวาผลลบ

ตัวอยาง
ดวงแกวมกีระดาษ    265   แผน  ชูใจมกีระดาษนอยกวาดวงแกว  47  แผน  ชูใจมกีระดาษกีแ่ผน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    ดวงแกวมกีระดาษ    265   แผน

 1.2    ชูใจมกีระดาษนอยกวาดวงแกว   47  แผน
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           ชูใจมกีระดาษกีแ่ผน
3.  ประโยคสัญลักษณ
 265   -   47     =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา    ดวงแกวมกีระดาษ    265   แผน
 ชูใจมกีระดาษนอยกวาดวงแกว    47  แผน

ดังนั้น ชูใจมีกระดาษ      218 แผน
ตอบ     218  แผน

  ใบความรูท่ี 3

-
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ชางหนัก  380  กิโลกรัม   วัวหนัก  275  กิโลกรัม   ชางหนักกวาวัวกี่กิโลกรัม

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 3

เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 1,000
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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-

เฉลยใบงานที่ 3

             ชางหนัก  380  กิโลกรัม   วัวหนัก  275  กิโลกรัม   ชางหนักกวาวัวกี่กิโลกรัม

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    ชางหนกั    380  กโิลกรัม
1.2    ววัหนกั              275  กโิลกรัม

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
ชางหนกักวาววักีก่โิลกรัม

3. ประโยคสัญลักษณ
 380  -  275  =   
4. วิธีทํา

      ชางหนัก    380  กิโลกรัม
 วัวหนัก              275  กิโลกรัม

ดังนั้น ชางหนักกวาวัว           105 กิโลกรัม

ตอบ    105   กิโลกรัม
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ซองคําถามสําหรับการแขงขันตอบปญหา

ซองคําถามจะมีทั้งหมด   4  ซอง  แตละซองจะมีคําถามอยู 3 คําถาม   ในการถามคําถาม
แตละรอบ  ผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม      ผูไมไดแขงขนัในรอบนัน้ๆ      
อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม  ครูและผูไมไดแขงขนั
รวมกันเฉลยคาํตอบที่ถูกตอง  และตรวจใหคะแนนทีละขอ

ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม  ประกอบดวยคําถาม 3 คําถาม ดังนี้
คําถามที่ 1   รานชุลีพรรับส่ังทําขนมเทียน  765  หอ   เปนชนิดไสเค็ม  175  หอ  เปนชนิด

ไสหวานกี่หอ    จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให       (1 คะแนน)
คําถามที่ 2  โรงงานแหงหนึ่งผลิตเสื้อได  859  ตัว  ผลิตกางเกงไดนอยกวาเสื้อ  660  ตัว

โรงงานผลิตกางเกงไดกี่ตัว     จงเขียนประโยคสัญลักษณ      (2 คะแนน)
คําถามที่ 3   ผูใหญทองคําขายขาวเปลือกครั้งแรก   680  ถัง         ขายครั้งที่สองนอยกวา

คร้ังแรก  162  ถัง  ผูใหญทองคาํขายขาวเปลอืกครัง้ทีส่องไดกีถั่ง   จงเขยีนคาํตอบทีถู่กตอง  (2  คะแนน)

ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  ชาวสวนเกบ็มะนาวมาทัง้หมด  730  ผล  คดัเปนชนดิผลใหญ   360  ผล  ทีเ่หลือ

เปนชนดิผลเลก็กีผ่ล      จงเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให   (1 คะแนน)
คําถามที่ 2  โรงเรียนวัดหนองออมีนักเรียนทั้งหมด   813  คน  เปนนักเรียนชาย  582  คน

ที่เหลือเปนนักเรียนหญิงกี่คน    จงเขียนประโยคสัญลักษณ   (2 คะแนน)
คําถามที่ 3  โตะหนึ่งตัวและเกาอ้ีหนึ่งตัวราคารวมกัน  790  บาท       ถาโตะราคาตัวละ

675 บาท    เกาอ้ีจะราคากี่บาท          จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่3  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3  คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  คุณพอปลูกมะพราวได  874  ตน  คุณอาปลูกมะพราวได  572  ตน  คุณพอปลูก

มะพราวมากกวาคุณอากี่ตน     จงเขียนส่ิงที่โจทยตองการทราบ    (1  คะแนน)
คําถามที่ 2  หนังสือเลมหนึ่งมี  260  หนา  อานไปแลว  180  หนา            เหลือหนังสือยัง

ไมไดอานอีกกี่หนา       จงเขียนประโยคสัญลักษณ (2  คะแนน)

คําชี้แจง
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คําถามที่ 3  หองประชุมมีเกาอ้ี  250  ตัว  มีนักเรียนนั่งแลว  135  ตัว  เหลือเกาอ้ีวางกี่ตัว
จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1  โรงงานผลิตกะทิกลองไดวันละ  518  กลอง  นําสงรานคายอย  207  กลอง

ยังเหลือกะทิกี่กลอง        จงเขียนส่ิงที่โจทยกําหนดให   (1 คะแนน)
คําถามที่ 2   สมคิดมีปลา  125  ตัว  ขายไป  15  ตัว  สมคิดเหลือปลากี่ตัว  จงเขียนประโยค

สัญลักษณ (2  คะแนน)
คําถามที่ 3  แมซ้ือกุงราคา  165  บาท   ซ้ือไกราคา  85  บาท    แมจายเงินซื้อไกนอยกวากุง

กี่บาท         จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)
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ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
คําถามที่ 1       รานชุลีพรรับสั่งทําขนมเทียน  765  หอ   เปนชนิดไสเค็ม  175  หอ        (ถูกตอง

ท้ังหมด ให  1  คะแนน)                 คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คาํถามที ่2         859 -  660   =     (   859  -  660    ให 1 คะแนน ,  เครือ่งหมาย   =       ให 1 คะแนน)

คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คาํถามที ่3         518  ถงั       (คําตอบ  518   ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ    ถงั   ถกู   ให   1 คะแนน)

คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม

คําถามที่ 1       ชาวสวนเกบ็มะนาวมาทัง้หมด  730  ผล  คัดเปนชนดิผลใหญ   360  ผล       (ถูกตอง
ท้ังหมด ให 1 คะแนน)    คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2       813 -  582  =     (813 -  582     ให 1 คะแนน ,  เครือ่งหมาย   =        ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3       115  บาท   (คําตอบ  115  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   บาท    ถกู  ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่3    เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม

คําถามที่ 1         คุณพอปลูกมะพราวมากกวาคุณอากี่ตน     (ถูกตองทั้งหมด ให  1  คะแนน)
คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2          260 -  180  =     (260  -  180     ให 1 คะแนน ,  เครือ่งหมาย   =  
ให 1 คะแนน)                 คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3          115  ตัว   (คําตอบ    115   ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ     ตวั    ถกู
ให 1  คะแนน)                คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม

คําถามที่ 1        โรงงานผลิตกะทิกลองไดวันละ  518  กลอง  นําสงรานคายอย  207  กลอง
(ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)               คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2        125 -  15  =     (125  -  15     ให 1 คะแนน ,  เครือ่งหมาย   =       ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3        80  บาท   (คําตอบ  80  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   บาท    ถกู  ให 1 คะแนน)
คะแนนเต็ม  2  คะแนน

  เฉลย
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แบบบันทึกคะแนนการแขงขันของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการแขงขัน
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตรเลขที่

การสื่อสาร
(3)

การแกโจทย
ปญหา (2)

รวม
(5)

รอยละ
คะแนนรวม

กลุม

1 3 2 5 100.00 C
2 3 2 5 100.00 A
3 3 2 5 100.00 B
4 2 2 4 80.00 A
5 3 2 5 100.00 A
6 1 2 3 60.00 C
7 2 1 3 60.00 D
8 2 1 3 60.00 C
9 2 0 2 40.00 D
10 3 1 4 80.00 D
11 2 1 3 60.00 C
12 3 2 5 100.00 B
13 1 2 3 60.00 B
14 2 1 3 60.00 B
15 3 0 3 60.00 A
16 2 1 3 60.00 D
รวม 37 22 59
รอยละ 77.08 68.75 73.75 73.75
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ   10,000 เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการลบ  คอื สถานการณทีป่ระกอบไปดวย ขอความ   ตวัเลข     และขอความ
คาํถามในลกัษณะของการนาํจาํนวนหนึง่ออกจากจาํนวนทีก่าํหนดใหหรือการเปรยีบเทยีบจาํนวนสอง
จาํนวนวาตางกนัอยางไร  ผลทีเ่หลือหรือทีต่างเรยีกวาผลลบ
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 10,000 ให    สามารถวเิคราะหโจทย

และแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการลบเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการลบและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 10,000
โจทยปญหาการลบ  คอื สถานการณทีป่ระกอบไปดวย ขอความ   ตวัเลข     และขอความ

คาํถามในลกัษณะของการนาํจาํนวนหนึง่ออกจากจาํนวนทีก่าํหนดใหหรือการเปรยีบเทยีบจาํนวนสอง
จาํนวนวาตางกนัอยางไร  ผลทีเ่หลือหรือทีต่างเรยีกวาผลลบ
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-

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1    ตูเส้ือผาราคา  6,915  บาท
 1.2    มเีงนิ  5,850  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           จะตองหาเงินเพิ่มอีกเทาไร
3.  ประโยคสัญลักษณ
 6,915   -   5,850   =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา    ตูเสื้อผาราคา             6,915  บาท

               มเีงนิ              5,850  บาท
ดังนั้น   จะตองหาเงินเพิ่มอีก                                 1,065 บาท
ตอบ     1,065   บาท

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1 ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2 ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  เปาหมายของการทํางานรวมกัน 

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3  นกัเรยีนทบทวนเกีย่วกบัการลบ  โดยใหนกัเรยีนจบัคูระหวาง โจทยการลบทีม่ตีวัตัง้

ไมเกนิ   1,000   กบัคาํตอบ  ดงันี้
1.   495  - 132  =  
2.   374  - 226  =  
3.   534  - 141  =  
4.   831  - 206  =  
5.   617  - 376  =  

ก.  625
ข.  148
ค.  241
ง.  393
จ.  363

เฉลย    1.  จ    ,    2.  ข  ,     3.  ง   ,     4.  ก   ,     5.  ค

ตูเส้ือผาราคา  6,915  บาท   มีเงิน  5,850  บาท  จะตองหาเงินเพิ่มอีกเทาไร  จึงจะพอซื้อตู
ใบนี้ไดพอดี

-
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เมือ่นกัเรยีนแตละคนจบัคูประโยคสญัลักษณและคําตอบแลว  ครใูหนกัเรยีนอาสาสมคัร
5 คน  ออกมาแสดงวธีิทาํเพือ่หาคําตอบ  อธิบายใหเพือ่นเขาใจเปนการทบทวน     และเฉลยคาํตอบที่
ถูกตอง  นกัเรยีนทกุคนตรวจสอบความถกูตองของตนเอง

2. ขัน้สอน
2.1  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 10,000   แลวใหนกัเรยีน

รวมกนัอาน

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให      ตอบ  ชาวไรเกบ็สับปะรดมาทัง้หมด  6,877  ผล ,
คดัเปนชนดิผลใหญ 2,560 ผล

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  เหลือเปนชนิดผลเล็กกี่ผล
-  ประโยคสัญลักษณ       ตอบ     6,877  -  2,560  =   
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  ชาวไรเก็บสับปะรดมาทั้งหมด  6,877  ผล
 คัดเปนชนิดผลใหญ 2,560 ผล

ดังนั้น เหลือเปนชนิดผลเล็ก 4,317 ผล
ตอบ    4,317    ผล

2.2  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการลบทีม่ตีัวตั้งไมเกนิ 10,000   อีก 2 ขอ แลว
ใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.1

ชาวไรเก็บสับปะรดมาทั้งหมด  6,877  ผล  คัดเปนชนิดผลใหญ 2,560 ผล
เหลือเปนชนิดผลเล็กกี่ผล

-

โรงงานทาํรมผลิตรมสดีาํ  4,630  คนั  ผลิตรมลายดอก  2,325  คนั   โรงงานผลติรมลายดอกนอยกวา
รมสดีาํกีค่นั
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2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการลบ
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 4 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4. ขั้นการแขงขันตอบปญหา
4.1 ครูจัดโตะแขงขันไวหนาหองเรียน ดังนี้

โตะ 1 โตะ 2 โตะ 3 โตะ 4

4.2 ครูช้ีแจงวิธีการแขงขันวาใหนักเรียนเตรียมแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืนๆ  โดย
จัดทีมการแขงขันใหม  มีการแขงขันเปนรอบ  แขงขันทั้งส้ิน  4 รอบ  แตละรอบมีคําถาม 3 คําถาม  
ดังนี้

รอบที่  1 เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
รอบที่  2  เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 1 ของกลุม
รอบที่ 3 เปนคําถามสําหรับคนปานกลางคนที่ 2 ของกลุม
รอบที่ 4 เปนคําถามสําหรับคนออนของกลุม

รถจกัรยานราคา  2,800  บาท  น้าํฝนมเีงนิ  1,450  บาท  จะตองหาเงนิมาเพิม่อีกกีบ่าทจงึจะซือ้
รถจกัรยานได
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ดาํเนนิการแขงขนัโดยใหผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม          ผูไมไดแขงขนัใน
รอบนัน้ๆ      อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม   ครแูละ
ผูไมไดแขงขนัรวมกนัเฉลยคาํตอบทีถู่กตอง  และตรวจใหคะแนนทลีะขอ

5. ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน  คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมแลวนําไป

เทียบกับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลใหกลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 4 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12 คําถาม  และแถบโจทยปญหา
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการเขียนตอบคําถามจากกิจกรรมขั้นการแขงขันตอบปญหา
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   คําถามประกอบเกมการแขงขัน 12 คําถาม
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูพนูศร ี อาภรณรัตน  ครูประจาํชัน้ประถมศกึษาปที ่3  จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูที ่4 

ไดเหมาะสมเปนอยางดียิ่ง  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่  1   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นักเรียนสวนใหญสามารถจับคูระหวางโจทยการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 1,000 ไดถูกตอง

และทําดวยความตั้งใจ  มีสมาธิ
-  เมื่อครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการลบ  นักเรียนสามารถชวยกันตอบคําถาม

เกี่ยวกับสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ไดถูกตอง  สวนการเขียนประโยค
สัญลักษณในโจทยปญหาบางขอนักเรียนยังมีความสับสน      โดยเฉพาะโจทยที่มีคําวามากกวา
นอยกวา  นักเรียนจะคิดวานอยกวาตองเอามาลบ  มากกวาตองเอามาบวก  ครูจึงตองอธิบายโดยใช
สถานการณจริงและใชตัวเลขนอยๆ นักเรียนจึงจะเขาใจมากขึ้น  และครูช้ีใหเห็นวาโจทยที่มีคําวา
มากกวาไมจําเปนตองบวกเสมอไป  และนอยกวาก็ไมจําเปนตองเปนลบ    โดยใชโจทยงายๆ และ
ตัวเลขนอยๆ มายกตัวอยาง

-    ในการทํากิจกรรมกลุม  นักเรียนพยายามรับฟงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบ
ในงานกลุม  รวมถึงการใหกําลังใจซึ่งกันและกันมากขึ้น  พยายามอธิบายใหแกกันและกันฟงอยาง
เปนกันเองมากขึ้น

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนที่เรียนออนบางคนยังขาดสมาธิและความสนใจในขณะที่ครูหรือเพื่อนอธิบาย

ทําใหเพื่อนเกิดความรําคาญในบางครั้ง  ครูจึงตองตักเตือน  และพยายามเรียกนักเรียนบอยๆ  ทําให
เสียเวลาในการทํากิจกรรม  จึงเลยเวลาไปประมาณ 10 นาที

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

               วันที่   13    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (Team  Games - Tournament : TGT)
เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 10,000

…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 4

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 10,000
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการลบ  คอื สถานการณทีป่ระกอบไปดวย ขอความ   ตวัเลข     และขอความ
คาํถามในลกัษณะของการนาํจาํนวนหนึง่ออกจากจาํนวนทีก่าํหนดใหหรือการเปรยีบเทยีบจาํนวนสอง
จาํนวนวาตางกนัอยางไร  ผลทีเ่หลือหรือทีต่างเรยีกวาผลลบ

ตัวอยาง
พอฝากเงินธนาคารไว  8,400  บาท   ถอนไปใชจาย     3,500 บาท  พอเหลือเงินในธนาคารกี่บาท
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    พอฝากเงนิธนาคารไว      8,400  บาท

 1.2    ถอนไปใชจาย     3,500  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           พอเหลือเงินในธนาคารกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ
 8,400   -   3,500     =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  พอฝากเงินธนาคารไว 8,400   บาท
 ถอนไปใชจาย     3,500    บาท

ดังนั้น พอเหลือเงินในธนาคาร   4,900   บาท
ตอบ     4,900   บาท

  ใบความรูท่ี 4

-
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แมคาขายของไดเงิน   5,400  บาท  นําไปซื้อลําไยเปนเงิน  3,500 บาท  แมคาเหลือเงินกี่บาท

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 4

เร่ือง  โจทยปญหาการลบทีม่ตีวัตัง้ไมเกนิ 10,000
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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แมคาขายของไดเงิน   5,400  บาท  นําไปซื้อลําไยเปนเงิน  3,500 บาท  แมคาเหลือเงินกี่บาท

-

เฉลยใบงานที่ 4

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    แมคาขายของไดเงนิ   5,400     บาท
1.2    แมคาซือ้ลําไยเปนเงนิ  3,500     บาท

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
แมคาเหลือเงนิกีบ่าท

3. ประโยคสัญลักษณ
5,400  -  3,500  =   

4. วิธีทํา
     แมคาขายของไดเงิน 5,400 บาท

แมคาซ้ือลําไยเปนเงิน 3,500 บาท
ดังนั้น แมคาเหลือเงิน 1,900 บาท

ตอบ     1,900   บาท
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ซองคําถามสําหรับการแขงขันตอบปญหา

ซองคําถามจะมีทั้งหมด   4  ซอง  แตละซองจะมีคําถามอยู 3 คําถาม   ในการถามคําถาม
แตละรอบ  ผูแขงขนัหยบิคาํถามในซองคําถามครั้งละ 1 คําถาม      ผูไมไดแขงขนัในรอบนัน้ๆ      
อานคาํถามและตดิแถบโจทยปญหาบนกระดานดาํใหผูแขงขนัเขยีนตอบคาํถาม  ครูและผูไมไดแขงขนั
รวมกันเฉลยคาํตอบที่ถูกตอง  และตรวจใหคะแนนทีละขอ

ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม  ประกอบดวยคําถาม 3 คําถาม ดังนี้
คําถามที่ 1   ปุยซื้อเครื่องเลนดีวีดีราคา  7,553  บาท    ซ้ือวิทยุราคา  3,115  บาท  เครื่องเลน

ดีวีดีราคาแพงกวาวิทยุกี่บาท    จงเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให       (1 คะแนน)
คําถามที่ 2   รถจกัรยานราคา  2,400  บาท  มานะมเีงนิอยู  1,750 บาท  จะตองหาเงนิมาเพิม่อกี

กีบ่าทจึงจะซื้อรถจักรยานได     จงเขียนประโยคสัญลักษณ      (2 คะแนน)
คําถามที่ 3   เดือนแรกกานดาออมเงินได  4,675  บาท  เดือนที่สองออมเงินไดนอยกวา

เดือนแรก  1,385  บาท  เดือนที่สองกานดาออมเงินไดเทาไร    จงเขยีนคาํตอบทีถู่กตอง  (2  คะแนน)

ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1     สุพรมีเงนิอยูในธนาคารออมสนิจาํนวน  3,652  บาท    ถอนออกมา  1,545  บาท

ยงัคงมเีงนิเหลืออยูกีบ่าท    จงเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให   (1 คะแนน)
คําถามที่ 2     วนัแรกจรีุขายมะพราวได  8,019  ผล  วนัทีส่องขายไดนอยกวาวนัแรก  2,315 ผล

วันที่สองจุรีขายมะพราวไดกี่ผล        จงเขียนประโยคสัญลักษณ   (2 คะแนน)
คําถามที่ 3      ปติขายมันสําปะหลังได  6,732  กิโลกรัม  วีระขายมันสําปะหลังได  3,800

กิโลกรัม  ปติขายมันสําปะหลังไดมากกวาวีระกี่กิโลกรัม    จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่3  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3  คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1     เล้ียงไกไว  3,405  ตัว    เปนไกตัวผู  1,254  ตัว  มีไกตัวเมียกี่ตัว

จงเขียนส่ิงที่โจทยตองการทราบ    (1  คะแนน)
คําถามที่ 2     มีน้ําตาลทราย  2,980  กิโลกรัม  เมื่อขายไปแลวยังเหลืออยูอีก  750  กิโลกรัม

ขายน้ําตาลทรายไปกี่กิโลกรัม           จงเขียนประโยคสัญลักษณ   (2 คะแนน)

คําชี้แจง
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คําถามที่ 3    ลุงเลี้ยงนกกระทา  2,500  ตัว       ลุงขายนกกระทาไปจํานวนหนึ่งแลวเหลือ
นกกระทาอยู  1,250  ตัว   ลุงขายนกกระทาไปกี่ตัว       จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)

ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม  ประกอบดวยคาํถาม 3 คาํถาม ดงันี้
คําถามที่ 1    มีเกลือ  1,355  ถุง  ขายไป  1,060  ถุง  เหลือเกลือกี่ถุง

จงเขียนส่ิงที่โจทยตองการทราบ    (1  คะแนน)
คําถามที่ 2     พี่สะสมแสตมปได  1,215  ดวง  นองสะสมแสตมปได  810  ดวง  พี่สะสม

แสตมปไดมากกวานองกี่ดวง        จงเขียนประโยคสัญลักษณ   (2 คะแนน)
คําถามที่ 3    มีขาวสาร  2,725  กระสอบ  ขายไป  1,625  กระสอบ  เหลือขาวสารกี่

กระสอบ           จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง    (2 คะแนน)
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ซองคําถามที่ 1  เปนคําถามสําหรับคนเกงของกลุม
คําถามที่ 1       ปุยซื้อเครื่องเลนดีวีดีราคา  7,553  บาท    ซื้อวิทยุราคา  3,115  บาท        (ถูกตอง

ท้ังหมด ให  1  คะแนน)                 คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คาํถามที ่2         2,400 -  1,750   =     (   2,400  -  1,750    ให 1 คะแนน ,           เครือ่งหมาย   =  

ให 1 คะแนน)               คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คาํถามที ่3         3,290    บาท        (คําตอบ  3,290   ถกู ให 1 คะแนน  ,      ใสหนวย คือ    บาท    ถกู

ให   1 คะแนน)              คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่2  เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม

คําถามที่ 1      สุพรมเีงนิอยูในธนาคารออมสนิจาํนวน  3,652  บาท    ถอนออกมา  1,545  บาท
(ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)    คะแนนเต็ม  1  คะแนน

คําถามที่ 2       8,019 -  2,315  =     (8,019 -  2,315    ให 1 คะแนน ,             เครือ่งหมาย   =  
ให 1 คะแนน)                       คะแนนเต็ม  2  คะแนน

คําถามที่ 3       2,932  กิโลกรัม   (คําตอบ  2,932  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   กโิลกรมั   ถกู
ให 1   คะแนน)                         คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่3    เปนคาํถามสาํหรบัคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม

คําถามที่ 1         มีไกตัวเมียกี่ตัว    (ถูกตองท้ังหมด ให  1  คะแนน)       คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คําถามที่ 2          2,980 -  750  =     (2,980  -  750     ให 1 คะแนน ,  เครือ่งหมาย   =  

ให 1 คะแนน)                 คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คําถามที่ 3          1,250  ตัว   (คําตอบ    1,250   ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ     ตวั    ถกู

ให 1  คะแนน)                คะแนนเต็ม  2  คะแนน
ซองคาํถามที ่4  เปนคาํถามสาํหรบัคนออนของกลุม

คําถามที่ 1        เหลือเกลือกี่ถุง    (ถูกตองท้ังหมด ให 1 คะแนน)              คะแนนเต็ม  1  คะแนน
คําถามที่ 2        1,215 -  810  =              (1,215  -  810     ให 1 คะแนน ,         เครือ่งหมาย   =  

ให 1 คะแนน)                 คะแนนเต็ม  2  คะแนน
คําถามที่ 3        1,100  กระสอบ   (คําตอบ  1,100  ถกู ให 1 คะแนน  ,  ใสหนวย คือ   กระสอบ    ถกู

ให 1 คะแนน)                         คะแนนเต็ม  2  คะแนน

  เฉลย
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แบบบันทึกคะแนนการแขงขันของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการแขงขัน
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตรเลขที่

การสื่อสาร
(3)

การแกโจทย
ปญหา (2)

รวม
(5)

รอยละ
คะแนนรวม

กลุม

1 3 2 5 100.00 C
2 3 2 5 100.00 A
3 3 1 4 80.00 B
4 3 1 4 80.00 A
5 3 2 5 100.00 A
6 3 1 4 80.00 C
7 3 1 4 80.00 D
8 3 2 5 100.00 C
9 2 0 2 40.00 D
10 2 2 4 80.00 D
11 3 2 5 100.00 C
12 3 2 5 100.00 B
13 3 2 5 100.00 B
14 3 0 3 60.00 B
15 3 2 5 100.00 A
16 3 2 5 100.00 D
รวม 46 24 70
รอยละ 95.83 75.00 87.50 87.50
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

(Student  Team - Achievement  Division : STAD)
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลัก และตวัคณูม ี1 หลัก         เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการคณู  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการบวกจาํนวนทีเ่ทากนัหลายๆ จาํนวน  อาจแสดงไดดวยการคูณจํานวนสองจํานวน 
ซ่ึงก็คือจํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันคูณกับจํานวนนั้นและจํานวนที่ไดจากการคูณสอง
จาํนวนเขาดวยกนัเรยีกวาผลคณู
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิสามหลักและตวัคณูมหีนึง่หลักให

สามารถวเิคราะหโจทยและแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการคณูเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการคูณและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
โจทยปญหาการคณู  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม

ในลักษณะของการบวกจาํนวนทีเ่ทากนัหลายๆ จาํนวน  อาจแสดงไดดวยการคูณจํานวนสองจํานวน 
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ซ่ึงก็คือจํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันคูณกับจํานวนนั้นและจํานวนที่ไดจากการคูณสอง
จาํนวนเขาดวยกนัเรยีกวาผลคณู  เชน

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1    นอยมกีลวย  3  หวี
 1.2     กลวยหนึง่หวมี ี 15  ผล
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           นอยมีกลวยทั้งหมดกี่ผล
3.  ประโยคสัญลักษณ
 3 × 15  =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา    กลวยหนึ่งหวีมี  15  ผล

               นอยมกีลวย                   3  หวี
ดังนั้น   นอยมีกลวยทั้งหมด                   45               ผล
ตอบ     45      ผล

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1  ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2  ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม     เปาหมายของการทํางานรวมกัน   

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3     ครูแจงคะแนนฐานของนกัเรยีนแตละคน ใหนกัเรยีนทราบ
1.4  นักเรียนทบทวนความหมายของการคูณรวมกัน  โดยครูกําหนดโจทยการบวก

จํานวนเทาๆ กันหลายจํานวน  และ ประโยคสัญลักษณการคูณ  ใหนักเรียนหาคําตอบ ดังนี้

นอยมีกลวย  3  หวี   กลวยหนึ่งหวีมี  15  ผล   นอยมีกลวยทั้งหมดกี่ผล

×
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ขอ จงเขยีนใหอยูในรปูการคณู ขอ จงเขยีนใหอยูในรปูการบวก
1. 6 + 6 + 6 + 6

ตอบ  4 × 6
ซ่ึงมคีาํตอบ = 24   

2. 4 × 7
ตอบ   7 + 7 + 7 + 7
ซ่ึงมคีาํตอบ = 28

3. 8 + 8 + 8
ตอบ  3 × 8
ซ่ึงมคีาํตอบ = 24

4. 2 × 6
ตอบ  6 + 6
ซ่ึงมคีาํตอบ = 12

เมือ่นกัเรยีนชวยกนัตอบคาํถามทัง้ 4 ขอ ทีแ่สดงความสมัพนัธระหวางการบวกและการคณู
จนเปนทีเ่ขาใจแลว  ครูและนกัเรยีนรวมกนัสรปุความหมายของการคณูวา คอื การบวกจาํนวนทีเ่ทากัน
หลายๆ จํานวน  โดยจํานวนที่นํามาคูณกันนั้นไดมาจาก จํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันกับ
จํานวนนัน้นัน่เอง   เชน  5 + 5 + 5    จาํนวนครัง้คอื 3   และจาํนวนนัน้คอื 5    เทากบั  3 × 5  ซ่ึงการคณูกม็ี
คณุสมบตักิารสลบัที ่ นัน่คอื  สามารถเขยีนเปน  5 × 3  กไ็ด  ซ่ึงจะไดคาํตอบคอื 15 เทากนั

2. ขัน้สอน
2.1  ครเูสนอสถานการณโจทยปญหาการคณูจาํนวนทีม่ ี 1 หลัก กบัจาํนวนไมเกนิ 3 

หลัก แลวใหนกัเรยีนรวมกนัอาน

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให          ตอบ  บอยเกบ็เงนิวนัละ  5  บาท  ,
               บอยเกบ็เงนิเปนเวลา  26  วนั

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  บอยเก็บเงินไดทั้งหมดกี่บาท
-  ประโยคสัญลักษณ          ตอบ       26  ×  5   =  
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  บอยเก็บเงินเปนเวลา  26  วัน
 เก็บเงินวันละ    5  บาท

ดังนั้น บอยเก็บเงินไดทั้งหมด            130 บาท
ตอบ      130    บาท

บอยเก็บเงินวันละ  5  บาท      เปนเวลา  26  วัน  บอยเก็บเงินไดทั้งหมดกี่บาท

×
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2.2  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลักและตวัคณูม ี
1 หลัก  อีก 2 ขอ แลวใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.1

2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการคูณ
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 5 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4. ขั้นการทดสอบ   ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทุกคน    โดยใหนักเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบ  จํานวน 2 ขอ  ในการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตาม
ความสามารถของตนเอง  ไมสามารถชวยเหลือกันได  ใชเวลา  30 นาที

5. ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน    ตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ          คาํนวณ

คะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนาํไปเทยีบกบัเกณฑการกาํหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลให
กลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด

สมุดเลมหนึ่งมีกระดาษ  85  แผน  ซ้ือสมุด  5  เลม  จะมีกระดาษทั้งหมดกี่แผน

คาบัตรผานประตูเที่ยวสวนสัตวใบละ  15  บาท  ซ้ือบัตร  8  ใบ  ตองจายเงินเทาไร
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สื่อการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 5 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. แบบทดสอบ ฉบับที่ 1
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการทําแบบทดสอบ ฉบับที่ 1
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   แบบทดสอบ ฉบับที่ 1
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูพูนศรี  อาภรณรัตน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ที่ 5  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณจํานวนที่มี 1 หลักกับจํานวนไมเกิน 3 หลัก  ไดสอดคลองเหมาะสมเปน
อยางดียิ่ง  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่   1   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2548
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรือรนในการรวมกจิกรรมการเขยีนตอบคําถามบนกระดานดํา

และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา  นักเรียนทุกคนจะขออาสาไปเขียนบนกระดานดาํ  สวนนกัเรยีนที่
ไมไดเขยีนเมือ่เพือ่นอธบิาย  กไ็มคอยสนใจ  จนครตูองตกัเตอืน

-    จากการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน  นักเรียนชวยเหลือกันนอยลง  ไมพยายาม
อธิบายใหกันและกันฟง  เพราะคนเกงจะรีบทํา  และไมคอยมีการใหกําลังใจกัน   ทําใหนักเรียนที่
เรียนออนไมคอยสนใจที่จะทํางานกลุมเทาไรนัก  เพราะไมไดรับความไววางใจจากเพื่อนในกลุม
ครูจึงตองตักเตือนและชวยกระตุนใหแสดงความคิดเห็นบาง และใหคนที่เรียนเกงชวยดูแลและ
อธิบายใหเพื่อนอยางละเอียดใหมอีกครั้ง  ซ่ึงนักเรียนก็ทําตามที่ครูบอก  ทําใหคนที่เรียนออนสนใจ
ทํางานกลุมมากขึ้น

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนที่เรียนเกงเริ่มไมคอยสนใจที่จะอธิบายใหนักเรียนที่เรียนออนฟง  เพราะเห็น

วาชา  ครูจึงตองเตือนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการอธิบายใหเพื่อนเขาใจ  เพราะจะเกี่ยวกับ
คะแนนของกลุม  นักเรียนจึงสนใจเพื่อนที่เรียนออน

-  นักเรียนหลายคนเขียนลายมือไมดี ขาดความเปนระเบียบในการทํางาน     เนื่องจาก
กิจกรรมที่ทําคอนขางมาก  นักเรียนตองรีบทํางานใหทันเวลา  จึงไมมีเวลาฝกลายมือ   ทําใหผลงาน
ที่ออกมาไมเรียบรอยเทาที่ควร

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

              วันที่   18   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)

เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 5

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการคณู  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการบวกจาํนวนทีเ่ทากนัหลายๆ จาํนวน  อาจแสดงไดดวยการคูณจํานวนสองจํานวน 
ซ่ึงก็คือจํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันคูณกับจํานวนนั้นและจํานวนที่ไดจากการคูณสอง
จาํนวนเขาดวยกนัเรยีกวาผลคณู

ตัวอยาง
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบํารุงวิทยมี       4 หองเรียน  แตละหองเรียนมีนักเรียน   28 คน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบํารุงวิทยมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    ช้ันประถมศกึษาปที ่3  ของโรงเรยีนบาํรุงวทิยม ี      4 หองเรยีน

 1.2    แตละหองเรียนมนีกัเรยีน    28   คน
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบํารุงวิทยมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
3.  ประโยคสัญลักษณ
 4 × 28  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

วิธีทํา    นักเรียนชั้นป.3 แตละหองมี 28   คน
              ช้ันประถมศกึษาปที ่3  ม ี        4   หอง
ดังนั้น   ช้ันป.3  ของโรงเรียนบํารุงวิทยมีนักเรียนทั้งหมด                112  คน
ตอบ     112  คน

  ใบความรูท่ี 5

×
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โรงเรียนวัดเขาขลุงมีลูกเสือ  15  หมู      หมูละ  8  คน   มีลูกเสือทั้งหมดกี่คน

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 5

เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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โรงเรียนวัดเขาขลุงมีลูกเสือ  15  หมู      หมูละ  8  คน   มีลูกเสือทั้งหมดกี่คน

×

เฉลยใบงานที่ 5

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    โรงเรยีนวดัเขาขลงุมลูีกเสอื  15  หมู
1.2     หมูละ  8  คน

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
มลูีกเสอืทัง้หมดกีค่น

3. ประโยคสัญลักษณ
8 × 15   =   

4. วิธีทํา
    มลูีกเสอื     15 หมู

หมูละ       8 คน
ดังนั้น มีลูกเสือทั้งหมด                120 คน
ตอบ    120  คน
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แบบทดสอบ ฉบับท่ี 1

ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1.  รองเทา  1  คู  ราคา  85  บาท     ซ้ือรองเทา   7  คู   ตองจายเงินเทาไร   (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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2.  ทิชาซ้ือสม  4  กิโลกรัม   ราคากิโลกรัมละ  13  บาท   ทิชาตองจายเงินเทาไร    (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

ช่ือ………………………………………….... ….          ช้ัน  ป.3             เลขที่………………..
คะแนนที่ได………………………คะแนน
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1.  รองเทา  1  คู  ราคา  85  บาท     ซ้ือรองเทา   7  คู   ตองจายเงินเทาไร   (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1    รองเทา  1  คู  ราคา  85  บาท                       1.2     ซ้ือรองเทา   7    คู

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       ตองจายเงินเทาไร
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    7 × 85  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา    รองเทา  1  คู  ราคา  85              บาท
  ซ้ือรองเทา    7    คู

ดังนั้น  ตองจายเงิน                                       595 บาท
ตอบ     595   บาท

2.   ทิชาซ้ือสม  4  กิโลกรัม   ราคากิโลกรัมละ  13  บาท   ทิชาตองจายเงินเทาไร    (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  ทชิาซือ้สม  4  กโิลกรมั        1.2     สมราคากโิลกรัมละ  13  บาท

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       ทิชาตองจายเงินเทาไร
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ     4 × 13  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา     สมราคากิโลกรัมละ  13  บาท
  ทชิาซือ้สม    4  กโิลกรัม

ดังนั้น ทิชาตองจายเงิน                        52 บาท
ตอบ      52  บาท

  เฉลย

×

×
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบยอยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร
เลขที่

ขอ 1
(4)

ขอ 2
(4)

รวม
(8)

ขอ 1
(6)

ขอ 2
(6)

รวม
(12)

คะแนน
รวม

2 ความ
สามารถ

(20)

รอยละ
คะแนน
รวม กลุม

1 2 4 6 1 4 5 11 55.00 C
2 4 4 8 6 6 12 20 100.00 A
3 4 4 8 6 5 11 19 95.00 B
4 4 4 8 3 5 8 16 80.00 A
5 4 4 8 6 6 12 20 100.00 A
6 4 4 8 2 2 4 12 60.00 C
7 4 4 8 6 6 12 20 100.00 D
8 4 4 8 4 6 10 18 90.00 C
9 3 4 7 3 3 6 13 65.00 D
10 2 3 5 1 4 5 10 50.00 D
11 4 3 7 6 3 9 16 80.00 C
12 4 3 7 5 4 9 16 80.00 B
13 4 3 7 4 5 9 16 80.00 B
14 3 3 6 6 5 11 17 85.00 B
15 4 3 7 6 6 12 19 95.00 A
16 4 4 8 6 6 12 20 100.00 D
รวม 116 147 263
รอยละ 90.63 76.56 82.19
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

(Student  Team - Achievement  Division : STAD)
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก          เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการคณู  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการบวกจาํนวนทีเ่ทากนัหลายๆ จาํนวน  อาจแสดงไดดวยการคูณจํานวนสองจํานวน 
ซ่ึงก็คือจํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันคูณกับจํานวนนั้นและจํานวนที่ไดจากการคูณสอง
จาํนวนเขาดวยกนัเรยีกวาผลคณู
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิสีห่ลักและตวัคณูมหีนึง่หลักให

สามารถวเิคราะหโจทยและแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการคณูเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการคูณและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
โจทยปญหาการคณู  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม

ในลักษณะของการบวกจาํนวนทีเ่ทากนัหลายๆ จาํนวน  อาจแสดงไดดวยการคูณจํานวนสองจํานวน 
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ซ่ึงก็คือจํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันคูณกับจํานวนนั้นและจํานวนที่ไดจากการคูณสอง
จาํนวนเขาดวยกนัเรยีกวาผลคณู  เชน

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1     ปองแปงมขีนม  6   ปบ
 1.2     ขนมปบหนึง่ม ี 240  ช้ิน
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           ปองแปงมีขนมทั้งหมดกี่ช้ิน
3.  ประโยคสัญลักษณ
 6 × 240  =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา    ขนมปบหนึ่งมี   240  ช้ิน

               ปองแปงมขีนม     6  ปบ
ดังนั้น   ปองแปงมีขนมทั้งหมด               1,440 ช้ิน
ตอบ     1,440     ช้ิน

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1  ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2  ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม    เปาหมายของการทํางานรวมกัน   

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3  นักเรียนรองเพลงสูตรคูณเพลินเพลง  เพื่อเปนการทองสูตรคูณโดยใชเพลง ดังนี้

เพลงสูตรคูณเพลินเพลง
สูตรคูณเพลินเพลง  สองหนึ่งสอง  ( 2 × 1 = 2)    บรรเลงแลวทอง  สองสองสี่

( 2 × 2 = 4)      อยามวัยิม้ยอง  สองสามหก  ( 2 × 3 = 6)    ไมทองก็ลืม  ล้ืม  ลืม  สองสี่แปด  สองหา
สิบ  สองหกสิบสอง  สองเจ็ดสิบสี่  สองแปดสิบหก  สองเกาสิบแปด  สองสิบเปนยี่สิบ  สองสิบเอ็ด
เปนยี่สิบสอง   สองสิบสองเปนยี่สิบสี่   มาซิมาฟงฉันทอง

หมายเหตุ   สามารถเปลี่ยนจากแมสองเปนแมอ่ืนอีกได

ปองแปงมีขนม  6   ปบ    ขนมปบหนึ่งมี  240  ช้ิน       ปองแปงมีขนมทั้งหมดกี่ช้ิน

×
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2. ขัน้สอน
2.1  ครเูสนอสถานการณโจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี

1 หลัก แลวใหนกัเรยีนรวมกนัอาน

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให          ตอบ  แมรับจางเกีย่วขาวไดเงนิวนัละ  150 บาท   ,
               รับจาง  8  วนั

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  ไดเงินกี่บาท
-  แมมีเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง   ตอบ   เพิ่มขึ้น
-  เพิ่มขึ้นอยางไร                    ตอบ  เพิ่มขึ้นวันละ 150 บาท  (เพิ่มขึ้นเทาๆ กัน)
-  ประโยคสัญลักษณ          ตอบ      150  × 8  =  
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  แมรับจางเกี่ยวขาวไดเงินวันละ  150 บาท
 รับจาง     8  วัน

ดังนั้น แมไดเงิน           1,200 บาท
ตอบ      1,200    บาท

2.2  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี
1 หลัก อีก 2 ขอ แลวใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.1

2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการคูณ

แมรับจางเกี่ยวขาวไดเงินวันละ  150 บาท   รับจาง  8  วัน   ไดเงินกี่บาท

×

รถคันหนึ่งบรรทุกขาวสารไดเที่ยวละ  128 กระสอบ  ถาใชรถคันนี้บรรทุกขาวสาร  4 เที่ยว
จะบรรทุกขาวสารไดทั้งหมดกี่กระสอบ

นมขนหวานราคาลังละ  510  บาท  ขายนมขนหวานได  4  ลัง  จะไดเงินกี่บาท
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3.  ขั้นกิจกรรมกลุม
3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง

2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 6 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 

และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4.  ขั้นการทดสอบ   ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทุกคน    โดยใหนักเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบ  จํานวน 2 ขอ  ในการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตาม
ความสามารถของตนเอง  ไมสามารถชวยเหลือกันได  ใชเวลา  30 นาที

5. ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน   ตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ          คาํนวณ

คะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนาํไปเทยีบกบัเกณฑการกาํหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลให
กลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 6 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. แบบทดสอบ ฉบับที่ 2
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. แผนภูมิเพลงสูตรคูณเพลินเพลง
5. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการทําแบบทดสอบ ฉบับที่ 2
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1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
2. เกณฑการวัดและประเมินผล

2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   แบบทดสอบ ฉบับที่ 2
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูพูนศรี  อาภรณรัตน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3    ไดจัดเตรียมแผนการจัด

การเรียนรูที่  6  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  กลุมสาระการเรียนรู
คณติศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีม่ ี 1  หลัก  กบัจาํนวนไมเกนิ 4 หลัก  ไดเปนอยางดยีิ่ง  
อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่   1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2548
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นกัเรยีนรองเพลงสตูรคณูเพลินเพลงดวยความสนกุสนาน  เมือ่ครใูหนกัเรยีนผลดักนัรอง

และทองสตูรคณูสลบักนัไป  นกัเรยีนมคีวามกระตอืรือรนมากขึน้เพราะไดมกีารแขงขนักนัวาจะรองได
ถูกตองและพรอมเพรยีงกนัหรือไม  แสดงใหเหน็ไดวานกัเรยีนในวยันีช้อบการรองเพลงและชอบแขงขนั

-    นักเรียนทํากิจกรรมกลุมดวยความมั่นใจมากขึ้น  ทําดวยความรวดเร็ว  นักเรียนที่
เรียนออนเริ่มแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น  และพยายามชวยกลุมทํางานอยางเต็มความสามารถ
สวนนักเรียนที่เรียนปานกลางบางคนในกลุม  ขาดความสม่ําเสมอในการทํางานบางชวง  ครูจึงตอง
ตักเตือนใหแสดงความคิดเห็นและชวยเพื่อนทํางาน  ซ่ึงนักเรียนก็ไดปรับปรุงแกไขตนเองและชวย
เพื่อนในกลุมทํางานตอไป

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนบางคนทองสูตรคูณไมคลอง  เมื่อรองเพลงสูตรคูณเพลินเพลง  นักเรียนจึง

รองตามเพื่อนไมคอยทัน  ทําใหเพื่อนในกลุมเกิดความรําคาญ    ครูจึงอนุญาตใหนักเรียนประมาณ 
2 – 3 คน    ที่ทองสูตรคูณไมคลองนําสูตรคูณมาดูประกอบการรองเพลงดวย    ซ่ึงทําใหนักเรียน
รองเพลงไดทันเพื่อนมากขึ้น

-  นักเรียนยังขาดความรอบคอบในการทํางาน  ไมมีการตรวจทานอีกครั้ง  ทําใหทํางาน
ผิดและเสียคะแนนไป          ครูจึงตองคอยบอกใหนักเรียนตรวจงานกอนจะนํามาสงครูเพื่อแกไข
ขอบกพรองของตนเอง

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

                วันที่  20  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)

เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 6

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการคณู  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการบวกจาํนวนทีเ่ทากนัหลายๆ จาํนวน  อาจแสดงไดดวยการคูณจํานวนสองจํานวน 
ซ่ึงก็คือจํานวนครั้งของจํานวนที่นํามารวมกันคูณกับจํานวนนั้นและจํานวนที่ไดจากการคูณสอง
จาํนวนเขาดวยกนัเรยีกวาผลคณู

ตัวอยาง
หนังสือชุดหนึ่งมี  3  เลม  แตละเลมมี  360  หนา  หนังสือชุดนี้มีทั้งหมดกี่หนา
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    หนงัสอืชุดหนึง่ม ี 3  เลม

 1.2     หนงัสอืแตละเลมม ี 360  หนา
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           หนังสือชุดนี้มีทั้งหมดกี่หนา
3.  ประโยคสัญลักษณ
 3 × 360  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา     หนังสือแตละเลมมี  360  หนา
  หนงัสอืชุดหนึง่ม ี     3   เลม

ดังนั้น  หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด           1,080 หนา
ตอบ     1,080    หนา

  ใบความรูท่ี 6

×
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               ซ้ือตั๋วรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมราคาใบละ  290 บาท  ซ้ือตั๋ว 5 ใบ
                จะตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 6

เร่ือง  โจทยปญหาการคณูจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 4 หลักและตวัคณูม ี1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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      ซ้ือตั๋วรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมราคาใบละ  290 บาท  ซ้ือตั๋ว 5 ใบ
       จะตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท

×

เฉลยใบงานที่ 6

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1    ซ้ือตัว๋รถไฟจากกรงุเทพฯ ถึงเชยีงใหมราคาใบละ  290 บาท
1.2    ซ้ือตัว๋ 5 ใบ

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
           จะตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท

3. ประโยคสัญลักษณ
5 ×  290   =   

4. วิธีทํา
    ตัว๋รถไฟจากกรงุเทพฯ ถึงเชยีงใหมราคาใบละ  290 บาท

ซ้ือตัว๋         5 ใบ
ดังนั้น จะตองจายเงินทั้งหมด             1,450 บาท
ตอบ    1,450  บาท
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แบบทดสอบ ฉบับท่ี 2

ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1.  ดินสอสี   1 กลอง  ราคา   135    บาท       ดินสอสี  7   กลอง    ราคากี่บาท         (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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2.  นาฬกิาขอมอืราคาเรอืนละ  370  บาท   พอซ้ือนาฬกิามา  3 เรอืน  พอตองจายเงนิกีบ่าท  (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

ช่ือ………………………………………….... ….          ช้ัน  ป.3             เลขที่………………..
คะแนนที่ได………………………คะแนน
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1. ดินสอสี   1 กลอง  ราคา   135    บาท       ดินสอสี  7   กลอง    ราคากี่บาท (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  ดนิสอส ี  1 กลอง  ราคา   135    บาท       1.2    ดนิสอส ี 7   กลอง

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       ดินสอสี  7   กลอง    ราคากี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    7 ×  135   =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา     ดินสอสี   1 กลอง  ราคา              135    บาท
  ดนิสอส ี  7   กลอง

ดังนั้น  ดินสอสี 7 กลอง ราคา                          945 บาท
ตอบ     945   บาท

2.  นาฬกิาขอมือราคาเรอืนละ  370  บาท   พอซ้ือนาฬกิามา  3 เรือน  พอตองจายเงนิกีบ่าท  (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  นาฬกิาขอมอืราคาเรอืนละ  370  บาท     1.2  พอซ้ือนาฬกิามา  3   เรอืน

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       พอตองจายเงนิกีบ่าท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    3 × 370  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา     นาฬกิาขอมอืราคาเรอืนละ  370  บาท
  พอซ้ือนาฬกิามา      3  เรอืน

ดังนั้น  พอตองจายเงิน                      1,110 บาท
ตอบ      1,110    บาท

  เฉลย

×

×
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบยอยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร
เลขที่

ขอ 1
(4)

ขอ 2
(4)

รวม
(8)

ขอ 1
(6)

ขอ 2
(6)

รวม
(12)

คะแนน
รวม

2 ความ
สามารถ

(20)

รอยละ
คะแนน
รวม กลุม

1 2 4 6 4 5 9 15 75.00 C
2 3 4 7 5 6 11 18 90.00 A
3 3 4 7 4 6 10 17 85.00 B
4 3 4 7 4 6 10 17 85.00 A
5 3 4 7 5 5 10 17 85.00 A
6 3 4 7 5 6 11 18 90.00 C
7 3 4 7 6 6 12 19 95.00 D
8 3 4 7 4 5 9 16 80.00 C
9 2 4 6 5 6 11 17 85.00 D
10 3 4 7 5 6 11 18 90.00 D
11 3 3 6 5 6 11 17 85.00 C
12 3 4 7 4 5 9 16 80.00 B
13 3 4 7 5 5 10 17 85.00 B
14 3 4 7 5 6 11 18 90.00 B
15 3 4 7 5 4 9 16 80.00 A
16 3 4 7 5 6 11 18 90.00 D
รวม 109 165 274
รอยละ 85.16 85.94 85.63
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

(Student  Team - Achievement  Division : STAD)
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 2 หลัก และตวัหารม ี 1 หลัก          เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการหาร  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการแจกหรอืแบงออกเปนกลุม   กลุมละเทาๆ กัน  ผลที่ไดเรียกวาผลหาร
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 2 หลักและตวัหารม ี1  หลักให

สามารถวเิคราะหโจทยและแสดงวธีิทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการหารเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการหารและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 2 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
โจทยปญหาการหาร  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม

ในลักษณะของการแจกหรอืแบงออกเปนกลุม   กลุมละเทาๆ กัน  ผลที่ไดเรียกวาผลหาร  เชน
นองแปงมีตุกตา  24  ตัว   จัดใสกลอง ๆ ละ  6  ตัว  จะจัดไดกี่กลอง
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ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1     นองแปงมตีุกตา  24  ตวั
 1.2     จดัใสกลอง ๆ ละ  6  ตวั
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           จะจัดไดกี่กลอง
3.  ประโยคสัญลักษณ
 24  ÷ 6  =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา      นองแปงมีตุกตา           24  ตัว

   จดัใสกลอง ๆ ละ       6  ตวั
ดังนั้น    จะจัดได                         4 กลอง
ตอบ     4    กลอง

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1  ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2  ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม    เปาหมายของการทํางานรวมกัน   

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3  นักเรียนรองเพลงการหาร  เพื่อเปนการทบทวนความหมายของการหาร  ดังนี้

เพลงการหาร  (ทํานอง  เพลงพมาเขว)
หาร  หาร  หาร หนูรูจักหารหรือเปลา           หารนั้นเปนเรื่องเบาๆ

คือแบงครั้งละเทาๆ กัน           หรือแจกครั้งละเทาๆ กัน          การหารนั้นไมยากเลย
2. ขัน้สอน

2.1  ครเูสนอสถานการณโจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 2 หลัก และตวัหาร 
ม ี1  หลัก  แลวใหนกัเรยีนรวมกนัอาน

มีขนมโดนัท  18  ช้ิน  จัดใสกลองกลองละ  6  ช้ิน  จะไดกี่กลอง

÷
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กลองที่ 2

กลองที่ 3

กลองที่ 1

ครูใหนักเรียนบอกความหมายของการหารวาคือการแจกหรือแบงออกเปนกลุม   
กลุมละเทาๆ กัน  ซ่ึงแสดงไดดังนี้

แบงขนมโดนัทใส                             6  ช้ิน  จะเหลือขนม  18 – 6  = 12  ช้ิน

แบงขนมโดนัทใส                             6  ช้ิน  จะเหลือขนม  12 – 6  =  6  ชิ้น

แบงขนมโดนัทใส                             6  ช้ิน  จะเหลือขนม   6 – 6  =  0  ช้ิน

ดงันัน้   มขีนมโดนทั  18  ช้ิน  จดัใสกลองกลองละ  6  ช้ิน  จะไดขนมโดนทั 3 กลอง    
ประโยคสญัลักษณการหาร  คอื  18  ÷  6  =  3  เรยีก  18  วาตวัตัง้  เรยีก  6  วาตวัหาร  เรยีก 3 วา ผลหาร

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให         ตอบ   มขีนมโดนทั  18  ช้ิน  , จดัใสกลองกลองละ  6  ช้ิน
-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  จะจัดไดขนมโดนัทกี่กลอง
-  ความหมายของโจทย  ตอบ  การแบงขนมโดนัทใสกลองๆ ละเทาๆ กัน
-  ประโยคสัญลักษณ          ตอบ      18  ÷  6  =  
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  มขีนมโดนทั   18  ช้ิน
 จัดใสกลองกลองละ    6  ช้ิน

ดังนั้น จะจัดไดขนมโดนัท                  3 กลอง
ตอบ      3   กลอง

2.2  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 2 หลัก และตวัหาร 
ม ี1  หลัก  อีก 3 ขอ แลวใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.1

÷

ครมูดีนิสอ  24  แทง  แจกใหนกัเรยีน  4  คน  คนละเทาๆ กนั   นกัเรยีนจะไดดนิสอคนละกีแ่ทง

ดอกกุหลาบ  48  ดอก  จัดเปนชอ  ชอละ 8  ดอก  จะจัดไดกี่ชอ
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2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการหาร
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 7 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4.  ขั้นการทดสอบ   ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทุกคน    โดยใหนักเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบ  จํานวน 2 ขอ  ในการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตาม
ความสามารถของตนเอง  ไมสามารถชวยเหลือกันได  ใชเวลา  30 นาที

5.  ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน   ตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ          คาํนวณ

คะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนาํไปเทยีบกบัเกณฑการกาํหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลให
กลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 7 ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. แบบทดสอบ ฉบับที่ 3
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. แผนภูมิเพลงการหาร
5. รางวัล

         คุณแมทําขนมคุกกี้  56  ช้ิน   จัดใสถุง  ถุงละ  8  ช้ิน  จะไดกี่ถุง
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการทําแบบทดสอบ ฉบับที่ 3
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   แบบทดสอบ ฉบับที่ 3
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูพูนศรี   อาภรณรัตน  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ไดจัดเตรียมแผนการจัด

การเรียนรูที่ 7  เรื่อง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 2 หลักและตัวหารมี 1  หลัก  จัดทํา
ไดครบทุกกระบวนการเปนอยางดียิ่ง  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่   1   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นกัเรยีนรองเพลงการหารไดอยางรวดเรว็  เพราะเปนทาํนองเพลงทีน่กัเรยีนคุนเคย คอื

เพลงชาง  นกัเรยีนสามารถชวยกนับอกสาระสาํคญัทีไ่ดจากเนือ้เพลงไดถูกตอง
-      นักเรียนมีความตั้งใจฟงขณะที่ครูสอนและรวมตอบคําถาม  แสดงวิธีการคิดและ

อธิบายใหเพื่อนในหองเขาใจได  มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
-    นักเรียนทํากิจกรรมกลุมอยางรวดเร็วดวยการรวมมือกันทําและแสดงความคิดเห็น

รวมกัน  แตยังขาดความรอบคอบในการทํางาน  ไมมีการตรวจทานกอนนํามาสง  เพราะอยากจะทํา
แบบทดสอบ     ครูจึงตองแนะนําใหนักเรียนตรวจทานใหรอบคอบกอนนํามาสง    เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด

ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนบางกลุมพูดเสียงดังขณะทํางานกลุม  ทําใหรบกวนสมาธิในการทํางานของ

เพือ่นกลุมอ่ืน  ครจูงึตองตกัเตอืนหลายครัง้  ครูและนกัเรยีนจงึรวมกนัตัง้กตกิาการทาํงานกลุมเพิม่ขึ้น  
คือ พูดเสียงเบาๆ  เวลาแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนใหมากขึ้น  โดยจะเริ่ม
ปฏิบัติในแผนการจัดการเรียนรูตอๆ ไป

-   ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  นักเรียนบางคนรีบประเมินโดยไม
อานใหรอบคอบ  ครูจึงตองชี้แนะใหคอยๆ อานและประเมินใหถูกตอง       เพื่อจะไดเปนขอมูลที่
ถูกตองในการปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานกลุมของตนตอไป

-  ช่ัวโมงนี้ครูโครงการอาหารกลางวันนําเอกสารมาใหนักเรียนบางคนเซ็นตช่ือ  ทําให
การทํากิจกรรมของนักเรียนไมราบรื่นและตอเนื่อง       นักเรียนบางคนจึงเสียสมาธิไปในชวงเวลา
ดังกลาว

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

                วันที่   25   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)

เร่ือง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 2 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 7

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 2 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
 โจทยปญหาการหาร  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการแจกหรอืแบงออกเปนกลุม   กลุมละเทาๆ กัน  ผลที่ไดเรียกวาผลหาร

ตัวอยาง
หองเรียนชั้น ป.3  มีโตะ  42  ตัว   จัดเปนแถว แถวละ  7  ตัว   จะจัดไดกี่แถว
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1     หองเรียนชัน้ ป.3  มโีตะ  42  ตวั

 1.2     จดัเปนแถว แถวละ  7  ตวั
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           จะจัดไดกี่แถว
3.  ประโยคสัญลักษณ
 42  ÷ 7  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา     หองเรียนชั้น ป.3  มีโตะ    42  ตัว
   จดัเปนแถว แถวละ      7  ตวั

ดังนั้น  จะจัดได                     6 แถว
ตอบ     6   แถว

  ใบความรูท่ี 7

÷
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พอคาแบงปลา  30  ตัว  ใสอาง  3  ใบ  ใบละเทาๆ กัน    จะมีปลาอางละกี่ตัว

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 7

เร่ือง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 2 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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พอคาแบงปลา  30  ตัว  ใสอาง  3  ใบ  ใบละเทาๆ กัน    จะมีปลาอางละกี่ตัว

÷

เฉลยใบงานที่ 7

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1   พอคาแบงปลา  30  ตวั
1.2   ใสอาง  3  ใบ  ใบละเทาๆ กนั

2. ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
           จะมีปลาอางละกี่ตัว

3. ประโยคสัญลักษณ
30 ÷ 3   =   

4. วิธีทํา
    พอคาแบงปลา        30  ตวั

ใสอาง          3                   ใบ
ดังนั้น  จะมีปลาอางละ            10 ตัว

ตอบ    10  ตัว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



336

แบบทดสอบ ฉบับท่ี 3

ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1. ซ้ือขนมปงใหปลา  48  บาท   ไดขนมปง  8  แถว  ขนมปงราคาแถวละกี่บาท   (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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2. มนี้าํตาลทรายอยู   54   กโิลกรัม  แบงใสถุง   9   ถุง  ถุงละเทาๆ กนั   จะไดน้าํตาลทรายถงุละกีก่โิลกรัม
     (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

ช่ือ………………………………………….... ….          ช้ัน  ป.3             เลขที่………………..
คะแนนที่ได………………………คะแนน
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÷

1. ซ้ือขนมปงใหปลา  48  บาท   ไดขนมปง  8  แถว  ขนมปงราคาแถวละกี่บาท (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  ซ้ือขนมปงใหปลา  48  บาท          1.2   ไดขนมปง  8  แถว

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       ขนมปงราคาแถวละกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    48 ÷ 8  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา    ซ้ือขนมปงใหปลา        48  บาท
 ไดขนมปง          8  แถว

ดังนั้น   ขนมปงราคาแถวละ                      6 บาท
ตอบ     6   บาท

2. มีน้าํตาลทรายอยู   54   กิโลกรมั  แบงใสถงุ   9   ถงุ  ถงุละเทาๆ กัน   จะไดน้าํตาลทรายถงุละกีกิ่โลกรมั
    (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  มนี้าํตาลทรายอยู   54   กโิลกรัม          1.2  แบงใสถุง   9   ถุง  ถุงละเทาๆ กนั

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ      จะไดน้าํตาลทรายถงุละกีก่โิลกรัม   
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    54 ÷ 9  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา     มนี้าํตาลทรายอยู         54   กโิลกรัม
  แบงใสถุง            9   ถุง

       ดังนั้น  จะไดน้าํตาลทรายถงุละ                      6 กิโลกรัม
ตอบ      6  กิโลกรัม

  เฉลย

÷
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบยอยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร
เลขที่

ขอ 1
(4)

ขอ 2
(4)

รวม
(8)

ขอ 1
(6)

ขอ 2
(6)

รวม
(12)

คะแนน
รวม

2 ความ
สามารถ

(20)

รอยละ
คะแนน
รวม กลุม

1 4 4 8 6 6 12 20 100.00 C
2 4 4 8 6 6 12 20 100.00 A
3 4 4 8 6 6 12 20 100.00 B
4 4 4 8 6 6 12 20 100.00 A
5 4 4 8 6 5 11 19 95.00 A
6 4 3 7 6 6 12 19 95.00 C
7 4 4 8 6 6 12 20 100.00 D
8 4 3 7 6 5 11 18 90.00 C
9 4 3 7 6 6 12 19 95.00 D
10 4 4 8 5 6 11 19 95.00 D
11 4 3 7 6 6 12 19 95.00 C
12 4 4 8 5 4 9 17 85.00 B
13 4 4 8 6 6 12 20 100.00 B
14 4 4 8 6 6 12 20 100.00 B
15 4 4 8 6 5 11 19 95.00 A
16 4 3 7 6 5 11 18 90.00 D
รวม 123 184 307
รอยละ 96.09 95.83 95.94
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

(Student  Team - Achievement  Division : STAD)
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลัก และตวัหารม ี 1 หลัก          เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั
 โจทยปญหาการหาร  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการแจกหรอืแบงออกเปนกลุม   กลุมละเทาๆ กัน  ผลที่ไดเรียกวาผลหาร
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลักและตวัหารม ี1  หลักให

สามารถวเิคราะหโจทยและแสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการหารเกีย่วกบั ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการหารและหาคําตอบไดถูกตอง
3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี

สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 3 หลัก และตัวหารม ี1 หลัก
โจทยปญหาการหาร  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม

ในลักษณะของการแจกหรอืแบงออกเปนกลุม   กลุมละเทาๆ กัน  ผลที่ไดเรียกวาผลหาร  เชน
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ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1     หนงัสอืเลมหนึง่ม ี 320  หนา
 1.2      อานวนัละ  8  หนา
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           จะอานจบในกี่วัน
3.  ประโยคสัญลักษณ
 320   ÷  8  =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา     หนังสือเลมหนึ่งมี               320             หนา

         อานวนัละ                         8  หนา
ดังนั้น   จะอานจบใน                         40 วัน
ตอบ     40   วัน

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1   ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ
1.2  ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม    เปาหมายของการทํางานรวมกัน   

ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม
1.3 นกัเรยีนเลนเกมตอหางง ู เพือ่ทบทวนการคณูและการหาร พรอม  ๆกนั

2. ขัน้สอน
2.1 ครูสอนวิธีการหารยาววิธีลัด     ในกรณีที่ตัวตั้งเปนจํานวนที่มีสามหลักและ

ตัวหารเปนจํานวนที่มีหลักเดียว ดังนี้

หนังสือเลมหนึ่งมี  320  หนา   อานวันละ  8  หนา   จะอานจบในกี่วัน

÷
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084
5 420

420  ÷ 5  =  
วิธีทํา

         0
         42
         40
           20
           20
           00

ดงันัน้   420  ÷ 5  = 84
ตอบ    84

2.2 ครูใหนกัเรยีนชวยกบัทบทวนขัน้ตอนการหารยาววธีิลัด  และใหนกัเรยีนอาสาสมคัร
ออกมาเขยีนโจทยการหารในกรณทีีต่วัตัง้เปนจาํนวนทีม่สีามหลกัและตวัหารเปนจาํนวนทีม่หีลักเดียว   
ตามที่ครูกําหนดให  และใหนักเรียนทุกคนชวยกันหารยาวโดยบอกใหเพื่อนเขียนบนกระดานดํา  
ตามโจทย ดังนี้

2.2.1)     237  ÷ 3  =  
      2.2.2)         132  ÷ 4  =  
      2.2.3)        560  ÷ 8  =  

2.3  นกัเรยีนแตละกลุมทาํความเขาใจรวมกนัเกีย่วกบัวธีิการหารยาววธีิลัด  และชวยกัน
สอนวิธีการหารยาววิธีลัดใหกับเพื่อนที่ยังไมเขาใจใหเขาใจไดอยางถูกตอง

2.4  ครเูสนอสถานการณโจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลัก และตวัหาร 
ม ี1  หลัก  แลวใหนกัเรยีนรวมกนัอาน

ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให         ตอบ   แสตมป  147  ดวง  ,
จดัใสสมดุ 3 เลม เลมละเทาๆ กนั

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  จะไดเลมละกี่ดวง

แสตมป  147  ดวง  จัดใสสมุด 3 เลม เลมละเทาๆ กัน  จะไดเลมละกี่ดวง
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-  ความหมายของโจทย  ตอบ  การแบงแสตมปใสสมุดเลมละเทาๆ กัน
-  ประโยคสัญลักษณ          ตอบ      147  ÷  3  =  
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  มแีสตมป  147  ดวง
 จัดใสสมุด     3 เลม

ดังนั้น จะจัดไดเลมละ                     49 ดวง
ตอบ      49   ดวง

2.5  ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการหารจาํนวนทีต่วัตัง้ไมเกนิ 3 หลัก และตวัหาร 
ม ี1  หลัก  อีก 2 ขอ แลวใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.4

2.6 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการหาร
3.  ขั้นกิจกรรมกลุม

3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง
2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)

3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 8 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

÷

นองมายมเีงนิ  180  บาท  ซ้ือนมสดราคากลองละ  6  บาท   จะซือ้นมสดไดกีก่ลอง

มีตุกตา  225  ตัว  นํามาจัดเปนแถว  5  แถว  แถวละเทาๆ กัน  จะจัดไดแถวละกี่ตัว
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3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4.  ขั้นการทดสอบ   ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทุกคน    โดยใหนักเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบ  จํานวน 1 ขอ  ในการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตาม
ความสามารถของตนเอง  ไมสามารถชวยเหลือกันได  ใชเวลา  20 นาที

5.  ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน     ตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ          คาํนวณ

คะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนาํไปเทยีบกบัเกณฑการกาํหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลให
กลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 8  ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. แบบทดสอบ ฉบับที่ 4
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. เกมตอหางงู
5. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการทาํแบบทดสอบ ฉบับที่ 4
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   แบบทดสอบ ฉบับที่ 4
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครพูนูศร ี  อาภรณรัตน  ครปูระจาํชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3  จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูที ่8 

ไดเปนอยางดียิ่ง  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่   1   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นกัเรยีนเลนเกมตอหางงดูวยความสนกุสนาน  พยายามชวยกนัคดิและชวยกนัหาคาํตอบ

อยางรวดเรว็  ในชวงแรกๆ ของการเลนเกมนกัเรยีนทีเ่รียนออนยงัไมเขาใจ  ครจูงึตองอธิบายวธีิการให
นกัเรยีนเลนกอน  นกัเรยีนจงึสามารถเลนและตอบคาํถามไปพรอมกบัเพือ่นๆ ได

-      ในการสอนวิธีการหารยาววิธีลัด  นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจฟงขณะที่ครูอธิบาย
แตการอธิบายโดยการใชตัวอยางเพียงตัวอยางเดียวนักเรียนยังไมคอยเขาใจ  จึงตองยกตัวอยางเพิ่ม
และใหนักเรียนชวยบอกขั้นตอนของการคิด  บอกสิ่งที่จะตองเขียน  ครูเขียนตามขั้นตอนที่นักเรียน
บอก    หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเขาใจดีขึ้น  ครูจึงใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาทําหนาที่แทนครู
โดยใหนกัเรยีนทกุคนชวยกนัคดิและบอกอาสาสมคัรใหเขยีนตาม  ซ่ึงนกัเรยีนสวนใหญมคีวามเขาใจ
และทาํดวยตนเองได  โดยสงัเกตจากการทีค่รูลองใหนกัเรยีนทาํในกระดาษทดเลข  นกัเรยีนสวนใหญ
ทาํได  มนีกัเรยีน 2 – 3 คนทีท่าํไมได  ครูจงึใหนกัเรยีนทีท่าํไดถูกตองชวยอธิบายใหเพือ่นฟงพรอมกับ
ลองทําไปดวย  ขั้นตอนนี้ใชเวลาคอนขางมากเพราะนักเรียนยังขาดความรูพื้นฐานในการหารยาว

-  เมื่อครูเสนอสถานการณโจทยปญหา  นักเรียนชวยกันตอบคําถามและชวยกันแสดง
ความคิดและวิธีการคิดอยางตั้งใจ      สวนการรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการหาร
นักเรียนยังชวยกันสรุปไมได  ครูจึงตองชวยเหลือ

-    นักเรียนทํากิจกรรมกลุมอยางรวดเร็วดวยการรวมมือกันทําและแสดงความคิดเห็น
รวมกัน  มีความรอบคอบในการทํางานมากขึ้น   รูบทบาทหนาที่ของตนเองในการทํางานมากขึ้น
แตการทํางานยังขาดความเรียบรอย  ลายมือยังไมสวย  บางกลุมยังทํางานไมสะอาด
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ปญหาอุปสรรค
-  นักเรียนบางกลุมยังคงพูดเสียงดังขณะทํางานกลุม  ทําใหรบกวนสมาธิในการทํางาน

ของเพือ่นกลุมอ่ืน  ครแูละนกัเรยีนจงึตัง้กตกิารวมกนัวา  ตอไปถาทาํงานกลุม  การแสดงความคดิเหน็
ไมควรใชเสยีงดงัเกนิไป   ถากลุมใดเสยีงดงัรบกวนกลุมอืน่จะถกูเกบ็ใบงานไมใหทาํตอ

-  เนือ่งจากกจิกรรมทีใ่หนกัเรยีนทาํมคีอนขางมาก         การทาํใบงานและการทาํแบบทดสอบ
ของนักเรียนจึงขาดความเปนระเบียบ  ความสะอาด  และลายมือยังไมดี    คงจะตองหาเวลาใน
การฝกฝนตอไป

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

               วันที่   27   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548 
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÷ ÷

× ×

÷÷

××

÷÷

÷÷

××

××

÷÷

เกมตอหางงู

                  ตัวอยางเกม            เฉลย

15
2

15
 2
30

6 6
5

3 3
              15

3                 3
                5

9                 9
              45

5 5
9

3 3
3

8 8
             24

4                4
               6

6                6
             36

× ×

ทําได
ไหมครับ
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)

เร่ือง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 3 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 8

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 3 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
  โจทยปญหาการหาร  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข และขอความคาํถาม
ในลักษณะของการแจกหรอืแบงออกเปนกลุม   กลุมละเทาๆ กัน  ผลที่ไดเรียกวาผลหาร

ตัวอยาง
ครูไหวมีเงาะ  320  ผล  แจกใหนักเรียน  8  คน  คนละเทาๆ กัน  นักเรียนจะไดเงาะคนละกี่ผล
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1     ครไูหวมีเงาะ  320  ผล

 1.2     แจกใหนกัเรยีน  8  คน  คนละเทาๆ กนั
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

           นักเรียนจะไดเงาะคนละกี่ผล
3.  ประโยคสัญลักษณ
 320  ÷ 8  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา      ครูไหวมีเงาะ  320  ผล
   แจกใหนกัเรยีน       8  คน

ดังนั้น   นักเรียนจะไดเงาะคนละ            40 ผล
ตอบ     40  ผล

  ใบความรูท่ี 8

÷
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มีดอกไม  900  ดอก   จัดใสแจกัน  แจกันละ  9  ดอก  จะจัดแจกันไดกี่แจกัน

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 8

เร่ือง  โจทยปญหาการหารจํานวนที่ตัวต้ังไมเกิน 3 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคําตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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มีดอกไม  900  ดอก   จัดใสแจกัน  แจกันละ  9  ดอก  จะจัดแจกันไดกี่แจกัน

÷

เฉลยใบงานที่ 8

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
 1.1   มดีอกไม  900  ดอก

1.2   จดัใสแจกนั  แจกนัละ  9  ดอก
 2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

            จะจัดแจกันไดกี่แจกัน
 3.  ประโยคสัญลักษณ

900 ÷ 9   =   
 วิธีทํา มีดอกไม      900  ดอก

จดัใสแจกนั  แจกนัละ          9  ดอก
ดังนั้น จะจัดแจกันได     100 แจกัน
ตอบ    100   แจกัน
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แบบทดสอบ ฉบับท่ี 4

ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

พอมีเงิน  450  บาท  แบงใหลูก  5  คน  คนละเทาๆ กัน   ลูกจะไดรับเงินคนละกี่บาท (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง

ช่ือ………………………………………….... ….          ช้ัน  ป.3             เลขที่………………..
คะแนนที่ได………………………คะแนน
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÷

พอมีเงิน  450  บาท  แบงใหลูก  5  คน  คนละเทาๆ กัน   ลูกจะไดรับเงินคนละกี่บาท  (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1   พอมีเงนิ  450  บาท      1.2   แบงใหลูก  5  คน  คนละเทาๆ กนั

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       ลูกจะไดรับเงินคนละกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    450 ÷ 5  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา    พอมีเงิน      450  บาท
 แบงใหลูก          5  คน

    ดังนั้น  ลูกจะไดรับเงินคนละ                    90 บาท
ตอบ     90  บาท

  เฉลย
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบยอยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร
เลขที่

ขอ 1
(4)

รวม
(4)

ขอ 1
(6)

รวม
(6)

คะแนน
รวม

2 ความ
สามารถ

(10)

รอยละ
คะแนน
รวม

กลุม

1 4 4 6 6 10 100.00 C
2 4 4 6 6 10 100.00 A
3 4 4 6 6 10 100.00 B
4 4 4 6 6 10 100.00 A
5 4 4 6 6 10 100.00 A
6 3 3 6 6 9 90.00 C
7 4 4 6 6 10 100.00 D
8 4 4 6 6 10 100.00 C
9 4 4 6 6 10 100.00 D
10 4 4 6 6 10 100.00 D
11 4 4 6 6 10 100.00 C
12 4 4 2 2 6 60.00 B
13 4 4 6 6 10 100.00 B
14 4 4 5 5 9 90.00 B
15 4 4 5 5 9 90.00 A
16 4 4 6 6 10 100.00 D
รวม 63 90 153
รอยละ 98.44 93.75 95.63
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

(Student  Team - Achievement  Division : STAD)
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน เวลาเรยีน  2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  คือ สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข 
และขอความคาํถามที่แสดงความหมายวามีเครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷       ในสถานการณ
เดยีวกนัมากกวา 1 เครือ่งหมาย  ตองอาศยัการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณ
เพือ่นาํไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีารจดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครื่องหมายวงเล็บ  และจะตองหาคําตอบ
ของจํานวนที่อยูในวงเล็บกอน
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. สามารถใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได
4. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคนให  สามารถวเิคราะหโจทยและ

แสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน เกีย่วกบั
ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2. นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคนและ
หาคําตอบไดถูกตอง

3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี
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สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน  
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  คือ สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข 

และขอความคาํถามที่แสดงความหมายวามีเครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷       ในสถานการณ
เดยีวกนัมากกวา 1 เครือ่งหมาย  ตองอาศยัการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณ
เพือ่นาํไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีารจดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครื่องหมายวงเล็บ  และจะตองหาคําตอบ
ของจํานวนที่อยูในวงเล็บกอน  เชน

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
     1.1     ตอมซ้ือสมดุ  5  เลม

1.2  สมดุราคาเลมละ  12  บาท
1.3  ใหธนบตัรใบละ  100  บาท

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
          จะไดรับเงินทอนเทาไร

3.  ประโยคสัญลักษณ
 100  -   (5 × 12)    =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา      สมุดราคาเลมละ   12  บาท

                   ตอมซือ้สมดุ     5                      เลม
ดงันัน้     ตอมตองจายเงนิคาสมดุ   60 บาท

                 ใหธนบัตรใบละ 100 บาท
                 ตอมตองจายเงินคาสมุด   60 บาท

ดังนั้น    จะไดรับเงินทอน   40 บาท
ตอบ       40   บาท

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1  ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ

×

-

ตอมซ้ือสมดุ  5  เลม   ราคาเลมละ  12  บาท  ใหธนบตัรใบละ  100  บาท  จะไดรับเงนิทอนเทาไร
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×

  -

1.2  ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม   เปาหมายของการทํางานรวมกัน 
ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม

1.3 นกัเรยีนทบทวนเรือ่งการบวก ลบ คณู หารระคน  โดยครใูหตวัแทนนกัเรยีน 1 คน
ออกมาปฏบิตัติามคาํสัง่  จากนัน้ครถูามคาํถามเพือ่กระตุนการคดิ ดงันี้

    -  หาจาํนวนหลอดกาแฟทีห่ยบิขึน้มาทัง้หมดไดอยางไร  (นาํ 3 คณูกบั 15 ได 45)
   -  เมือ่นาํหลอดกาแฟไปวางทีโ่ตะของเพือ่นแลว  จะหาวามหีลอดกาแฟเหลอือยูกีอั่น

ไดอยางไร  (นาํ  45  ลบ  20  เหลือ  25)
    -   ครูใหผูแทนนักเรียนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณบนกระดาน

(3 × 15) – 20 =  
ครแูละนกัเรยีนรวมกนัสรปุวาโจทยทีม่เีครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷ ในโจทย

เดียวกันมากกวา 1 เครื่องหมาย เรียกวา  การบวก ลบ คูณ หารระคน  โดยจะตองหาคําตอบของ
จํานวนที่อยูในวงเล็บกอน  ดังนี้

วิธีทํา 15
               3

45
20
25

ตอบ    25
2. ขัน้สอน

2.1  ครเูสนอสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน    แลวใหนกัเรยีน
รวมกนัอาน

พอมีเงิน  120  บาท  ขายไกไดอีก  80  บาท  แลวนําไปซื้อเส้ือราคา  150 บาท
พอเหลือเงินกี่บาท

หยิบหลอดกาแฟ 3 คร้ัง  คร้ังละ  15 อัน  จากนั้นนําหลอดกาแฟไปวางที่โตะของเพื่อนที่
สนิทที่สุด  จํานวน  20  อัน
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ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให         ตอบ   พอมเีงนิ  120  บาท   , ขายไกไดอีก  80  บาท  ,
ซ้ือเส้ือราคา  150 บาท

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  พอเหลือเงินกี่บาท
-  วิธีที่ใชในการหาคําตอบคือ  ตอบ  การบวก   กับ  การลบ
-  ประโยคสัญลักษณ          ตอบ      (120 + 80)  -  150   =  
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  พอมีเงิน  120  บาท
 ขายไกไดอีก    80  บาท

ดังนั้น พอมีเงินทั้งหมด 200 บาท
 พอซ้ือเส้ือราคา  150 บาท

ดังนั้น  พอเหลือเงิน 050 บาท
ตอบ      50   บาท

2.2 ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน    อีก 3 ขอ แลวให
นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.1

2.3  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน

+

นุกมไีข  4  ถุง  ถุงละ  10  ฟอง  เพือ่นใหไขอีก  25  ฟอง  นุกจะมไีขทัง้หมดกีฟ่อง

มเีดก็ชาย  10  คน  เดก็หญงิ  15  คน  ซ้ือขนมใหเดก็คนละ  3  ช้ิน  จะตองใชขนมทัง้หมดเทาไร

-

มปีลา  38  ตวั  ตายไป  3  ตวั  นาํปลาทีเ่หลือใสอาง  5  อาง  อางละเทาๆ กนั  จะไดปลาอางละกีต่วั
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3.  ขั้นกิจกรรมกลุม
3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง

2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 9 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 

และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท
หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4.  ขั้นการทดสอบ   ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทุกคน    โดยใหนักเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบ  จํานวน 1 ขอ  ในการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตาม
ความสามารถของตนเอง  ไมสามารถชวยเหลือกันได  ใชเวลา  20 นาที

5.  ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน       ตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ          คาํนวณ

คะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนาํไปเทยีบกบัเกณฑการกาํหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลให
กลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 9  ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. แบบทดสอบ ฉบับที่ 5
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. หลอดกาแฟ
5. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการทําแบบทดสอบ ฉบับที่ 5
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1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
2. เกณฑการวัดและประเมินผล

2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   แบบทดสอบ ฉบับที่ 5
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครพูนูศร ี  อาภรณรัตน  ครปูระจาํชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3  จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูที ่9 

เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร ระคน  ไดเปนอยางดียิ่ง  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
         วันที่   1   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นกัเรยีนสวนใหญทาํกจิกรรมดวยความตัง้ใจ         โดยเฉพาะกจิกรรมการหยบิหลอด

นกัเรยีนตัง้ใจฟง  ชวยกนัคดิและแสดงความคดิเหน็ของตน   เมือ่ครเูสนอสถานการณโจทยปญหา
ระคนในสถานการณแรกนกัเรยีนชวยกนัตอบคาํถามไดถูกตอง  และชวยกนัแสดงวธีิทาํเพือ่หาคําตอบ
ไดถูกตอง  แตเมือ่เสนอสถานการณโจทยปญหาระคนขอตอๆ ไป  นกัเรยีนเร่ิมไมเขาใจ  ครจูงึตองให
นกัเรยีนอานโจทยหลายๆ คร้ังและชวยกนัดวูาสวนใดควรเอามาคดิกอน  สวนนัน้ใหใสวงเล็บใน
ประโยคสัญลักษณแลวจึงทําสวนตอไป  ในชวงแรกๆ ครูใหนักเรียนอาสาสมัครมาทําใหดูบน
กระดานดาํ  โดยใหนกัเรยีนคนอืน่ๆ ชวยกนับอกวาทาํอะไรบาง  แลวใหอาสาสมคัรเขยีนตาม  ครู
คอยๆ รวมอธิบายและใหขอสังเกต  นกัเรยีนจงึมคีวามเขาใจดขีึน้

-      ในการทํากิจกรรมกลุม  โดยเฉพาะการทําใบงาน  นักเรียนทําคอนขางชา  เพราะ
ตองคอยๆ คิดทลีะขั้นตอน  สวนใหญทุกกลุมชวยกันคิด  ชวยกันทํา

ปญหาอุปสรรค
-    นักเรียนบางคนขาดสมาธิในการเรียน  ทําใหไมสามารถตีความหมายของโจทยวาจะ

แสดงวิธีคิด  โดยเขียนประโยคสัญลักษณอยางไร  ครูจึงตองใหนักเรียนนั่งสมาธิกอนที่จะทํางาน
และบอกใหนักเรียนเงียบขณะที่เพื่อนกําลังคิด

-  นักเรียนหลายคนยังเขียนคําศัพทผิด    เมื่อครูตรวจสอบจึงวงคําที่ผิดไวแลวบอกให
นักเรียนทราบเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขตอไป

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

                     วันที่   1   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.   2548

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



362

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)

เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน
…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 9

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  คือ สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข 
และขอความคาํถามที่แสดงความหมายวามีเครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷       ในสถานการณ
เดยีวกนัมากกวา 1 เครือ่งหมาย  ตองอาศยัการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณ
เพือ่นาํไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีารจดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครื่องหมายวงเล็บ  และจะตองหาคําตอบ
ของจํานวนที่อยูในวงเล็บกอน

ตัวอยาง
ซ้ือเกาอ้ี  3  ตัว  ราคาตัวละ  75  บาท  ใหเงินไป  300  บาท  จะไดรับเงินทอนกี่บาท
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
     1.1   ซ้ือเกาอี ้ 3  ตวั          1.2    ราคาตวัละ  75  บาท       1.3   ใหเงนิไป  300  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

          จะไดรับเงินทอนกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ
 300  -  (3 × 75)  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา      เกาอ้ีราคาตัวละ   75  บาท
   ซ้ือเกาอี ้     3                       ตวั

ดังนั้น   ตองจายเงินคาเกาอ้ีทั้งหมด 225 บาท
   ใหเงินไป 300 บาท
    จายเงินคาเกาอ้ี 225 บาท

ดังนั้น    จะไดรับเงินทอน 075 บาท
ตอบ     75   บาท

  ใบความรูท่ี 9

×

-
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แมมีเงิน  500  บาท  นําไปซื้อไข  27 ฟอง  ราคาฟองละ 5  บาท  แมเหลือเงินกี่บาท

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 9

เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคาํตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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แมมีเงิน  500  บาท  นําไปซื้อไข  27 ฟอง  ราคาฟองละ 5  บาท  แมเหลือเงินกี่บาท

เฉลยใบงานที่ 9

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1   แมมเีงนิ  500  บาท
1.2 นาํไปซือ้ไข  27 ฟอง
1.3 ไขราคาฟองละ 5  บาท

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
            แมเหลือเงินกี่บาท

3.  ประโยคสัญลักษณ
500 -  (5 × 27)   =   

วธีิทาํ ซือ้ไข        27 ฟอง
ราคาฟองละ         5  บาท

ดังนั้น ตองจายเงินคาไข     135 บาท
แมมเีงนิ      500  บาท
จายเงินคาไข     135 บาท

ดังนั้น แมเหลือเงิน     365 บาท
ตอบ    365   บาท

×

-
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แบบทดสอบ ฉบับท่ี 5

ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

ดํามีเงิน  500  บาท  แลวทํางานรับจางอีก 5 วัน ไดคาจางวันละ  95  บาท  ดําจะมีเงินทั้งหมดกี่บาท
( 10  คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง

ช่ือ………………………………………….... ….          ช้ัน  ป.3             เลขที่………………..
คะแนนที่ได………………………คะแนน
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×

 ดํามีเงิน  500  บาท  แลวทํางานรับจางอีก 5 วัน ไดคาจางวันละ  95  บาท  ดําจะมีเงินท้ังหมดกี่บาท
(10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1   ดาํมเีงนิ  500  บาท               1.2   แลวทาํงานรบัจางอกี 5 วนั
            1.3  ไดคาจางวนัละ  95  บาท

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ       ดําจะมีเงินทั้งหมดกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ  (5 × 95)  + 500    =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วธีิทาํ    ดาํทาํงานไดคาจางวนัละ               95                  บาท
 ทาํงานเปนเวลา          5 วนั

ดังนั้น ดําไดรับคาจางทั้งหมด                   475 บาท
ดํามีเงินอยู     500  บาท

ดังนั้น       ดําจะมีเงินทั้งหมด     975 บาท
ตอบ     975  บาท

  เฉลย

+
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบยอยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  9              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร
เลขที่

ขอ 1
(4)

รวม
(4)

ขอ 1
(6)

รวม
(6)

คะแนน
รวม

2 ความ
สามารถ

(10)

รอยละ
คะแนน
รวม กลุม

1 4 4 5 5 9 90.00 C
2 4 4 6 6 10 100.00 A
3 4 4 6 6 10 100.00 B
4 4 4 5 5 9 90.00 A
5 4 4 6 6 10 100.00 A
6 4 4 5 5 9 90.00 C
7 4 4 5 5 9 90.00 D
8 4 4 6 6 10 100.00 C
9 4 4 5 5 9 90.00 D
10 3 3 6 6 9 90.00 D
11 4 4 5 5 9 90.00 C
12 4 4 5 5 9 90.00 B
13 4 4 5 5 9 90.00 B
14 4 4 6 6 10 100.00 B
15 4 4 6 6 10 100.00 A
16 3 3 6 6 9 90.00 D
รวม 62 88 150
รอยละ 96.88 91.67 93.75
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์

(Student  Team - Achievement  Division : STAD)
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที ่ 3
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน เวลาเรยีน 2 ช่ัวโมง
สาระสาํคญั

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  คือ สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข 
และขอความคาํถามที่แสดงความหมายวามีเครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷       ในสถานการณ
เดยีวกนัมากกวา 1 เครือ่งหมาย  ตองอาศยัการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณ
เพือ่นาํไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีารจดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครื่องหมายวงเล็บ  และจะตองหาคําตอบ
ของจํานวนที่อยูในวงเล็บกอน
มาตรฐานการเรยีนรู

     ค.  1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

ค. 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
ค. 6.3  มคีวามสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรและการนาํเสนอ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. สามารถใชภาษาและสญัลักษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร ส่ือความหมายและนาํเสนอ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหได
3. สามารถใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได
4. เมือ่กาํหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคนให  สามารถวเิคราะหโจทยและ

แสดงวิธีทํา เพื่อหาคําตอบได
จุดประสงคการเรียนรู

1.  นกัเรยีนสามารถเขยีนตอบคาํถามจากโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน เกีย่วกบั
ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  และประโยคสัญลักษณ ไดถูกตอง

2.  นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคนและ
หาคําตอบไดถูกตอง

3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดี
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สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน  
โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน  คอื สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข 

และขอความคาํถามทีแ่สดงความหมายวามเีครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷   ในสถานการณเดยีวกนั
มากกวา 1 เครือ่งหมาย  ตองอาศยัการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณเพือ่นาํ
ไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีารจดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครือ่งหมายวงเลบ็  และจะตองหาคาํตอบของ
จาํนวนทีอ่ยูในวงเลบ็กอน  เชน

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

1.1 ซ้ือไขไกมา  300  ฟอง
1.2 แตกเสยี   125  ฟอง
1.3 นาํไขทีเ่หลือไปขายฟองละ  5  บาท

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
          จะไดเงินเทาไร

3.  ประโยคสัญลักษณ
 (300  -   125)   × 5     =   
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
วิธีทํา      ซ้ือไขไกมา      300  ฟอง

                    แตกเสยี   125                       ฟอง
ดังนั้น    เหลือไขไก 175 ฟอง

                 นําไขที่เหลือไปขายฟองละ     5 บาท
ดังนั้น    จะไดเงิน 875 บาท
ตอบ     875   บาท

การจดักิจกรรมการเรยีนรู
 1.  ขัน้เตรยีม

1.1 ครแูจงจดุประสงคการเรยีนรูใหนกัเรยีนทกุคนทราบ

×

-

ซ้ือไขไกมา  300  ฟอง  แตกเสยี   125  ฟอง  นาํไขทีเ่หลือไปขายฟองละ  5  บาท  จะไดเงนิเทาไร
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1.2 ครช้ีูแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม  เปาหมายของการทํางานรวมกัน   
ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม

1.3   นกัเรยีนรองเพลงโจทยปญหาระคน  เพื่อเปนการทบทวนความหมายของโจทย
ปญหาระคน   ดังนี้

เพลงโจทยปญหาระคน  (ทํานอง  หนูไมรู)
งายจริง  งายจริง เธอจา โจทยปญหา  โจทยปญหาระคน

แมบวก ลบ คูณ หาร สับสน เราก็คนไดคําตอบเร็วไว
หนูตองรู และเขาใจ วาโจทยนั้นใหอะไรมา
กอนจะนึกแกปญหา คิดดูวาโจทยถามหาอะไร

1.4 ครูและนักเรียนรวมกันอธิบายความหมายที่ไดจากเนื้อเพลง
2. ขัน้สอน

2.1 ครูทบทวนความรูเดิมโดยดําเนินตามกิจกรรม ดังนี้
- ครูนําดอกไมมา 3 ชอ   แตละชอมีอยู 5 ดอก  ครูถามนักเรียนวา ครูมีดอกไม

ทั้งหมดกี่ดอก  นักเรียนมีวิธีคิดหาคําตอบอยางไร   (3 × 5 = 15  ดอก)
- ครูนําดอกไมทั้งหมดมาแจกใหนักเรียนไป 7 ดอก  ครูถามนักเรียนวา ครูเหลือ

ดอกไมกี่ดอก  นักเรียนมีวิธีคิดหาคําตอบอยางไร     (15 – 7 =  8 ดอก)
- ครูใหนักเรียนชวยกันเขียนโจทยปญหาระคนจากกิจกรรมที่ทํามาแลว ซ่ึงเขียน

โจทยได ดังนี้

2.2  ครแูละนกัเรยีนชวยกนัสรปุขัน้ตอนการคดิแกโจทยปญหาระคนวาตองทาํเปนขัน้ตอน
และตองมกีารแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณเพือ่นาํไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีาร
จดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครือ่งหมายวงเลบ็  และจะตองหาคาํตอบของจาํนวนทีอ่ยูในวงเลบ็กอน

2.3  ครเูสนอสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน    แลวใหนกัเรยีน
รวมกนัอาน

คุณแมจายเงิน  475  บาท  ซ้ือดินสอแทงละ  5  บาท  แลวใหดินสอลูกไป 20 แทง
คุณแมเหลือดินสอกี่แทง

ครูมีดอกไม 3 ชอ  ชอละ  5 ดอก  แบงใหนักเรียนไป  7  ดอก  ครูเหลือดอกไมกี่ดอก
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ครูถามคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อฝกความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร  ดงันี้

-  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให   ตอบ   คณุแมจายเงนิ  475  บาท  , ซ้ือดนิสอแทงละ  5  บาท , 
แลวใหดนิสอลูกไป 20 แทง

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ  ตอบ  คุณแมเหลือดินสอกี่แทง
-  วิธีที่ใชในการหาคําตอบคือ  ตอบ  การหาร   กับ  การลบ
-  ประโยคสัญลักษณ          ตอบ      (475  ÷  5)  -  20    =  
ครถูามนกัเรยีนถึงขัน้ตอนทีแ่สดงกระบวนการแกโจทยปญหาเพือ่ฝกความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงกระบวนการแกโจทย
ปญหาพรอมทั้งอธิบายใหเพื่อนฟง ดังนี้

วิธีทํา  คุณแมจายเงิน  475 บาท
 ซ้ือดนิสอแทงละ      5   บาท

ดังนั้น คุณแมมีดินสอ  95 แทง
 ใหดินสอลูกไป  20 แทง

ดังนั้น  คุณแมเหลือดินสอ  75            แทง
ตอบ      75   แทง

2.4 ครูเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน    อีก 2 ขอ แลวให
นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมในขอ  2.3

3.  ขั้นกิจกรรมกลุม
3.1 ครูจดันกัเรยีนเปนกลุมๆ ละ 4 คน  แตละกลุมประกอบดวยเดก็เกง 1 คน ปานกลาง

2 คน  และออน 1 คน   (กลุมเดมิ)
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 10 ซ่ึงประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  (กลุมละ 2 ชุด) 

และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  กลุมละ 4 ชุด   ครูและนักเรียนทบทวนบทบาท

÷

ปกปองมีมะมวง  250  ผล  แบงใหหลานไป  140  ผล  ที่เหลือนําไปขายผลละ  8  บาท  จะได
เงินเทาไร

พีม่แีสตมป  238  ดวง  นองมแีสตมป  244  ดวง  นาํมารวมกนั  แลวจดัเรยีงใสสมดุ  2 เลม  เลมละ
เทาๆ กนั    จะไดเลมละกีด่วง

-
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หนาทีแ่ละพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานกลุม  รวมถงึแนะนาํวธีิการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม 
นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัศกึษาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัจากใบงานรวมกนัจนสมาชกิในกลุม
เขาใจเนือ้หาอยางชดัเจน  ครูคอยตดิตามดแูลการปฏบิตังิานกลุมและปรบัแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หลังจากนัน้ครแูละนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเพือ่สรุปความรูทีไ่ด  เฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการ
แกโจทยปญหาทีถู่กตอง  นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นักเรียนสง
เอกสารทั้งใบความรูและใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

3.3  นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมภายในกลุมของตนและสง
ใหครู

4.  ขั้นการทดสอบ   ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทุกคน    โดยใหนักเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบ  จํานวน 1 ขอ  ในการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําขอสอบตาม
ความสามารถของตนเอง  ไมสามารถชวยเหลือกันได  ใชเวลา  20 นาที

5.  ขั้นสรุป ประเมินผล และมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน       ตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ          คาํนวณ

คะแนนพฒันาเฉลีย่ของกลุมแลวนาํไปเทยีบกบัเกณฑการกาํหนดกลุมที่ไดรางวัล  และมอบรางวัลให
กลุมที่มรีะดับการพัฒนาสูงที่สุด
สื่อการเรียนรู

1. เอกสารหมายเลข 10  ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน
2. แบบทดสอบ ฉบับที่ 6
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
4. ดอกไม
5. รางวัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล

1.1  ตรวจจากใบงานซึ่งปฏิบัติงานเปนกลุม
1.2  ตรวจจากการทําแบบทดสอบ ฉบับที่ 6
1.3  สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

2. เกณฑการวัดและประเมินผล
2.1  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร
2.2  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
3.1   แบบทดสอบ ฉบับที่ 6
3.2   แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูพูนศรี   อาภรณรัตน   ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

ที่ 10  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน  มีสาระสําคัญ  มาตรฐานการเรียนรู  จุดประสงค
การเรียนรู  กิจกรรม และการวัดผลที่สอดคลองเหมาะสมเปนอยางดี  อนุมัติใหใชสอนนักเรียนได

           ลงชื่อ
          (นายสอง    เรืองเลิศ)

                    ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง
          วันที่   1   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2548

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการสอน
-  นกัเรยีนรองเพลงโจทยปญหาระคนดวยความสนกุสนาน      และบอกความรูทีไ่ดจาก

เนือ้เพลงไดถูกตอง   สวนการทาํกจิกรรมโดยใหนกัเรยีนถือดอกไม  3  ชอ ๆ ละ  5  ดอก       และถาม
คาํถามใหนกัเรยีนตอบ  นกัเรยีนทกุคนชวยกนัตอบ   และตอบไดถูกตอง

-  เมื่อครูเสนอสถานการณโจทยปญหาระคนใหนักเรียนรวมกันอานและคิด  นักเรียน
สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบไดถูกตอง  แตการเขียน
ประโยคสัญลักษณนักเรียนยังเขียนไมได  เพราะไมสามารถบอกไดวาสวนใดตองเอามาคิดกอน  ครู
จึงตองใหนักเรียนอานโจทยหลายๆ รอบ  และใหนักเรียนรูจักสังเกตขอความและความหมายของ
ขอความนั้นวา  มีความหมายวา  เพิ่ม (บวก)  หรือลด (ลบ)  หรือเพิ่มเทาๆ กัน (คูณ)   หรือลดเทาๆ
กัน  (หาร)  ซ่ึงก็คือใหนึกถึงสาระสําคัญของการบวก ลบ คูณ หาร นั่นเอง    นักเรียนจึงคอยๆ คิด
และสังเกตคําและขอความตางๆ ที่จะบอกไดวาจะคิดดวยวิธีใด (บวก ลบ คูณ หาร)  เมื่อทําหลายๆ
ขอ  นักเรียนจึงเริ่มทําได

-      ในการทํากิจกรรมกลุม  นักเรียนทุกกลุมชวยเหลือกันดี  ใหความรูและอธิบายให
แกกันและกันฟงเปนอยางดี     มีการชมเชยเพื่อนมากขึ้น        ไมทิ้งงานชวยกันทําจนเสร็จ  สวน
การตรวจสอบผลงานกอนนํามาสง  นักเรียนทําบางแตยังขาดความรอบคอบ
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ปญหาอุปสรรค
-    นักเรียนบางคนไมสามารถเขียนคําอธิบายในบรรทัดที่ตองเขียนเองและไมมีใน

โจทย  ทําใหหลายครั้งเขียนผิด  เพราะนักเรียนไมรูวาจะเขียนอะไร
-  เนื่องจากกิจกรรมมีคอนขางมาก  นักเรียนจึงมีเวลาในการทํางานจํากัด  จึงตองรีบทํา

ใหเสร็จทันเวลา  จึงไมสามารถทํางานไดเรียบรอย  ลายมือจึงไมสวย  บางกลุมขาดความเปน
ระเบียบและความสะอาดในการทํางาน  เปนเรื่องที่นักเรียนตองปรับปรุงตอไป

ลงชื่อ
          (นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน)
    ครู  อันดับ  คศ. 2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

                วันที่   3   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2548
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student  Team - Achievement  Division : STAD)

เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน
…………………………………………………………………………………………………………

1. เอกสารนี้ประกอบดวย ใบความรู  ใบงาน          เกณฑการประเมินความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา       และแบบประเมนิพฤตกิรรม
การปฏิบัติงานกลุม

2. ใหนกัเรยีนแตละกลุมศกึษาเนือ้หาจากใบความรูและทําแบบฝกหดัตามใบงาน ใชเวลา
20 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม  แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและชวยเหลือกัน
ดานการเรียน

2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามกันจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน

3.  ฝกทักษะจากใบงาน  โดยใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกจากใบงาน    ชวยกันคิด 
ตอบคําถามและแสดงขั้นตอนกระบวนการแกโจทยปญหา  ซักถามกันจนแนใจวากลุมของตนมี
ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัเฉลยคาํตอบและขัน้ตอนกระบวนการแกโจทยปญหาทีถู่กตอง
นกัเรยีนในกลุมรวมกนัตรวจและใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดให  นกัเรยีนสงเอกสารทัง้ใบความรู
และใบงานใหครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

5.  นกัเรยีนทกุคนประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมภายในกลุมของตน และสงใหครู

เอกสารหมายเลข 10

คําชี้แจง

กิจกรรม
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เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน
…………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  คือ สถานการณทีป่ระกอบดวยขอความ ตวัเลข 
และขอความคาํถามที่แสดงความหมายวามีเครือ่งหมาย + หรือ – หรือ × หรือ ÷       ในสถานการณ
เดยีวกนัมากกวา 1 เครือ่งหมาย  ตองอาศยัการแปลจากปญหาหรอืสถานการณไปเปนประโยคสญัลักษณ
เพือ่นาํไปสูคาํตอบ  ซ่ึงจะมกีารจดักลุมการคาํนวณไวโดยใสเครื่องหมายวงเล็บ  และจะตองหาคําตอบ
ของจํานวนที่อยูในวงเล็บกอน

ตัวอยาง
จอยซ้ือปลาทูมาขาย  60  เขง   เขงละ  5  ตัว    นํามาจัดใหมเปนเขง  เขงละ  3  ตัว  จะจัดไดกี่เขง
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
     1.1   จอยซ้ือปลาทมูาขาย  60  เขง                  1.2   เขงละ  5  ตวั
     1.3   นาํมาจดัใหมเปนเขง  เขงละ  3  ตวั
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

          จะจัดไดกี่เขง
3.  ประโยคสัญลักษณ
  (5 × 60)  ÷  3  =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา    จอยซ้ือปลาทูมาขาย     60  เขง
   เขงละ       5                       ตวั

ดังนั้น   มีปลาทูทั้งหมด 300 ตัว
   นํามาจัดใหมเปนเขง  เขงละ                        3 ตัว

ดังนั้น     จะจัดได              100 เขง
ตอบ     100  เขง

  ใบความรูท่ี 10

×

÷
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โหนงซ้ือไขเปดมา  8  กลอง  กลองละ  24  ฟอง  นํามาจัดใสถุง ถุงละ  6  ฟอง  จะจัดไดกี่ถุง

ช่ือกลุม………………………..   สมาชิก 1.)…………………………..2.)………………………….
3.)………………………………………..4.)…………………………….ไดคะแนน………คะแนน

ใบงานที่ 10

เร่ือง  โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน
…………………………………………………………………………………………………………

1. ใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัจากใบงานกบัเพือ่นในกลุมใหเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน
โดยเขยีนแสดงความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณติศาสตรใหครบถวน  ภายในเวลา 20 นาท ี   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.  ตรวจเฉลยคาํตอบและผลัดเปลี่ยนกันถามตอบ

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง
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โหนงซ้ือไขเปดมา  8  กลอง  กลองละ  24  ฟอง  นํามาจัดใสถุง ถุงละ  6  ฟอง  จะจัดไดกี่ถุง

÷

เฉลยใบงานที่ 10

1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
1.1   โหนงซือ้ไขเปดมา  8  กลอง
1.2    ไขเปดหนึง่กลองม ี 24  ฟอง
1.3    นาํมาจดัใสถุง ถุงละ  6  ฟอง

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
            จะจัดไดกี่ถุง

3.  ประโยคสัญลักษณ
(8 × 24)   ÷  6  =   

วธีิทาํ ไขเปดหนึง่กลองม ี      24  ฟอง
 โหนงซือ้ไขเปดมา         8   กลอง

ดังนั้น มีไขเปดทั้งหมด     192 ฟอง
นาํมาจดัใสถุง ถุงละ         6  ฟอง

ดังนั้น จะจัดได        32 ถุง
ตอบ    32   ถุง

×
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แบบทดสอบ ฉบับท่ี 6

ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

กลามียางรัด  3  ถุง  แตละถุงมียางรัด  75  เสน    นํามาแบงใหเพื่อน   5  คน คนละเทาๆ กัน  จะได
ยางรัดคนละกี่เสน
( 10  คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง

ช่ือ………………………………………….... ….          ช้ัน  ป.3             เลขที่………………..
คะแนนที่ได………………………คะแนน
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×

กลามียางรัด  3  ถุง  แตละถุงมียางรัด  75  เสน    นํามาแบงใหเพื่อน   5  คน  คนละเทาๆ กัน  จะได
ยางรัดคนละกี่เสน (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1   กลามยีางรัด  3  ถุง               1.2       แตละถุงมยีางรัด  75  เสน
            1.3   นาํมาแบงใหเพือ่น   5  คน  คนละเทาๆ กนั

2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ     จะไดยางรัดคนละกี่เสน    
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ  (3 × 75 )  ÷   5    =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

 วธีิทาํ      แตละถุงมยีางรัด         75  เสน
 กลามยีางรัด          3 ถุง

ดังนั้น กลามียางรัดทั้งหมด                   225 เสน
นํามาแบงใหเพื่อน           5  คน

ดังนั้น       จะไดยางรัดคนละ       45 เสน
ตอบ      45  เสน

  เฉลย

÷
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบยอยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  10             ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3            โรงเรียนวัดเขาขลุง

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร
เลขที่

ขอ 1
(4)

รวม
(4)

ขอ 1
(6)

รวม
(6)

คะแนน
รวม

2 ความ
สามารถ

(10)

รอยละ
คะแนน
รวม กลุม

1 4 4 6 6 10 100.00 C
2 4 4 6 6 10 100.00 A
3 4 4 6 6 10 100.00 B
4 4 4 6 6 10 100.00 A
5 4 4 6 6 10 100.00 A
6 4 4 5 5 9 90.00 C
7 4 4 6 6 10 100.00 D
8 4 4 6 6 10 100.00 C
9 4 4 5 5 9 90.00 D
10 4 4 5 5 9 90.00 D
11 4 4 5 5 9 90.00 C
12 4 4 5 5 9 90.00 B
13 4 4 6 6 10 100.00 B
14 4 4 6 6 10 100.00 B
15 4 4 5 5 9 90.00 A
16 4 4 6 6 10 100.00 D
รวม 64 90 154
รอยละ 100.00 93.75 96.25

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



383

แบบทดสอบ  กอนเรียน
วัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร         เร่ือง โจทยปญหา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                     ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

คาํชีแ้จง
1.  แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การแกโจทยปญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน   กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

2.  แบบทดสอบฉบับนี้มี  2  ตอน  ใหนักเรียนอานคําส่ังใหเขาใจทุกครั้งกอนลงมือทํา
ขอสอบ  หากเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูผูควบคุมการสอบ

ตอนที่ 1
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก
2. มีขอสอบทั้งหมด  10  ขอ   ใชเวลา  20  นาที
3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว
4. ใหกาเครื่องหมาย    ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่นักเรียน

คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ดังนี้

5. หามเขียนขอความใดๆ ลงในแบบทดสอบ

ตอนที่ 2
1.    แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน  5  ขอ
2.    ใหนักเรียนทําขอสอบทุกขอ  ใชเวลา  100 นาที
3.    ใหนักเรียนอานเกณฑการใหคะแนนใหเขาใจกอนลงมือทําแบบทดสอบ

ก ข ค ง จ

×
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ตอนที่  1   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
1.  นองนุนหนัก  45  กิโลกรัม   พี่เขตหนักกวานองนุน  8  กิโลกรัม  พี่เขตหนักกี่กิโลกรัม

ก.    52  กิโลกรัม
ข.    53  กิโลกรัม
ค.    54  กิโลกรัม
ง.    55  กิโลกรัม

2. โตะสูง  80  เซนติเมตร  ช้ันวางของสูงกวาโตะ   120   เซนติเมตร  ช้ันวางของสูงเทาไร   จงบอก
สิ่งที่โจทยกําหนดให

ก.   ความสูงของโตะ  80  เซนติเมตร
ข. ความสูงของชั้นวางของ  120   เซนติเมตร
ค. โตะสูง  80  เซนติเมตร  ช้ันวางของสูงกวาโตะ  120  เซนติเมตร
ง. ความสูงของโตะ 80  เซนติเมตร  ความสูงของชั้นวางของ 120   เซนติเมตร

3.  อ้ัมซ้ือเส้ือราคา  280  บาท  ใหเงินแมคาไป  300 บาท  จะไดรับเงินทอนเทาไร  จงบอกสิ่งท่ีโจทย
ตองการทราบ

ก. ใหเงินแมคาไปเทาไร
ข. อ้ัมซ้ือเส้ือราคาเทาไร
ค. จะไดรับเงินทอนเทาไร
ง. อ้ัมซือ้เสือ้ราคา  280  บาท  ใหเงนิแมคาไป  300 บาท  จะไดรับเงนิทอนเทาไร

4.  โตะรานรุงฟาราคา  360 บาท  โตะรานโชคอนันตราคา  135  บาท  โตะรานรุงฟาราคาแพงกวา
โตะรานโชคอนันตเทาไร

ก. 220   บาท
ข. 225   บาท
ค. 230   บาท
ง. 235   บาท

5.  ลูกเกดซื้อไหมพรม  6  กลุม  ยาวกลุมละ  32  เมตร  ลูกเกดซื้อไหมพรมทั้งหมดกี่เมตร  จงเขียน
ประโยคสัญลักษณ

ก. 6   +    32    =   
ข. 32  -    6      =   
ค. 32  ÷  6      =   
ง. 6  ×  32      =   
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6.  ขวดน้ําหนึ่งขวดจุน้ําได  200  มิลลิลิตร  ถามีขวดน้ํา  5  ขวด  จะจุน้ําไดเทาไร
ก. 700     มิลลิลิตร
ข. 800     มิลลิลิตร
ค. 900     มิลลิลิตร
ง. 1,000  มิลลิลิตร

7.  นามกุดาเกบ็ชมพูได  49  ผล  แบงใหหลาน  7  คน  คนละเทาๆ กนั  หลานจะไดชมพูคนละกีผ่ล
จงบอกสิ่งท่ีโจทยกําหนดให

ก. นามกุดาเกบ็ชมพูได  49  ผล
ข. แบงใหหลาน  7  คน  คนละเทาๆ กนั
ค. นามกุดาเกบ็ชมพูได  49  ผล  แบงใหหลาน  7  คน
ง. นามกุดาเกบ็ชมพูได  49  ผล  แบงใหหลาน  7  คน  คนละเทาๆ กนั

8.  จากโจทยขอ  10  หลานจะไดชมพูคนละกีผ่ล
ก. 4  ผล
ข. 5  ผล
ค. 6  ผล
ง. 7  ผล

9.  ไหมเก็บเงินวันละ 4  บาท  เปนเวลา  20  วัน  แมใหอีก  300  บาท  ไหมมีเงินทั้งหมดกี่บาท
จงบอกสิ่งท่ีโจทยกําหนดให

ก. ไหมมีเงิน   300  บาท
ข. ไหมเก็บเงินวันละ 4  บาท
ค. ไหมเก็บเงินวันละ 4  บาท  เปนเวลา  20  วัน
ง. ไหมเก็บเงินวันละ 4  บาท  เปนเวลา  20  วัน  แมใหอีก  300  บาท

10.  มะพราว  345 ผล  ขายไป  125  ผล   ทีเ่หลือขายลกูละ  6  บาท  ขายมะพราวทีเ่หลือไดเงนิเทาไร
ก. 1,320  บาท
ข. 1,325  บาท
ค. 1,330  บาท
ง. 1,335  บาท
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ตอนที่  2  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1. มอสมีเงิน  250 บาท  ซ้ือแวนตาราคา  125  บาท  แมใหเงินอีก  300  บาท        มอสมีเงินทั้งหมด
กี่บาท        (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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2. ทองกวาวเกบ็ดอกกหุลาบได  50  ดอก  นาํไปใหพีค่ลาว  9  ดอก       ทีเ่หลือนาํไปขายในตลาดราคา
ดอกละ  2 บาท       ทองกวาวจะไดเงินกี่บาท  (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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3. บุปผาซื้อไข  2  ถุง  ถุงละ  15  ฟอง  นําไปทอดใสจานจานละ  6  ฟอง  จะไดทั้งหมดกี่จาน
(10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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4.  พอมเีงนิอยู  900  บาท  แบงใหลูก  3  คน  คนละ  250  บาท  พอเหลือเงนิกีบ่าท        (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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5.  ซ้ือนาฬกิา  5  เรอืน  ราคาเรอืนละ  55  บาท   ใหเงนิไป  400 บาท  จะไดรับเงนิทอนกีบ่าท
(10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 1  แบบปรนัย

ขอท่ี เฉลย ความสามารถ
1 ข การแกโจทยปญหา
2 ค การสื่อสาร
3 ค การสื่อสาร
4 ข การแกโจทยปญหา
5 ง การสื่อสาร
6 ง การแกโจทยปญหา
7 ง การสื่อสาร
8 ง การแกโจทยปญหา
9 ง การสื่อสาร
10 ก การแกโจทยปญหา

  เฉลย
แบบทดสอบ
กอนเรียน
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1.  มอสมีเงิน  250 บาท  ซ้ือแวนตาราคา  125  บาท  แมใหเงินอีก  300  บาท       มอสมีเงินท้ังหมด
ก่ีบาท        (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  มอสมเีงนิ  250 บาท     1.2    ซ้ือแวนตาราคา  125  บาท

      1.3  แมใหเงนิอกี  300  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ    มอสมีเงินทั้งหมดกี่บาท     
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    (250 – 125) + 300   =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  มอสมีเงิน             250 บาท
  ซ้ือแวนตาราคา             125  บาท

ดังนั้น  มอสเหลือเงิน                          125 บาท
  แมใหเงินอีก  300  บาท

ดังนั้น  มอสมีเงินทั้งหมด                          425 บาท
ตอบ     425   บาท

2. ทองกวาวเกบ็ดอกกหุลาบได  50  ดอก  นาํไปใหพีค่ลาว  9  ดอก         ท่ีเหลือนาํไปขายในตลาดราคา
ดอกละ  2 บาท       ทองกวาวจะไดเงินกี่บาท  (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  ทองกวาวเกบ็ดอกกหุลาบได  50  ดอก       1.2    นาํไปใหพีค่ลาว  9  ดอก

      1.3  ทีเ่หลือนาํไปขายในตลาดราคาดอกละ  2 บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ   ทองกวาวจะไดเงินกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    (50 – 9)  × 2   =   

-

ตอนที่  2  แบบอัตนัย

+
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ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  ทองกวาวเกบ็ดอกกหุลาบได  50  ดอก
 นาํไปใหพีค่ลาว    9  ดอก

ดังนั้น  เหลือดอกกุหลาบ                        41 ดอก
  นาํไปขายในตลาดราคาดอกละ    2   บาท

ดังนั้น  ทองกวาวจะไดเงิน              82 บาท
ตอบ      82   บาท

3. บปุผาซ้ือไข  2  ถงุ  ถงุละ  15  ฟอง  นาํไปทอดใสจานจานละ  6  ฟอง  จะไดท้ังหมดกีจ่าน
(10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  บปุผาซือ้ไข  2  ถุง        1.2   ถุงละ  15  ฟอง

      1.3  นาํไปทอดใสจานจานละ  6  ฟอง
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ   จะไดทัง้หมดกีจ่าน
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    (2 × 15)  ÷ 6   =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  ไขหนึ่งถุงมี 15  ฟอง
 บปุผาซือ้ไข      2  ถุง 

ดังนั้น  มีไขทั้งหมด                            30 ฟอง
  นาํไปทอดใสจานจานละ         6   ฟอง

ดังนั้น  จะไดไขทั้งหมด                  5      จาน
ตอบ      5   จาน

4.  พอมีเงนิอยู  900  บาท  แบงใหลูก  3  คน  คนละ  250  บาท  พอเหลอืเงนิกีบ่าท        (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  พอมเีงนิอยู  900  บาท     1.2  แบงใหลูก  3  คน  1.3  แบงใหคนละ  250  บาท        

-

×

×

÷
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2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ    พอเหลือเงนิกีบ่าท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    900  - (3 × 250)    =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  พอแบงเงินใหลูกคนละ 250 บาท
 แบงใหลูก         3  คน 

ดังนั้น  ตองแบงเงินใหลูกทั้งหมด            750 บาท
  พอมเีงนิอยู  900  บาท
  แบงเงินใหลูกทั้งหมด 750 บาท

ดังนั้น  พอเหลือเงิน                   150    บาท
ตอบ      150  บาท

5.  ซ้ือนาฬกิา  5  เรือน  ราคาเรอืนละ  55  บาท   ใหเงนิไป  400 บาท  จะไดรับเงนิทอนกีบ่าท
(10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  ซ้ือนาฬกิา  5  เรอืน     1.2    นาฬกิาราคาเรอืนละ  55  บาท   

       1.3  ใหเงนิไป  400  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ    จะไดรับเงนิทอนกีบ่าท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    400  - (5 × 55)    =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  นาฬิการาคาเรือนละ    55 บาท
 ซ้ือนาฬกิา          5  เรอืน

ดังนั้น  ตองจายเงินทั้งหมด                275 บาท
  ใหเงินไป   400  บาท
  คานาฬิกาที่ตองจาย               275 บาท

ดังนั้น  จะไดรับเงินทอน                125    บาท
ตอบ      125  บาท

×

-

×

-
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แบบทดสอบ  หลังเรียน
วัดความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร         เร่ือง โจทยปญหา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                     ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

คาํชีแ้จง
1.  แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การแกโจทยปญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน   กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

2.  แบบทดสอบฉบับนี้มี  2  ตอน  ใหนักเรียนอานคําส่ังใหเขาใจทุกครั้งกอนลงมือทํา
ขอสอบ  หากเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูผูควบคุมการสอบ

ตอนที่ 1
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก
2. มีขอสอบทั้งหมด  10  ขอ   ใชเวลา  20  นาที
3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว
4. ใหกาเครื่องหมาย    ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่นักเรียน

คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ดังนี้

5. หามเขียนขอความใดๆ ลงในแบบทดสอบ

ตอนที่ 2
1.    แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน  5  ขอ
2.    ใหนักเรียนทําขอสอบทุกขอ  ใชเวลา  100  นาที
3.    ใหนักเรียนอานเกณฑการใหคะแนนใหเขาใจกอนลงมือทําแบบทดสอบ

ก ข ค ง จ

×
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ตอนที่  1   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
1.  นองนัทหนัก  54  กิโลกรัม   พี่เตาหนักกวานองนัท  7  กิโลกรัม  พี่เตาหนักกี่กิโลกรัม

ก. 60  กิโลกรัม
ข. 61  กิโลกรัม
ค. 62  กิโลกรัม
ง. 63  กิโลกรัม

2.  พัดลมสูง  130   เซนติเมตร  ตูเย็นสูงกวาพัดลม   70  เซนติเมตร  ตูเย็นสูงเทาไร   จงบอกสิ่งที่
โจทยกําหนดให

ก.    ความสูงของตูเย็น   70  เซนติเมตร
ข.  ความสูงของพัดลม   130   เซนติเมตร
ค.    พัดลมสูง  130   เซนติเมตร  ตูเย็นสูงกวาพัดลม   70  เซนติเมตร
ง.     ความสูงของตูเย็น  70  เซนติเมตร  ความสูงของพัดลม  130   เซนติเมตร

3.  อําพลซื้อนาฬิการาคา  370  บาท  ใหเงินแมคาไป 500 บาท  จะไดรับเงินทอนเทาไร  จงบอกสิ่งที่
โจทยตองการทราบ

ก. ใหเงินแมคาไปเทาไร
ข. จะไดรับเงินทอนเทาไร
ค. อําพลซื้อนาฬิการาคาเทาไร
ง. อําพลซ้ือนาฬกิาราคา  370  บาท  ใหเงนิแมคาไป  500 บาท  จะไดรับเงนิทอนเทาไร

4.  พัดลมราคา  450  บาท     เตารีดราคา  325 บาท    พัดลมราคาแพงกวาเตารีดเทาไร
ก. 120   บาท
ข. 125   บาท
ค. 130   บาท
ง. 135   บาท

5.  นองแนทซื้อไหมญี่ปุน  4  ขด    ยาวขดละ  26  เมตร     นองแนทซื้อไหมญี่ปุนทั้งหมดกี่เมตร
จงเขียนประโยคสัญลักษณ

ก. 4   +    26    =   
ข. 26  -    4      =   
ค. 26  ÷  4      =   
ง. 4  ×  26      =   
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6.  ขวดน้ําปลาหนึ่งขวดจุน้ําปลาได  200  มิลลิลิตร  ถามีขวดน้ําปลา   7  ขวด  จะจุน้ําปลาไดเทาไร
ก. 1,100  มิลลิลิตร
ข. 1,200  มิลลิลิตร
ค. 1,300  มิลลิลิตร
ง. 1,400  มิลลิลิตร

7.  ลุงบญุเกบ็ชมพูได  72  ผล  แบงใหหลาน  9  คน  คนละเทาๆ กนั  หลานจะไดชมพูคนละกีผ่ล
จงบอกสิ่งท่ีโจทยกําหนดให

ก. ลุงบญุเกบ็ชมพูได  72  ผล
ข. แบงใหหลาน  9  คน  คนละเทาๆ กนั
ค. ลุงบญุเกบ็ชมพูได  72  ผล  แบงใหหลาน  9  คน
ง. ลุงบญุเกบ็ชมพูได  72  ผล  แบงใหหลาน  9  คน  คนละเทาๆ กนั

8.  จากโจทยขอ  10  หลานจะไดชมพูคนละกีผ่ล
ก. 5  ผล
ข. 6  ผล
ค. 7  ผล
ง. 8  ผล

9.  ปองเก็บเงินวันละ 3  บาท  เปนเวลา  30  วัน  แมใหอีก  200  บาท  ปองมีเงินทั้งหมดกี่บาท
จงบอกสิ่งท่ีโจทยกําหนดให

ก. ปองมีเงิน  200  บาท
ข. ปองเก็บเงินวันละ 3  บาท
ค. ปองเก็บเงินวันละ 3  บาท  เปนเวลา  30  วัน
ง. ปองเก็บเงินวันละ 3  บาท  เปนเวลา  30  วัน  แมใหอีก  200  บาท

10.  แตงโม  455 ผล  ขายไป  215  ผล   ที่เหลือขายลูกละ  8  บาท  ขายแตงโมที่เหลือไดเงินเทาไร
ก. 1,920  บาท
ข. 1,925  บาท
ค. 1,930  บาท
ง. 1,935  บาท
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ตอนที่  2  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา ตอบคําถาม และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1. พลับมีเงิน  450 บาท  ซ้ือแวนตาราคา  225  บาท  แมใหเงินอีก  200  บาท        พลับมีเงินทั้งหมด
กี่บาท        (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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2. แมเกบ็ดอกบวัได  40  ดอก  นาํไปถวายพระ  9  ดอก  ทีเ่หลือนาํไปขายในตลาดราคาดอกละ  3 บาท
แมจะไดเงินกี่บาท  (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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3. พีแ่วนซือ้ปลาท ู  14  เขง  เขงละ    5  ตวั   นาํไปทอดใสจานจานละ  7  ตวั   จะไดทัง้หมดกีจ่าน
(10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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4.  แมมเีงนิอยู  700  บาท  แบงใหลูก  3  คน  คนละ  150  บาท  แมเหลือเงนิกีบ่าท        (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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5.  ซ้ือเกาอี ้ 3  ตวั  ราคาตวัละ  75  บาท   ใหเงนิไป  300 บาท  จะไดรับเงนิทอนกีบ่าท (10 คะแนน)

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)
1.  ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให

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

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

3.  ประโยคสัญลักษณ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

4.  วิธีทํา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 1  แบบปรนัย

ขอท่ี เฉลย ความสามารถ
1 ข การแกโจทยปญหา
2 ค การสื่อสาร
3 ข การสื่อสาร
4 ข การแกโจทยปญหา
5 ง การสื่อสาร
6 ง การแกโจทยปญหา
7 ง การสื่อสาร
8 ง การแกโจทยปญหา
9 ง การสื่อสาร
10 ก การแกโจทยปญหา

  เฉลย
แบบทดสอบ
หลังเรียน
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1.  พลับมีเงิน  450 บาท  ซ้ือแวนตาราคา  225  บาท  แมใหเงินอีก  200  บาท       พลับมีเงินทั้งหมด
ก่ีบาท        (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  พลับมเีงนิ  450 บาท     1.2    ซ้ือแวนตาราคา  225  บาท

      1.3  แมใหเงนิอกี  200  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ    พลับมีเงินทั้งหมดกี่บาท     
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    (450 – 225) + 200   =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  พลับมีเงิน             450 บาท
  ซ้ือแวนตาราคา             225  บาท

ดังนั้น  พลับเหลือเงิน                          225 บาท
  แมใหเงินอีก  200  บาท

ดังนั้น  พลับมีเงินทั้งหมด                          425 บาท
ตอบ     425   บาท

2.   แมเก็บดอกบวัได  40  ดอก  นาํไปถวายพระ  9  ดอก  ท่ีเหลือนาํไปขายในตลาดราคาดอกละ  3 บาท
แมจะไดเงินกี่บาท  (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  แมเกบ็ดอกบวัได    40   ดอก             1.2    นาํไปถวายพระ    9    ดอก

      1.3  ทีเ่หลือนาํไปขายในตลาดราคาดอกละ  3   บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ   แมจะไดเงินกี่บาท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    (40 – 9)  × 3   =   

-

ตอนที่  2  แบบอัตนัย

+
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ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  แมเกบ็ดอกบวัได  40  ดอก
 นาํไปถวายพระ    9  ดอก

ดังนั้น  เหลือดอกบัว                           31 ดอก
  นาํไปขายในตลาดราคาดอกละ    3   บาท

ดังนั้น  แมจะไดเงิน              93 บาท
ตอบ      93   บาท

3. พีแ่วนซือ้ปลาทู   14  เขง  เขงละ  5  ตวั   นาํไปทอดใสจานจานละ  7  ตวั   จะไดท้ังหมดกีจ่าน
(10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  พีแ่วนซือ้ปลาท ู  14  เขง         1.2 เขงละ   5  ตวั        

      1.3  นาํไปทอดใสจานจานละ  7  ตวั
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ   จะไดทัง้หมดกีจ่าน
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    (14 × 5)  ÷ 7   =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  พี่แวนซื้อปลาทู 14  เขง
 ปลาทหูนึง่เขงมี   5  ตวั

ดังนั้น  มีปลาทูทั้งหมด                            70 ตัว
  นาํไปทอดใสจานจานละ         7  ตวั

ดังนั้น  จะไดปลาทูทั้งหมด                 10     จาน
ตอบ      10   จาน

4.   แมมีเงนิอยู  700  บาท  แบงใหลูก  3  คน  คนละ  150  บาท  แมเหลือเงนิกีบ่าท        (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  แมมเีงนิอยู  700  บาท     1.2  แบงใหลูก  3  คน  1.3  แบงใหคนละ  150  บาท        

-

×

×

÷
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2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ    แมเหลือเงนิกีบ่าท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    700  - (3 × 150)    =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  แมแบงเงินใหลูกคนละ 150 บาท
 แบงใหลูก         3  คน 

ดังนั้น  ตองแบงเงินใหลูกทั้งหมด            450 บาท
  แมมเีงนิอยู  700  บาท
  แบงเงินใหลูกทั้งหมด 450 บาท

ดังนั้น  แมเหลือเงิน                              250    บาท
ตอบ      250  บาท

5. ซ้ือเกาอี ้ 3  ตวั  ราคาตวัละ  75  บาท   ใหเงนิไป  300 บาท  จะไดรับเงนิทอนกีบ่าท (10 คะแนน)
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร  (4 คะแนน)

1. ส่ิงทีโ่จทยกาํหนดให
ตอบ    1.1  ซ้ือเกาอี ้   3   ตวั     1.2    เกาอีร้าคาตวัละ  75  บาท   

       1.3  ใหเงนิไป  300  บาท
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ          ตอบ    จะไดรับเงนิทอนกีบ่าท
3.  ประโยคสัญลักษณ         ตอบ    300  - (3 × 75)    =   

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   (กระบวนการแกโจทยปญหา 4 คะแนน และ
คําตอบ  2 คะแนน) 

     วิธีทํา  เกาอ้ีราคาตัวละ      75 บาท
 ซ้ือเกาอี ้         3  ตวั          

ดังนั้น  ตองจายเงินทั้งหมด                225 บาท
  ใหเงินไป   300  บาท
  คาเกาอ้ีที่ตองจาย 225 บาท

ดังนั้น  จะไดรับเงินทอน                 75    บาท
ตอบ       75  บาท

×

-

×

-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



407

              เกณฑการตรวจใหคะแนน
               ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร
        และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร

เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร

คะแนน ความหมาย
0 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

ประโยคสัญลักษณ  และเครื่องหมายเทากับ ไมถูกตอง  ไมชัดเจน
1 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

ประโยคสัญลักษณ และเครื่องหมายเทากับ ไดถูกตอง  ชัดเจน  เพียง 1 รายการ
2 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

ประโยคสัญลักษณ และเครื่องหมายเทากับ ไดถูกตอง  ชัดเจน  2  รายการ
3 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

ประโยคสัญลักษณ และเครื่องหมายเทากับ ไดถูกตอง  ชัดเจน  3  รายการ
4 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให   ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

ประโยคสัญลักษณ  และเครื่องหมายเทากับ  ไดถูกตอง  ชัดเจน   ครบถวน
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

แสดงกระบวนการแกโจทยปญหา   ขอละ   4  คะแนน
คะแนน ความหมาย

0 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน
เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข     เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ไมถูกตอง  ไมชัดเจน

1 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน
เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข   เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ไดถูกตอง  ชัดเจน   เพียง 1 รายการ

2 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน
เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข   เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ไดถูกตอง  ชัดเจน  2  รายการ

3 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน
เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข   เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ไดถูกตอง  ชัดเจน  3  รายการ

4 แสดงกระบวนการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน
เขียนคําอธิบาย   ใสหนวยหลังตัวเลข   เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ไดถูกตอง  ชัดเจน   ครบถวน

แสดงคําตอบ ขอละ  2  คะแนน
คะแนน ความหมาย

0 แสดงคําตอบไมถูกตอง        ใสหนวยหลังคําตอบไมถูกตองหรือไมใส
1 แสดงคาํตอบ หรือใสหนวยหลังคาํตอบถกูตอง  เพยีงอยางใดอยางหนึ่ง
2 แสดงคําตอบ และใสหนวยหลังคําตอบถูกตอง  ทั้งสองอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



409

ตารางแสดง  เกณฑคะแนนระดับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรและ
                     เกณฑคะแนนระดับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ความสามารถ

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

ปรับปรุง
(0)

(ตํ่ากวา
เกณฑ)
ชวง

คะแนน

ผาน
(1)

(ผานเกณฑขั้นตํ่า
ที่กําหนด )

ชวงคะแนน

พอใช
(2)

ชวง
คะแนน

ดี
(3)

ชวง
คะแนน

ดีมาก
(4)

ชวง
คะแนน

1. การสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร
(ปรนัย 5 ขอๆ ละ
1 คะแนน ,
(อัตนัย 5 ขอๆ ละ
4 คะแนน)

25 <  13 13 -  15 16 -  18 19 - 21 ≥ 22

2. การแก
โจทยปญหา
คณิตศาสตร
(ปรนัย 5 ขอๆ ละ
1 คะแนน ,
 อัตนัย 5 ขอๆ ละ
6 คะแนน)

35 <  18 18 - 21 22 - 25 26 - 29 ≥ 30
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              แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียน
              ท่ีมีตอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกัน

เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิค

กลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD) และเทคนคิกลุมแขงขนั (TGT) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3  ฉบับนี้
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1    แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale)  3 ระดับ  คือ
มาก  ปานกลาง นอย        จํานวน  15  ขอ      โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ  3  หมายถึง   นักเรียนเห็นดวยมาก  กับขอความที่กําหนดให
ระดับ  2  หมายถึง   นักเรียนเห็นดวยปานกลาง  กับขอความที่กําหนดให
ระดับ  1  หมายถึง   นักเรียนเห็นดวยนอย    กับขอความที่กําหนดให

ตอนที่ 2  แบบสอบถามปลายเปด  โดยใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ  เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีตอการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสมัฤทธิ ์ (STAD)  และเทคนคิกลุม
แขงขนั (TGT)   ทีผู่สอนจัดใหกับนักเรียน  จํานวน 1 ขอ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุม

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3ในดานตางๆ
ดังนี้

1.    บรรยากาศในการเรียนรู
 2.    การจัดกิจกรรมการเรียนรู

3. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

      นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางขวามือเพียงชองใดชองหนึ่ง  ตามความรูสึก
และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ขอ รายการ มาก ปานกลาง นอย

ดานบรรยากาศในการเรียนรู
1 นักเรียนสนุกในการทํากิจกรรมตามขั้นตอน

การเรียนรูแบบนี้
2 การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนมีการชวยเหลือกัน

ในกลุม
3 การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น

อยางอิสระ
4 การเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5 การเรยีนรูแบบนีช้วยสงเสรมิความสมัพนัธทีด่รีะหวาง

สมาชิกในกลุม
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

6 นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ
7 นกัเรยีนไดรวมกนัแสวงหาความรูและหาแนวทาง

การแกปญหาดวยตนเองในการเรยีนรูแบบนี้
8 นักเรียนไดรวมมือกันทํางานกลุมในการเรียนรู

แบบนี้เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
9 นักเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการเรยีนรู

แบบนี้
10 นักเรียนรูจักยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถใน

การเรียนรูแบบนี้
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ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ขอ รายการ มาก ปานกลาง นอย

ประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู
11 การเรยีนรูแบบนีช้วยใหนกัเรยีนไดพฒันาพฤตกิรรม

การปฏบิตังิานเปนกลุม
12 การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดแสดง

ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางาน
13 การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนเปนคนที่มี

ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
14 การเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรับรูผลการเรียน

ของตนเองซึ่งมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น
15 การเรียนรูแบบนี้ชวยใหการเรียนวิชาคณิตศาสตร

นาสนใจ ไมนาเบื่อ
คาเฉลี่ย

ตอนที่ 2  ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

1.  นกัเรยีนคดิวาการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั ทัง้สองเทคนคิ  คอื เทคนคิกลุมผลสมัฤทธิ ์(STAD)
และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  มีขอดี   และขอควรปรับปรุงอยางไร

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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                    แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม
               ซ่ึงประเมนิโดยครแูละนกัเรียน

เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

คําชี้แจง
1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน

ซ่ึงประเมนิโดยครแูละนกัเรยีนทกุคนฉบบันี ้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ม ี 3 ระดับ
คือ   มาก    ปานกลาง   นอย   จํานวน 20 ขอ    โดยสังเกตความถีใ่นการปฏบิตัติอการสอน 1 คร้ัง
แลวแปลงเปนระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้

-  นักเรียนปฏิบัติบอยครั้ง /  มีใหเห็นตลอดเวลา  (มากกวา 3 คร้ัง)     ระดับ  3
-  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง / มีใหเห็นบางครั้ง  (2 – 3 ครั้ง) ระดับ  2
-  นักเรยีนปฏิบัติเปนบางคน (1 คร้ัง) ระดับ  1

2. ใหใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน

วัตถุประสงค
เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมในการเรยีนสาระคณติศาสตร    เรือ่งโจทยปญหา     

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3  ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  ในดานตางๆ ดังนี้

1. ดานการแสดงความคดิเหน็
2. การรบัฟงความคดิเหน็
3. การใหความชวยเหลือเพือ่นในกลุม
4. ความรบัผิดชอบตองานในกลุม
5. การยกยองใหกาํลังใจ

      นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระดับ
ขอ พฤติกรรม บอยคร้ัง

(มากกวา 3 คร้ัง)
บางครั้ง

(2 - 3 คร้ัง)

ปฏิบัติ
บางคน
( 1 คร้ัง)

การแสดงความคิดเห็น
1 เสนอความคิดเห็นพรอมเหตุผลประกอบ
2 อธิบายในสิ่งที่ตนเขาใจใหเพื่อนฟง
3 พูดสนับสนุนความคิดเห็นของผูอื่น
4 มีสวนรวมในการตอบคําถามของกลุมหรือในสวนของตนเอง

การรับฟงความคิดเห็น
5 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยางมีเหตุผล
6 ไมพูดขัดจังหวะขณะที่เพื่อนอธิบายบทเรียน
7 กระตุนและใหกาํลงัใจเพือ่นใหสามารถแสดงความคดิเหน็ได
8 ยอมรับผลงานของสมาชิกในกลุม

การใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม
9 ชวยอธิบายบทเรียนใหเพื่อนในกลุมฟง

10 ใหขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอกลุม
11 เสียสละแบงปนอุปกรณ  เชน   เครื่องเขียนที่ใชใน

การทํางานกลุม
12 ชวยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของงานในกลุม

ความรับผิดชอบตองานในกลุม
13 ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกลุม
14 ใหความรวมมือกับกลุมในการทํางาน
15 ไมทิ้งงานหรือละเลยในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ
16 รักษาเวลาการทํางานตามกําหนด

การยกยองใหกําลังใจ
17 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
18 สนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมดวยการพูดหรือ

การพยักหนา
19 ใหกาํลงัใจเพือ่นทีไ่มเขาใจบทเรยีนดวยคาํพดูหรอืสหีนาทาทาง
20 ใหความสนิทสนมและเปนกันเองกับเพื่อนทุกคน

คาเฉลี่ย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  จ
ภาพกิจกรรมการเรียนรู

และตัวอยางผลงานนักเรียน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
                                และเทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT)
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
                                และเทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT)
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ภาคผนวก  ฉ
รายชื่อผูเช่ียวชาญ  ผูตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

1.   นางสาวศิริวัลย   อุดมพรวิรัตน
      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 2
      อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

2.   นางอัญชลี    ปญญาโพธาสกุล
      ครูชํานาญการพิเศษ     โรงเรียนคายลูกเสือบานโปง
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 2    อําเภอบานโปง    จังหวัดราชบุรี

3.    นางบุญทิพย    สุริยวงศ
       ครู     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1   อําเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ช
หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ  -  นามสกุล นางสาวพูนศรี   อาภรณรัตน
ที่อยู 38 / 1 หมู  4     ตําบลสวนกลวย      อําเภอบานโปง

จังหวัดราชบุรี
สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดเขาขลุง      ตําบลเขาขลุง      อําเภอบานโปง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 1

วิชาเอกการประถมศึกษา
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2536 อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนวัดเขาขลุง

อําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2538 อาจารย 1 ระดับ 4  โรงเรียนวัดเขาขลุง

อําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2542 อาจารย 1 ระดับ 5  โรงเรียนวัดเขาขลุง

อําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2545 อาจารย 2 ระดับ 6  โรงเรียนวัดเขาขลุง

อําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2547 อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนวัดเขาขลุง

อําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2548 ครู  อันดับ  คศ.2   โรงเรียนวัดเขาขลุง

อําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรี
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