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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL กอนและหลังเรียน  (2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 42 คน  โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  แบบแผนการวิจัย  One  Group   
Pretest – Posttest  Design  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัย ใชเวลาสอน 18 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค           
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL  2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร      
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค              
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%), คาเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.),  คาที (t-test) แบบ dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอน      

แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน        
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู 

2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  พบวา นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูใน
ระดับมาก โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และดานที่
นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ  
เทคนิค  KWDL พบวา นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก  คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่ทําให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการสงเสริมในดานการคิดวิเคราะหเรื่อง
โจทยปญหามากขึ้น และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอน ตามลําดับ 
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 The purposes of this research were (1) to compare the fifth grade students’ learning outcomes on mathematics 
problem solving before and after being taught by the cooperative learning, Team Assisted Individualization together 
with KWDL technique, (2) to study group working behaviors of the fifth grade students that taught by cooperative 
learning, Team Assisted Individualization together with KWDL technique and (3) to investigate of the fifth grade 
students’ opinions towards the instruction with cooperative learning, Team Assisted Individualization together with 
KWDL technique. The sample were 42 students of fifth grade class from Tedsaban Sriboonyanussorn School during the 
academic year 2006. The instruction was conducted by the researcher for 18 hours. 
 The research instruments were lesson plans, learning outcomes tests, observation form of the students’ group 
working behaviors, and questionnaires of the students’ opinions. The statistical analysis employed were percentage, 
mean, standard deviation, t – test dependent and content analysis. 
 The results of this research were as follow : 
 1. The students’ learning outcomes on mathematics problem solving after being taught by the cooperative 
learning, Team Assisted Individualization with KWDL technique were statistically significant different at 0.05 level; 
whereas the learning outcome scores of the students after being taught by the cooperative learning, Team Assisted 
Individualization with KWDL technique were higher than before the instruction. 
 2. The students’ group working behaviors as a whole were performed at a high level ; whereas cooperative 
working with group were performed at the highest level and acceptance of each other ideas were performed at the lowest 
level. 
 3. The students’ opinions towards the instruction with cooperative  learning, Team Assisted Individualization 
with KWDL technique were overall at  a  high  agreement  level towards the learning environments aspect which 
indicated that they could freely express their opinions. On the learning activities aspect indicated that their analytical 
thinking in problem solving were enhanced and on the usefulness aspect indicated that  they could practice thinking 
skills step by step. 
 
 
Department of Curriculum and Instruction          Graduate School, Silpakorn University                   Academic Year 2006 
Student’s signature………………………………………………………………………………………………………….. 
Thesis Advisors’ signature 1……………………………….2……………………………...3……………………………... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธฉบับนี้บรรลุความสําเร็จไดเปนอยางดีดวยความเมตตา ความกรุณา เอาใจใส
ดูแลใหคําปรึกษา  ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จากผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา           
เลาเรียนดี  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุเทพ  อวมเจริญ  และอาจารย  ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา         
ผูเปนที่ปรึกษาและชี้แนะควบคุมวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา รวมทั้งความ
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อนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี พรอมทั้งขอบใจนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดีและขอขอบคุณพี่ๆ  
เพื่อนๆ  นองๆ  นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกคน ที่ใหความชวยเหลือแนะนําและ
เปนกําลังใจตลอดมา 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอทรง  คุณแมทองอาบ ฤทธ์ิสมบูรณ  ซ่ึงเปนผูเล้ียงดู
และสงเสริมดานการศึกษา ตลอดจนวางรากฐานดานการศึกษาและใหการสนับสนุนชวยเหลือผูวิจัย
เปนอยางดีตลอดมา  ซ่ึงสงผลใหผูวิจัยมีกําลังใจศึกษาจนสําเร็จดังปรารถนาและขอขอบคุณ       
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษาถือวาเปนหัวใจหลักของประเทศชาติ เปนการปลูกฝงทางความคิด สติปญญา  
การจัดการศึกษาใหกับเยาวชนในระดับตางๆจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนการสรางคน
ใหมีคุณภาพแลว ยังเปนการสรางชาติใหกาวเดินไปในอนาคตอยางมั่นคงดวย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) เนนการพัฒนาคนเปนสําคัญโดยใชการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคนใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) มีการดําเนินการตอเนื่องตามแนวคิดที่ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล      
ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มุงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู          
ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศใหกาวตามโลกอยางรู เทาทัน  นอกจากนี้แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ .2545-2549)            
ไดวางเปาหมายใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการคิดในการคิด การวิเคราะห การแกปญหา 
ความใฝรูและสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสม  สามารถพัฒนาตนเอง           
อยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน เปนระบบระเบียบ สามารถวิเคราะหปญหาและ         
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน  ตัดสินใจและแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  มีความสมดุลท้ังทาง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปนและสามารถ         
อยูรวมกับผูอ่ืนไดมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 1) และในภาวะปจจุบันความเจริญทาง
เทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยตองเปลี่ยนไป ความรูอีกหลายดาน
ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนแบบ คณิตศาสตรจึงเขาไปมีบทบาทตอศาสตรสาขาอื่น เชน เศรษฐศาสตร 
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สังคมศาสตร  พฤติกรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  ดนตรี  ศิลปะ  การเมือง ตลอดจนภาษาและ
วรรณคดี  (สมวงษ  แปลงประสพโชค  และคณะ  2543 : 8) 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงใหมาก
และคิดพัฒนาเพื่อใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย นอกจากนี้
วิชาคณิตศาสตรยังเปนวิชาที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมหลายๆอยางในชีวิตประจําวันของคนเรา    
อยางมาก เชน  การดูเวลา  การซื้อขาย  เศรษฐกิจ  การธนาคารและอื่นๆ  ตลอดจนการคํานวณขั้นสูง
และคณิตศาสตรเปนเครื่องมือนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม อีกทั้งยังเปนพื้นฐานสําหรับการคนควาวิจัยทุกประเภท ความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรทุกแขนง ลวนจําเปนตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรทั้งส้ินและเปนที่ยอมรับวา
คณิตศาสตรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษยใหสามารถคิดไดอยางมีระบบ 
มีเหตุผลแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือชวยในการ
เตรียมเด็กใหมีความสามารถในการคิดแกปญหาที่จะพบในชีวิตไดอยางถูกตอง พรอมเผชิญ       
เหตุการณที่เปนปญหาในสังคมดวยเหตุและผลอยางมีหลักการและวิธีปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ตามจุดหมาย นักเรียนที่สามารถเรียนคณิตศาสตรไดดีจําเปนตองมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาดี เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่เริ่มตนดวยเร่ืองที่งายไปสูเรื่องอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ
กันอยางตอเนื่อง หากนักเรียนไมเขาใจความสัมพันธระหวางจํานวนเลข คือ การบวก  ลบ  คูณ  หาร  
แลวนักเรียนก็ไมสามารถที่จะเรียนรูความสัมพันธของจํานวนเลขในขั้นสูงตอไปได 
 การจัดการศึกษาในปจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
มุงเนนการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และถือวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได       
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนใหไดเรียนจากประสบการณจริง โดยการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
แกปญหา  การผสมผสานความรูดานตางๆอยางสมดุล  สนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ          
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  เพื่อใหผูเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลาและสถานที่ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหคณิตศาสตรเปนวิชาที่ 
ทุกคนตองไดเรียนเพื่อใหมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
และยังเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ ตอไป โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไวในสาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร  มาตรฐาน ค.6.1  มีความสามารถ
ในการแกปญหา  และมาตรฐาน  ค.6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง
คณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได คณิตศาสตรมุงเนนใหนักเรียนฝกฝน   
การแกโจทยปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการแกปญหา สะสม   
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ประสบการณที่ดี เกี่ยวกับการแกปญหาตามระดับความสามารถของแตละคน โจทยปญหา
คณิตศาสตรจึงเปรียบเสมือนสื่อหรือเครื่องมือในการฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนคิดแกปญหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร  ซ่ึงสอดคลองกับสุมาลี  ชาญมหาพน (2535 : 50) กลาววา การแกโจทยปญหาเปน 
สวนหนึ่งของการเรียนรูคณิตศาสตร ส่ิงที่ขาดไมไดคือการฝกแกปญหาและการแกปญหา           
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงตองอาศัยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแก ความสามารถ     
ในการจําแนก   ความสามารถในการจัดกลุม  ความสามารถในการหาความสัมพันธและ
ความสามารถในการสรางขอสรุปที่มีเหตุผล และมุงเนนใหนักเรียนนําความรูทางคณิตศาสตรไป
วิเคราะหแกปญหาในชีวิตประจําวันได การสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนตองสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยความเขาใจ มีทักษะพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและมีความมัน่ใจ
ในการแกปญหา  (สุวัฒนา  อุทัยรัตน  2536 : 113)  นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  (2539 : 1)  ไดทําการวิเคราะหพฤติกรรมทางคณิตศาสตรที่เปน
ความสามารถของนักเรียนซึ่งเรียกวา สมรรถภาพทางคณิตศาสตร  โดยกําหนดสมรรถภาพการ    
แกโจทยปญหาเปนสมรรถภาพที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในทศวรรษที่  21 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ แนวคิด
เกี่ยวกับการแกปญหา (Problem  Solving) โดยเนนการแกปญหาวานาจะเปนจุดศูนยกลางของ
หลักสูตรคณิตศาสตร (ปานทอง  กุลนาถศิริ 2540 : 15) นักการศึกษาคณิตศาสตรสวนมากจึงเชื่อวา 
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนการเรียนรูเพื่อนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา 

จากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวาการสอนวิชา
คณิตศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากรายงานความกาวหนาทางการศึกษาของ     
ประเทศไทย ป 2549 พบวา ความสามารถทางดานคณิตศาสตรของเด็กไทยต่ํากวารอยละ 50        
ในเกือบทุกเนื้อหา และจากผลการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก (International Mathematics 
Olympiad) ตั้งแตป 2538 – 2542 พบวา ผลการแขงขันของนักเรียนไทยมีคะแนนอยูในลําดับที่ 6  
ซ่ึงเปนลําดับสุดทายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน ไดแก จีน ไตหวัน เกาหลี 
เวียดนามและสิงคโปร ขณะที่ผลการแขงขันในภาพรวมอยูในลําดับที่ 56 จาก 83 ประเทศซึ่ง
คะแนนจัดอยูในกลุมต่ําและจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารวมทุกสังกัด ในปการศึกษา 2547 วิชาคณิตศาสตร
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 42.78 ซ่ึงอยูในระดับต่ําและมีจํานวนนักเรียนที่อยูในระดับที่ตองปรับปรุง
รอยละ 34.37 และจากการสํารวจสภาพการเรียนการสอนจากสํานักทดสอบทางการศึกษา พบวา  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีปญหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและการแกปญหาในวิชา
คณิตศาสตร  นับเปนปญหาที่เร้ือรังและไมมีที่ส้ินสุด ผลการสังเคราะหงานวิจัยของสํานักนิเทศและ
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พัฒนามาตรฐานการศึกษา ปญหาและอุปสรรคดานครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนมี 5 ดาน 
คือ ดานเนื้อหา ดานวิธีสอน ดานสื่อและอุปกรณ ดานการวัดและประเมินผลและดานอื่นๆ  สําหรับ 
ผูเรียนมีปญหาดานการเรียนการสอน 2 ประการ คือ ประการแรกปญหาทักษะพื้นฐานการคิด
คํานวณ  ไดแก การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ประการที่  2  ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก          
2  เร่ือง คือ การแกโจทยปญหา  และเศษสวน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
2544 : 3)  นอกจากนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลฝายวิชาการโรงเรียน  ตั้งแตปการศึกษา  2546 – 2548  
พบว า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรง เ รียนเทศบาล                      
ศรีบุณยานุสสรณ ในสมรรถภาพการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 56.85, 
59.94 และ 58.96 ตามลําดับ ซ่ึงต่ํากวาสมรรถภาพดานอื่นๆ และยอมสงผลตอการศึกษาในระดับสูง 
(โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 2548 : 4-6) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจนั้น           
อาจสืบเนื่องมาจากวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะที่เปนนามธรรม บางตอนยากที่จะอธิบายใหเขาใจได  
นักเรียนเรียนดวยการจํามากกวาความเขาใจ  และการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผานมาพบวา     
ครูเปนผูอธิบายตัวอยาง 2-3 ตัวอยาง แลวบอกใหนักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัด นักเรียนบางคน
เขาใจและทําแบบฝกหัดได แตนักเรียนสวนใหญไมเขาใจและทําแบบฝกหัดไมไดเลยทําใหเกิด
ความรูสึกทอแท เบื่อหนายและไมสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตรตอไป (สุวร กาญจนมยูร และคณะ  
2543 : คํานํา)  ซ่ึงสอดคลองกับ อุทัย  เพชรชวย  (2532 : 27 - 40)  ที่กลาววา สาเหตุที่นักเรียนแก
โจทยปญหาไมไดนั้น เกิดจากการที่ครูผูสอนละเลยการใหประสบการณในขั้นรูปธรรม  สอนให
นักเรียนจําคําหลักเพื่อบอกวิธีทํา สอนวิธีทําตามตัวอยางในหนังสือเรียนมากกวาสอนหลักที่อยู
เบื้องหลัง สอนโดยไมคํานึงถึงระเบียบหรือขั้นตอนในการคิด เนนคําตอบมากกวากระบวนการหา
ผลลัพธ ดังนั้นครูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาจะสอนเนื้อหาใดแกนักเรียนในระดับชั้นใดก็ตาม 
จะตองปรับเนื้อหาและวิธีการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับสติปญญาและพัฒนาการของเด็ก     
ในวัยนั้นๆ ทั้งนี้เพราะวิธีสอนคณิตศาสตรมีหลายวิธี แตละวิธีก็มีขอดีขอจํากัดอยูในตัวของมันเอง 
ส่ิงสําคัญคือครูผูสอนจะตองเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของหลักสูตร     
โดยใชวิจารณญาณพิจารณาวา เนื้อหาใดควรจะใชวิธีสอนแบบใด จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีที่สุด (บุญทัน อยูชมบุญ  2529 : 44) 

การสอนคณิตศาสตรอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดก็ดวยการสอนโดยใช 
แบบฝกทักษะ เพราะแบบฝกทักษะไดแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย โดยการเรียงลําดับเนื้อหาจาก
งายไปยาก มีตัวอยางและแบบฝกหัดที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ดังเชน   
วรสุดา  บุญยไวโรจน   (2537 : 36 -53) ไดกลาวไววา  การสอนที่ใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ
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ในมโนทัศนของเรื่องที่สอนนั้นไมเพียงพอที่จะใหนักเรียนเกิดความสามารถที่จะคิดคํานวณหรือทํา
โจทยปญหาเรื่องนั้นๆไดอยางชํานาญ ครูจําเปนตองกระตุนและสรางแรงจูงใจใหนักเรียนฝกปฏิบัติ
ในเรื่องเขาใจแลวดวยเทคนิควิธีตางๆ จึงจะสามารถพัฒนาความรู ความเขาใจนั้นใหเปนทักษะที่
ชํานาญได ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรจึงมีความจําเปนตอง
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง ไดแก การทําแบบฝกหัด ฝกคิดตามลําดับขั้นตอนซึ่งแบบฝกหัดที่ดี
ควรใชสํานวนภาษาที่เหมาะสม ฝกฝนไดสนุก สรางความสนใจเหมาะกับวัยและความสามารถและ      
อาจศึกษาดวยตนเองได จากการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
ระดับประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 98) พบวา รูปแบบการเรียนการสอนที่คนพบใน
งานวิจัยคือ รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดคํานวณ เพราะวาทักษะการคิดคํานวณเปน
ทักษะ ที่มีความสําคัญและเปนรากฐานของทักษะการแกโจทยปญหา 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาทั้งเนื้อหาและวิธีสอนแผนใหม โดยไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนไวใน
คูมือครูคณิตศาสตร  รวมทั้งศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการก็ตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวขางตน และไดเสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวคือ จะตอง
จัดใหเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถของนักเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมาก
ที่สุด มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและสงเสริมความคิดสรางสรรค ไดทํากิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม ครูผูสอนตองวางแผนในการจัดกิจกรรม มีจุดประสงคในการจัดกิจกรรม  
ควรมีการเสริมแรงแกนักเรียน หากพบขอบกพรองของนักเรียนควรแกไข และใหนักเรียนไดทราบ
เปาหมายของการจัดกิจกรรมดวย  (ราตรี รุงทวีชัย  2544 : 3) 

จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยคิดวาวิธีการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สามารถชวยแกปญหาการเรียน
การสอนคณิตศาสตรได คือ วิธีการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล หรือ
การเรียนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI) ซ่ึงผสมผสานแนวคิดของการ
รวมมือกันเรียนรูกับการสอนเปนรายบุคคล (Individualize Instruction) เขาดวยกันใชไดเหมาะสม
กับวิชาคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณแตกตางกันและมี
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรตางกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาการเรียนรายบุคคล 
และแกไขปญหาการทํางานรวมกันเปนกลุมที่ทําใหผูเรียนที่เรียนออนตามผูเรียนที่เรียนเกงในกลุม
ไมทัน เปนการเรียนที่เนนใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม การมีความรับผิดชอบตอกลุม   
รวมกัน ตลอดจนเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอยูในระดับสูงไดชวยเหลือ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนในระดับต่ํากวา โดยใชภาษาสื่อสารในระดับของ
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นักเรียนดวยกัน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนงายขึ้นและเปนการลดบทบาท     
การสอนที่เนนครูเปนสําคัญ มุงใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุดโดยครูเปนผูที่ให
คําแนะนําในการเรียนและเปนผูจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

สําหรับการจัดการเรียนรูที่สามารถชวยใหนักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตรนั้น  
มีอยูหลายวิธี  เชน การจัดการเรียนรูแบบมิสซูร่ี (Missouri)  เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสําคัญ โดยใชการสอนที่มีประสิทธิภาพ  6  ขั้นตอน  การจัดการเรียนรู
แบบเทคนิค 4  คําถาม เปนการจัดการเรียนรูที่มุงใหนักเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการแกโจทยปญหาไป
ใชในการ คนควาหาคําตอบ  ดวยคําถาม 4  ขั้นตอน การจัดการเรียนรูแบบแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น  
เปนการจัดการเรียนรูที่ดําเนินการสอนตามรูปแบบการสอนแผนผังตนไม 5 ลําดับขั้น โดยมุงให
นักเรียนวิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางโจทยกับคําตอบที่ตองการทราบ การจัดการเรียนรู
ตามเทคนิคการสอนของนุซุม (Nuzum) เปนการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา
โดยใชบัตรชี้แนะใหนักเรียนตอบคําถามวาโจทยตองการทราบอะไร การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล เปนการเรียนที่นักเรียนจะไดฝกฝนและมีการชวยเหลือกัน     
ทําการทดสอบยอย ถามีคะแนนไมถึงเกณฑเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือโดยอธิบายใหฟง ถายังไม
เขาใจครูจะใหความชวยเหลือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เปนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การเรียนแบบรวมมือกันแบบหนึ่ง โดยผูเรียนเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 4-6 คน ที่จัดกลุมโดยคละ
ความสามารถ คือ เกง  ปานกลางและออน แตกตางจากการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนเขากลุมกัน
เรียนรูแบบปกติที่ครูใชเปนประจํา ที่นักเรียนอาจเขากลุมตามความพึงพอใจหรือเปนการจัดกลุม
โดยไมคํานึงถึงการคละความสามารถเพื่อใหมีความแตกตางกันนอยที่สุด การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันจะตองเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของสมาชิกกลุมทุกคน ครูจะตองติดตามดูแล
การเรียนรูและปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของตนเอง
และของกลุม ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน 
รวมท้ังชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด  (วัชรา  เลาเรียนดี  
2545 : 166)  โดยมีขั้นตอนการสอนคือ 1)  ขั้นเตรียมผูเรียน ทบทวนความรูเดิม  2) ขั้นสอน อาจนํา
กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพของนักการศึกษาหรือจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
แบบตางๆ มาปรับใชได  3) ขั้นกิจกรรมกลุม โดยใหทุกกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียน   
4) ขั้นการทดสอบหรือแขงขัน มีการทดสอบยอยเพื่อประเมินการเรียนรูและศึกษาความกาวหนา
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมหรือการใชเกมการแขงขันทางวิชาการ
สําหรับเด็กที่มีความสามารถระดับเดียวกัน   5) ขั้นสรุป ประเมินผลการเรียนรูและมอบรางวัล 
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ในการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การวิเคราะหความหมายของโจทย       
ความเขาใจโจทยปญหาเปนทักษะที่ยาก  ดังนั้นในขั้นเริ่มตนการจัดกลุมผู เ รียนแบบคละ
ความสามารถ มีสมาชิกกลุมละ 4-5 คน โดยครูอาจตองชวยช้ีแนะใหนักเรียนสามารถตัดสินใจและ
หาแนวทางเกี่ยวกับการแกปญหาดวยตนเอง ชอวและคณะไดเสนอรูปแบบการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  โดยใชเทคนิคการสอน KWDL  (Know - What - Do - Learn) มี 4 ขั้นตอน คือ         
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทยกําหนดใหและส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ โดยใชบัตรเทคนิคการสอน KWDL ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อหาส่ิงที่ตองการ
รูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย หาความสัมพันธของโจทยและกําหนดวิธีการในการแกปญหา  ขั้นตอนที่  3  
นักเรียนทั้งชั้นหรือแตละกลุมชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทยปญหาใหอยูใน
รูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ  ขั้นตอนที่ 4 ใหนักเรียนทั้งชั้นหรือ   
แตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดจากการแกปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอแนวคิดในการ
แกโจทยปญหาและสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการเรียน เทคนิคการสอน KWDL ชวยใหผูเรียน
พัฒนาสติปญญาและชวยพัฒนาทักษะทางสังคม มีทักษะและความสามารถในการแกโจทยปญหา 
ซ่ึงจะสงผลใหเปนนักแกปญหาที่ดีตอไป โดยใหนักเรียนพิจารณาขอความหรือคําถามที่กําหนดไว
ใหแลวเปนการกําหนดกรอบแนวคิดไมใหเบี่ยงเบนไปในทางอื่น เปดโอกาสใหผู เรียนได      
เปรียบเทียบแยกแยะกอนหาขอสรุปดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง ออน มีโอกาส
ไดเรียนรูและฝกวิธีคิดอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนรวมกัน 
 ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหา ศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานกลุมและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL โดยนําลักษณะ
เดนของเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL มาสังเคราะหเปนการจัดการ
เรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน เปนกลุมเล็กๆ     
กลุมละ 4 – 5 คน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เนนใหสมาชิกรวมกันแกโจทยปญหา ซ่ึงการจัดการ
เรียนรูมีขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นนํา  2. ขั้นสอน 3. ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 4. ขั้นวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 5. ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เพื่อนํามา
กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของสลาวิน (Robert E.Slavin  1990,
อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 15)  ที่กลาววา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative  
Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนรวมมือกันเรียนรู เปนกลุมเล็กประมาณกลุมละ 4-6  
คน  ที่ประกอบดวยสมาชิกที่คละความสามารถ เชื้อชาติ โดยแตละกลุมตองรวมมือกันเรียนรู  
ปฏิบัติกิจกรรม ชวยเหลือกันและกัน ยอมรับกันและกัน โดยเฉพาะเด็กที่เรียนเกงตองชวยเหลือ 
แนะนําสมาชิกที่ดอยกวาจนเกิดการเรียนรูเขาใจ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายของกลุม โดยวิธีสอนดังกลาวเปนการพัฒนาผลการเรียนรูของผู เรียน มุงสงเสริม
พัฒนาการทํางานกลุม  พฤติกรรมการทํางานกลุม  การยอมรับซึ่งกันและกัน การรวมมือกันและ  
ลดการแขงขันกันเปนรายบุคคลดวย นอกจากนี้ยังทําใหผู เรียนมีความกระตือรือรนมีความ           
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม มีความเชื่อมั่นในตนเองและเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น วิธีการ    
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันมีลักษณะที่สําคัญคือ  (1) การพึ่งพาอาศัยกัน (2) การมีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกันอยางใกลชิด (3) ความรับผิดชอบตอตนเองและผลงานของกลุม (4) ทักษะทางสังคม           
(5)  การใชกระบวนการกลุม   (6)  การใหรางวัลกลุม  

เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI) เปน
แนวคิดของสลาวิน (Slavin) เปนการเรียนแบบรวมมือที่พัฒนาสําหรับการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยเฉพาะนักเรียนที่ทําคะแนนไมถึงเกณฑที่กําหนด (รอยละ75) จะไดรับการ
ชวยเหลือจากเพื่อนนักเรียนที่เรียนเกง ใหการอธิบายบทเรียนเมื่อยังไมเขาใจก็จะไดรับการ
ชวยเหลือจากครู โดยมีการจัดกลุมเล็กเพื่ออธิบายจนสามารถเขาใจเนื้อหาไดเปนอยางดี ซ่ึงจะเห็น
ไดวาการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลนั้นจะมีการชวยเหลือกันในการเรียนมากกวา  
เพราะนอกจากเพื่อนอธิบายไมเขาใจแลว ยังมีโอกาสที่จะใหครูไดจัดกลุมเล็กเพื่ออธิบายซํ้าอีกครั้ง 
ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 

สมหมาย  บุญทองโท  (2540 : 23-25)  ไดสรุปหลักการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปน      
รายบุคคล  ดังนี้ 1)  แบงกลุมสมาชิกออกเปนกลุมละ  4-5  คน  มีนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  
2) ทดสอบเพื่อจัดตําแหนงตามระดับคะแนน 3) เนื้อหาและลักษณะหลักสูตร ประกอบดวยเอกสาร
แนะนําบทเรียน  แบบฝกทักษะ แบบทดสอบยอย  ฉบับ A และ B แบบทดสอบรวมประจําหนวย
การเรียน   4)  กลุมการสอน   5)  วิธีการเรียนเปนกลุม   6)  คะแนนและการรับรองของกลุม           
7)  การทดสอบเพื่อฝกพื้นฐานทางคณิตศาสตร   8)  การสอนรวมกลุมในชั้นเรียน  
 โฆษิต  จตุรัสวัฒนากูล (2543 : 25-26) กลาวถึงรูปแบบการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล  ดังนี้  1)  สมาชิกในกลุม  ประมาณ  4-5  คน  มีความแตกตางในระดับความสามารถ
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ในการเรียน  2)  การทดสอบความรูพื้นฐาน  3)  ปจจัยสําคัญของหลักสูตรมีการแบงเนื้อหา
หลักสูตรเปนหนวยการเรียน ในแตละหนวยประกอบดวยคําแนะนํา แบบฝกหัด แบบทดสอบยอย
รายจุดประสงค แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน กระดาษเฉลยคําตอบของแบบฝกหัดและ         
แบบทดสอบ 

ไพโรจน  เบขุนทด (2544 : 144-116)  กลาวถึงขั้นตอนการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล  ดังนี้  1)  ขั้นเตรียม   ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ   4  คน   โดยคละ
ความสามารถในการเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  ในอัตราสวน  1 : 2 : 1   2)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
การจัดกลุม  3) ขั้นสอน การสอนในหองเรียน ครูทําการสอนเนื้อหาและเอกสารแนะนําบทเรียน
ประกอบการสอน  4)  ขั้นฝกทักษะ  การศึกษาเปนรายกลุม  ครูใหนักเรียนแตละคนจับคูทํา
แบบฝกหัด   5)  ขั้นประเมินผล  การศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย นักเรียนทําแบบฝก
ทักษะแลวใหทําแบบทดสอบยอย  ชุด  ก  และ  ชุด  ข   6)  ความสําเร็จของกลุม  นําคะแนนที่ไดมา
คิดเปนรอยละแลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 7) การสอนในกลุมยอย ในกรณีที่นักเรียนทํา
แบบฝกหัดไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบาย แตถาไมเขาใจครูชวยอธิบายเพิ่มเติมและเมื่อ
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด  ข  ไมผาน ครูจัดกลุมชวยเหลืออีกครั้ง 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังสนใจที่จะนําเทคนิค KWDL ซ่ึงเปนแนวคิดเกี่ยวกับการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรที่ยอมรับและใชกันอยางแพรหลายโดยเทคนิค KWDL จะชวยใหผูเรียนแกโจทย
ปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค 
KWL ของโอเกิล (Ogle 1986, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 96) ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหจากเรื่องที่อาน  เนื่องจากการคิดคําตอบโจทยปญหานั้น นักเรียนจะตองอานโจทย
ปญหาใหเขาใจและวิเคราะหโจทยกอนจึงจะสามารถคิดคํานวณได โดยแตละขั้นของเทคนิค  
KWDL มีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. ขั้น K  (What we know) นักเรียนรูอะไร เปนขั้นที่ผูอานระดมความคิดในเรื่องที่อาน
วารูอะไรบางแลว ครูทําหนาที่จดบันทึกคําตอบและชวยนักเรียนจัดหมวดหมูขอมูลเหลานั้น       
ชวยอธิบายความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือชวยอธิบายใหชัดเจน 

2. ขั้น W (What we want to know) นักเรียนตองการทราบอะไร เปนขั้นที่นักเรียน
จะตองบอกสิ่งที่พวกเขาตองการรู และตองการคนหาจากอหลงขอมูลอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะหาคําตอบและ
ขอมูลเหลานั้น 

3. ขั้น D (What we do to find out) นักเรียนจะตองทําอะไร เปนขั้นที่นักเรียนจะจด
บันทึกการทํางานและสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไปในการหาคําตอบหรือขอมูลที่พวกเขาตองการจะรู 
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4. ขั้น L (What we learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไร เปนขั้นตอนที่นักเรียนไดอานในใจ
และบันทึกวาได รูอะไรบาง  แลวนํามาเลาสูกันฟง  ในขั้นตอนนี้ ผู เ รียนจะไดพัฒนาทักษะ               
ทั้งกระบวนการอานและกระบวนการเขียน 

ชอวและคณะ (Shaw and others 1997, อางถึงใน วีระศักดิ์  เลิศโสภา 2544 : 5) อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําแนวคิดดังกลาวของโอเกิลมาใชในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร และใชเทคนิค KWDL จัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทยกําหนดใหและ
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL 

ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย เพื่อหาส่ิงที่ตองการรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
โจทยและหาความสัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีการในการแกโจทยปญหา 

ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทยปญหาใหอยู
ในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 

ขั้นตอนที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหา      
โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยและสรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน 

วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : 6) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอนการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร โดยนํามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
กระบวนการแกโจทยปญหา ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม 
โดยนําเสนอสถานการณของโจทยปญหา  2. ขั้นดําเนินการสอน ใชเทคนิคการสอน KWDL 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย  2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย          
3) ดําเนินการแกโจทยปญหา และ 4) สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน  3. ขั้นฝกทักษะ นักเรียนทํา
แบบฝกหัดจากแบบเรียน 4. ขั้นวัดและประเมินผล โดยสังเกตจากการรวมกิจกรรม ตรวจผลงาน
กลุม และแบบฝกหัด 

สุภาภรณ ทองใส (2548 : 13) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอนเรื่องโจทยปญหา
เศษสวน โดยรวมกับแนวคิดของวรรณี  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ    
4 – 5 คน แบบคละความสามารถ ประกอบดวย  5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นนําและทบทวนบทเรียน         
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม ครูและนักเรียนรวมกันเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL  3. ขั้นฝกทักษะและ 
การนําไปใช โดยใหนักเรียนฝกปฏิบัติในบัตรกิจกรรมตามลําดับขั้น 4. ขั้นสรุปรวมกัน สรุปโดยครู
และนักเรียน 5. ขั้นประเมินผลรวมกัน โดยครูและนักเรียน 

ผูวิจัยสนใจที่จะจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล
รวมกับเทคนิค KWDL โดยใหผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมขนาดเล็ก มีการ
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ชวยเหลือกันและกันเพื่อใหกลุมประสบผลสําเร็จ โดยจัดกลุมละ 4 – 5 คน แบบคละความสามารถ 
กําหนดขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ขั้นนํา  ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน  แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 2.  ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหาโดยการอธิบาย  สาธิต  ยกตัวอยาง ใชส่ือใหสอดคลองกับ

เนื้อหาและแจกเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน  รวมกับเทคนิค  KWDL 
K  -  นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
W  - นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ / ปญหา 
D  -  นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา 
L  -  นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา 

3. ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม ครูใหนักเรียนแตละคนจับคูกันทําแบบฝกทักษะ 
และชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย  ถานักเรียนคนใดทําไมผาน  เพื่อนในกลุมชวยกันอธิบาย    

4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 
     4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะแลว ใหทําแบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 8 ขอ      

ถานักเรียนไดคะแนนรอยละ 75 ถือวาผานเกณฑ  ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ 75  ใหเพื่อนอธิบาย  
แลวทําแบบทดสอบยอยชุด ข ตอไป  ถายังไมผาน ครูอธิบายอีกครั้ง 

     4.2 ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อกํากับ ถือวาเปนผูที่สามารถ
เรียนได โดยผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

 5. ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม  ครูทําการสรุปบทเรียนกับนักเรียน    
ทั้งชั้นเมื่อจบแตละหนวยและใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผูวิจัยไดนําเนื้อหาในบทที่ 2    
เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ซ่ึงอยูในสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมาใช
ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันและใชในการเรียนชั้นสูงตอไป 

จากแนวคิดตางๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  
KWDL  เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภูมิที่  1 
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล 
รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังเรียน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค   
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL 

ผลการเรียนรู 
เร่ืองการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร 
 

พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
 

ความคิดเหน็ของนักเรียน 
 

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล   

รวมกับเทคนิค KWDL 
 
1.  ขั้นนํา 
2.  ขั้นสอน               
       2.1  K - นกัเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
       2.2  W – นักเรียนรวมกนัหาสิ่งที่โจทยตองการ
ทราบ / ปญหา 
       2.3  D – นักเรียนรวมกนัดําเนนิการแกโจทย
ปญหา 
       2.4   L - นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา 
3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 
4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอน 
เปนกลุมยอย 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 
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ขอคําถามการวิจัย 
1.  ผลการเรียนรู  เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  
KWDL  กอนและหลังเรียนแตกตางกันหรือไม 

2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL  อยูในระดับใดและเปนอยางไร 

3 .  นักเรียนมีความคิดเห็นระดับใดตอวิ ธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค               
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5     
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL กอนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล     

ศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2549       
จํานวน  5  หองเรียน  รวม  212  คน   

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนเทศบาล
ศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 42 คน  

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
       2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู        
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 

       2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  ไดแก 
    2.2.1  ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
    2.2.2  พฤติกรรมการทํางานกลุม 
    2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียน 
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3.  เนื้อหา 
     เนื้อหาที่นํามาสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ              

เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  4.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

      ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวน 18 ช่ัวโมง ภาคเรียนที่ 1           
ปการศึกษา 2549  ระหวางวันที่ 24  กรกฎาคม – 16  สิงหาคม 2549 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงใหความหมายคํานิยามศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย  
ดังนี้ 

เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL หมายถึง การจัดการเรียนรู
ที่แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  4-5  คน  สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน เพศ 
ความสามารถในการเรียน และสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันเรียนรู รวมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให
กลุมประสบความสําเร็จ โดยใชเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน โดยเทคนิค KWDL (K – นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่
โจทยกําหนด, W – นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ / ปญหา, D – นักเรียนรวมกัน
ดําเนินการแกโจทยปญหา, L – นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา) 3) ขั้นฝกทักษะและการเรียน
เปนกลุม  4) ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรู และการสอนเปนกลุมยอย  5) ขั้นสรุปบทเรียนและให
รางวัลกลุมยอดเยี่ยม 
 ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทํา     
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร 

พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติงานกลุมให
ประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของกลุม ในการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน        
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ  การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน 
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําการ
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม แลวนํามาสรุปพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนเปน         
รายแผนการจัดการเรียนรู 

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมอื
กันเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1           
ปการศึกษา  2549โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ผูวิจัยไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการอางอิงการวิเคราะหและการอภิปรายผล โดยนําเสนอ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2544 : กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 
3.  การสอนคณิตศาสตร 

 4.  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู 
 5.  การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL 
 6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  :  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ 
 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน
สากล  
 2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ      
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา        
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู 
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 5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ       
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 
จุดหมาย 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี         
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 
 1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
 3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ     
มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน 
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด        
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5.  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นใน
วิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 
โครงสราง 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
ไวใหสถานศึกษาและผูที่ เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนด     
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
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 1.  ระดับชวงชั้น 
     กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 

      ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 3 
      ชวงชั้นที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
      ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
      ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 

2.  สาระการเรียนรู 
     กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือ   

กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 
      2.1  ภาษาไทย 
      2.2  คณิตศาสตร 
      2.3  วิทยาศาสตร 
      2.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
      2.6  ศิลปะ 
      2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      2.8  ภาษาตางประเทศ 
 3. สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 

      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเนนการจัดการศึกษากําหนด      
มาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนตามระดับพัฒนาการของผูเรียนเปน  4  ชวงชั้น  คือ ชวงชั้น
ที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3   ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6  ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่  1-3  ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6  และกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนสาระหลักที่จําเปน
สําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 
       สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 
    สาระที่ 1      จํานวนและการดําเนินการ   
    สาระที่ 2      การวัด   
    สาระที่ 3      เรขาคณิต   
   สาระที่ 4      พีชคณิต   
    สาระที่ 5      การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
   สาระที่ 6      ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร   
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สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถานศึกษาอาจจัด
ใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนขึ้น หรือฝกทักษะกระบวนการมากขึ้น
โดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมก็ได เชน แคลคูลัสเบื้องตน หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียน 
 สําหรับชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  หลักสูตรมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะห การติดตอส่ือสารและพื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งใน      
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและวัฒนธรรม  สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไว
เปนมาตรฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นท่ี  2 

สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบดวย
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรูผูสอน         
ควรบูรณาการสาระตางๆเขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย 

สาระที่ 1 :  จํานวนและการดําเนินการ   
 มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน
ชีวิตจริง   
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน (Number Sense) เกี่ยวกับจํานวนนับ   
เศษสวน และทศนิยม 

2. อาน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจํานวนนับ  เศษสวน ทศนิยม และรอยละได 
3. เปรียบเทียบจํานวนนับ  เศษสวน  ทศนิยม  และรอยละได 

 
 มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ  และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน       
ทศนิยม และรอยละ 
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2. บวก ลบ คูณ และหารจํานวนนับ  ศูนย  เศษสวน และทศนิยมพรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

3. อธิบายผลที่ไดจากการบวก การลบ การคูณ  และการหารจํานวนนับ  ศูนย  เศษสวน 
และทศนิยม พรอมทั้งบอกความสัมพันธระหวางการดําเนินการของจํานวนตาง ๆ ได 
 4. แกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจํานวนนับ  ศูนย  เศษสวน  
ทศนิยม และรอยละ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และสามารถสราง
โจทยได 
 
 มาตรฐาน ค 1.3  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1.  บวก  ลบ  คูณ  หารจํานวนนับ  เศษสวน ทศนิยมโดยการประมาณได 
2.  เขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและนําไปใชแกปญหาได 

 
 มาตรฐาน ค 1.4  เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 

  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2  
1.  เขาใจเกี่ยวกับหลักและคาประจําหลัก และสามารถเขียนจํานวนในรูปกระจายได 
2. เขาใจสมบัติตาง ๆ เกี่ยวกับจํานวนนับและศูนยพรอมทั้งสามารถนําสมบัติไปใชใน

การคํานวณได 
3. เขาใจเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  และสามารถนําไปใชได 

 
สาระที่ 2 :  การวัด  

 มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. เขาใจเกี่ยวกับการวัดความยาว (กิโลเมตร  เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร วา) การวัด   
พื้นที่ (ตาราง-กิโลเมตร ตารางเมตร  ตารางเซนติเมตร ตารางวา)การวัดน้ําหนัก (เมตริกตัน กิโลกรัม 
ขีด กรัม) และการวัดปริมาตร (ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเซนติเมตร  ลิตร  มิลลิลิตร  ถัง  เกวียน) 

2. เขาใจเกี่ยวกับเงินเวลา  ทิศ  แผนผัง  แผนที่  ปริมาตร  และความจุ 
3. เลือกใชเครื่องมือวัดและหนวยการวัดที่เปนมาตรฐานไดอยางเหมาะสม 
4. บอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดในระบบเดียวกันได 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21

 มาตรฐาน ค 2.2  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได   
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. ใชเครื่องมือวัดที่เปนมาตรฐานวัดความยาว น้ําหนัก และปริมาตรของสิ่งตาง ๆ ได 
2. หาความยาว  พื้นที่  ปริมาตร  และความจุจากการทดลองและใชสูตรได 
3. บอกเวลา  ชวงเวลาและจํานวนเงินได 
4. วัดขนาดของมุมได 

 5. คาดคะเนความยาว  ระยะทาง  พื้นที่  น้ําหนักปริมาตร และความจุเพื่อนําไปใชใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
  
 มาตรฐาน ค 2.3  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได  
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1.  นําความรูเกี่ยวกับการวัด  เงิน  เวลาไปใชแกปญหาในสถานการณตางๆ ได 
2 . นําความรูเกี่ยวกับเรื่องทิศและมาตราสวนไปใชในการอานและเขียนแผนผังได 

 
สาระที่ 3 : เรขาคณิต  

 มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได   
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. จําแนกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
2.บอกสมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติและสามารถนําไปใชในการแก  

ปญหาได 
 3 .สรางรูปเรขาคณิตสองมิติและประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติได 

  
 มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได   
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. นึกภาพสิ่งของรูปเรขาคณิตและเสนทางพรอมทั้งอธิบายได 
2.บอกไดวารูปเรขาคณิตสามมิติที่กําหนดใหประกอบดวยรูปเรขาคณิตสองมิติใดบาง

พรอมทั้งเขียนรูปเรขาคณิตสองมิตินั้นได 
 3.บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให สามารถประกอบเปนรูปเรขาคณิต       

สามมิติใด 
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สาระที่ 4  :  พีชคณิต  
 มาตรฐาน ค 4.1  อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชันตางๆ ได 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 
 1. อธิบายแบบรูปและความสัมพันธและนําความรูไปใชได 
  
 มาตรฐาน ค 4.2  ใชนิพจน สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจําลองทางคณิตศาสตร
อ่ืนๆ  แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1.วิเคราะหสถานการณหรือปญหาที่ซับซอนและสามารถจําลองสถานการณนั้นใหอยู 
ในรูปประโยคสัญลักษณที่มีตัวไมทราบคาได 
 2. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่กําหนดใหได 
 

สาระที่ 5 :  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
 มาตรฐาน ค 5.1  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได   
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. รวบรวมขอมูลจากการสังเกต  การสํารวจ  และการทดลองได 
2. อานและอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม     

ตาราง  และกราฟได 
 3. นําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

  
 มาตรฐาน ค 5.2  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกีย่วกับความนาจะเปนในการคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผล 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2    

1.อภิปรายสถานการณเพื่อสรางความคุนเคยกับคําที่มีความหมายเชนเดยีวกับคําวา         
“แนนอน”  “อาจจะใชหรือไมใช”  “เปนไปไมได” และรูจักคาดเดาสถานการณตาง ๆ โดยใชคํา
เหลานี้ได 
 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหาได 
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สาระที่ 6 : ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร  
 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2   

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได 
 2. ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาในสถานการณจริงได 

  
 มาตรฐาน ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล  
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 
 มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ
การนําเสนอ  
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือความหมายและนําเสนอได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
 
 มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได  
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 

1. นําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืนได 
 2. นําความรูและทักษะจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูส่ิงตางๆ    
และในชีวิตจริงได 
  

มาตรฐาน ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2 
1. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
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จากสาระการเรียนรูดังกลาว เนื้อหาที่นํามาสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 1.2, ค 6.1, ค 6.2, ค 6.3, ค 6.4 และ ค 6.5 โดยกลาวถึงผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2  ดังปรากฏในตารางที่  1 
 
ตารางที่  1  วิเคราะหหลักสูตร 

หนวยการเรียนรูท่ี  2  เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู เวลา (ช่ัวโมง) 

1.  เมื่อกําหนดโจทยการบวก การลบ  การคูณ 
และการหารใหสามารถหาคําตอบพรอมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได และแสดงวิธีทําได 
2.  เมื่อกําหนดโจทยการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนใหสามารถหาคําตอบพรอมท้ังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีไดและ
แสดงวิธีทําได 
3.เมื่อกําหนดโจทยใหสามารถใชสมบัติการ
สลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุม และสมบัติการ
แจกแจงเพื่อชวยในการคิดคํานวณได 
4.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก การลบ  
การคูณ และการหารให สามารถวิเคราะห
โจทย หา คําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได 
5.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคนให   สามารถวิเคราะหโจทย  หา
คําตอบ และแสดงวิธีทําพรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
6. เมื่อกําหนดสถานการณให สามารถสราง
โจทยและโจทยปญหา พรอมท้ังหาคําตอบ 
และแสดงวิธีทําได 

2. การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
    2.1  สมบัติของจํานวนนับ 
    2.2  โจทยปญหาการบวก 
    2.3  โจทยปญหาการลบ 
    2.4  โจทยปญหาการคูณ 
    2.5  โจทยปญหาการหาร 
    2.6  โจทยปญหาการบวก ลบ  
            คูณ หารระคน 

20 
2 
3 
3 
3 
3 
 
6 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  ชวงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4-6) 

 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  ตั้งอยู เลขที่  27 ถนนเจริญสวัสดิ์  ตําบลตลาด      

กระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน เปดสอนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา 2549 มีจํานวนนักเรียน 1,921  คน  และครู
จํานวน  89  คน 
 
วิสัยทัศน 
 จัดการศึกษา มุงพัฒนานักเรียนเปนคนดี  มีความรูความสามารถ  ภูมิใจในความเปนไทย  
ใสใจสุขภาพ  กาวทันเทคโนโลยี  มีชุมชนรวมพัฒนา 
 
ภารกิจ 

จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาในทุกๆดาน มีการเรียนรูอยางมีความสุข 
ประพฤติตนเปนคนดี มีกิริยามารยาทตามแบบไทย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมประสบการณ
ไมต่ํากวารอยละ 60 สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมตามความถนัดและเหมาะสม โดยเฉพาะดาน
กีฬา นักเรียนหางไกลยาเสพติด นําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาใชในโรงเรียน รูจักใชเทคโนโลยีที่     
ทันสมัย คณะครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและชุมชนรวมพัฒนา  
โรงเรียนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 
เปาหมาย 
 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ไดดําเนินการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหไดมาตรฐานตามที่ตองการทั้งดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต (คุณลักษณะของ      
นักเรียน)  และความสัมพันธกับชุมชน โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแกนักเรียนอยางเทาเทยีมกนั
เพื่อใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.  มีความรับผิดชอบ 
 2.  ความมีระเบียบวินยั 
 3.  ใฝรูใฝเรียน 
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ความสําคัญ 
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ        
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  และแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
 คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
และอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
วิสัยทัศนการเรียนรู 
 การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆและเปนพื้นฐานการศึกษาตอ ดังนั้นจึงเปน     
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรและตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น     
ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
ไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  และทางสถานศึกษาไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนเพื่อใหการเรียน
การสอนเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรดังตารางที่  2 
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ตารางที่ 2   โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ           
 (เวลาเรียน / ช่ัวโมง / ป) 

กลุมสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่  1 
ป. 1-3 

ชวงชั้นที่  2 
ป. 4-6 

ชวงชั้นที่  3 
ม. 1-3 

1.  ภาษาไทย 280 200 120 
2.  คณิตศาสตร 200 200 120 
3.  วิทยาศาสตร 80 120 120 
4.  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 80 80 120 
5.  สุขศึกษา  พลศึกษา 40 40 80 
6.  ศิลปะ 40 40 80 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 80 
8.  ภาษาตางประเทศ 40 80 80 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 200 200 200 
รวมเวลาเรียน  (ช่ัวโมง/ป) 1000 1000 1000 
ที่มา  :  โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 
ปการศึกษา 2549 (สมุทรสาคร : โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ , 2549), 6. 
 
ตารางที่  3  โครงสรางเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชวงชั้นที่  1 ชวงชั้นที่  2 ชวงชั้นที่  3 
ช้ัน ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ช้ัน ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ช้ัน ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ป.1 140 140 ป.4 100 100 ม.1 60 60 
ป.2 140 140 ป.5 100 100 ม.2 60 60 
ป.3 140 140 ป.6 100 100 ม.3 60 60 
หมายเหตุ  1.  ชวงช้ันที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  เวลาเรียนตลอดปช้ันละ  280  ช่ัวโมง  (7  ช่ัวโมง/สัปดาห) 

  2.  ชวงช้ันที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6  เวลาเรียนตลอดปช้ันละ  200  ช่ัวโมง  (5  ช่ัวโมง/สัปดาห) 
  3.  ชวงช้ันที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่    1-3  เวลาเรียนตลอดปช้ันละ  120  ช่ัวโมง  (3  ช่ัวโมง/สัปดาห) 
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คําอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  200  ช่ัวโมง 

ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ 
จํานวนนับ การอานและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจํานวน  

ช่ือหลัก คาของตัวเลขในแตละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเรียงลําดับจํานวน สมบัติการสลับที่
และสมบัติการเปลี่ยนหมูของการบวก สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมูของการคูณ 
สมบัติการแจกแจง 

การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ และโจทยปญหา  การบวก การลบ  การคูณ 
และการหารจํานวนนับ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยปญหา 

เศษสวน เศษสวน เศษเกิน จํานวนคละ เศษสวนของจํานวนนับ เศษสวนที่เทากัน      
เศษสวนอยางต่ํา การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนเปนพหุคูณของกันและกัน การเรียงลําดับ   
เศษสวน 

การบวก การลบ การคูณทศนิยม และโจทยปญหา การบวกและการลบทศนิยมไมเกิน
สองตําแหนง การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเปนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง การบวก ลบ คูณทศนิยม
ระคนที่ผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง โจทยปญหา 

รอยละและโจทยปญหา การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบของ 100 ใหอยูใน
รูปรอยละ การเขียนรอยละใหอยูในรูปเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวน ทศนิยม และ 
รอยละ รอยละของจํานวนนับ โจทยปญหารอยละที่มีผลลัพธเปนจํานวนนับ 

การประมาณคาจํานวนนับ  การหาคาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ เต็มรอย และ
เต็มพัน 

การหาความยาว  ความยาวของเสนรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่ เหล่ียม          
โจทยปญหาและสถานการณ 

การหาพื้นที่ การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก การคาดคะเนพื้นที่
เปนตารางเมตร ตารางเซนติเมตร และตารางวา โจทยปญหาและสถานการณ 

การหาปริมาตร  การหาปริมาตรและ / หรือความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต   

มุม  จุดยอดมุม แขนของมุม การเรียกชื่อมุม การเขียนสัญลักษณแทนมุม ชนิดของ
มุม การวัดขนาดของมุมเปนองศา การสรางมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอร (คร่ึงวงกลม) 

รูปส่ีเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสรูปสี่เหล่ียมผืนผา รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน รูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปยกปูน รูปส่ีเหล่ียมคางหมู รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว การสรางรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
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รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมดานเทา รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว รูปสามเหลี่ยมดาน 
ไมเทา รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม รูปสามเหลี่ยมมุมปาน สวนประกอบของ   
รูปสามเหลี่ยม ขนาดของมุมภายใน การสรางรูปสามเหลี่ยม 

รูปวงกลม สวนประกอบของรูปวงกลม การสรางรูปวงกลม 
การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต 
เสนขนาน เสนขนานและการใชสัญลักษณ / / แสดงการขนาน การสรางเสนขนาน 
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด 

แบบรูปและความสัมพันธ แบบรูปของจํานวน การเขียนประโยคสัญลักษณแสดง
ความสัมพันธของสถานการณหรือปญหา 

สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน การอานแผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการเขียนแผนภูมิแทง ความหมายและการนําไปใชในชีวิตประจําวันของ       
เหตุการณที่เกิดขึ้นแนนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น และไมเกิดขึ้นอยางแนนอน 

การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ 
กระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็น
คุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความ     
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและ
ทักษะที่ตองการตองวัด 
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หนวยการเรียนรู 
 จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถจัด
อัตราเวลาเรียนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  ดังตารางที่  4 
 
ตารางที่  4  หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรยีนรู ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

1 จํานวนนับ 
1.1 การอานและการเขียนตัวหนงัสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  

ตัวเลขไทยแทนจํานวน 
1.2 การเขียนในรปูกระจายและคาของตัวเลขในแตละหลัก 
1.3 การเรียงลําดับจํานวน 
1.4 การประมาณคาใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ  เต็มรอย  

เต็มพัน 
1.5 แบบรูปของจํานวน 

10 
 

2 
2 
1 
 

3 
2 

2 การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
2.1  โจทยปญหาการบวก 
2.2  โจทยปญหาการลบ 
2.3  โจทยปญหาการคูณ 
2.4  โจทยปญหาการหาร 
2.5  โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

18 
3 
3 
3 
3 
6 

3 มุม 
3.1 จุดยอดมมุ   แขนของมุม  การเรียกชื่อมุม  การเขียน

สัญลักษณแทนมุม 
3.2 ชนิดของมุม 
3.3 การวัดขนาดของมุม 
3.4 การสรางมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอร (คร่ึงวงกลม) 

10 
 

2 
2 
3 
3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 31

ตารางที่  4  (ตอ) 
หนวยการเรยีนรู ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

4 เสนขนาน 
4.1 เสนขนานและการใชสัญลักษณ  // แสดงการขนาน 
4.2 การสรางเสนขนาน 

6 
3 
3 

5 สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน 
5.1 การอานแผนภมูิแทง 
5.2 การอานแผนภมูิแทงเปรียบเทียบ 
5.3 การเขียนแผนภูมิแทง 
5.4 ความนาจะเปนเบื้องตน 

10 
2 
3 
3 
2 

6 เศษสวน 
6.1 เศษสวนแท  เศษเกิน  จํานวนคละ 
6.2 เศษสวนของจาํนวนนับ 
6.3 เศษสวนที่เทากัน 
6.4 เศษสวนอยางต่ํา 
6.5 การเปรียบเทยีบเศษสวนที่มตีัวสวนเปนพหุคูณของกนั

และกัน 
6.6 การเรียงลําดับเศษสวน 

18 
4 
2 
3 
3 
 

3 
3 

7 การบวก ลบ คูณหารเศษสวน 
7.1 การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเปนพหุคณูของ

กันและกัน 
7.2 การคูณและการหารเศษสวน 
7.3 การบวก  ลบ  คูณเศษสวนระคน 
7.4 โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวน

เปนพหุคณูของกันและกัน 
7.5 โจทยปญหาการคูณและการหารเศษสวน 
7.6 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณเศษสวนระคน 
7.7 แบบรูปของเศษสวน 

20 
 

3 
3 
4 
 

2 
3 
3 
2 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
หนวยการเรยีนรู ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

8 ทศนิยม 
8.1 การอานและการเขียนทศนยิมไมเกินสองตาํแหนง 
8.2 หลักและคาประจําหลัก  การเขียนในรูปกระจาย 
8.3 การเปรียบเทยีบและเรียงลําดบัทศนิยม 
8.4 ทศนิยมกับเศษสวน 

10 
 

 
2 
3 

9 การบวก  ลบ  คูณทศนิยม 
9.1 การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสองตําแหนง 
9.2 การคูณทศนยิมที่มีผลคูณเปนทศนิยมไมเกินสอง

ตําแหนง 
9.3 การบวก ลบ คณูทศนิยมระคนที่มีผลลัพธเปนทศนิยม

ไมเกินสองตําแหนง 
9.4 แบบรูปของทศนิยม 
9.5 โจทยปญหาการบวกและการลบทศนิยมไมเกินสอง

ตําแหนง 
9.6 โจทยปญหาการคูณที่ผลคูณเปนทศนิยมไมเกินสอง

ตําแหนง 
9.7 โจทยปญหาการบวก ลบ คณูทศนิยมระคนที่มีผลลัพธ

เปนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง 

20 
2 
 

5 
 

2 
2 
 

3 
 

3 
 

3 
10 บทประยุกต 

10.1 โจทยปญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ)ที่
มีผลลัพธเปนจํานวนนับ 

10.2 รอยละกับเศษสวน 
10.3 รอยละกับทศนิยม 
10.4 การเปรียบเทยีบเศษสวน  ทศนิยม  และรอยละ 
10.5 รอยละของจํานวนนับ 
10.6 โจทยปญหารอยละที่มีผลลัพธเปนจํานวนนับ 

20 
 

5 
2 
2 
3 
3 
5 

 
 

5 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
หนวยการเรยีนรู ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

11 รูปสี่เหลี่ยม 
11.1 ชนิดของรูปสี่เหล่ียม 
11.2 การสรางรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
11.3 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียม 
11.4 พื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
11.5 การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 

15 
2 
3 
3 
4 
3 

12 รูปสามเหลี่ยม 
12.1 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม 
12.2 สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม  
12.3 ขนาดของมุมภายใน 
12.4 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 
12.5 การสรางรูปสามเหลี่ยม 
12.6 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

20 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

13 รูปวงกลม 
13.1 สวนประกอบของรูปวงกลม 
13.2 การสรางรูปวงกลม 
13.3 การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปวงกลม 

8 
2 
4 
2 

14 รูปเรขาคณติสามมิติและปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
14.1 ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
14.2 การหาปริมาตรและ / หรือความจุของทรงสี่เหล่ียม

มุมฉาก 

15 
6 
 

9 
รวม 200 

 
 จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรดังกลาวขางตน  
เนื้อหาที่นํามาสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ
เทคนิค KWDL ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 2 การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 1.2, ค 6.1, 
ค 6.2, ค 6.3, ค 6.4 และ ค 6.5 ซ่ึงใชระยะเวลาในการทดลองจํานวน  18  ช่ัวโมง 
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การสอนคณิตศาสตร 
  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
นั้น เกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษา  วิเคราะหจนกระทั่งเกิดการ
คนพบสิ่งที่เปนองคประกอบในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่สําคัญ 
ดังนี้ 

 
หลักการสอนคณิตศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2538 : 2 – 5) ไดกลาวถึง        
แนวการสอนคณิตศาสตร   เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรไว ดังนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่จะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา ควรเริ่มดวยการจัดกิจกรรมโดย
ใชของจริง ใชรูปภาพ และใชสัญลักษณตามลําดับ การจัดกิจกรรมโดยใชของจริง เปนการจัด
ประสบการณใหนักเรียน เรียนรูจากการกระทําหรือเรียกวาการจัดประสบการณระดับรูปธรรม 
 2.  มีทักษะในการคิดคํานวณ  เมื่อนักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเนื้อหาวิชา  ตลอดจน
ความคิดรวบยอดและหลักการดีแลว ตองมีการฝกฝน เพื่อใหเกิดความชํานาญ ถูกตอง แมนยําและ
รวดเร็ว ในการคิดคํานวณนั้นการฝกฝนเปนสิ่งจําเปน ครูจึงตองใหนักเรียนไดฝกฝนใหมากพอ   
การฝกฝนทําไดหลายวิธี เชน ทําแบบฝกหัดจากหนังสือเรียน จากแบบฝกทักษะจากบัตรงาน       
จากแบบฝกหัดที่ครูคิดขึ้นเอง หรือจากกิจกรรมประเภทอื่นๆ  เชน  การฝกคิดเลขเร็ว  การเลนเกม     
การฝกทักษะการคิดคํานวณมีส่ิงที่ควรคํานึงถึงตอไปนี้ 

2.1  ควรฝกหลังจากที่นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ แลว 
2.2  ควรใชชวงเวลาฝกไมมากนัก แตควรฝกเปนประจํา 
2.3  ควรใชกิจกรรมการฝกหลายๆรูปแบบ 
2.4  การฝกควรเริ่มจากงายไปยาก 
2.5  การฝกควรใหนาสนใจและทาทายความสามารถของนักเรียน 
2.6  การฝกควรใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแตละคน ดังนั้น นักเรียน 

ทุกคนจึงไมจําเปนตองไดรับการฝกแบบเดียวกัน 
 3. รูจักคิดอยางมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบ ชัดเจนและรัดกุม   
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีโครงสรางเปนระบบและมีความเปนเหตุเปนผลอยูในตัวเอง ดวยเหตุนี้
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่ง  ที่ชวยฝกการคิดอยางมีเหตุไดเปนอยางดี  ครูผูสอนจึงไมควรละเลยคณุคา
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ของคณิตศาสตรในขอนี้   และควรสอดแทรกในการสอนทุกครั้ง  เทาที่โอกาสจะเอื้ออํานวยใหดวย
วิธีการตางๆ หรือใชคําถามประเภทที่ตองการคําตอบเปนคําอธิบาย หรือใหเหตุผล เชน ทําไม   
เพราะเหตุใด   จงยกตัวอยาง   จริงหรือไมที่วา   เปนตน   การฝกใหนักเรียนไดคิด  และใหเหตผุลอยู
เสมอ ๆ   ยอมชวยพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน   ครูจะตองใหเวลานักเรียนในการคิด
พอสมควร ไมรีบรอนตอบคําถามเสียเอง  ถาครูเห็นวานักเรียนยังมองไมเห็นวิธีหาคําตอบ ครูอาจ
ใหคําแนะนําเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหา สําหรับเรื่องที่
สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ  การแสดงความคิดเห็นออกมาอยางมีระเบียบ  ชัดเจน  และรัดกุมนั้น  การทํา
แบบฝกหัดจะมีสวนใหนักเรียนตองแสงความคิดเห็นออกมา  ซ่ึงครูควรฝกใหนักเรียนใชภาษาที่  
ชัดเจน  กะทัดรัดและรัดกุมดวย 
 4. สามารถนําประสบการณทางดานความรู ความคิด และทักษะที่ไดจากการเรียน
คณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวัน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา เชน เร่ืองใดที่ตองเรียนรูดวยการปฏิบัติ ซ่ึงไดแก  การวัด
ความยาว   การชั่ง   การตวง   ก็ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติในสถานการณที่เอื้อใหนักเรียน
มองเห็นแนวทางนําไปใช ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนมีทักษะและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   
นอกจากนี้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรครูสามารถจัดประสบการณในการเรียนใหนักเรียนได
คุนเคยกับกระบวนการแกปญหาและกระบวนการคิด ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 
 5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ธรรมชาติของคณิตศาสตร นอกจากจะเสริมสรางใหผูเรียน
ไดเปนผูที่รูจักคิดวิเคราะหมีเหตุมีผลแลว ยังชวยเสริมสรางใหเยาวชนมีคุณลักษณะที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งคือ  “ความคิดริเร่ิมสรางสรรค”  ดังนั้น จึงถือเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เอื้ออํานวยใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค เชน ในการเรียน
เรขาคณิต   ครูอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนออกแบบประดิษฐลวดลายตาง ๆ ในการเรียนโจทยปญหา   
ครูอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนคิดแตงโจทยปญหาตางๆ ใหนักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตรตาง ๆ 
 6. รูคุณคาของคณิตศาสตรและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร เนื้อหาคณิตศาสตรใน      
หลักสูตรประถมศึกษาเปนเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวันเปนสวนมาก  เชน  เรือ่ง
การคะเน   การประมาณจํานวน  การคิดคํานวณเกี่ยวกับเงิน  เวลา  การวัดความยาว  การชั่งหรือ 
การตวง ถาครูไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงการนําความรูเหลานี้ไปใชใน
ชีวิตประจําวันนักเรียนก็จะไมรูคุณคาของคณิตศาสตร ครูจึงควรจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง หรือนําเหตุการณที่นักเรียนประสบในชีวิตประจําวันมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม 
เชน  จัดกิจกรรมใหมีการแลกเงิน หรือจัดใหมีการซื้อขายทอนเงิน ในดานการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอ
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คณิตศาสตร   มีความสําคัญและจําเปนมาก   เชนเดียวกับการพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา   
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรครูจึงควรใหความสนใจดวยวากิจกรรม
เหลานั้นจะมีผลตอ  “เจตคติตอคณิตศาสตร” ของนักเรียนในทางบวกหรือทางลบ  ถาจะมีผลใน
ทางบวกครูควรสงเสริม แตถาจะมีผลในทางลบครูควรงดเวนหรือพยายามหลีกเล่ียง เชน                 
สอนคณิตศาสตรเนนความเขาใจ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับวัยหรือเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถ ใหนักเรียนทํากิจกรรมที่กอใหเกิดความสนุกสนานควบคูกับการเรียนรู 
 กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 1) กลาวถึงวิธีสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในการบวก   ลบ   คูณ   และหารจํานวน   ควรสอนเปน   3   ขั้นตอน   ดังนี้ 
 ขั้นที่   1   ใชของจริง 
 ขั้นที่   2   ใชรูปภาพ 
 ขั้นที่   3   ใชสัญลักษณ 

  วัลภา  อารีรัตน  (2543 : 37)  ไดเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตรวาควรคํานึงถึง    
ส่ิงตอไปนี้ 
 1. การสอนเนื้อหาใหมแตละครั้งครูตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน ทั้งความพรอม
ดวยวุฒิภาวะและเนื้อหา 

2. การสอนคณิตศาสตรเนนเรื่องความเขาใจมากกวาความจํา การสอนคณิตศาสตร   
แนวใหม จึงเนนการจัดประสบการณการเรียนที่มีความหมายและใชวิธีการสอนตางๆมากขึ้น      
นักเรียนจะตองเขาใจความคิดรวบยอดกอนจึงฝกทักษะหรือทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
อันจะนําไปสูการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ใชวิธีอุปมาน (induction) ในการสรุปหลักการคณิตศาสตรแลวนําความรูไปใชดวยวิธี
อนุมาน (deduction) 

4. ควรมีการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนมองเห็น 
ความหมายและหลักการทางคณิตศาสตร  ประสบการณการเรียนรูที่ควรจัดมี  3  ประเภท  ไดแก 

4.1  ประสบการณการเรียนรูที่เปนรูปธรรม 
4.2  ประสบการณการเรียนรูที่เปนกึ่งรูปธรรม 
4.3  ประสบการณการเรียนรู 

5.  สอนจากปญหาจริงที่ เด็กประสบอยู เสมอในชีวิตประจําวัน  การที่ เด็กจะมี
ความสามารถในการแกปญหา ครูควรสงเสริมใหเด็กไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในโจทย
ปญหาหรือสถานการณตางๆ  แลวแปลเปนประโยคสัญลักษณหรือประโยคคณิตศาสตร 
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 6. สงเสริมการสอนโดยใชกิจกรรมและสื่อการสอน การสอนเรื่องใหมในแตละครั้ง  
ควรใชส่ือรูปธรรมอธิบายแนวความคิดนามธรรมทางคณิตศาสตร ในการจัดกิจกรรมควรให        
นักเรียนไดทดลองคนควาหาคําตอบดวยตนเอง  
 7. สงเสริมการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรจัดบทเรียนโดย
คํานึงถึงเด็กเกงและเด็กเรียนชา 
 สิริพร  ทิพยคง  (2545 : 110 - 149)  ไดเสนอแนะการสอนคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียน
เรียนดวยความเขาใจ มีความรูและประสบผลสําเร็จในการเรียน ดังนี้ 
 1. สอนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม  เชน  ครูตองการสอนความคิดรวบยอด
ของหา  ครูตองหยิบสมมา  5  ผล  ใหนักเรียนนับพรอมกับหยิบสมกอนเขียนสัญลักษณ  5 
 2. สอนในสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียนกอนสอนสิ่งที่อยูไกลตัวนักเรียน เชน  คะเนความยาว  
ครูควรใหนักเรียนคะเนความยาวของดินสอที่นักเรียนใช  ความยาวของโตะนักเรียนกอนคาดคะเน
ความกวางความยาวของหองเรียน  ตามลําดับ 
 3. สอนจากเรื่องที่งายกอนการสอนเรื่องที่ยาก เชน สอนบวกกอนการคูณ  การแกสมการ
ตัวแปรเดียวกอนแกสมการสองตัวแปร 
 4.  สอนตรงตามเนื้อหาที่ตองการสอน  เชน  การสอนเรื่องรูปวงกลมครูจะสอนเกี่ยวกับ
จุดศูนยกลาง  รัศมี  เสนผานศูนยกลาง  คอรด  รูปทั่วไปของสมการ วงกลม แทนที่จะกลาวถึงโฟกสั
ของวงรี  พาราโบลา และไฮเพอรโบลา 
 5.  สอนใหคิดไปตามลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผล  โดยขั้นตอนที่กําลังทําเปนผลมาจาก
ขั้นตอกอนหนานั้น 
 6. สอนดวยอารมณขันทําใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูอาจใชเกมปริศนา เพลง 
 7. สอนดวยหลักจิตวิทยา  สรางแรงจูงใจ เสริมกําลังใจใหแกผูเรียนโดยการใชคาํพดู เชน  
ดีมาก  ทําไดถูกตองแลว  ลองคิดอีกวิธีหนึ่งดูซิ 
 8. สอนโดยนําไปสัมพันธกับวิชาอื่น เชน วิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวนของ
แมลงหวี่  ซ่ึงตองอาศัยความรูเร่ืองเลขยกกําลัง  เพราะจํานวนแมลงหวี่มีคําตอบอยูในรูปของเลขยก
กําลังเกี่ยวของ 
 จากหลักการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตน   สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 
 1. แนวการสอนคณิตศาสตรควรสอนจากงายไปหายาก สัมพันธเนื้อหาความรูเดิมกับ
ความรูใหม สอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  ใชวิธีสอนหลายวิธี  ใหผานประสาทสัมผัสหลายดาน   
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและหาขอสรุปไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคและรูคุณคาของคณิตศาสตร 
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 2. ความรูความเขาใจทางคณิตศาสตร แนวการสอนคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนเกิด 
ความคิดรวบยอด(concept) ควรจัดประสบการณรูปธรรมโดยใชของจริง กึ่งรูปธรรม โดยใชรูปภาพ
และนามธรรมโดยใชสัญลักษณ  ซ่ึงจัดได  2  ลักษณะ คือ ลักษณะแรกใชของจริง ใชรูปภาพและใช
สัญลักษณ โดยโยงใหสัมพันธกับของจริงและรูปภาพที่ใชไป ลักษณะที่สองใชของจริงกับ
สัญลักษณ  ใชรูปภาพกับสัญลักษณ  แลวใชสัญลักษณ ในการใหตัวอยางมี  2 วิธีคือ วิธีแรก         
ใหตัวอยางทางบวก (เกี่ยวพันกับความคิดรวบยอด) วิเคราะหหาลักษณะรวมเพื่อกําหนดความคิด
รวบยอด วิธีที่สองใหตัวอยางทางบวกและทางลบ (เกี่ยวพันและไมเกี่ยวพันกับความคิดรวบยอด) 
เพื่อเลือกตัวอยางทางบวกมากําหนดความคิดรวบยอด ใหนักเรียนไดตอบสนองและเสริมแรง     
การตอบสนองนั้น   เมื่อนักเรียนมีความรูความเขาใจดีแลว ตองมีการฝกจนเกิดทักษะ 
 3. การคิดคํานวณ การสอนการคิดคํานวณจะสัมพันธตอเนื่องจากการสอนความรู    
ความเขาใจ  ซึ่งจะไดแนวคิดเกี่ยวกับนิยาม กฎ  สูตรตาง ๆ   แลวสอนคิดคํานวณโดยใชโจทยปญหา
เปนตัวเรา สรางความเขาใจจากรูปธรรมสูนามธรรม จัดสภาพการณใหสรุปวิธีทําดวยตนเอง    
ตรวจสอบคําตอบจากประสบการณรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมกับคําตอบที่ไดจากวิธีทําของ
สัญลักษณ   แลวฝกทักษะดวยวิธีการหลายรูปแบบรวมทั้งการคิดวิธีลัดและการกะประมาณ 
 
โจทยปญหาคณิตศาสตร 

ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
แอนเดอรสันและพิงกรี  (Anderson  and  Pingry  1973 :  228)  ใหคําจํากัดความวา    

เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการวิธีการแกปญหาหรือหาคําตอบ ซ่ึงผูตอบจะทําไดดีตองมี
วิธีการที่เหมาะสม ใชความรูประสบการณ และการตัดสินใจโดยพรอมมูล 

เลช และชาโวเจวสกิ (Lesh and Zawojewski 1992 , อางถึงใน วีระศักดิ์ เลิศโสภา 2544 : 
19) กลาวถึง ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณที่ผูแกโจทยปญหาตองการ
จะคนพบวิธีการแกปญหา และผูที่ตองการแกปญหาตองพยายามแปลความหมาย วิเคราะหขอมูลที่
มีอยู เพื่อที่จะคนพบวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง 

โพลยา (Polya 1957 : 123 - 128) กลาววาปญหาทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
 1. ปญหาใหคนหา (Problems to Find) เปนปญหาในการคนหาสิ่งที่ตองการ ซ่ึงอาจเปน
ปญหาในเชิงทฤษฎี หรือปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญของปญหา
นี้แบงเปน 3 สวน คือ ส่ิงที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเงื่อนไข 
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 2. ปญหาใหพิสูจน (Problems to Prove) เปนปญหาที่ใหแสดงอยางสมเหตุสมผลวา  
ขอความที่กําหนดเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้แบงเปน 2 สวน คือ สมมติฐาน หรือ
ส่ิงที่กําหนดให และผลสรุปหรือส่ิงที่ตองพิสูจนพิจารณาจากตัวผูแกปญหาและความซับซอนของ
ปญหา 
 บารูดี (Baroody 1993 : 234 - 236) กลาววา ปญหาทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 
 1. ปญหาธรรมดา (Routine Problem) หรือปญหาอยางงาย หรือปญหาชิ้นเดียว (Simple 
หรือ One Step Translation) เปนปญหาที่ใชในการดําเนินการทางคณิตศาสตรอยางเดียวและ
สามารถแกปญหานี้โดยตรง 
 2. ปญหาไมธรรมดา (Non Routine Problem) แบงออกเปน 7 ลักษณะดังนี้ 
     2.1 ปญหาที่ซับซอนหรือปญหาหลายชั้น(Complex or Multistep Translation 
Problems) เปนปญหาที่จะตองประยุกตใชในการดําเนินทางคณิตศาสตรตั้งแต 2 การดําเนินขึ้นใน
การแกปญหา 
      2.2 ปญหาที่ตองปรับใชส่ิงอื่นของปญหา (Other Modification of Translation  
Problems) เปนการรวบรวมปญหาหลายชั้นและชั้นเดียวแลวแลวเปลี่ยนเปนวิธีการอื่นๆ เพื่อ
ตองการความคิดวิเคราะห ไดแก ปญหาที่ตองการหาองคประกอบที่ผิดหรือส่ิงที่ผิดของโจทยปญหา
ที่ตองการประยุกตคําตอบ ปญหาที่ใหขอมูลมาก ๆ  หรือขอมูลนอย ๆ หรือขอมูลที่ไมถูกตอง 
ปญหาที่สามารถแกปญหาไดมากกวาไดมากกวา 1 วิธี ปญหาที่ตองการคําตอบมากกวา 1 คําตอบ 
ปญหาที่ตองใชความอดทนในการแกปญหา 
      2.3 ปญหากระบวนการ (Process Problem) เปนปญหาที่ใชยุทธวิธีตาง ๆ กันในการ
แกปญหา 
      2.4 ปญหาปริศนา (Puzzle Problem) เปนปญหาที่มีเทคนิค และตองการความลึกซึ่ง 
เปนปญหาเกี่ยวกับกลอุบาย ปญหาประเภทนี้จะทําใหเกิดความสนุกสนานและทาทาย 
      2.5 ปญหาเฉพาะที่ไมบรรลุเปาหมาย (Nongoal – Specific Problem) ปญหาประเภท
นี้ มีลักษณะเปนปญหาปลายเปด ซ่ึงไมตองการหาคําตอบหรือเงื่อนไขคําตอบ 
      2.6 ปญหาประยุกต (Applied Problem) ขยายจากสถานการณในชีวิตจริง 
      2.7 ปญหายุทธวิธี (Strategy Problem) กําหนดจุดมุงหมายที่จะตองแก ผูเรียนบางคน
อาจจะมุงไปที่คําตอบวาถูกตองหรือไม แตปญหาประเภทนี้จะชวยระบุหรือเนนยุทธวิธีที่จะชวยทํา
ให เขาใจปญหา และกระบวนการในการแกปญหา 
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 บิทเทอร, ฮัทไฟลด และ เอดรเวอรด (Bitter, Hatfield and Edwards 1989, อางถึงใน 
สุภาภรณ ทองใส 2548 : 38-39) กลาววาปญหาทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 
 1. ปญหาปลายเปด  (Open – Ended Problem) เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบที่เปนไปได
หลายคําตอบเหลานี้มองวา กระบวนการแกปญหาเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาคําตอบ 
 2. ปญหาใหคนพบ (Discovery Problem) ปญหาประเภทนี้จะใหคําตอบในขั้นสุดทาย 
แตจะมีวิธีการที่หลากหลายใหผูเรียนใชในการหาคําตอบ 
 3. ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (Guided Discovery Problem) เปนปญหาทีเ่ปน
ลักษณะรวมของปญหา มีเงื่อนไขปญหา และบอกทิศทางในการแกไขปญหา ผูเรียนไมรูสึกหมด
หวังในการหาคําตอบพิจารณาตามเปาหมายของการฝก 
 เชินเฟลด (Schoenfeld 1989, อางถึงใน สุภาภรณ ทองใส 2548 : 39) ใหคําจํากัดวามของ
ปญหาคณิตศาสตรวา เปนชิ้นงานที่นักเรียนใหความสนใจ ประสงคจะหาขอยุติและยังไมมีวิธีทาง
สําเร็จรูปที่จะไดขอยุติ  หรือแกหาคําตอบได 

จิตรเมธี  สายสุม (2534 : 5 – 6)  กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  ขอความที่
ประกอบดวยขอมูลที่เปนเนื้อหาทางคณิตศาสตร ซ่ึงนักเรียนจะตองอานทําความเขาใจ และหาวิธี
เพื่อใหไดคําตอบ 

กนกพร  เทพคํา  (2539 : 7)  กลาววา  โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่
ประกอบดวยขอความและตัวเลขที่ตองการคําตอบ ผูแกปญหาตองใชความรูความเขาใจทางภาษา
และคณิตศาสตร ตลอดจนทักษะตางๆมาประกอบกัน จึงจะสามารถแกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง 

วัยวุฒ  อินทวงศ (2539 : 28) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง สภาพของ
ปญหาคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวยจํานวนตัวเลข และขอความที่กอใหเกิดปญหา ซ่ึงนักเรียนตอง
ตัดสินใจเองวา จะใชวิธีการอะไรทางคณิตศาสตรมาแกปญหานั้น 

น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547 : 33)  กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  สถานการณที่
ประกอบไปดวยภาษาและตัวเลขที่ตองการคําตอบ  โดยผูที่แกปญหาจะตองอาศัยความรู        
ประสบการณ  การวางแผน  การตัดสินใจ  และวิธีการทางคณิตศาสตรมาประกอบในการแกปญหา 

จากความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา โจทยปญหา
คณิตศาสตร คือ สถานการณที่ถูกกําหนดขึ้นใหเปนปญหาโดยในสภาพการณดังกลาวจะประกอบ
ไปดวย ขอความและตัวเลข ซ่ึงวิธีการที่จะไดมาซึ่งคําตอบนั้น ตองอาศัยกระบวนการทาง
คณิตศาสตรมาประกอบในการแกปญหา 
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รูปแบบของโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
ในการแบงโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปนรูปแบบตางๆ นักคณิตศาสตรไดเสนอ

แนวคิดในการแบงไว 5 กลุม ดังตอไปนี้ 
1. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของรูสเซล (Russell 1961 : 255, อางถึงใน จุมพต    

ขําวีระ 2538 : 9) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ชนิด คือ 
                         1.1  ปญหาที่มีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่ปรากฎอยูในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป 
                         1.2  ปญหาที่ไมมีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่พบทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

2. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของลิบลาน (Leblane 1977 : 17, อางถึงใน จุมพต    
ขําวีระ 2538 : 9) ไดแบงรูปแบบของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภทคือ 
                          2.1 โจทยปญหาที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน (typical textbook problem) เปน
ปญหาที่มุงพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการเบื้องตนทางคณิตศาสตร เชน การบวก  การลบ 
การคูณ และการหาร เพื่อใหนักเรียนสามารถประยุกตหรือนําความรูเกี่ยวกับการดําเนินการ เหลานี้
ไปใชในชีวิตประจําวันได 
                         2.2 โจทยปญหาที่แสดงกระบวนการ เปนปญหาที่พบในหนังสือท่ัวไป ปญหาชนิด
นี้จะเนนเทคนิคหรือกลวิธีในการแกปญหา เนนกระบวนการแกปญหามากกวาผลลัพธหรือ   
คําตอบ 

3. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของแคทซ (Katz 1991 : 90 – 93, อางถึงใน จุมพต   
ขําวีระ 2538 : 9) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบคือ 
                          3.1 โจทยปญหาปกติหรือโจทยปญหาที่ เปนภาษา ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาที่        
นักเรียนพบในหนังสือเรียน 
                          3.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ ซ่ึงอาจแบงไดเปนโจทยปญหาที่แสดงกระบวนการและ
ปญหาที่เปนปริศนา 

4. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของแอซลอกและรูวดอล (Ashlock and Raudall 
1982 : 18, อางถึงใน วัยวุฒ  อินทวงศ 2539 : 29) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ 
                          4.1 โจทยปญหาประเภทอิงตํารา หรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปน
ประโยคคณิตศาสตร เปนโจทยที่สามารถแกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัว 
ไมคอยยุงยากมากนัก 
                          4.2 โจทยปญหาประเภทกระบวนการ เปนโจทยปญหาที่ตองแกดวยวิธีการตาง ๆ ที่
ยุงยากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหานี้จําเปนตองแกดวยกระบวนการ 3 ขั้น คือ ความเขาใจปญหา 
การพัฒนา และหากลวิธีในการแกปญหา และการประเมินการแกปญหา 
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5. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของบาโรดี (Baroody 1987 : 260 – 261, อางถึงใน    
วัยวุฒ  อินทวงศ  2539 : 29) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบคือ 
                         5.1 โจทยปญหาปกติ หมายถึง โจทยปญหาในบทเรียนโดยทั่ว ๆ ไป ที่มุงเนนฝก
ทักษะใดทักษะหนึ่ง มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว 
                         5.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ หมายถึง โจทยปญหาที่มีลักษณะสอดคลองกับความเปน
จริงของชีวิตมากกวาโจทยปกติ คือมีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปนหรือขอมูลไมเพียงพอ อาจ
มีคําตอบมากกวา 1 คําตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 

จากรูปแบบของโจทยปญหาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา รูปแบบของโจทยปญหานั้น
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ รูปแบบของโจทยปญหาที่มีกระบวนการคิดที่ไม      
ซับซอนมากนั้น ซ่ึงสวนใหญลักษณะของโจทยปญหาแบบนี้จะปรากฏอยูในหนังสือเรียน และ    
รูปแบบของโจทยปญหาที่มีกระบวนการคิดที่มีความซับซอน ซ่ึงโจทยปญหาลักษณะนี้จะเปนโจทย
ปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตประจําวัน ซ่ึงบางครั้งในการหาคําตอบจําเปนตองใช
กระบวนการในการคิดที่ซับซอนมากกวาในโจทยปญหารูปแบบแรก 
 
กระบวนการจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

การแกโจทยปญหานับวาเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งตอการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ดังนั้นนักศึกษาจํานวนมาก จึงไดคิดคนวิธีสอนเพื่อการแกโจทยปญหาขึ้นดังตอไปนี้ 

โพลยา (Polya 1957 : 16–17, อางถึงใน  วราภรณ  กลอมใจ 2536 : 50 – 51) ได
ทําการศึกษาและเสนอกระบวนการในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 4 ขั้นตอน 
ไดแก 

1. ขั้นเขาใจปญหา การทําความเขาใจและระบุไดวาอะไรคือส่ิงที่ตองการทราบ อะไรคือ
ขอมูล โจทยกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง และเงื่อนไขนั้นเพียงพอที่จะแกไขหรือไม หากเกิดความ
กํากวมหรือขัดแยงในการทําความเขาใจ ควรใชการวาดรูป โดยแยกสภาพการณหรือเงื่อนไข     
ออกเปนสวน ๆ แลวเขียนเปนโครงสรางสถานการณ หรือเงื่อนไขนั้น ๆ เพื่อทําความเขาใจตอไป 

2. ขั้นวางแผน เปนขั้นที่คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับส่ิงที่ตองการทราบ        
ถาหากยังไมสามารถหาความเชื่อมโยงได ก็ควรใชขั้นตอนเหลานี้ในการแกปญหา คือ 
                          2.1 พิจารณาวาเปนโจทยปญหาที่เคยประสบมากอนหรือไม หรือมีลักษณะ
คลายคลึงกับโจทยที่เคยประสบมากอน หากแตกตางกันที่รูปแบบเทานั้น 
                          2.2 พิจารณารูจักโจทยปญหาที่เกี่ยวของ หรือสัมพันธกับโจทยที่จะแกและรูทฤษฎี
ที่จะนํามาใชในการแกปญหานั้น ๆ หรือไม 
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                          2.3 พิจารณาสิ่งที่โจทยตองการทราบ และพยายามนึกถึงปญหาที่คุนเคย ซ่ึงมีส่ิงที่
ตองการทราบเหมือนกัน และเปรียบเทียบดูวาจะนําวิธีการแกปญหาที่เคยประสบมาใชกับโจทย
ปญหาที่กําลังจะแกไขไดหรือไม อยางไร 
                          2.4 อานโจทยอีกครั้ง และวิเคราะหเพื่อทราบความแตกตางที่มี โดยเทียบกับโจทยที่
เคยประสบมา 

3. ขั้นดําเนินการตามแผน เปนขั้นของการปฏิบัติตามแผนที่วางไวและตองตรวจสอบ  
แตละขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม 

4. ขั้นของการตรวจสอบกลับ เปนการตรวจสอบการแกปญหาวาถูกตองหรือไม             
การตรวจสอบผลลัพธที่ไดนั้น อาจใชวิธีการแกปญหาอีกวิธีหนึ่งที่แตกตางกัน เพื่อตรวจสอบดูวา 
ผลลัพธที่ไดในตอนตนตรงกันหรือไม หรืออาจใชการประมาณคําตอบอยางคราว ๆ ในการ     
ตรวจสอบก็ได 

ครูลิค (Krulik 1977 : 650 – 651, อางถึงใน ชีวิน  สุวดินทรกูร  2535 : 1) อางขอสรุป      
จากการสัมมนาวิธีสอนโจทยปญหาวาการสอนโจทยปญหาที่ไดผลดีนั้น จะตองเปนไปตามลําดับ
ขั้นดังนี้ 

1. อานโจทยและทําความเขาใจวาโจทยถามอะไร มีขอมูลอะไรบางที่โจทยบอก        
แลวเขียนแผนภาพ 

2. หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่โจทยบอกกับขอมูลที่โจทยตองการทราบ ดวยการ
คิดยอนกลับวา เราเคยพบปญหาเชนนี้มากอนหรือไม แลวเริ่มตนตั้งสมมุติฐานหลาย ๆ ขอ 

3. หาวิธีการที่ถูกตองเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
4. ตรวจสอบคําตอบ เพื่อใหทราบวาส่ิงที่คนพบนั้นถูกตองแนนอนเพียงไร 
ครูลิค และรัดนิค (Krulik and Rudnick 1988 : 19) ไดเสนอแนะกระบวนการในการสอน

การแกโจทยปญหา โดยสรุปมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การอานทําความเขาใจโจทย 
2. การสํารวจเงื่อนไขและขอมูลในโจทยที่จําเปนตอการแกปญหา 
3. การเลือกวิธีการมาใชในการแกโจทยปญหา 
4. การดําเนินการแกโจทยปญหา 
5. การตรวจสอบและนําวิธีการแกโจทยปญหาเพื่อนําไปใชตอไป 
จรูญ จียโชค (2531 : 10 – 20) เสนอกระบวนการแกโจทยปญหาไว 4 ขั้นตอน ซ่ึงมี

ลักษณะคลายคลึงกับขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา และไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนและการ
ตั้งคําถามของครูไวดังนี้ 
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1. ขั้นการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหา นักเรียนตองอานโจทยปญหาและตอบคําถาม
ครูใหได เชน 
                           1.1 โจทยตองการทราบอะไร 
                           1.2 โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
                           1.3 ส่ิงที่ตองการหาคืออะไร 
                           1.4 สวนใดในโจทยเกี่ยวของสัมพันธกัน 
                           1.5 ส่ิงในโจทยที่ไมเกี่ยวของกับการหาคําตอบ 

2. ขั้นกําหนดทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกโจทยปญหา นักเรียนตองระบุใหไดวา 
                           2.1 โจทยขอนี้ตองทํากี่ขั้นตอน 
                           2.2 จะตองทําขั้นตอนใด กอน ขั้นตอนใดหลัง 
                           2.3 วิธีทําโจทยขอนี้คลายกับที่เคยพบ เคยทํามาแลวบางหรือไม 
                           2.4 โจทยขอนี้หาคําตอบไดกี่วิธี 
                           2.5 วิธีใดเปนวิธีที่งายและคิดหาคําตอบไดเร็วที่สุด 
                           2.6 ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ 

3. ขั้นการคิดคํานวณ นักเรียนตองใชความสามารถในการคิดในขั้นตอนนี้ คือ 
                           3.1 การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง 
                           3.2 การใชภาษาที่กะทัดรัดประกอบการแกโจทยปญหา 
                           3.3 ทักษะการคิดคํานวณ 

4. ขั้นการตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมของนักเรียนที่ตองแสดงในขั้นนี้คือ 
                          4.1 ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ 
                          4.2 การปรับปรุงคําตอบไดสมบูรณ 

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

1. เมื่อนักเรียนไดปญหาจะเกิดกระบวนการรับรู โจทยปญหานั้นจะผานระบบประสาท
ตาไปยังสมอง 

2. สมองจะตีความสิ่งที่รับเขามาวา อานวาอยางไร หมายความวาอยางไร โดยใชขอมูล
เดิมที่เคยบันทึกไวประกอบการตีความ ถาไมเคยถูกบันทึกไวในหนวยความจํา ก็จะอานโจทยขอนี้
ไมออกและคิดไมได 

3. สมองจะวิเคราะห สังเคราะหโจทยปญหาจนไดรูปแบบการกระทํา และคําตอบในการ
หาคําตอบตองใชสวนความจําในสมอง บางคนใชสวนความจําในสมองไมพอ ตองคิดในกระดาษ
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ซ่ึงจัดเปนหนวยความจําชั่วคราว แตบางคนอาจไมตองใชหนวยความจําชั่วคราว สามารถคิดในใจ
จนไดคําตอบเลย แตคนที่มีลักษณะดังกลาวนี้มีจํานวนนอย 

4. เมื่อไดรูปแบบ วิธีการทํา หรือคําตอบ สมองจะสั่งกลามเนื้อเขียนตอบ 
อุทัย  เพชรชวย (2532 : 50 – 54 ) ไดปรับกระบวนการแกโจทยปญหาจากขอเสนอแนะ

ของนักการศึกษาหลายคน เพื่อสะดวกตอนักเรียนที่จะนําไปใช โดยเขียนในรูปคําถาม 4 คําถาม คือ 
1. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง เปนคําถามที่เนนใหนักเรียนอานโจทยอยางตั้งใจเสีย   

ตั้งแตตน ไมใชอานเพียงคราว ๆ แลวตองยอนกลับมาอานใหมทําใหเสียเวลา เมื่อพบแลวตอง
บันทึกไว 

2. โจทยตองการหาอะไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียนสนใจวาสิ่งที่โจทยตองการใหมา
นั้นมีกี่อยาง อะไรบาง เมื่อพบแลวก็ตองบันทึกไวเชนกัน  

3. จะตองหาอะไรกอนหรือไม ถาจะหาอะไรกอน คําถามนี้ตองการใหนักเรียนพิจารณา
วาในการสิ่งที่โจทยตองการหานั้น จะตองหาอะไรกอน และถาตองการหาจะหาไดอยาง แลวให  
นักเรียนบันทึกไว ในกรณีที่ไมตองหาบันทึกไววา ไมตอง 

4. จะหาสิ่งที่โจทยตองการไดอยางไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียนพิจารณาวาจะตองนํา
คําตอบของคําถามที่ 1 หรือคําตอบของคําถามที่ 3 (ถามี) มากระทํากันอยางไร (บวก ลบ คูณ หรือ 
หาร) จึงจะไดส่ิงที่โจทยตองการ 

การใชเทคนิค 4 คําถามนี้ ในชวงแรก ๆ ครูจะตองคอยดูแลชี้แนะถามนําเต็มที่ โดยเนน
กระบวนการกลุมและนักเรียนตองบันทึกกระบวนคิดทุกขั้นตอน ในชวงตอๆไป อาจจะลดใหเหลือ
เฉพาะขั้นตอนที่ 3 และ 4 หรือใหเลือกเฉพาะขั้นตอนที่ 4 ก็ไดตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุ อุปกรณการสอนคณิตศาสตร
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดเสนอกระบวนการแกโจทยปญหาจากประสบการณในการแกโจทยปญหา
และจากการสอนนักเรียนไวดังนี้ 

1. อานปญหา ทําความเขาใจกับขอความในปญหานั้น แลวหาวา 
                          1.1 โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
                          1.2  โจทยตองการทราบอะไรบาง 

2. จากสิ่งที่โจทยกําหนดให ลองแปลงเปนรูปภาพ แผนภาพ เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม 
เทาที่จะทําได 

3. จากรูปภาพในขอ 2 ทําใหไดเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขึ้นบาง โดยอาศัยนิยามสมบัติ
ทฤษฎีตาง ๆ ที่เคยเรียนรูมาแลว 
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4. จากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและเงื่อนไขในขอ 3 มีความเกี่ยวของกันอยางไร หรือมี 
เงื่อนไขใหมเพิ่มเติมอีกบาง 

5. คิดหาวิธีแกปญหานึกถึงปญหาที่คลาย ๆ กันอยางนี้วาเคยทําหรือไม ถาเคยก็ลองใชดู   
ถาไมเคยก็ใหวิเคราะหจากสิ่งที่โจทยตองการวาจะตองมีเงื่อนไขอะไรบาง จึงจะไดดังที่โจทย 
ตองการและเงื่อนไขนั้นมีในขอ 3 – 4 หรือไม ถามีแสดงวาจะแกปญหาได ถายังไมมีตองพิจารณา
ตอไปวา จะมีอะไรเพิ่มเติมอีก 

6. เรียบเรียง จัดลําดับขั้นตอนในการแกโจทยปญหา 
7. ทดสอบคําตอบวาถูกตองสมเหตุสมผลหรือไม 
8. ถาการแกโจทยปญหามีหลายวิธี ก็เลือกวิธีที่ดีที่สุด และงายที่สุด 
ดวงเดือน ออนนวม (2533 : 129 – 133 ) เสนอแนะเทคนิคบางประการในการสอนเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังนี้ 
1. ใชโจทยปญหาหลายระดับ ครูควรจัดโจทยปญหาไวหลายระดับความรู ความสามารถ

และประสบการณของเด็กแตละคน เพื่อไมใหเด็กเกิดความคับของใจหรือขาดแรงจูงใจในการ      
แกโจทยปญหา ในขณะเดียวกันก็พบความสําเร็จในการแกโจทยปญหา เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
แกโจทยปญหาที่ซับซอนขึ้น 

2. ฝกเขียนโจทยปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ เปนการฝกความสามารถในการแปล
ความหมายของโจทย ซ่ึงอยูในรูปของประโยคภาษาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ 

3. แสดงบทบาทสมมติ การแสดงบทบาทสมมติจะชวยใหสภาพการณของโจทยปญหา
แลดูเปนจริงเปนจังมากขึ้น จะชวยใหเด็กมองเห็นเงื่อนไข แนวคิด และความสัมพันธตาง ๆ ใน
โจทยปญหาไดดียิ่งขึ้น 

4. เขียนภาพ เปนการวิเคราะหสภาพการณของโจทยปญหา ชวยลดความเปนนามธรรม
ใหนอยลง และชวยใหมองเห็นลูทางในการแกโจทยปญหา 

5. ฝกสรางโจทยปญหา เปนการฝกสรางโจทยปญหาจากเงื่อนไขที่กําหนดให เชน สราง
โจทยปญหาเพียงบางสวน สรางโจทยปญหาจากประโยคสัญลักษณ และสรางโจทยปญหาโดย
อิสระ 

6. ใชโจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข เปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหสภาพการณ
ของโจทยปญหา และการเลือกวิธีการในการแกโจทยปญหา โดยไมตองพะวงถึงตัวเลข 

7. ใชโจทยปญหาที่มีตัวเลขแตไมตองการคําตอบ เพียงแตตองการหาวิธีการในการหา
คําตอบเปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา 
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8. ใชโจทยปญหาที่มีขอมูลไมครบหรือเกินความจําเปน โจทยปญหาเหลานี้จะชวยให
เด็กรูจักการศึกษาขอมูลอยางพินิจพิจารณามากขึ้นกอนลงมือแกปญหา ส่ิงที่ควรเนนคือ การทําให
เด็กสนใจในรายละเอียดของขอมูลใหมาก 

9. ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ เปนการฝกความสามารถในการพิจารณา       
คําตอบวานาจะเปนไปไดเพียงใด โดยใชทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการกะประมาณ เพราะจะชวยให
สามารถกะประมาณคําตอบไดวานาจะถูกตองหรือไม หากคลาดเคลื่อนไปมาก จะไดตรวจสอบวิธี
ทําใหม 

10. อานโจทยใหฟงสําหรับเด็กที่มีปญหาในการอาน ซึ่งทําใหเปนอุปสรรคในการ      
แกโจทยปญหาทั้งที่มีความสามารถที่จะแกโจทยปญหาได ครูอาจใชเทคนิคการอานโจทยใหฟง 
หรือใหฟงเทป 

11. พัฒนาทักษะการอานโจทยปญหา เนื่องจากภาษาทางคณิตศาสตรมีความแตกตางไป
จากภาษาอื่น ๆ หากเด็กมีปญหาในการทําความเขาใจโจทยปญหาคณิตศาสตร ครูควรฝกทักษะการ
อานโจทยปญหา เชน อานรวดเดียวใหจบเพื่อเขาใจคําถาม อานขอมูลทีละสวนชา ๆ อานทบทวน
ในสวนที่ยังไมเขาใจ ขณะอานถามตัวเองไปดวยวาโจทยขอนี้ถามเกี่ยวอะไร นอกจากนี้ครูอาจฝก
ใหเด็กทําพจนานุกรมคณิตศาสตรของตนเอง โดยรวบรวมคําศัพทคณิตศาสตรตลอดจนสูตร
สัญลักษณตาง ๆ ไว พรอมกับเขียนคําอธิบายโดยใชสํานวนภาษาของตนเองสําหรับใชเปนคูมือ 
ชวยจํา 

สิริพร  ทิพยคง (2536 : 157 – 159 ) เสนอแนะกิจกรรมเสริมสรางทักษะการแกปญหาไว
ดังนี้ 

1. เลือกปญหาที่ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน เปนโจทยที่นักเรียนประสบการณ
ในเรื่องเหลานั้น 

2. ทดสอบความรูพื้นฐานและทบทวนทักษะที่ขาดไปกอนลงมือสอนการแกปญหา 
3. ใหอิสระในการคิดแกนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนคิดวาจะสามารถใชความคิด 

รวบยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้น ๆ  
4. สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหมีแบบฝกหัดหลายระดับทั้งยาก

ปานกลางและงาย เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาเปนการเสริมกําลังใจใหกับ
นักเรียน 

5. ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานั้น ๆ โดยการถามสิ่งที่โจทยกําหนดใหและ   
ส่ิงที่โจทยตองการ 

6.  ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบโดยการประมาณกอนการคิดคํานวณ 
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7.  แนะใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของโจทยปญหา โดยการวาดรูปหรือแผนภาพ 
8. ชวยนักเรียนในการหาขอมูลจากการวิเคราะหโจทยปญหา และเทียบเคียงกับโจทยที่

นักเรียนเคยพบมากอน 
9. สนับสนุนใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหาโดยวิธีของนักเรียนเอง แลวอภิปรายหา

วิธีการที่ถูกตองเหมาะสม 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2535 : 11–13) ไดเสนอ

กระบวนการแกปญหาได 4 ขั้นตอนใหญ ๆ ดังนี้ 
1. ทําความเขาใจปญหาไดถองแท 
2. หาวิธีการที่จะใชในการแกปญหา เชน ใชอุปกรณของจริง ใชการเขียนภาพ ใชการ

เขียนตาราง เขียนรายการที่สําคัญของปญหา คิดตามเหตุผล 
3. ลงมือแกปญหาตามวิธีการที่คิดวาไดผล ถายังไมไดผลก็หาวิธีอ่ืนมาลองใหมจนได  

คําตอบ 
4. ตรวจสอบคําตอบ 
การจัดการเรียนการสอนโจทยปญหานี้ ครูควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ดวย 
1. นักเรียนจะตองฝกทักษะในการคิดคํานวณและการแกโจทยปญหาดวยตนเอง ครู

อาจจะชี้แนะแนวทางใหนักเรียนไดเกิดความคิดตอไปไดดวยตนเอง มิใชไดจากการบอกเลาของครู     
หรือการคัดลอกแบบฝกหัดของผูอ่ืน 

2.  สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสําเร็จในการแกปญหา 
3.โจทยปญหาควรมีลักษณะแตกตางกันและสอดคลองกับชีวิตประจําวัน เพื่อชวยให  

นักเรียนไดมีทักษะในการคิดและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
4. โจทยปญหาแตละขออาจมีวิธีการแกปญหาไดหลายวิธี 
จากที่นักการศึกษาไดเสนอกระบวนการ กิจกรรม เทคนิค และสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการ

สอนแกโจทยปญหา สรุปไดวาในการสอนแกโจทยปญหา ครูตองรูจักเลือกกระบวนการสอนจาก
หลาย ๆ แนวคิดมาผสมผสานกัน เพื่อใหไดกระบวนการสอนที่ดีที่สุดพรอมทั้งพยายามสอดแทรก 
กิจกรรม เทคนิคตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการสอน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ในการแกโจทยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
  

ความหมายของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยกระบวนการกลุม 
(Group Process) ที่จัดแบบคละความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม จะไดเกิดการเรียนรูอยางถาวรและเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน ดังที่ สลาวิน  (Robert E. Slavin 1995 : 5) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู เปนการเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ผูเรียนมีการโตตอบกันภายในกลุม
รวมมือกันทํางานนําไปสูเปาหมายและความสําเร็จของกลุม ซ่ึงสอดคลองกับ นาตยา ปลันธนานนท    
(2543 : 12)  และไพโรจน  เบขุนทด (2544 : 24) ที่กลาววา เปนการเรียนที่บุคคลใหความชวยเหลือ
ในการทํางานตอบุคคลหรือคณะบุคคลอื่น ตลอดจนการเสนอขอคิดเห็น เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม  ซ่ึงจอหนสันและจอหนสัน  (Johnson and Johnson 1996 : 
20)  ใหความหมายไววา เปนวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ  
3-5  คน  สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน เพศ  เชื้อชาติ  ความสามารถทางการเรียน โดยที่
สมาชิกในกลุมควรมีทั้งเพศชายและเพศหญิง ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา      
คละกันในแตละกลุม  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกทุกคนจะตองรวม 
รับผิดชอบตอผลงานของกลุม   ในทํานองเดียวกันทิศนา  แขมมณี  (2545 : 98) ไดใหความหมายวา 
เปนการเรียนที่เนนการทํางานเปนกลุมแบบคละความสามารถ โดยประกอบไปดวยเด็กเรียนเกง  
ปานกลาง  และออน สมาชิกในกลุมจะใหความชวยเหลือกัน ทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ       
มอบหมาย  ความสําเร็จของตนคือความสําเร็จของกลุม 
 จากความหมายของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู สรุปไดวา เปนการเรียนกลุมเล็ก ๆ    
ที่ผูเรียนไดเรียนรวมกัน สมาชิกภายในกลุมมีความแตกตางกันทั้งเพศ ความสามารถในการเรียน 
ประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง  ปานกลาง  และออน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุม 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพื่อใหกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
 
องคประกอบพื้นฐานของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson  1987 : 81-85, อางถึงใน กฤติพร       
โรจนพัฒนกุล  2542 : 8) ไดกลาวถึงองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ของวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ดังนี้ 
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 1. ในกลุมยอมมีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก (positive interdependence) 
สมาชิกในกลุมตองตระหนักวางานที่ไดรับมอบหมายใหทํานั้นเปนงานของกลุม และการที่งานกลุม
จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสมาชิกในกลุมที่ตองรวมมือกันรับผิดชอบ โดยการ   
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยและใหคําปรึกษาซึ่งกันละกัน สมาชิกในกลุมตองพึงระลึกอยูเสมอวาทุกคน 
ในกลุมตองชวยเหลือกันจึงจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ 
 2. ความรับผิดชอบและหนาที่ของแตละบุคคลในกลุม (individual accountability 
personal responsibility) สมาชิกทุกคนในกลุมตองมีความรับผิดชอบ และรูจักหนาของตนเอง    
เปนอยางดี เพื่อนําพากลุมไปสูความสําเร็จ ซ่ึงก็จะเปนความสําเร็จของสมาชิกแตละคนดวย 
 3. การปฏิสัมพันธตอกันอยางใกลชิด (face to face promotive interaction) สมาชิกทุกคน
ในกลุมตองชวยเหลือกัน ใหคําปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางใกลชิดและ    
จริงจัง หากสมาชิกกลุมใดเกิดปญหาตองการอธิบายใหเหตุผล และคําแนะนําตาง ๆ ในทุกขั้นตอน
จนกระทั่งเขาใจอยางแจมแจงชัดเจน 
 4. การมีทักษะการเรียนเปนกลุมเล็กและทักษะสวนตัว (interpersonal and small group 
skills) การทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก สมาชิกทุกคนตองทักษะในการทํางานรวมกัน เชน การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน การรูจักใหอภัยซ่ึงกันและกัน แตในขณะเดียวกันสมาชิกแตละคนก็ตองมี
ทักษะสวนตัวในการที่จะรูจักเสนอความคิดเห็น รูจักวิธีการนําเสนอผลงาน ซ่ึงทักษะเหลานี้จะ
นําไปสูการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสมาชิกภายในกลุม ซ่ึงจะทําใหกลุมไดรับความสําเร็จ
สูงสุด 
 สลาวิน (Robert E. Slavin 1990 : 111,  อางถึงใน  กฤติพร  โรจนพัฒนกุล  2542 : 9)    
ไดนําเสนอความคิดเห็นเพื่อการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของจอหนสันและจอหนสัน ในเรื่ององคประกอบพื้นฐานของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ดังกลาวขางตนไวดังนี้ 
 1.ในกลุมหนึ่งควรประกอบดวยนักเรียนจํานวน 4-5 คน เพื่อทําใหนักเรียนไดมี          
ปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 
 2.  นักเรียนตองรูจักทํางานเพื่อความสําเร็จของกลุม 
 3.  ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุม 
 4.  นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาตองชวยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอื่นในกลุม 
 จากองคประกอบพื้นฐานของการเรียนแบบรวมมือกันเรยีนรู สรุปไดวา สมาชิกในกลุม
ประกอบดวยนักเรียนประมาณ 4-5 คน มคีวามรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย รูจกัหนาที่ของ
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ตนเอง  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกนัระหวางสมาชิกภายในกลุม  ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันจึงจะทํา
ใหกลุมประสบผลสําเร็จ 
 
รูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู 

รูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูที่สลาวิน(Robert E. Slavin 1990 : 111, อางถึงใน  
กฤติพร  โรจนพัฒนกุล  2542 : 9 - 13) สรุปไวมี 4 ลักษณะ คือ 

1.  การเรียนแบบกลุมแขงขัน (Student Team Learning) แบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
     1.1 การเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student Team Achievement Division : STAD) 

เปนการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใหผูเรียนเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ที่คละตามระดับ
ความสามารถและเพศ เชน อาจจะจัดอยูในอัตราสวน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน 
ดําเนินการสอนโดยครู ครูจะทําการสอนบทเรียนใหนักเรียนทั้งชั้น ใหกลุมทํางานตามที่กําหนด ให
นักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยและตรวจงานของเพื่อนใหถูกตองกอนที่จะนําสงครู 
นักเรียนตางคนตางทําแบบทดสอบและวัดผลงานของกลุมจากการนําคะแนนที่ผู เรียนไดทํา
แบบทดสอบเปนรายบุคคลมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเดิมที่ผูเรียนทําไวตั้งแตตน แลวปรับเปน
คะแนนพัฒนาตามเกณฑที่ตั้งไวจากนั้นจึงนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุมมาเฉลี่ยเปน
คะแนนของกลุม แลวจัดลําดับคะแนนของกลุม 

1.2  การเรียนแบบทีมเกมการแขงขัน (Team Game Tournament : TGT)  มีการจัด
กลุมผูเรียนเหมือนการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ แตไมมีการสอบทุกสัปดาห ดําเนินการสอนโดยให
แตละทีมที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงขันกันตอบปญหา จะมีการจัดกลุมใหมทุกสัปดาหโดย
พิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล และวัดผลงานของกลุมจากลําดับที่ไดจากการแขงขัน
ระหวางสมาชิกที่มีความสามารถใกลเคียงกันของแตละกลุม แลวปรับลําดับที่ตั้งไวจากนั้นจึงนํา
คะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 

1.3 การเรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : 
TAI) การเรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล เปนวิธีการเรียนที่เหมาะสมมากในการเรียน      
การสอนคณิตศาสตรกับผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยครูแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน  
จัดแบบคละความสามารถ เร่ิมตนการเรียนในแตละวันดวยการสอนเนื้อหาในบทเรียนใหกับ       
นักเรียน โดยนักเรียนที่จะสอนนั้นมาจากกลุมตาง ๆ และเปนผูที่กําลังฝกอยูในทักษะเดียวกัน     
เมื่อเรียนจบนักเรียนก็จะกลับไปยังกลุมของตน และตางคนตางทํางานที่ไดรับมอบหมาย หากเกิด
ปญหาหรือมีขอสงสัยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือกัน เมื่อทํางานเสร็จจะมีการตรวจคําตอบของเพื่อน
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ในกลุมจากกระดาษคําตอบ คะแนนจากการทดสอบจะรวมกันแลวเฉลี่ยเปนคะแนนกลุมและมีการ
ใหรางวัลสําหรับกลุมที่ไดคะแนนไดสูงสุด 3 กลุมแรก 

1.4  การเรียนแบบบูรณาการการอานและเขียนเรียงความ (Cooperative Integrated 
Reading and Composition : CIRC) เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการสอนอาน เขียนและทักษะอื่น ๆ 
ทางภาษาในระดับมัธยมศึกษา ครูจะแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน สมาชิกในกลุมจะมี      
พื้นฐานความรูเทากัน 2 คน อีก 2 คนก็เทากันแตตางกันที่ระดับความรูกับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคูที่มี
ความรูเทากันจากกลุมทุกกลุมมาสอนแลวใหกลับเขากลุม จากนั้นจะเรียกคูตอไปจากกลุมมาสอน
แลวจึงใหสมาชิกในกลุมชวยกันอานเรื่องที่ครูมอบหมายและคําตอบ แลวจึงเรียบเรียงเรื่องราวที่ได
อานเสียใหม คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกเปนรายบุคคล 

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูทั้ง 4 แบบขางตน เปนการเรียนแบบกลุมแขงขันซ่ึง
เปนการเรียนที่เนนการเปรียบเทียบผลงานของกลุม โดยดูจากความสําเร็จของกลุมและรายบุคคล 
หัวใจของการเรียนแบบนี้ คือ 

1. รางวัลของกลุม (team rewards) ซ่ึงจะไดรับเมื่อกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑที่ตั้งไว
ภายในเวลาที่กําหนด 

2. ความรับผิดชอบรายบุคคล (individual accountability) สมาชิกทุกคนในกลุมจะมี
ความรับผิดชอบในการเรียนและพยายามทําความเขาใจในบทเรียน เพราะคะแนนจากการทดสอบ
รายบุคคลจะตองนําไปเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 

3. โอกาสในการประสบความสําเร็จที่เทาเทียมกัน (equal opportunities for success) 
หมายถึง ผลสําเร็จของกลุมจากผลของการพัฒนาของสมาชิกทุกคน ซ่ึงการพัฒนานี้วัดจากเกณฑที่
สมาชิกทุกคนจะสามารถประสบความสําเร็จไดโดยไมยากจนเกินไป 
 

2. การเรียนแบบตอบทเรียนหรือแบบตอช้ินสวน (Jigsaw)  
     การเรียนแบบตอบทเรียนบางทีเรียกวาการเรียนแบบตอช้ินสวน หรือการศึกษา      

เฉพาะสวน หรือเทคนิคจิ๊กซอว พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1978 โดยอารอนสัน (Elliott Aronsan et.)      
กิจกรรมการเรียนในลักษณะนี้ นักเรียนจะเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5-6 คน ที่คละความสามารถและเพศ 
นักเรียนทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมเชนเดียวกัน มีการแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียน
ออกเปนสวนๆ แลวมอบหมายใหนักเรียนแตละคนในกลุมยอยรับผิดชอบไปคนละสวน นักเรียน
แตละคนตองทําการศึกษาเนื้อหาในสวนนั้นๆ โดยนักเรียนที่ไดรับเนื้อหาสวนเดียวกันเรียกวา 
“กลุมผูเชี่ยวชาญ” (expert group) จากนั้นแตละคนจะกลับเขากลุมของตน เพื่ออธิบายใหสมาชิกใน
กลุมฟง เพื่อใหทั้งกลุมไดเรียนรู รูเนื้อหาครบทุกสวน แลวทําการวัดผลดวยการทดสอบความเขาใจ
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ในเนื้อหาเปนภาพรวมทั้งหมด สวนการประเมินผลจะพิจารณาเปนรายบุคคลกอนที่จะรวมเปน
คะแนนของกลุม  ตอมาในป ค.ศ. 1983 สลาวิน (Robert E. Slavin) ไดนําการเรียนแบบนี้มา         
ดัดแปลง  เรียกการเรียนแบบตอบทเรียนแบบที่ 2 (Jigsaw II) การเรียนแบบนี้แบงนักเรียนออกเปน
กลุมๆ ละ 4-5 คน สมาชิกในกลุมตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดที่ครูใหแลวพิจารณาวาสมาชิกแตละคน
ในกลุมใหความสนใจใน 5 ขอยอยของบทเรียนใดบาง ใครที่สนใจในหัวขอเดียวกันจะไปประชุม 
คนควาและอภิปรายกัน แลวจึงนํากลับมาในกลุมเดิมของตน เพื่อสอนเพื่อนในกลุมถึงเรื่องที่ตนเอง
ไปประชุมกับสมาชิกกลุมอื่นมา ที่สําคัญคือมีการทดสอบเปนรายบุคคลหลังจากจบบทเรียนแลว 
และนําคะแนนของสมาชิกแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่องานหมดไปแตละเรื่องและ
เสนอตอเพื่อนเรียบรอยแลว กลุมก็จะรวมตัวกันใหมเพื่อทํางานชิ้นตอไป 
 

3. การเรียนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู (Group Investigation) 
  พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1976 โดยชาแรนและชาแรน (Sharan and Sharan)                   

แหงมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟ (University of Tel-Aviv) กิจกรรมการเรียนนี้ผูเรียนจะทํางานดวยกัน
เปนกลุม ๆ โดยใชการสืบคนแบบรวมมือกัน มีการอภิปรายเปนกลุมรวมทั้งวางแผนและจัดทํา
โครงงานตาง ๆ ผูเรียนแบงกลุมกันเอง แตละกลุมมีสมาชิก 2-6 คน หลังจากกลุมเลือกหัวขอจาก
เร่ืองที่จะเรียนแลวสมาชิกแตละคนจะตองฝกทําความเขาใจเปนพิเศษ แลวนํามารวมกันเปนรายงาน
กลุม จากนั้นจะเสนอผลงานแกเพื่อนรวมหองถึงสิ่งที่ไดคนควา การเรียนแบบนี้เหมาะสําหรับการ
สอนความเขาใจแบบคิดรวบยอดมากกวาการสอนแบบหาคําตอบเฉพาะ 

 
4. การเรียนดวยกัน (Learning Together) 

  การเรียนดวยกันพัฒนาขึ้นโดย จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson)          
แหงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) โดยจัดผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ที่จัด
แบบคละกันตามระดับความสามารถและเพศ ครูจะทําการสอนเนื้อหาทั้งชั้นแลวใหแตละกลุมศกึษา
และทํางานตามที่ครูมอบหมายให โดยแตละกลุมจะไดรับใบงานหนึ่งชิ้นเพื่อนําไปศึกษารวมกัน 
การตัดสินผลการเรียนจะตัดสินเปนกลุมโดยดูจากผลงานของกลุม 

     การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาศัย      
กระบวนการกลุม โดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
อีกทั้งยังชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกัน การเรียนแบบนี้กอใหเกิดผลดีหลาย
ประการ ดังที่นักศึกษาหลายทานไดเสนอดังนี้ 
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ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 81-85) ไดกลาวถึงประโยชนของ

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้ 
1.  ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การเขาสังคม การเปนผูนําและการอภิปราย 

 2. ผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เพราะวามีสวนชวยแกปญหาของกลุมได 
 3. ผูเรียนไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ จากหลายทัศนะ ซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 
 4.  ผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง 
 5. ใหผลดานจิตพิสัย เพระวาผูเรียนสามารถแสดงออกไดตามที่ตนเองรูสึก 
 6. ผูเรียนที่มีความสามารถต่ํามีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทํากิจกรรมและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
 7. สงเสริมดานพุทธิพิสัย ทําใหผูเรียนรูจักใชเหตุผลและรูจักใชความคิดอยางรอบคอบ 
 8.  ใหผลทางดานสุขภาพจิต เพราะผูเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับจากสังคม 
 9.  ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอกัน 
 อารอนสัน และไรซ (Aronson and Vries, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2537 : 273-274) 
ไดกลาวถึงผลดีของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้ 
 1. การแบงกลุมใหทํางานรวมกัน มีจุดประสงคของงานอยางเดียวกัน เปนผลใหนักเรียน
รวมมือประกอบกิจกรรมอยางเขมแข็ง 
 2. เปนการบังคับโดยทางออม ใหทุกคนตั้งใจฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะ   
นักเรียนที่เปนสมาชิกของสมาชิกกลุมใหญก็ตองตั้งใจฟงสมาชิกกลุมนอย หรือนักเรียนเกงตองฟง
นักเรียนออนดวย 
 3. นักเรียนแตละคนมีขอมูลขาวสารที่คนอื่นไมมี และเนื่องจากครูตั้งกฎวาจะไปหาที่อ่ืน
ไมไดนอกจากจะเอามาจากสมาชิกของกลุม ฉะนั้นทําใหนักเรียนในกลุมตองชวยเหลือกันและกัน    
พึ่งพาอาศัยกันเพื่อประโยชนของกลุม 
 4. นักเรียนแตละคนจะมีความภาคภูมิใจที่ตนไดมีสวนชวยเหลือและเปนคนที่มี
ประโยชนชวยเหลืองานของกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
 5.  ชวยนักเรียนที่เรียนออนมีอัตมโนทัศน (self-concept) ดีขึ้นหรือมีความรูสึกวาตนเอง
มีคาสูงขึ้น เนื่องจากความสามารถที่จะใหขอมูลขาวสารที่คนอื่นไมมี เนื่องจากมีคนอยากไดขอมูล
ขาวสารนั้นถึงกับตั้งใจฟงเอาใจใส 
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ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 265) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู   
ดังนี้ 
 1.  ฝกทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย ฝกความเปนผูนําและการทํางานกลุม 
 2.  ฝกใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็น อภิปราย ซักถาม 
 3.  ทําใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4.  ทําใหเกิดความสามัคคี 
 5.  ฝกใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควา 
 6.  ฝกใหรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองที่มีตอกลุม 
 7.  ทําใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น ไมเครงเครียดจนเกินไป 
 8.  ฝกความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
 9.  ชวยครูใหมีเวลามากขึ้นเพราะครูอธิบายเฉพาะกลุมที่มีปญหาเทานั้น 
  

ยัง (Young 1972, อางถึงใน ขวัญใจ บุญฤทธิ์  2535 : 38-39) ไดอธิบายถึงขอไดเปรียบ
ของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้ 
 1.ครูมีโอกาสนําพลังกลุมของนักเรียนมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน       
ทําใหครูมีเวลามากขึ้นในการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาแตละคน เพราะนักเรียนจะเปนผูอธิบาย
กระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันในกลุมตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหากับนักเรียนกลุมอื่นที่มี
ขอสงสัยและแกปญหาไมได 
 2. การทํางานของครูมีความคลองตัวมากขึ้น เพราะเมื่อแบงกลุมนักเรียนแลว แทนที่ครู
จะตองตอบปญหานักเรียนทั้งชั้นประมาณ 25-40 คน ก็กลายเปนครูตองตอบปญหาของกลุมเพียง  
4-5 คนเทานั้น ปญหาที่จะตองพูดถึงครูหรือครูตองอธิบายใหฟงมักเปนปญหากลุมชวยกันตอบแลว
ตอบไมไดเทานั้น 
 3. บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกันเองมากขึ้น นักเรียนจะรูสึกสบายใจและไม   
เครงเครียดเมื่อทํางานรวมกันเปนกลุม 
 4. ชวยแกนิสัยที่ไมกลาแสดงออกของนักเรียนบางคน เพราะการทํางานรวมกันจะทําให
ทุกคนรูสึกวา ตนมีความสําคัญตอกลุมเทาๆ กัน ความเชื่อมั่นในตนเองก็จะถูกกระตุนใหเพิ่มมาก 
ยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นในตนเองนี้จะเริ่มขึ้นภายในกลุมกอนเพราะนักเรียนสวนใหญจะมีความ
ประหมานอยหรือไมมีเลยเมื่อเสนอปญหาที่ของใจของเขาตอกลุม แตจะไมประหมามาก ถาจะตอง
เสนอขอของใจตอหนาเพื่อนนักเรียนทั้งชั้นเรียน 
 5. การเรียนเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียน 
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 6. การเรียนเปนกลุมจะเสริมสรางความสามัคคี การรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
ตอกลุม 
 7. การฝกใหนักเรียนเปนผูที่กวางขวางในการคนหาความรูจากแหลงตาง ๆ 
 8. ฝกใหนักเรียนรูจักการเสนอแนะนําและการซักถาม ตลอดจนสงเสริมความคิดริเร่ิม 
สรางสรรคใหแกนักเรียนดวย 
 จากประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู สามารถแบงไดเปน 3 ดาน คือ         
1) กระตุนและสรางแรงจูงใจในการรวมมือกันเรียนรู บรรยากาศในการเรียนไมเครงเครียดจน    
เกินไป   2) สามารถแกปญหาการเรียนการสอนใหดีขึ้น  3) พัฒนาทักษะทางสังคมในการทํางาน      
รวมกัน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองที่มีตอกลุม 
 
เปาหมายของผลผลิตของการเรยีนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 การจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญตอการพฒันา
ทางดานทัศนคติและคานิยมในตัวนักเรียนที่จําเปนทั้งในและนอกหองเรียน การจําลองรูปแบบ 
พฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงคในหองเรียน การเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย
ระหวางสมาชิกในกลุม การพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมี    
เหตุผล รวมทั้งการพัฒนาลักษณะของผูเรียนใหรูจักตนเองเพิ่มคุณคาของตนเอง ซ่ึงกิจกรรม         
ดังกลาวจะมีผลตอผูเรียน  โดยสรุป  3  ประเภทดังนี้ 

1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน  (Cognitive  Knowledge) 
 2.  ทักษะทางสังคม  โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน  (Social  Skills) 
 3.  การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง  (Self-Esteem) 
 
ลักษณะชั้นเรียนของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 ในการจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะทํางานเปนกลุม หลังจากที่ครู
อธิบายบทเรียนใหมและแนะนําวิธีการทํางานเปนกลุมแลว มีเทคนิคที่หลากหลายในการสอนแบบ
รวมมือ เชน เทคนิค Jigsaw, STAD, TGT และ TAI นักเรียนนั่งหันหนาเขาหากันในกลุมชวยกัน
แกปญหา อภิปรายหาคําตอบที่ดีที่สุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน (พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร  
2533 : 36-37,  อางถึงใน  อารยา  กลาหาญ  2545 : 51-52) 
 การจัดกลุมเปนแนวทางในการดําเนินการ วางแผนที่นั่งใหสมาชิกกลุมในลักษณะตางๆ
ตามจํานวนของสมาชิกกลุม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังแผนภูมิที่  2 
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         2  คน                    3  คน       4  คน                  5  คน 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  2  การจัดกลุมการเรียน 
 
บทบาทของสมาชิก 
 สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่รับผิกชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1.  ผูตรวจสอบ  (checker)  เชน  ตรวจสอบความเขาใจ  ความเห็นที่สอดคลองกัน 
 2. ผูสนับสนุน (encourager)  เชน  สนับสนนุความพยายาม ความคิดเห็น ความชวยเหลือ
กัน  เปนตน 
 3.  ผูจดบันทึก (recorder)  เชน  บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจ การดําเนินงาน และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ 
 4. ผูติดตามการทํางาน (taskmaster) เชน กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจใสกับการทํางาน
ใหเสร็จทันเวลา 
 5. ผูรักษากติกาของกลุม (gatekeeper)  เชน  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยาง 
เต็มใจไมผลักภาระใหเพื่อน 
 6.  ผูรายงาน  (reporter)  แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอ่ืน  นําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
 นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ใชในการทํางานกลุม ถาแบงคนควรมีหนาที่ดังนี้  (1) ผูนํากลุม         
ผูดําเนินการ  (2) ผูอธิบาย  ผูจดบันทึก  (3)  ผูตรวจสอบ  (4)  ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ 
 เพื่อประโยชนในการทํางานกลุมนักเรียนทุกคนตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอ
กลุม เพื่อใหสามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและยังมีส่ิงที่ควรรูในการเรียนแบบรวมมือ  
เชน  การเขากลุม  การหาคะแนนฐานของนักเรียน  และการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
 1.  การเขากลุม  วิธีเบื้องตนในการเรียนแบบรวมมือ  ตองมีการจัดเด็กตามความสามารถ
ของผูเรียนซ่ึงแบงเปนเด็กเกง ปานกลาง และออน ใหคละกันในทุกกลุมโดยใหมีจํานวนละเทาๆกัน 
เพื่อความทัดเทียมกันในการเรียนและความยุติธรรมของกลุมทุกกลุม ซ่ึงจะตองแบงจํานวนเด็กเกง  
ปานกลาง  ออนกลุมละเทาๆกัน  โดยเรียงจัดอันดับเด็กที่ไดอันดับแรกจนถึงอันดับสุดทายของหอง
จากผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร  แลวใสเรียงชื่อกลุม  A-J  เปน  10  กลุมแลวสลับเรียงยอนจาก  
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J-A  สลับไปจนครบเพื่อใหนักเรียนเกงไดชวยเด็กออน สวนชื่อกลุมจะมีการตั้งใหมแลวแตสมาชิก
ในกลุมจะเห็นสมควรอีกครั้ง  ดังตัวอยางการจัดกลุมนักเรียน 
 
ตารางที่  5   การกําหนดนักเรียนเขากลุมตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

กลุมนักเรียน อันดับ ช่ือกลุม 

นักเรียนเกง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

นักเรียนปานกลาง 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

J 
I 
H 
G 
F 
E 
D 
C 
B 
A 
A 
B 
C 
D 
E 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
กลุมนักเรียน อันดับ ช่ือกลุม 

นักเรียนปานกลาง 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

F 
G 
H 
I 
J 
* 
* 

นักเรียนออน 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

รวมนักเรยีนทัง้ชั้น 42  คน  
หมายเหตุ  นักเรียนทั้งหมด 42 คน ถาแบงกลุมละ 4  คน จะได 10 กลุม แตจะมี 2 กลุมที่มี 5 คน  
นักเรียนคนที่ 31 และ 32 จัดเขากลุมใดก็ได โดยยึดหลักความหลากหลายของเพศหรือเกณฑอ่ืนๆ 

   จากตารางที่ 5 เปนการจัดกลุมตามระดับความสามารถในการเรียนรู โดยนําคะแนน
เฉลี่ยกลุมวิชาคณิตศาสตร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  มาเรียงลําดับนักเรียนเขากลุม
ทั้งหมด  10 กลุม  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกดังนี้ 

   กลุม  A  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    1,  20,  21,  33 
    กลุม  B  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    2,  19,  22,  34 
    กลุม  C  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    3,  18,  23,  35 
    กลุม  D  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    4,  17,  24,  36 
    กลุม  E  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    5,  16,  25,  37 
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    กลุม  F  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    6,   15,  26,  38 
    กลุม  G  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    7,   14,  27,  39 

   กลุม  H  ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    8,   13,  28,  40 
   กลุม  I   ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่    9,   12,  29,  41 
   กลุม  J   ประกอบดวยสมาชิกอับดับที่  10,   11,  30,  42 

  
2. การหาคะแนนฐานของนักเรียน ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูผูสอนและ    

นักเรียนตองทราบคะแนนฐานของนักเรียนแตละคน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนใหมี         
ประสิทธิภาพ เพื่อทราบวามีผลการเรียนกาวหนาขึ้นหรือไม เพียงใด และเปนฐานในการคํานวณ
คะแนนกลุมและคะแนนพัฒนาตอไป 
    คะแนนฐานของนักเรียนแตละคนอาจไดจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาในวิชา
นั้นๆ หรือไดจากคะแนนในปการศึกษาที่ผานมา ถาเปนคะแนนปการศึกษาควรเฉลี่ยเปนคะแนน
กอน ดังนี้ 
    เด็กหญิงสมหญิง สอบวิชาคณิตศาสตร  เมื่อปการศึกษาที่ผานมา 2 ภาคเรียน            
ไดคะแนนดังนี้ 
    คะแนนภาคเรียนที่  1  ได 75 คะแนน 
    คะแนนภาคเรียนที่  2  ได 77 คะแนน 
  รวม                   152 คะแนน 
    คะแนนเฉลี่ยคือ 152 ÷ 2  คือ 76 คะแนน 
    ดังนั้นคะแนนฐานของสมหญิง คือ 76 คะแนน  ซ่ึงคะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดทุกครั้งที่ทําการสอบยอย โดยการใชคะแนนครั้งลาสุดเปนคะแนนฐานในครั้งตอไป 
  

3. การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ผลงานของ
กลุมคือผลงานของนักเรียนทุกคน และกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดถือเปนกลุมยอดเยี่ยม ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรูทุกครั้ง จะมีการสอบเปนรายบุคคล คะแนนสอบของแตละคนจะนําไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนฐานเพื่อเปนคะแนนพัฒนา ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  6  เกณฑการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
คะแนนจากการทดสอบยอย คะแนนพัฒนา 

ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา             10          คะแนน 
ต่ํากวาคะแนนฐาน                           1-10       คะแนน 
เทากับหรือมากกวาคะแนนฐาน    1-10       คะแนน 
สูงกวาคะแนนฐานมากกวา             10          คะแนน 

0 
10 
20 
30 

ที่มา : Slavin, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2547), 9. 

ในการทดสอบแตละครั้ง ครูควรบอกใหนักเรียนทราบถึงคะแนนฐานของตนเอง เพื่อให
นักเรียนไดคํานวณวาตนเองจะตองทําคะแนนอีกเทาไรจึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวังไว    
ซ่ึงคะแนนพัฒนาของแตละคนจะนํามารวมกันเปนคะแนนพัฒนากลุม กลุมใดที่คะแนนพัฒนาสูง
ที่สุดหรือถึงเกณฑที่กําหนดคือระดับการพัฒนายอดเยี่ยม จะไดรับรางวัลเปนเครื่องหมายของ
ความสําเร็จ  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่  7  เกณฑการประเมินเพื่อตัดสินกลุมที่ไดรับรางวัล 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา 
 0  -  15 
16  -  25 
26  -  30 

กลุมเกง 
กลุมเกงมาก 
กลุมยอดเยี่ยม 

ที่มา : Slavin, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2547), 9. 
 เมื่อนักเรียนทราบเกณฑการประเมินผลการเรียนรูแลว ขั้นตอไปนักเรียนสามารถกรอก
คะแนนของสมาชิกในกลุมไดวาแตละคนพัฒนาการเปนอยางไร ใครควรไดรับการชวยเหลือจาก
เพื่อนในกลุมอยางมาก โดยพิจารณาจากแบบรายงานการทดสอบยอยและคะแนนพัฒนาไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 8   แบบรายงานการทดสอบยอยและคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุม 
ทดสอบครั้งที่  1 

วันที่…………………………… 
ทดสอบครั้งที่  2 

วันที่…………………………….. กลุมที่….. 
ช่ือ - สกุล คะแนน 

ฐาน 
คะแนน 
ทดสอบ 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน 
ฐาน 

คะแนน 
ทดสอบ 

คะแนน
พัฒนา 

1.  ด.ช. สราวุรติ 
2.  ด.ช. ณรงคเวช 
3.  ด.ญ. สุภนิช 
4.  ด.ญ. จุฑามาศ 

90 
75 
80 
60 

100 
90 
90 
80 

20 
30 
20 
30 

   

รวม 
คะแนนเฉลี่ย 
เกณฑการยกยอง 

  100 
25 

ทีมเกงมาก 

   

 
เมื่อนักเรียนทราบพัฒนาการการเรียนรูของตนเองและกลุมแลว นักเรียนตองรูผลการ

เรียนรูแตละคร้ัง หัวหนากลุมบันทึกผลการเรียนสรุปของกลุมในการเรียนรูวาสมาชิกแตละคนมี
ระดับคะแนนเปนอยางไร  และเพื่อเปนการกระตุนเตือนสมาชิกในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพอยูเสมอ  ดังตัวอยางแบบบันทึกผลการทดสอบแตละครั้งและคะแนนพัฒนา 

จากการกลาวถึงการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูขางตนสรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูเปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยมุงใหผูเรียนได
กระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความถนัด และความสามารถผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นกับเพื่อนภายในกลุม ทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน ซ่ึงจะเปนการ  
เสริมสรางทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียนกระตือรือรน ขวนขวายที่จะเรียนรู การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูนั้นจะทําใหนักเรียนไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวาง
เพื่อนดวยกันมุงใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถอีกทั้งยังชวย 
สงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมของนักเรียนดวย 
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ความรวมมือในการทํางานกลุม 
ความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุม 
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุม  ดังนี้ 

 อิงลิช บี โฮแรนซ และ อัว แชมปนี อิงลิช (English B Horance and Aua Champney 
English 1958 : 122)  ไดใหความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุมวาเปนการทํางานรวมกัน
ของบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  เพื่อกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน นอกจากนั้นความรวมมือ
อาจจะอธิบายในรูปของความพึงพอใจไดเหมือนกัน ซ่ึงหมายถึงการกระทําใดๆ ทั้งสองฝายพยายาม
ใหไดรับส่ิงที่ทั้งสองฝายพอใจรวมกัน 
 ทิศนา แขมมณี (2537 : 2) ไดใหความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุมวา  
หมายถึง การที่กลุมบุคคลเขามารวมกันปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเปาหมายรวมกัน เพื่อให
งานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเพื่อประโยชนรวมกันของกลุม 
 ไพโรจน  เบขุนทด  (2544 : 24) ไดใหความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุมวา
หมายถึง การที่บุคคลใหความชวยเหลือในการทํางานตอบุคคลหรือคณะบุคคลอื่น รวมถึงการเสนอ
ขอคิดเห็นเพื่อชวยใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม 
 สาคร ปนแอ (2547 : 71) ไดใหความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุมวา   
หมายถึง การที่บุคคลเขามารวมมือกัน รวมปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเปาหมายรวมกัน     
ใหการชวยเหลือในการทํางาน มีการสื่อสาร  ประสานงานและตัดสินใจรวมกัน เพื่อใหงานบรรลผุล
สําเร็จตามเปาหมายเพื่อประโยชนรวมกันของกลุม 
 จากความหมายของความรวมมือในการทํางานกลุมที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา  
ความรวมมือในการทํางานกลุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปทํางานรวมกัน โดยมี
เปาหมายรวมกัน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 
องคประกอบและปจจัยในการทํางานกลุม 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของความรวมมือในการทํางานกลุม ดังนี้ 
 อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 66-69)  ไดกลาวถึงองคประกอบของกลุมที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนากลุมไปสูกลุมที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 
 1.  ผูนํากลุม  เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการทําใหกลุมสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการไดและชวยสรางคุณสมบัติของกลุมที่แข็งแกรง ตลอดจนการรักษาสภาพกลุมใหคงอยู  
ตอไปได  ผูนํากลุมมีสวนสําคัญในการสงเสริม กระตุน กํากับ จูงใจ ใหสมาชิกรวมกันทํางาน   
แบบกลุม โดยมีการรวมกันคิด ปรึกษากันอยางมีเปาหมายในการทํางานที่แนนอน เปนผูสรางกลุม
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ใหเกิดทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกัน มีบทบาทในการเพิ่มพูนความรู        
ความสามารถ ความสามัคคีของกลุม นอกจากนี้ผูนําจะตองมีความสามารถเฉพาะตัวสูงในดาน   
การทํางาน  เชน  มีความเขาใจในเปาหมายของการทํางาน  ชวยใหสมาชิกเขาใจไดตรงกัน  มีการ
วางแผนและมีขั้นตอนการทํางานที่ดี ดานเสริมแรงมีการจูงใจหรือสรางกําลังใจใหผูรวมงานไดใช
ความรูความสามารถและความพยายามอยางเต็มที่ และดานการเผชิญปญหาการทํางาน สามารถ   
แกปญหาความขัดแยงได ซ่ึงลักษณะของผูนําดังกลาวชวยใหกลุมสามารถรวมตัวกันไดและสงผล
ใหงานกลุมบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. สมาชิกของกลุม การมีสมาชิกของกลุมที่ดียอมมีผลตอการดําเนินงานของกลุม       
คุณสมบัติของสมาชิกที่ดีจะชวยใหกลุมมีแนวโนมไดรับความสําเร็จมากนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ      
มีความเขาใจและกระตือรือรนที่จะทํางาน เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบใน
ภาระหนาที่ มีลักษณะของความเปนประชาธิปไตยและไมเห็นแกประโยชนสวนตนจนเกินไป    
จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาสมาชิกมีบทบาทที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน เปนผูริเร่ิมเสนอ
ความคิดหรือวิธีการใหมๆ ในการแกปญหา  เปนผูแสวงหาขอมูลหรือความคิดเห็น  ใหขอมูลและ
ขอคิดเห็น เปนผูช้ีแจงแสดงเหตุผลตางๆได สามารถสรุปและประเมินผลการทํางาน รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติการตางๆ เพื่อชวยใหกลุมบรรลุเปาหมายที่ตองการไดงายขึ้น และมีบทบาทในการ
รวมกลุม  เชน  เปนผูสนับสนุน  ผูกระตุน  ผูควบคุมการสนทนา  ผูประนีประนอม  ผูสังเกตการณ  
และผูผอนคลายความตึงเครียดของกลุม เปนตน จากบทบาทในการทํางานและบทบาทในการ    
รวมกลุมนี้ เปนส่ิงจําเปนตอการบรรลุผลสําเร็จของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี  
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีที่จะชวยสงเสริมใหกลุมและสมาชิกกลุมไดรับประโยชน
อยางคุมคาอีก ดังนั้นสมาชิกที่ดีไมควรจํากัดบทบาทหนาที่ตน กลุมจะมีพลังและมีการพัฒนา     
มากขึ้นหากไดมีการหมุนเวียนเปลี่ยนบทบาทหนาที่กัน 
 3. กระบวนการในการทํางานกลุม เปนกระบวนการในการสงเสริมความรวมมือในการ
ทํางานกลุม  ประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ คือ  การกําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน  การวางแผน
งาน  การปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

ทิศนา  แขมมณี  (2537 : 5-7)  กลาวโดยสรุปวา  ในการทํางานรวมกัน การที่สมาชิกใน
กลุมจะใหความรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพจะตองไดรับการฝกฝนการปฏิบัติตนใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และมีความเขาใจในองคประกอบที่สําคัญของการทํางานกลุมดวย  
ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญของความรวมมือในการทํางานกลุมมีดังนี้ 
 1. องคประกอบดานผูนํากลุม กลุมใดมีผูนําที่มีคุณสมบัติที่ดี รูและเขาใจในบทบาท 
หนาที่ของตนและมีทักษะในการปฏิบัติตามหนาที่นั้นแลว กลุมนั้นยอมมีแนวโนมที่จะประสบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

ผลสําเร็จสูง ผูนําจึงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งตอความสําเร็จและประสิทธิภาพของ           
การทํางานเปนกลุม 
 2. องคประกอบดานบทบาทสมาชิกกลุม การทํางานเปนกลุมตองอาศัยความรวมมือ 
รวมใจจากสมาชิกกลุมทุกคนเปนสําคัญ  หากสมาชิกกลุมทุกคนตระหนักในความสําคัญของตนเอง
และพยายามปฏิบัติตนในการทํางานในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุม การดําเนินงานของกลุมก็จะ
สามารถประสบผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 
 3.  องคประกอบดานกระบวนการทํางานของกลุม  กลุมใดมีความเขาใจในกระบวนการ
ทํางานที่ดี มีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก มีการกําหนด         
จุดมุงหมายในการทํางาน  การวางแผนงาน  การปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินผลและปรับปรุง
งาน  ซ่ึงถาปฏิบัติไดอยางเหมาะสมแลวกลุมก็มักจะประสบผลสําเร็จในการทํางาน 

จากองคประกอบของความรวมมือในการทํางานกลุม สามารถสรุปไดดังนี้คือ ในการ
รวมกลุมนั้นประกอบไปดวย  ผูนํากลุม  สมาชิกกลุม  และกระบวนการทํางานกลุม ซ่ึงแตละคนจะ
มีบทบาทหนาที่ชัดเจน หากสมาชิกในกลุมไมชวยเหลือกันทํากิจกรรมกลุม จะทําใหกลุมไม
สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่กลุมตั้งไว 
 
หลักการและทฤษฎีการทํางานกลุม 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544  :  3-4)  นําเสนอหลักการทาง
ทฤษฎีและหลักการทางปฏิบัติการฝกใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานกลุมไวดังนี้ 

หลักการทางดานทฤษฎี 
 การจะพัฒนาใหผูเรียนสามารถทําส่ิงตางๆไดโดยมีความเขาใจอยางแทจริงและเกิดเปน
ทักษะผูเรียนจําเปนตอง 
 1.  เห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะทํา 
 2.  มีความรูและเขาใจวาจะทําอะไร 
 3.  ไดฝกทําส่ิงนั้นอยางตอเนื่องจนเกิดเปนความชํานาญ 
 ดังนั้นการที่จะชวยใหผู เ รียนเกิดทักษะการทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพไดนั้น
จําเปนตองชวยปลูกฝงใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทํางานกลุม สอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจที่
ถูกตองหรือเหมาะสมในเรื่องการดําเนินงานกลุม และฝกใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตามที่รูและเขาใจ
อยาง ตอเนื่องจนเกิดเปนทักษะที่ชํานาญ 
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หลักการทางดานปฏบิัต ิ
 หลักการทางดานการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานกลุมมีดังนี้ 
 1. การฝกทักษะการทํางานกลุมควรมีลักษณะที่สามารถบูรณาการเขากับการเรียน       
การสอนปกติใหไดมากที่สุด เพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาสและเวลาที่จะฝกไดมาก เนื่องจากการพฒันา
ทักษะนั้นจําเปนตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ เปนระยะเวลาตอเนื่องกันเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
 2. เนื้อหาสาระและวิธีการในการฝกฝนทักษะการทํางานกลุมแกผูเรียน ควรสามารถ
สนองความแตกตางของผูเรียน เนื่องจากผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางานกลุมแตกตางกัน     
เนื้อหาสาระและวิธีการในการฝกทักษะการทํางานกลุมที่เหมาะสมนั้น จึงควรมีลักษณะยืดหยุน  
สามารถสนองความแตกตางเหลานั้นได 
 3. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียน ควรมีการจัดองคประกอบตาง ๆ อยางเปน
ระบบ  เนื่องจากการทํางานอยางเปนระบบมีสวนชวยใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 
 4. การฝกทักษะการทํางานกลุม ควรมีลักษณะที่เอื้ออํานวยใหความสะดวกในการ       
นําไปใช  เนื่องจากผูสอนโดยทั่วไปมีภาระหนักอยูแลว หากการฝกทักษะดังกลาวมีความยุงยากมาก
จะทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ 
 5. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียนในแตละชั้นเรียนควรมีลักษณะเบ็ดเสร็จ   
ในตัวเอง กลาวคือผูสอนสามารถนําไปใชสอนและใชฝกในแตละชั้นโดยไมจําเปนตองขึ้นอยูกับ
การเรียนการสอนในชั้นอื่นๆ เพื่อใหผูสอนสามารถใชการสอนเพื่อฝกทักษะการทํางานกลุมตาม
ความพรอมของตน 
 6. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียนควรมีลักษณะที่ยืดหยุนตอการนําไปใช     
กลาวคือ ครูสามารถนําไปใชไดหลายๆ ลักษณะตามสภาพการณที่เอ้ืออํานวย ซ่ึงจะชวยใหการ     
นําไปใชเปนไปอยางกวางขวางขึ้น 
 7. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียนควรมีการจัดระบบการนําไปใชใหเหมาะสม
เพื่อชวยใหการใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ขนาดของกลุม 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมจะเนนการจัดประสบการณ      
การเรียนรูโดยใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและรวมมือ
กันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณภายในกลุม ดังนั้นการจัดขนาดของกลุมจะมีจํานวนสมาชิก
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาและความยากงายของงาน  
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ที่มอบหมาย  โดยทั่วไปกลุมที่ใชในการเรียนการสอนจะมีสมาชิกประมาณ 5-8 คน และถาเปนกลุม
ขนาดใหญจะมีสมาชิกประมาณ  12-15  คน 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นอกจากจะมุงเนนการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนแลว ยังมุงเนนการพัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม ครูผูสอนจะเปนผูชวยเหลือและสนับสนุนผูเรียนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได
อยางเหมาะสม โดยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและการมีสวนรวมในการชวยเหลือกันและ
กันจนงานประสบผลสําเร็จ 

วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 13) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานกลุม ไววา 
พฤติกรรมการทํางานกลุม (group working behaviors) หมายถึง การแสดงออกดวยคําพูดและการ
ปฏิบัติเพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
นั้น สมาชิกกลุมทุกคนตองยอมรับวาผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุกครั้งนั้นเปนผลงาน
ของทุกคน  ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคนในกลุมจึงตองมีสวน
รวมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ ดังนั้น
ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้นครูจึงตองคอยติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของกลุมโดย
ตลอดเวลา คอยชวยคอยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และกระตุนเสริมกําลังใจใหทุกคน
รวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย 

สุธาดา  มุงซอนกลาง (2540 : 40) ไดสรุปความรวมมือในการทํางานกลุม ไววา หมายถึง 
พฤติกรรมที่สมาชิกแตละคนในกลุมแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธตอกันในลักษณะของกลุมและมี
บทบาทในการชวยกันรับผิดชอบตองานของกลุมแบบรวมมือ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของกลุมที่มี
รวมกันอยางมีคุณภาพ 

กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 33) กลาวถึง 
พฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีวา พฤติกรรมของผูเรียน หมายถึง พฤติกรรม 2 ประเภท
ตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง การกระทําที่ผูเรียนแสดงออกใหผูอ่ืน
เห็นหรือไดยิน ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานรวมกับผู อ่ืนไดดี จึงเปนพฤติกรรมของผู เรียนที่
แสดงออก เชน พูดแสดงความคิดเห็นกับกลุม วางแผนอยูกับเพื่อน ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
จากกลุม เปนตน 
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2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง การกระทําที่ผูอ่ืนไมสามารถ
สังเกตเห็นได แตเปนการกระทําที่รูเฉพาะตัวของผูเรียนคนเดียว เชน ตระหนักในปญหา การ
ตัดสินใจ ความเต็มใจรวมมือกับผูอ่ืน พฤติกรรมภายในเหลานี้ผูอ่ืนจะรูไดเมื่อผูเรียนแสดงออกเปน
พฤติกรรมภายนอก ดวยการบอกหรือทําอยางใดอยางหนึ่งออกมา 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 13) ไดเสนอพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ครูจะตองใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย  เชน 
 1. การแสดงความคิดเห็น เชน  การถาม-ตอบ  แสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะ 
 2. การใหกําลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน การชม  
การพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบ หรือการแสดงความคิดเห็น 
 3.  การรับฟงความคิดเห็นอยางตั้งใจ  การพยักหนารับ  การตอบสนองและสนับสนุน 
 4. การรวมมือกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติ  ตองคอยชวยเหลือกันและกัน  
กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน  และการแสดงออกดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส 

5. การตั้งใจในการทํางานกลุม สังเกตการเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย  การรวมมือ
กันหาคําตอบและการรวมอภิปรายกับเพื่อน 
 สรุปไดวา การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนส่ิงสําคัญและเปนวัตถุประสงคหนึ่ง
ของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงควรมีการสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมในทุกแผนการจัดการเรียนรู เพื่อการปรับปรุงและแกไขตอไปเพื่อใหไดความรวมมือกัน
อยางแทจริงในการทํางานกลุม 
 
หลักการและแนวคิดในการทํางานกลุม 
 การทํางานกลุมควรคํานึงถึงหลักสําคัญ  3  ประการ  ดังนี้ 
 1. การนําศักยภาพของแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานกลุม การจัดกลุม 
เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนวิธีการหนึ่งที่กระตุนใหนักเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตน
มาใชในการปฏิบัติงานกลุมใหบรรลุเปาหมาย  และเปนการสรางการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
 2. การมีสวนรวมในกระบวนการทํางานกลุมของนักเรียน เริ่มตนจากการที่นักเรียน     
เขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู การทํางานในฐานะสมาชิกของกลุมและเปน 
ผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู การทํางานดวยตนเองและการมีสวนรวมของนักเรียนจะเนนการ 
มีสวนรวม  3  ดาน  ดังนี้ 
                          2.1 รวมใจ ไดแก การที่นักเรียนมีความรูสึกตั้งใจ เต็มใจ มุงมั่นในการปฏิบัติ          
กิจกรรมตางๆในกระบวนการเรียนรู  การทํางานกลุม 
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                          2.2 รวมคิด ไดแก การที่นักเรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  ในกระบวนการ
เรียนรู  การทํางานของกลุมมีการคิด  วิเคราะห  ตัดสินใจ  และสรุปสิ่งที่เรียนรูดวย 
                          2.3 รวมมือ ไดแก การที่นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  
หรือมีการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใหสมาชิกในกลุมไดรับรู 

การทํางานรวมกันเปนกลุมจําเปนตองมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม  
เชน มีผูนํากลุม เลขากลุมและสมาชิกกลุม ซ่ึงบทบาทตางๆเหลานี้ควรใหนักเรียนสลับบทบาทกัน 
เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ ในการทํางานกลุม รวมทั้งฝกทักษะงานกลุมอื่นๆ 
อันไดแก การกําหนดเปาหมายของกลุม การวางแผนงาน การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น และประสบการณวิเคราะหขอมูล  การแกไขปญหาความขัดแยง 
การตัดสินใจ การรวมมือกันปฏิบัติงานและการประเมินผล ซ่ึงทักษะตางๆลวนเปนสิ่งสําคัญในการ
ปฏิบัติงานกลุมไดอยางราบรื่น 
 3.  การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน  บรรยากาศในการทํางานกลุมเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะชวยใหการทํางานในกลุมบรรลุเปาหมาย และสมาชิกในกลุมมีความพอใจ           
มีความสุขในการปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้นสมาชิกในกลุมทุกคนจึงตองสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน ไดแก การมีเจตคติทางบวกตอเพื่อนในกลุมและตองานกลุม  มีทักษะในการสื่อสาร มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกันใหกําลังใจกัน มีน้ําใจตอกัน เอื้อเฟอชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหอภัยกัน  
ทักษะทางสังคมเหลานี้จะชวยใหงานบรรลุเปาหมายของกลุมดวยความพอใจในผลงานของกลุม    
มีความสุขในการปฏิบัติงานและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอสมาชิกกลุมทุกคน  
 
ทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม 
 จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 
30)  ไดสรุปทักษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ดังนี้ 
 1.  การสรางความคุนเคยและไววางใจยอมรับกันและกัน 
 2.  การพูดจาสื่อสาร  ส่ือความหมายตอกันชัดเจน  ถูกตอง  ยอมรับซ่ึงกันและกัน 
 3.  การชวยเหลือพึ่งพาสนับสนุนใหกําลังใจกันดวยการยกยองชมเชย 
 4. การใชความสามารถในการหาขอยุติ เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม 
 ดังนั้นครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยคอยติดตาม ดูแล  
ชวยเหลือ คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพื่อใหทุกคนไดมี
การคนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัยและควรมีการ
ประเมินผลทักษะการทํางานกลุมดวย 
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การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นอกจากจะมุงเนนการพัฒนา          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนแลว จะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและ
กระบวนการกลุมดวย การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้น ครูจะตองชวยเหลือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของแตละคนอยางถูกตองครบถวน โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน การมี
สวนรวมของสมาชิกและการแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นควรประเมินการ
เรียนรูและทักษะทางสังคมดวย 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 31) ไดเสนอวิธีการประเมินผลการเรียนรูและทักษะทางสังคม 
ดังนี้ 

1. การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมทั้งนอกเวลาและในเวลาปฏิบัติงานกลุม สังเกต 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  บทบาทสมาชิก  วิธีการทํางานกลุม  การจัดตั้งสมาชิกกลุม  เปนตน 

2. การสอบถาม ซักถาม ครูที่เกี่ยวของจะตองรูเขาใจพฤติกรรมการสอนในขณะสอน
และในขณะที่ครูไมสามารถสังเกตการทํางานกลุมตลอดเวลา 

3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินผลการทํางานของกลุม ซ่ึงควรจะเปนการ
ประเมินทั้งดานเนื้อหาและการรวมมือกัน  การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน เปนตน       
ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวควรทําใหถูกตองทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานกลุม 

4. การประเมินดานผลงาน ในการตรวจผลงานของแตละคนจากการปฏิบัติงานกลุม        
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน เชน สมุดจดงาน  การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติงานจริง 

จะเห็นไดวาการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม พื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัยความ  
รวมมือรวมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิกภายในกลุมเปน
สําคัญ  ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  (Team  Assisted  Individualization : TAI) 
 เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI) เปน
รูปแบบหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซ่ึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับหองเรียน 
กิจกรรมตามรูปแบบนี้พัฒนาขึ้นมาใชในป ค.ศ.1980 ที่มหาวิทยาลัยจอหนฮอบกินส (John Hopkins 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สลาวินและสตีเวน(Slavin and Stevens) ซ่ึงเปนการ
พัฒนาการเรียนรูในรูปแบบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) โดยนําเอาเรื่อง
ของระดับความสามารถเขามาเกี่ยวของดวยกับการใหรางวัลกลุม วิธีการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือ
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เปนรายบุคคล เคยไดรับการทดสอบกับนักเรียนเกรด 3-6 ในประเทศสหรัฐอเมริกาแลว ปรากฏวา
ใชไดผลดี อีกทั้งในเวลาตอมาไดนําไปใชกับนักเรียนเกรดสูงกวานี้ทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา 

เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนคณิตศาสตรที่
ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล 
(Individualized Instruction) เขาดวยกัน เปนวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะและ
สงเสริมความรวมมือกันภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนและปฏิสัมพันธทาง
สังคม การสอนโดยใชรูปแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลนี้กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยทั่วไปจะมีจํานวนสมาชิกกลุมละประมาณ 4-5 คน เปน
นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน รูปแบบการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนเปนลักษณะที่ครูและนักเรียนมีกิจกรรมพรอมกัน โดยขณะครูกําลังสอนนักเรียน
ที่กําลังฝกทักษะเดียวกันจากกลุมตางๆ สมาชิกในกลุมคนอื่นๆ ที่เหลือก็จะทํางานในกลุมตนเอง
ดวยการฝกทักษะยอยทางคณิตศาสตรตามลําดับ ขณะที่กําลังทํางานในกลุมนั้นนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถสูงจะชวยเหลือสมาชิกในกลุมดวยการตอบขอสงสัย อธิบายเนื้อหาและชวย        
ตรวจสอบงานของกันและกัน สําหรับนักเรียนที่ไดรับการสอนจากครูแลวก็จะกลับเขากลุมเพื่อ
ทํางานตอไป แตเมื่อมีการทดสอบนักเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบโดยตางคนตางทําไมมีการ
ชวยเหลือกัน ผลการทดสอบจะถูกแบงเปน 2 ตอน คือ เปนคะแนนคาเฉลี่ยของกลุมและเปน
คะแนนรายบุคคล ดังนั้น นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูงจึงพยายามชวยเหลือสมาชิกในกลุม 
เพราะจะทําใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่มีระดับความสามารถต่ําก็จะพยายามชวย 
ตัวเองมากขึ้น เพื่อไมไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา และครูมีรางวัลในการเสริมแรงโดยรางวัลจะ
ไดรับเปนรายกลุม ซ่ึงการเสริมแรงนี้เพื่อกระตุนการทํางานแบบรวมมือของนักเรียนภายในกลุม 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1.  ตองการแกปญหาดานการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
2. ตองการออกแบบโปรแกรมการเรียนแบบรวมมือที่สามารถใชไดตลอดป มิใชเพียง

บางสวนในกิจกรรมการสอนของครูเทานั้น 
3. โดยมีความคาดหวังวา รูปแบบการเรียนนี้จะชวยใหเกิดแรงจูงใจ และกระตุนใหเกิด

ความชวยเหลือกันภายในกลุมของผูเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกันและสงเสริมการเรียนรู
สนองความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงมีการเตรียมบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ใหกับนักเรียน 
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4. เพื่อนําเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ของการ
สอนรายบุคคล 

5. เพื่อใหเปนวิธีการที่สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธภายในกลุม โดยใชแบบฝกทักษะ
เปนสื่อ 

6. เพื่อนําไปใชกับนักเรียนที่เรียนออน เนื่องจากนักเรียนออนมักมีปญหาเรื่องความ
พรอมทําใหครูสอนบทเรียนไปไดชา ซ่ึงรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสามารถแกปญหา
ได อีกทั้งยังสามารถแกปญหาดานสังคมของนักเรียนเกงและปานกลางที่ไมยอมรับนักเรียนออน  
ไดดวย 
  
บทบาทของครู 
 การเรียนการสอนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล เปนเทคนิคการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมทุกขั้นตอน  ซ่ึงครูมีบทบาทดังนี้ 
 1.  จัดกลุมผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 4  คน ในกลุมประกอบดวย ผูเรียนที่เรียนเกง       
ปานกลาง  และออน  ในอัตราสวน  1 : 2 : 1  ตามลําดับ  โดยมีทั้งนักเรียนหญิงและชาย ซ่ึงจะมีการ
เปลี่ยนสมาชิกในกลุมทุก  8  สัปดาห  หรือเมื่อส้ินสุดเนื้อหาหรือจุดประสงค 

2.  สรางสื่อการเรียนการสอน  เชน  ใบงาน  แบบฝกทักษะ  เอกสารความรู  และเฉลย
ชุดการสอน  ชุดกิจกรรม  บทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ฯลฯ  เพื่อใหผูเรียน
ศึกษาเปนรายบุคคล 

3.  สรางแบบทดสอบยอยแตละเรื่องและแบบทดสอบรวมของแตละหนวยการเรียน 
4. ใหคําแนะนําในระหวางการเรียนของนักเรียนและตรวจคําตอบของผูเรียนอีกครั้ง  

เพื่อพิจารณาปญหาและแนวทางแกไข 
5.  รวบรวมคะแนนของแตละกลุมและจัดลําดับหลังการทดสอบหลังเรียน 
6.  รวมกับนักเรียนสรุปบทเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาที่เรียน 
 

องคประกอบของการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
  สลาวิน (Slavin 1990 : 84-86) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนเทคนิคกลุม

ชวยเหลือเปนรายบุคคลไวดังนี้ 
1.  การจัดกลุมการเรียน (Teams)  
     นักเรียนจะไดรับการแบงกลุม ในแตละกลุมจะมีจํานวนสมาชิก 4-5 คน โดยจัดแบบ

คละความสามารถทางการเรียนคือ ประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลางและออน มีทั้งชาย
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และหญิงอยูดวยกัน ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนกลุมแลวแตขอตกลงที่ตั้งไว เชน จะเปลี่ยนกลุมใหมทุกๆ 8 
สัปดาห การแบงกลุมในลักษณะนี้จะมีจุดประสงคหลัก เพื่อสงเสริมใหชวยกันเรียนรู นักเรียนจะได
มีความรูสึกผูกพันซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุม มีการยอมรับนับถือตนเอง ยอมรับ  
ซ่ึงกันและกันและชวยเหลือกันภายในกลุม 

2.  การทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถ (Placement  Test) 
     กอนที่จะเริ่มตอนการเรียนการสอนจะมีการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบ     

จัดระดับความสามารถเพื่อวัดความรูพื้นฐานเชิงคณิตศาสตรที่จําเปนในการเรียนเร่ืองนั้นๆ และนํา
ผลที่ไดไปประกอบการพิจารณาจัดระดับความสามารถ เพื่อใชเปนขอมูลในการแบงกลุมตอไป 

3.  การเรียนเนือ้หา (Curriculum  Materials) 
      หลังจากที่ครูสอนเนื้อหาในบทเรียนแลว นักเรียนจะเรียนและทํางานในกลุมของ

ตนเองดวยแบบฝกทักษะในหนวยยอยตาง ๆ ตามระดับความสามารถของแตละคน และในการเรยีน
แตละหนวยยอยนั้นนักเรียนจะไดรับการฝกตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 การศึกษาเนื้อหาจากเอกสารแนะนําบทเรียน (A guide page) จะเปนการทบทวน
เนื้อหาในหนวยยอยนั้นๆ โดยการอธิบายทักษะตางๆและวิธีการแกไขปญหาแบบเปนลําดับขั้นตอน 

3.2  การฝกทักษะ (Several skill - practice pages) ประกอบดวยแบบฝกทักษะยอย ๆ 
จํานวนประมาณ 16 ขอ (อาจมีจํานวนมากกวาหรือกวานอยกวานี้ไดโดยยึดความสําคัญและความ
เหมาะสมของเนื้อหา เวลาเปนสําคัญ) โดยการแบงแบบฝกหัดออกเปนตอนๆ จะเริ่มดวยการฝก
ทักษะยอยๆ เพื่อจะนําไปสูความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูทักษะทั้งหมด 

3.3 การทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนฉบับ A และ B (Formative test A and B) 
ประกอบดวยแบบทดสอบคูขนาน 2 ฉบับตอ 1 หนวย โดยแตละฉบับจะมีขอสอบจํานวนประมาณ 
10 ขอ นักเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบยอยฉบับ A กอน ถาไมผานเกณฑตองมีการแกไขขอ  
บกพรองโดยเพื่อนหรือครูแลวจึงคอยทําแบบทดสอบยอยฉบับ B ตอไป การทําแบบทดสอบยอยนี้
เพื่อประเมินวานักเรียนไดผานจุดประสงคการเรียนรูในทักษะยอยเร่ืองนั้นแลว 

3.4 การทดสอบรวมประจําหนวยการเรียน (Unit test) เมื่อส้ินสุดการเรียนใน          
แตละหนวย นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยซ่ึงมีจํานวน 15 ขอตอหนึ่งหนวย   
เพื่อบันทึกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมและเปนคะแนนรายบุคคล 

3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ขอ 
ตัวเลือก  จํานวน 1 ฉบับ จะทดสอบเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบ 1 บทเรียน 

3.6 การตรวจคําตอบสําหรับการฝกทักษะ (Answer pages) การฝกทักษะในแตละ
หนวย นักเรียนจะสามารถทราบผลการทํางานไดในทันทีโดยใหเพื่อนในกลุมชวยตรวจคําตอบ  
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จากเฉลย ซ่ึงจะถูกพิมพกลับหัวในแบบฝกทักษะ สวนกระดาษคําตอบของแบบทดสอบยอยและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจําหนวยจะพิมพแยกตางหากจากแบบทดสอบ 

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

นักเรียนเปนกลุมยอย โดยนักเรียนที่จะสอนนั้นมาจากกลุมตาง ๆ ที่กําลังฝกในทักษะเดียวกัน ครูจะ
สอนเฉพาะในสวนที่เปนความคิดรวบยอดดวยการอธิบาย สาธิตหรือการอภิปรายรวมกัน เพื่อให        
นักเรียนเกิดความเขาใจ และสามารถเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรเขากับปญหาที่พบใน
ชีวิตประจําวัน ขณะที่ครูกําลังสอนนักเรียนกลุมยอยอยูนั้น นักเรียนคนอื่นที่เหลือก็จะทํางานภายใน
กลุมของตนเองดวยการทําแบบฝกทักษะตอไปเรื่อย ๆ  

5.  วิธีการเรียนเปนกลุม (Team  Study  Method) 
      หลังจากไดรับการทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถแลว นักเรียนก็เร่ิมเรียนในกลุม

ของตนเอง โดยการฝกทักษะคณิตศาสตรตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้ 
5.1  นักเรียนจับคูกันภายในกลุมของตนเองเพื่อผลัดเปลี่ยนกันตรวจงาน 
5.2 นักเรียนแตละคนจะเริ่มตนเรียนตามระดับความสามารถของตนเองโดยศึกษา

เนื้อหาจากเอกสารแนะนําบทเรียน หากไมเขาใจก็สามารถซักถามเพื่อนในกลุม หรืออาจจะเปนครู
ในกรณีที่จําเปน เมื่อเขาใจเนื้อหาดีแลวจึงเริ่มฝกทักษะจากแบบฝกหัดจากแบบฝกทักษะตอไป 

5.3 นักเรียนแตละคนจะเริ่มฝกทักษะ 4 ขอแรก เมื่อเสร็จแลวจะใหเพื่อนในกลุม
ตรวจคําตอบจากเฉลยที่ไดพิมพกลับหัวไวตอนทายของแบบฝกทักษะแตละตอน ถาทําถูกตองทั้ง   
4  ขอ จึงจะฝกทักษะตอไปได แตถาทําไมถูกทั้ง 4 ขอ นักเรียนจะตองกลับไปวิเคราะหขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้นและศึกษาเนื้อหาเดิมอีกครั้งหนึ่ง แลวคอยทําแบบฝกทักษะตอนที่สองซึ่งมีจํานวน 4 ขอ   
เชนกัน หากไมถูกทั้งหมดอีก นักเรียนจะตองทําแบบฝกทักษะในตอนตอไปซึ่งมีทั้งหมด 4 ชุด    
จนกวาทําไดถูกตองทั้งหมด ถานักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นนี้สามารถขอความชวยเหลือได      
โดยการถามเพื่อนในกลุมกอนที่จะถามครู 

5.4  เมื่อจบการเรียนทักษะหนึ่ง ๆ แลวนักเรียนจะไดรับการทดสอบยอย โดยทํา
แบบทดสอบยอยฉบับ A จํานวน 10 ขอ ถาสามารถทําถูก 8 ขอข้ึนไปจะถือวาผานและเพื่อนในกลุม
จะเซ็นชื่อลงในกระดาษคําตอบรับรองให  เพื่อแสดงวาไดการรับรองจากกลุม  ในการทํา
แบบทดสอบยอยครั้งนี้นักเรียนแตละคนจะตองทําดวยตนเอง ไมมีการปรึกษาหารือกัน กรณีที่
นักเรียนทําถูกไมถึง 8 ขอ เพื่อนในกลุมจะตองชวยเหลือ อีกทั้งครูอาจจะชวยวินิจฉัยปญหาแลวจะ
ไดสอนซ้ําในทักษะนั้น ๆ อีกครั้ง และนักเรียนที่ไมผานนี้จะตองทําแบบทดสอบยอย B โดยใช
เกณฑการผาน 8 ใน 10 ขอเชนกัน 
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5.5  เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอย A หรือ B ผานแลวนักเรียนจะนําแบบทดสอบ
ยอยที่แสดงถึงการสอบผานในทักษะนั้น ๆ ใหหัวหนานักเรียนดูเพื่อขอรับแบบทดสอบรวมประจํา
หนวย โดยมีหัวหนานักเรียนเปนผูตรวจใหคะแนนบันทึกลงในแผนสรุปผลประจํากลุม หัวหนา  
นักเรียนไดมาจากการคัดเลือกนักเรียนในหองมา 2 คนตอวัน เพื่อผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหนาที่      
แตหัวหนานักเรียนยังคงทํางานในกลุมตามปกติ ในการทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยนี้           
ถานักเรียนทําถูก 12 ขอ จาก 15 ขอ จะถือวาผานจุดประสงคการเรียนรูในหนวยนั้นๆ แตถาทําไมถึง 
12 ขอ ครูจะทําการซอมเสริมให แตคะแนนที่ไดรับก็ยังคงใชคะแนนเดิมที่เขาทําไดอยูกอนแลว 

5.6 เมื่อนักเรียนไดศึกษาครบทุกเนื้อหาครบทุกหนวยแลว ครูจะใหนักเรียนแตละคน
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.  การใหคะแนนและรางวัลของกลุม (Team  Score and  Team  Recognition) 
      เมื่อส้ินสุดแตละหนวยการเรียนประมาณทุกปลายสัปดาหครูจะพิจารณาคะแนนของ
กลุมโดยดูจากคะแนนการทําแบบทดสอบรวมประจําหนวย คะแนนของแตละกลุมคือคะแนนเฉลี่ย
ของสมาชิกทุกคนในกลุม กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 3 กลุมแรกจะไดรับรางวัลซ่ึงอาจจะอยูในรูปของ
การชมเชย หรือใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
      กลุมที่ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 1 จะเปน “Super  Team”  คือ   กลุมยอดเยี่ยม 
      กลุมที่ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 2 จะเปน “Great  Team”   คือ   กลุมเกงมาก 

     กลุมที่ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 3 จะเปน “Good  Team”   คือ   กลุมเกง 
7.  การทดสอบเพื่อฝกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร (Facts  Tests) 
     ในทุกสัปดาห ๆ ละ 2 คร้ัง ครูจะมอบหมายใหนักเรียนกลับไปบาน โดยงานนั้นจะอยู

ในลักษณะของแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดที่ใชเวลาในการทําประมาณ 3 นาที เพื่อเปนการซอม
เสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน 

8.  การสอนรวมในชั้นเรียน (Whole-Class Units) 
     เมื่อจบแตละหนวยการเรียน ครูจะทําการสรุปบทเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาและ

ทักษะตาง ๆ ที่ไดเรียนผานมาทั้งหมดในหนวยการเรียนนั้น โดยทําการสอนใหกับนักเรียนทั้งหอง 
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ขั้นตอนในการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  มีขั้นตอนในการเรียนการสอน
โดยสรุป ดังนี้ 

1.  จัดกลุมโดยใหมีสมาชิกกลุม  กลุมละ  4-5  คน  ในแตละกลุมประกอบดวยผูเรียนเกง  
ปานกลาง  และออน  ควรมีทั้งหญิงและชายในแตละกลุม  และจะมีการเปลี่ยนกลุมทุกๆ  8  สัปดาห  
หรือจบเนื้อหา / จุดประสงค 
 2. ทดสอบเพื่อจัดระดับ เปนการสอบเพื่อจัดระดับตอนเริ่มตนของการเรียนตามคะแนน    
ที่ได 
 3.  ผูเรียนเริ่มศึกษาจากสื่อการสอนที่สรางขึ้นหรือจัดขึ้นมาใช  ดังนี้ 

3.1  ผูเรียนศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน และมีการซักถามปรึกษาหารือกับสมาชิก
ในกลุมหรือถามครูในกรณีที่จําเปนตองขอความชวยเหลือ 

3.2  ผูเรียนแตละคนเริ่มทํากิจกรรมหรือศึกษาจากสื่อที่ไดรับ  เมื่อศึกษาจบแลวสงให
เพื่อนในกลุมตรวจคําตอบจากกระดาษคําตอบ  ถาทําถูกหมดทุกขอใหเรียนตอไป  แตถายังตอบผิด
ใหซักถามเพื่อนในกลุมเพื่อขอความชวยเหลือไดกอนที่จะถามครู 

3.3 เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมหรือศึกษาถึงหนวยสุดทายเสร็จแลว ผูเรียนจะไดทํา    
แบบทดสอบยอยฉบับหนึ่ง  จํานวน 10 ขอโดยทดสอบเปนรายบุคล  สงใหเพื่อนในกลุมเปนผูตรวจ  
ถาไดคะแนนรอยละ 75  ขึ้นไปถือวาผาน แตถาผูเรียนคนนั้นทําไดถูกตองไมถึงรอยละ 75  ผูสอน
จะต องไปตรวจสอบแกปญหาที่เกิดขึ้นและใหนักเรียนผูนั้นไปศึกษาสื่อที่ศึกษาไปแลวอีกครั้งและ
ทดสอบซ้ําในแบบทดสอบยอยฉบับที่  ข  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบคูขนานกับฉบับ  ก 

4. คะแนนและการรับรองของกลุม เมื่อส้ินสุดแตละหนวยการเรียนครูจะรวบรวม
คะแนนของกลุมโดยคิดเฉลี่ยคะแนนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนของ
สมาชิกในแตละกลุม ดังนี้ 

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

5.  สรุปบทเรียน เมื่อสอบจบหนวยการเรียน ผูเรียนและครูจะรวมกันสรุปบทเรียนตางๆ  
ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 77

ประโยชนของการสอนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล สามารถสรุป

ประโยชนของการเรียนไดดังนี้ 
1.  ชวยใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียน เรียนตามความสามารถของตนเอง 
2.  ชวยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเกิดความชวยเหลือในกลุมผูเรียน 
3.  สามารถนํามาใชแกปญหากับนักเรียนออนในหอง 
4.  สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี กลาวคือ นักเรียน

ที่เรียนชาจะไดมีเวลาศึกษาและฝกฝนในเรื่องที่ไมเขาใจมากขึ้น และนักเรียนที่เรียนเร็วใชเวลา
ศึกษานอย จะมีเวลาเหลือสามารถไปทํากิจกรรมอื่นได เชน ชวยเหลือเพื่อนในกลุมที่เรียนออน 

5. ชวยใหเกิดการยอมรับในกลุมโดยนักเรียนเกงจะยอมรับนักเรียนออนมากขึ้นและ       
นักเรียนออนจะเห็นคุณคาของนักเรียนเกง 

6. ชวยแบงเบาภาระของครูในการสอนเนื้อหาตาง ๆ ทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน 
ปรับปรุงงานสอนมากขึ้น อีกทั้งยังมีเวลาที่จะชวยสนับสนุน สงเสริม เราความสนใจหรืออภิปราย
ปญหากับนักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย 

7.  ชวยปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูและทํางานรวมกันในสังคม 
8. มีการเสริมแรงใหเกิดขึ้นทั้งรายกลุมและรายบุคคล ซ่ึงจะชวยสรางแรงจูงใจและความ

สนใจในการเรียนมากขึ้น 
9. ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองมากขึ้น เนื่องจากในขณะทํา     

กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทราบความกาวหนาของตนเองไดเสมอ 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล กลาวโดยสรุปไดวาเปนวิธีการที่ผสมผสานระหวาง

การเรียนแบบรวมมือ และการสอนรายบุคคลเขาดวยกัน สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ได เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนสวนมากเนนใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองตาม
ความสามารถ และสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุมยอยมีการชวยเหลือ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนวิธีการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
เกิดการเรียนรูสภาพอารมณ จิตใจของกันและกัน ซ่ึงนําไปสูความเห็นอกเห็นใจกัน การมีมนุษย
สัมพันธและปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนใหดีขึ้น ชวย
ลดความตึงเครียด เกิดความสนุกสนาน และสรางความภาคภูมิใจในตนเองได นักเรียนทุกคนมี
โอกาสประสบความสําเร็จอยางเทาเทียมกัน ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะกับ 
นักเรียนที่เรียนออน ดังนั้นวิธีการเรียนรูปแบบนี้สามารถชวยแกปญหาดานสังคมใหกับนักเรียนได 
และเปนแนวทางในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป 
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การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL 
 
 เทคนิค KWDL ไดพัฒนาขึ้นจากเทคนิค KWL ของ Ogle ในป ค.ศ. 1986 และตอมาไดมี
การพัฒนาใหสมบูรณขึ้น โดย Carr และ Ogle ในปถัดมา (1987) โดยยังคงสาระเดิมไว แตเพิ่มการ
เขียนผังสัมพันธทางความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเรื่องที่อาน และมีการนําเสนอเรื่องจาก
ผังสัมพันธทางความหมาย เปนการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟง
และการอาน โดยมีวัตถุประสงคการสอนเพื่อการสอนภาษา แตสามารถนํามาประยุกตใชในการ
เรียนวิชาอื่นๆ ที่มีการอานเพื่อทําความเขาใจ เชน วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปน
ตน เพราะวาผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน 
ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจในตนเอง มีการจัดระบบขอมูล เพื่อการดึงมาใชภายหลังได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนในการฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียนสรุป และนําเสนอ 
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  K (What we know) นักเรียนรูอะไรบางในเรื่องที่จะเรียน หรือส่ิงที่โจทยบอกให
ทราบมีอะไรบาง 
 ขั้นที่ 2  W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
 ขั้นที่ 3  D (What we do to find out) นักเรียนจะตองทําอะไรบาง เพื่อหาคําตอบตามที่
โจทยตองการ 
 ขั้นที่ 4  L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 

ตอมา ชอวและคณะ (Shaw and others 1997) อาจารยมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ไดนําเทคนิค  KWDL มาใชสอนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทยกําหนดให และ
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL 

ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย เพื่อหาส่ิงที่ตองการรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
โจทย และหาความสัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีการในการแกโจทยปญหา 

ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทยปญหาใหอยู
ในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 

ขั้นตอนที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหาโดยให
ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยและสรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน 
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 วีรศักดิ์  เลิศโสภา  (2544 : 6)  ไดนําเทคนิค KWDL  มาใชในการสอนการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
กระบวนการแกโจทยปญหา  ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมโดยการนําเสนอสถานการณของ
โจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน โดยใชเทคนิคการสอน KWDL ในการสอนแกโจทย
ปญหา ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 

1. หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทย
กําหนด และส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL 

2. หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทยเพิ่มเติม นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อหาส่ิง
ที่ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย หาความสัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีการในการแกปญหา 

3. ดําเนินการแกโจทยปญหา นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหาโดยเขยีน
โจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบ และตรวจคําตอบ 

4. สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแก
โจทยปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา และสรุปเปน
ความรูที่ไดจากการเรียน 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล โดยครูสังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและ
แบบฝกหัด 

สุภาภรณ ทองใส (2548 : 13) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอนเรื่องโจทยปญหา
เศษสวน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 4 – 5 คน แบบคละความสามารถ 
มีการชวยเหลือกันและกันภายในกลุมใหงานประสบผลสําเร็จ  ประกอบดวย  5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม ครูและนักเรียนรวมกันเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ซ่ึง

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
1. ครูนําเสนอโจทยปญหา  ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด และส่ิงที่

โจทยตองการทราบ 
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนด และหา

แนวทางวิธีแกโจทยปญหา 
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3. ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา โดยเขียนประโยคสัญลักษณ หาคําตอบ
และตรวจสอบคําตอบที่ได 

4. ครูและนักเรียนสรุปการแกปญหา และอธิบายขั้นตอนการแกปญหา 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช โดยใหนักเรียนฝกปฏิบัติในบัตรกิจกรรม

ตามลําดับขั้น 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปรวมกัน สรุปโดยครูและนักเรียน  
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลรวมกัน โดยครูและนักเรียน 

 เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาตาม   
ขั้นตอนการสอน หาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน       
ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ เพื่อใหกลุมของตนประสบผลสําเร็จ 
 

เทคนิค  KWDL  ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ขั้นตอนของเทคนิค  KWDL   เปนการถามคําถามเพื่อใหคิดหาขอมูลของคําตอบตามที่

ตองการ  ในแตละขั้นจะชวยสงเสริมการอานมากขึ้น โดยเฉพาะการอานเชิงวิเคราะห  การนํา
กระบวนการหรือเทคนิค KWDL ไปใชในการสอนคณิตศาสตรเปนวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง     
โดยเฉพาะถาโจทยปญหาเปนปญหาของนักเรียนมากที่สุด ซ่ึงอาจเกิดจากการอานโจทยไมเขาใจ 
วิเคราะหโจทยไมเปน  เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งนอกจากการคิดคํานวณไมเปน   ดังนั้นทุก
ขั้นตอนครูจึงตองคอยแนะนํา  ช้ีแนะแนวทางใหนักเรียนไดคิดพิจารณาและวิเคราะหให      
หลากหลายมากที่สุด แตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใชเทคนิค KWDL รวมกับการรวมมือกัน
เรียนรู  นักเรียนที่เกงกวาก็จะสามารถชวยนักเรียนที่ออนกวาได การใชเทคนิค KWDL  ในการสอน
คณิตศาสตรครูตองเตรียมแผนผัง  KWDL  เชนเดียวกับเทคนิค  KWL  ในตอนเริ่มตนบทเรียนที่ครู
อธิบาย  โดยครูและนักเรียนรวมกันเรียนรูทําความเขาใจ  ซ่ึงตองมีแผนผัง  KWDL  ของตัวเองเพื่อ
เติมขอความดวยเชนกัน  แตควรใหใชรวมกัน 2 คน ตอ 1 ชุดจะเหมาะสมกวา เพราะมุงเพื่อสงเสริม
การทํางานรวมกันดวย 
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ตารางที่  9  ตัวอยางแผนผัง  KWDL  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร / 
มีวิธีการอยางไร 
ใชวิธีอะไรไดบาง 

D 
ดําเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 

1…………………….. 
2…………………….. 
3…………………….. 
4…………………….. 

1…………………….. 
2…………………….. 
3…………………….. 
4…………………….. 

แสดงวิธีทํา…………. 
วิธีที่  1 
วิธีที่  2 
วิธีที่  3 

คําตอบ……………… 
 
สรุปขั้นตอน 
……………………… 

 
การเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมควรวัดผลดวยแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบเพียงอยางเดียว ควรมีขอสอบใหแสดงวิธีทําดวย ซ่ึงจะเปนเครื่องยืนยันไดวานักเรียน    
เขาใจจริง  ไมไดคิดลอกคําตอบของเพื่อนหรือนําวิธีทําของเพื่อมาตอบ  ดังนั้นควรจะกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน  การแสดงวิธีทํา  การอธิบายวิธีทํา  ที่นอกเหนือจากคําตอบที่ถูกตอง  ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL,  KWDL  และ  KWL  plus  ในสาระวิชาอ่ืนๆ ควรมีการทดสอบใน
ดานความสามารถในการใชเทคนิคดังกลาวในการเรียนรูดวย  เชน  คําตอบหรือสาระในดานความรู
มีอะไรบาง  นักเรียนเขียนตอบมาไดครบถวนครอบคลุมหรือไม  มาก- นอยเพียงใด  เปนตน 

การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมสาระวิชาคณิตศาสตรนั้นควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดสามารถ
พัฒนาความรูความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
 2. การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่องและ
ลําดับขั้นของเนื้อหา (Content Hierarchy) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึง
ระดับชั้นของการเรียนรู (Learning Hierarchy)โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการศึกษาและแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่อง 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูที่งดงามและสมดุลทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive Domain) ดานทักษะ  
(Psychomotor  Domain) และดานเจตคติ (Affective  Domain)  กลาวคือ  ใหผูเรียนเปนผูมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอ
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คณิตศาสตร  ตระหนักในคุณคาคณิตศาสตร สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมี
คุณภาพ  ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆและเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 4.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน
รวมทั้งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทางคณิตศาสตรพื้นฐาน         
ที่สําคัญและจําเปนทั้งที่ควรใหการสนับสนุนใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีศักยภาพ 
 5. จัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ควรมีการประสาน     
ความรวมมือกับหนวยงาน และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร เชน สถานศกึษา  
โรงเรียน บาน สมาคม  ชมรม  ชุมนุม  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  สวนคณิตศาสตรสรางสรรค         
หองกิจกรรมคณิตศาสตรหรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร  มุมคณิตศาสตร  พอแม  ผูปกครอง  ครู  
อาจารย ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
ในการสอนตามลําดับขั้นของเทคนิค KWDL จะชวยใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาสามารถ
ดําเนินการวิเคราะหโจทย แกโจทยปญหาคณิตศาสตรได เนื่องจากมีการดําเนินการเปนลําดับขั้นที่
ชัดเจน และการจัดการเรียนรูเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลซึ่งผูวิจัยสังเคราะหขึ้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหา การทํางานรวม กัน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรยีน
คณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นนํา  ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน  แจงจุดประสงคการเรียนรู 
2.  ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหาโดยการอธิบาย  สาธิต  ยกตัวอยาง ใชส่ือใหสอดคลองกับ

เนื้อหาและแจกเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน  รวมกับเทคนิค  KWDL 
K  -  นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด 
W  - นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ / ปญหา 
D  -  นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา 
L  -  นักเรียนเสนอผลการแกโจทยปญหา 

3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม ครูใหนักเรียนแตละคนจับคูกันทําแบบฝกทักษะ 
และชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย  ถานักเรียนคนใดทําไมผาน  เพื่อนในกลุมชวยกันอธิบาย    

4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย  
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     4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะแลว ใหทําแบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 8 ขอ      
ถานักเรียนไดคะแนนรอยละ 75 ถือวาผานเกณฑ ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ 75  ใหเพื่อนอธิบาย  
แลวทําแบบทดสอบยอยชุด ข ตอไป  ถายังไมผาน ครูอธิบายอีกครั้ง 

     4.2 ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อกํากับ ถือวาเปนผูที่สามารถ
เรียนได โดยผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

 5. ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม  ครูทําการสรุปบทเรียนกับนักเรียน    
ทั้งชั้นเมื่อจบแตละหนวย และใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 1. งานวิจัยเก่ียวกับเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 

     อภิเชษฐ  วันทา  (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง         
การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม โดยใชวิธีการเรียนรูเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลและ
วิธีการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่ 
จํานวน 80 คน โรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ แบงเปนกลุม
ทดลอง 1 หอง โดยจัดการเรียนรูแบบเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล และกลุมควบคุม 1 หอง 
จัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. โดยแบงนักเรียนออกเปน 10 กลุม กลุมละ 4 คน แตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน มีขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสอน  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นฝกทักษะ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นทดสอบ   
หลังเรียน และขั้นตอนที่ 5  ขั้นวัดผลประเมินผล ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
กลุมสาระคณิตศาสตรของนักเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลสูงกวาวิธีการเรียนตามคูมือ 
สสวท. อยางมีนียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     วิเชียร  สิงหชัย  (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการใชวิธีเรียนเทคนิค              
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และศึกษา
ปฏิสัมพันธในการเรียนคณิตศาสตร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน 
ปการศึกษา 2541 โรงเรียนชุมชนบานหวยตม (ชัยวงษาอุปถัมภ) จังหวัดลําพูน โดยแบงเปนนกัเรยีน
กลุมเกง 5 คน กลุมปานกลาง 10 คน และกลุมออน 5 คน มีขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนํา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนบทเรียน  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกทักษะและการศึกษาเปนกลุม ขั้นตอนที่ 4          
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ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุป ผลการวิจัยพบวา 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน หลังการ
เรียนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 2) ปฏิสัมพันธในขณะเรียนคณิตศาสตรจากการเรียนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล พบวา นักเรียนกลุมเกง  กลุมปานกลาง และกลุมออน ใหความชวยเหลือมีการปฏิบัติและ
มีทัศนคติที่ดีกับเพื่อน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ตองทํางานแบบรวมมือกันเปนอยางดี 
      ไพโรจน  เบขุนทด  (2544 : 52)  ไดเปรียบเทียบผลการเรียนแบบรวมมือกัน 3 วิธี    
ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิชาคณิตศาสตรและความรวมมือในการทํางานกลุมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คือการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคกลุมเกมการแขงขัน เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลและเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  โดยใชเวลาในการสอน 4 สัปดาห 
สัปดาหละ  3  คาบ  รวม  12  คาบ  ในแตละกลุมมีแผนการสอนเปนแนวทางในการทําการทดลอง  
สําหรับการประเมินความรวมมือในการทํางานกลุมไดประเมินความรวมมือในการทํางานกลุม 
สัปดาหละ 1 คร้ัง  จํานวน 3  สัปดาห  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสอน  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นฝกทักษะ  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นทดสอบหลังเรียน และขั้นตอนที่ 5  
ขั้นประเมินผล  ผลการวิจัย พบวา  1) นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ เรียนเทคนิคกลุมเกม         
การแขงขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05  แตนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมแตกตางกันกับนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ และนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกับนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเทคนิคกลุมเกมการแขงขัน  2) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีเรียนกับระดับความสามารถทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่ระดับนัยสําคัญทาง  
สถิติ .05  และ 3) นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเกมการแขงขัน เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล และเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ มีความรวมมือในการทํางานกลุมไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ  .05 

     สาคร ปนแอ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เ ร่ืองสมการ ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 27 คน 
โรงเรียนวัดดอนตลุง  จังหวัดราชบุรี  กลุมทดลองไดรับการสอนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
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รายบุคคล  มีขั้นตอนการสอน  ดังนี้  ขั้นตอนที่  1 ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน  ขั้นตอนที่  2               
ขั้นฝกทักษะและการศึกษาเปนกลุม  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นประเมินผล การศึกษาเปนกลุมและการสอน
ในกลุมยอย  ขั้นตอนที่  4  ขั้นสรุป  ผลการวิจัยพบวา  1) ผลการเรียนรูเร่ืองสมการ หลังการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2)  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี  โดยพฤติกรรมการวางแผนและการตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกทุคนในกลุม  
มีการปฏิบัติมากที่สุด และ3) นักเรียนเห็นดวยตอวิธีการสอนในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา   
วิธีสอนนี้สามารถชวยฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถ
มากที่สุดและชวยทําใหวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ 
 

2. งานวิจัยเก่ียวกับเทคนิค KWDL 
     วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการใชเทคนิค       

การสอน KWDL ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัน แผนกประถมศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุม กลุมละ 50 คน ไดจากการ      
สุมอยางงาย กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชเทคนิค KWDL มีขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมโดยการนําเสนอสถานการณของโจทยปญหาหรือเกม
คณิตศาสตร ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน ใชเทคนิคการสอน KWDL ในการสอนแกโจทย
ปญหา ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย   2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย  
3) ดําเนินการแกโจทยปญหา  4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกทักษะ นักเรียนทํา
แบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร   ขั้นตอนที่  4  ขั้นวัดและประเมินผล  สังเกตการ             
รวมกิจกรรม  ตรวจผลงานกลุมและแบบฝกหัด  ผลการวิจัยพบวา  1) คะแนนเฉลี่ยการแก           
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิค 
KWDL สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิค KWDL 

     นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลการเรียนรู             
เร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWDL และตามแนว สสวท. และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL และตามแนว สสวท. กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ปการศึกษา 2547 จํานวน 34 คน โรงเรียนบานหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบง
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นักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 17 คน กลุมทดลองจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL มีขั้นตอนการ
สอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม  ซ่ึงประกอบดวย 2 
ขั้นตอน คือ 1)  ครูนําเสนอปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวครูและนักเรียนรวมกันแกปญหาโจทย
ตามแผนผัง KWDL 2) นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนํา  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกทักษะ
โดยอิสระเปนกลุมจากแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น  และกลุมควบคุมจัดการเรียนรูตามแนว สสวท. 
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL และตามแนว 
สสวท. แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL สูงกวาผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามแนว สสวท.           
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เห็นดวยในระดับมากตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 
เรียงตามลําดับ ดังนี้ (1) ดานประโยชนที่ไดจากการรวมกิจกรรม นักเรียนไดทํางานอยางเปนระบบ
และรอบคอบ  ฝกใหนัก เรี ยนเปนคนมีความรับผิดชอบและกล าแสดงออกมากยิ่ งขึ้น                      
(2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการ
เรียนรู และ (3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และไดวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด  และนักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอการจัดการเรียนรูตามแนว สสวท. 
เรียงตามลําดับดังนี้ (1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู  (2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาและไดแสดงความคิด เห็นร วมอภิปราย เพื่ อหาแนวทางในการแกปญหา  และ                       
(3) ดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม  นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนขั้นตอน
และไดรับประสบการณและความรูใหมๆ 

     น้ําทิพย ชังเกตุ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู                
เร่ืองโจทยปญหาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิค  STAD รวมกับเทคนิค KWDL ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD รวมกับ 
เทคนิค KWDL  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดีบอน ปการศึกษา 
2547 จํานวน 26 คน  กลุมทดลองไดรับการสอนโดยเทคนิค KWDL รวมกับเทคนิค STAD            
มีขั้นตอน การสอนดังนี้  ขั้นตอนที่ 1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู  ขั้นตอนที่ 2               
ขั้นนําเสนอบทเรียนทั้งชั้น  ใชเทคนิค KWDL  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นกิจกรรมกลุมยอย ใชแผนผัง 
KWDL ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปวัดและประเมินผล การทดสอบยอย ขั้นตอนที่ 5 ขั้นคิดคะแนนพัฒนา
รายบุคคลและกลุม  ขั้นตอนที่ 6  ขั้นยกยองใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา  
1) ผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL  หลังเรียน 
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สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2)พฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพรวม    
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDLโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เรียงตามลําดบั 
ดังนี้ (1) ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  (2) ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
(3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นอกจากนี้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนในกลุมชวยกันทํางานดี  มีการปรึกษาหารือในกลุม ทําให
สามารถทํางานไดรวดเร็วอยางเปนระบบ มีปฏิสัมพันธกันในกลุมเพิ่มขึ้น ไดเรียนรูบทบาทการเปน
สมาชิกกลุมที่ดี และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 
      สุภาภรณ  ทองใส (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณี  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณี กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 5/3  ปการศึกษา  2547 จํานวน  40 คน  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  กรุงเทพมหานคร             
กลุมทดลองไดรับการสอนโดยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณี  มีขั้นตอนการสอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นนํา ทบทวนบทเรียนโดยครู   ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสอนเนื้อหาใหม ครูและนักเรียน
รวมกันปฏิบัติกิจกรรม KWDL   ขั้นตอนที่ 3  ขั้นฝกทักษะและนําไปใช นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
กลุมฝกคิดแกปญหาโดยใช KWDL  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นสรุป  รวมกันสรุปโดยครูและนักเรียน  
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล โดยครูและนักเรียน ผลการวิจัยพบวา  1) ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรู    
ดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และ 2) นักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิด
ของวรรณี  เรียงตามลําดับดังนี้  (1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรม สนุกสนานและเรียนรูอยางมีความสุข (2) ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกจิกรรม 
นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น  
(3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนสามารถสรุปและนําเสนอการแกปญหาตามขั้นตอน 
KWDL รวมกับเพื่อนๆ ไดอยางเปนระบบ 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 สลาวิน และคณะ (Robert E. Slavin and others 1984 : 49-50) ทําการศึกษาผลการเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม   
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ซ่ึงสอนแบบปกติ  ของนักเรียนระดับเกรด 3-5 โรงเรียนในมลรัฐแมรี่แลนด 6 โรงเรียน จํานวน 18  
หองเรียน  กลุมตัวอยางจํานวน  506  คน  ทําการทดลองเปนเวลา  8  สัปดาห พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะการคํานวณของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .01 

โอทแมน  (Othman,  Norhayati  1997 : 50)  ไดศึกษาอิทธิพลของการเรียนคณิตศาสตร
ดวยวิธีสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ของนักเรียนระดับเกรด     
K–12 โดยใชการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของแกลส แนวคิดของวิลเล่ียม และแนวคิดของ 
ชมิดทและฮันเตอร เพื่อวิเคราะหขอคนพบจากงานวิจัยดานการสอนคณิตศาสตรที่ใชวิธีการเรียน
แบบรวมมือกับวิธีสอนแบบดั้งเดิม ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางการเรียน    
ตั้งแตป  1970 – 1992  จากแหลงขอมูล  ERIC  และ DAI  และวารสารการวิจัยทางดานคณิตศาสตร      
ผลการสังเคราะห พบวา การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกลุมเพื่อนชวยกันเรียนรูเปนวิธีสอนที่ดีที่สุด
สําหรับใชสอนนักเรียนที่มุงเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นและการเรียนรูโดยใชวิธีสอนเทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลคือวิธีสอนที่ดีที่สุดสําหรับใชสอนนักเรียนที่มุงเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ
ตอการเรียนใหสูงขึ้น 

 
สรุป 

 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู
อยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทาง
คณิตศาสตร  สามารถนําความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให        
ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดแกปญหาตามลําดับขั้นตอน   
จึงตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา และแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผล  
ดังนั้นการสอนใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหา ครูตองมีความเขาใจหลักการสอนคณิตศาสตร จึงจะ
สามารถพัฒนาการสอนคณิตศาสตร โดยเฉพาะการแกโจทยปญหา ซ่ึงเปนเรื่องที่ซับซอน            
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL เปนวิธีการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการแกโจทยปญหาที่เปนขั้นตอน
ชัดเจน ประกอบดวย  5  ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นนํา  2) ขั้นสอน ดวยเทคนิค KWDL 3) ขั้นฝกทักษะ
และการเรียนเปนกลุม  4) ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 5) ขั้นสรุป
บทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล 
รวมกับเทคนิค KWDL เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ประเภทการทดลอง     
ขั้นพื้นฐาน (Pre - Experimental Design) แผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design โดยมี   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ เปนหนวยวิเคราะห (Unit of  
Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การดําเนินการวิจัย     
วิธีและข้ันตอนการวิจัย แบบแผนการทดลอง ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
การรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื่อใหงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 - 5/5            
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 212  คน  จาก  5  หองเรียน โดยนักเรียนทั้ง  5  หองเรยีน
จะมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกันตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใกลเคียงกัน  
เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายในการจัดชั้นเรียนโดยใหแตละหองเรียนมีนักเรียนที่มีผลการเรียน
เกง  ปานกลาง  และออนคละกันในจํานวนที่เทาๆ กันทุกหองเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียน        
เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 42  คน ที่ไดจากการสุมหองเรียนอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ดวยวิธีการจับสลากหองเรียน โดยกลุมตัวอยางมีลักษณะเปนเอกพันธ คือมีผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง  ตารางที่ 38 หนา 379) 
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แผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทการทดลอง   
ขั้นพื้นฐาน (Pre - Experimental Design) แผนการวิจัย One - Group Pretest – Posttest Design     
(มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 144)  ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 
 
  T1  X  T2 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 
T1      แทน      การทดสอบกอนเรียน  
X       แทน      การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  

     รวมกับเทคนิค  KWDL 
T2      แทน      การทดสอบหลังเรียน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน

รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ประกอบดวยข้ันตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน         
ดวยเทคนิค KWDL  3) ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 4) ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและ
การสอนเปนกลุมยอย  5) ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม จํานวน 6  แผน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
แผนการจัดการเรียนรูที่  1       โจทยปญหาการบวก   3     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูที่  2       โจทยปญหาการลบ   3     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูที่  3       โจทยปญหาการคูณ   3     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูที่  4       โจทยปญหาการหาร   3     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูที่  5 - 6  โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 6     ช่ัวโมง 

             รวม    18   ช่ัวโมง 
 

2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 1 ฉบับ 
จํานวน 33 ขอ รวม 45 คะแนน โดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ขอ 1 – 30 เปนแบบปรนัยชนิด    
4 ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรม 
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การเรียนรูดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห สําหรับขอ     
31 – 33 เปนขอสอบแบบอัตนัย วัดความสามารถในการแกปญหา ขอละ 5 คะแนน จํานวน 3 ขอ
รวม 15 คะแนน 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ในดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความ
คิดเห็นเพื่อน ดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม สังเกต
พฤติกรรมความรวมมือการทํางานกลุม จํานวน 10 ขอ ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale) 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนแบบรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 1 ฉบับ มีจํานวน 10 ขอ แบงออกเปน 2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3  ประเด็น คือ  บรรยากาศในการเรียนรู  
กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิดปลายเปด สอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 
 
ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เปนการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยยึดความคิดรวบยอด หลักการ เนื้อหา จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู  6 แผน จํานวน 18 ช่ัวโมง              
มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1  ศึกษารายละเอียดหลักสูตร  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

1.2 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค               
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL   

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน       
รายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL  
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1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ตอผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข 

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร ดานภาษา และ
ดานการวัดผล จํานวน 3 คน (รายนามผูเชี่ยวชาญ ในภาคผนวก จ หนา 381) เพื่อตรวจความถูกตอง
และความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC.) ของ
ผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ที่ยอมรับได (รายละเอียดในภาคผนวก ง  ตารางที่  28  หนา  369)โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้  

+1   หมายถึง   แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
  0   หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงค 
                         ขอนั้นหรือไม 
 -1   หมายถึง   แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองตามจุดประสงค 
                         ขอนั้น 

1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูควบคุมวิทยานิพนธและ       
ผูเชี่ยวชาญ โดยเพิ่มกิจกรรมของครู แทรกขั้นตอนของการตรวจคําตอบทุกแผน แลวนํา 3 แผน    
ไปใช และปรับปรุงขอความในเนื้อหาใหสอดคลองกับเหตุการณในชีวิตประจําวันมากที่สุด 

1.7 สุมแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ไปทดลองสอน 3 แผน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1       
โจทยปญหาการบวก  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3โจทยปญหาการคูณ และแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 จํานวน  42  คน  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ   

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไปทดลองใชมาปรับปรุงแกไข โดยปรับเปลี่ยนเร่ือง
เวลาในการทําแบบฝกทักษะ แบบทดสอบยอย พรอมทั้งเพิ่มรูปภาพลงในแบบฝกทักษะและ     
แบบทดสอบยอย 

1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  
KWDL ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนกลุมทดลอง  ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่  3  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 

สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล   
รวมกับเทคนิค  KWDL 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร ดานภาษา 
และดานการวัดผล จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง 

แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไปทดลองใชมาปรับปรุงแกไข  
โดยปรับเรื่องเวลาในการทํากิจกรรม 

สุมแผนการจัดการเรียนรู 3 แผน ไปทดลองสอน 
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ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   จากงานวิจัยเร่ืองนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 10   วิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ 
เรียนรูชวงช้ันที่  2 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

จุดประสงค 
การเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่  
2. การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร 
      2.1 โจทยปญหา 
การบวก 
      2.2 โจทยปญหา 
การลบ 
      2.3 โจทยปญหา 
การคูณ 
      2.4 โจทยปญหา 
การหาร 
      2.5 โจทยปญหา
การบวก  ลบ   คูณ  
หารระคน 
 

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
จํ า น ว น แ ล ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ร ะ ห ว า ง ก า ร
ดําเนินการ    ตาง ๆ 
และสามารถใชการ
ดํา เนินการในการ
แกปญหาได 

ค 1.2.1 มีความคิด
รวบยอด เกี่ ยวกับ
ก ารบวก  การลบ 
การคูณ  และการ
ห า ร จํ า น ว น นั บ  
เศษสวน   ทศนิยม 
และรอยละ 
ค 1.2.2 บวก ลบ 
คูณ และหารจํานวน
นับ  ศูนย  เศษสวน 
และทศนิยมพรอม
ทั้ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได 
ค 1.2.3 อธิบายผลที่
ไดจากการบวก  
การลบ การคูณ  
และการหารจํานวน
นับ  ศูนย  เศษสวน 
และทศนิยม พรอม
ทั้งบอก
ความสัมพันธ
ระหวางการ
ดําเนินการของ
จํานวนตาง ๆ ได 

1.  เมื่อกําหนดโจทย
ก ารบวก  ลบ  คูณ 
ห า ร ร ะ ค น ใ ห  
สามารถหาคําตอบ
พรอมทั้งตระหนัก
ถึ ง ค ว า ม ส ม เ ห ตุ  
สมผลของคําตอบที่
ได  และแสดงวิธีทํา
ได 
2.  เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวก  การ
ลบ การคูณ และการ
หาร ให  สาม า รถ
วิเคราะหโจทยหา 
คําตอบ  และแสดง
วิ ธี ทํ า  พ ร อ ม ทั้ ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุ  สมผลของ
คําตอบที่ได 
 

นักเรียนสามารถ 
1.เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวกให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 
2.เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการลบให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 
3.เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการคูณให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 
4.เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการหารให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 
5. เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวก ลบ 
คูณ  หารระคนให 
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ประโยคสัญลักษณ 
แสดงวิธีทําและหา
คําตอบได 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 

หนวยการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ 
เรียนรูชวงช้ันที่  2 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

จุดประสงค 
การเรียนรู 

   3.  เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวก ลบ 
คูณ  หารระคนให  
สามารถวิ เคราะห
โจทย  หาคํ าตอบ  
แ ล ะ แสด ง วิ ธี ทํ า  
พรอมทั้งตระหนัก
ถึ ง ค ว า ม
สมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 

 

 

2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
      สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน     

1 ชุด คือ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 33 ขอ รวม 45 คะแนน แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ขอ 1 – 30 เกณฑการให

คะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห 

      ตอนที่ 2  แบบทดสอบแบบอัตนัย ขอที่ 31 – 33 วัดความสามารถในการแกปญหา 
จํานวน 3 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 15 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบ  
แบบแสดงวิธีทํา พัฒนามาจากคูมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร สถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2546 : 72)  เปนระดับดังนี้ 

5  คะแนน  หมายถึง  เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง และ
แสดง   วิธีทําที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 

4  คะแนน  หมายถึง  คําตอบถูกตอง  และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ 
3  คะแนน  หมายถึง  คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทําถูกตอง 
2  คะแนน  หมายถึง  คําตอบไมถูกตอง  มีการแสดงวิธีทําแตยังไมสมบูรณ 
1  คะแนน  หมายถึง  คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธีทําไมถูกตอง 

ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีดังนี้ 
2.1  ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  5 
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2.2  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2.3 วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใหครอบคลุม

สาระ เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
2.4  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยมี

แนวคิดสอดคลองกับมาตรฐานและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังนี้ 
ขอที่ 1 – 34 วัดผลการเรียนรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก กําหนดเกณฑการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน และ
ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 34 ขอ เพื่อประประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะไดขอสอบที่     
ถึงเกณฑตามที่ตองการครบ 30 ขอ 

ขอที่ 35 – 39 วัดความสามารถในการแกปญหา เปนแบบอัตนัยโดยใหนักเรียนแสดง
วิธีทําและอธิบายวิธีการแกปญหา พรอมทั้งหาคําตอบของโจทยปญหาที่กําหนดให จํานวน 5 ขอ 
ขอละ 5 คะแนน เพื่อประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะไดขอสอบที่ถึงเกณฑตามที่ตองการ   
ครบ 3 ขอ  

2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู 
เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตอผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ 
ปรับปรุงแกไข 

2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู ไปให
ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา  ดานภาษา  และดานการวัดผล จํานวน  3  คน ตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษาที่ใชและความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC.) แลวเลือกขอสอบที่
มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได   
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 177) 

+ 1    หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
0    หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

- 1    หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยใหปรับขอสอบ ตอนที่ 1 เปน 30 ขอ 
และตอนที่ 2 เปน 3 ขอ เพื่อความสะดวกในการหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบใหสอดคลองกับ
ระดับพฤติกรรมของแตละจุดประสงค 

2.7 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 42 คน โรงเรียนเทศบาล         
ศรีบุณยานุสสรณ 
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2.8  นําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ  ดังนี้ 
2.8.1 ตรวจสอบความความยากงาย คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ

ประเภทแบบทดสอบวัดความรู ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด โดยมีเกณฑความยากงาย
ระหวาง 0.20 – 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ  2547 : 188) ซ่ึงผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายอยู
ระหวาง 0.43 – 0.67 จํานวน 33 ขอ 

2.8.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก คือ การวัดตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ
ที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนไดโดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ  
2547 : 186) ซ่ึงผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.21 – 0.64 สําหรับขอสอบขอที่ 
7, 11, 22, 30, 37 และ 38 ที่ไมถึงเกณฑ ผูวิจัยจึงตัดทิ้ง (รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางที่ 24  
หนา 361) 

2.8.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่น คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีใหผล
การวัดคงที่ คงเสนคงวา สม่ําเสมอ โดยใชวิธีของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR-20 (มาเรียม       
นิลพันธุ  2547 : 182) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ขึ้นไป ผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ
จํานวน  30 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นขอ 1 – 30  
มีคาเทากับ 0.81 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 363) และขอท่ี 31 – 33 จํานวน 3 ขอ โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของ Cronbach (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 183) ผลการ  
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ขอที่ 31 –33 มีคาเทากับ 0.75  (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 363) 

2.9 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
มีขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที่  4   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 

ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย 

วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
แบบปรนัยจํานวน 34 ขอ  และแบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ 

เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู 
ไปใหผูเช่ียวชาญในดานเนื้อหา  ดานภาษา และดานการวัดผล 

จํานวน  3 คน ตรวจสอบความถูกตอง  แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC.) 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใช  เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  5/5  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 42  คน 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงาย ความเชื่อมั่น โดยใชสูตร  KR-20 
ของขอสอบขอที่ 1 –34 และขอที่ 35 – 39 ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) 

ของ Cronbach 
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ตารางวิเคราะหแบบทดสอบ 
   จากงานวิจัยเร่ืองนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 11   วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 
แบบทดสอบแบบปรนัย สาระ 

การเรียนรู 
จุดประสงค 
การเรียนรู ความรู 

ความจํา 
ความ 
เขาใจ 

การนํา 
ไปใช 

การ 
วิเคราะห 

การ 
สังเคราะห 

แบบทดสอบ
แบบอัตนัย รวม 

1.โจทยปญหา
การบวก 

1. เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวกให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 

1 1 3 1 - - 6 

2.โจทยปญหา 
การลบ 

2. เมื่อกําหนดโจทย
ป ญ ห า ก า ร ล บ ใ ห
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 

- 2 2 1 1 - 6 

3.โจทยปญหา
การคูณ 

3. เมื่อกําหนดโจทย
ป ญห า ก า ร คู ณ ให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 

1 1 2 1 1 1 7 

4.โจทยปญหา
การหาร 

4. เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการหารให
สามารถแสดงวิธีทํา
และหาคําตอบได 

- 2 2 1 1 1 7 

5. โจทยปญหา 
การบวก  ลบ 
คูณ หารระคน 

5. เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวก  ลบ 
คูณ  หารระคนให 
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
ประโยคสัญลักษณ 
แสดงวิธีทําและหา
คําตอบได 

1 2 1 1 1 1 7 

รวม 3 8 10 5 4 3 33 
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3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชหลักแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี    
(2547 : 37) ประเมินในดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อน       
ถาม – ตอบ  ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน ดานความใสใจตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  4  ระดับ  โดยกําหนดเกณฑ  ดังนี้ 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน   3 
ปฏิบัติบางครั้ง  (2-3  คร้ัง)  คาคะแนน   2 
ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง) คาคะแนน   1 
ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน   0 

โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่กําหนดแบบ
ประมาณคา โดยมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมเชิงนิมาน ดังนี้ 

1.00  -  1.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับนอย 
1.50  -  2.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง 
2.50  -  3.00 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จํานวน  10  ขอ  สรางตามลําดับดังนี้ 
3.1 ศึกษาเทคนิคและวิธีสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับความรวมมือ  

ในการทํางานกลุม 
3.2  ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม 
3.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน      

3 คน ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมของพฤติกรรม นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามีความสอดคลอง
กันในเกณฑที่ยอมรับได  (รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 30 หนา 373)  

3.4 ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมใหกระชับและ
เขาใจงายขึ้น ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
3.6 ผลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนมาวิเคราะหหา   

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม       
มีขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่  5   ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ

เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 1 ฉบับ        
แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียน
ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3  ประเด็น คือ  บรรยากาศในการเรียนรู  กิจกรรมการ
เรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  และเห็นดวยนอย 

     ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิดปลายเปด พรรณนาความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 

ศึกษาเทคนิคและวิธีสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับ 
ความรวมมือในการทํางานกลุม 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3  คน 
ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมของพฤติกรรม 

ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมตามคําแนะนํา 
ของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ผลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
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      ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   
มีดังนี้ 

4.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 

4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นและปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL  เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง
ดานเนื้อหาและภาษา นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC.) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณ
คาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 31 หนา 374) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้  

 +1     หมายถึง      แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอง 
                                ตามประเด็นขอนั้น 

0     หมายถึง      ไมแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอง 
                             ตามประเด็นขอนั้นหรือไม 

 -1     หมายถึง       แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นไมสอดคลอง 
                                 ตามประเด็นขอนั้น 

4.4  ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสอบถามความคิดเห็นใหกระชับและเขาใจงาย
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่ใหแตละขอสอดคลองกันในแตละประเด็น 

4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
4.6 ผลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่ไดเรียน เร่ือง    

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยตอนที่ 1 นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) และ  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยมาก  ระดับ 3 
เห็นดวยปานกลาง ระดับ 2 
เห็นดวยนอย  ระดับ 1 

โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นที่กําหนดแบบประมาณคา โดยมี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นเชิงนิมาน ดังนี้ 
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2.50  -  3.00  = เห็นดวยมาก 
1.50  -  2.49  = เห็นดวยปานกลาง 
1.00  -  1.49  = เห็นดวยนอย 

 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร มีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6   ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  
 
 
 
 
 
 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน 
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง 
ดานเนื้อหาและภาษา  และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC.) 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 3 คน 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําผลที่ไดโดย ตอนที่ 1 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และตอนที่ 2 มาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   
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การดําเนินการทดลอง 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1.  ขั้นกอนการทดลองสอน  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1  ช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค KWDL กับกลุมทดลอง เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูมากยิ่งขึ้นและสราง
ความคุนเคยกับนักเรียนกลุมทดลอง 

1.2 จัดกลุมนักเรียนในกลุมทดลองโดยพิจารณาจากคะแนนสอบวัดผลการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 แลวนํามาจัดกลุมเกง ปานกลาง ออนและทํา           
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู (Pretest) 

 การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม  แตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนเกง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน 

 การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม แตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนเกง 1 คน นักเรียนปานกลาง 3 คน และนักเรียนออน 1 คน 

2.  ขั้นทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองในกลุมทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรูที่

สรางขึ้น เพื่อไมใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู     
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิคKWDL ตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 6 แผน เปนระยะเวลา 18 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนและวิธีสอน
ตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนํา  ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหาโดยการอธิบาย สาธิต ยกตัวอยาง ใชส่ือการสอนให

สอดคลองกับเนื้อหา  และแจกเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน ดวยเทคนิค  KWDL 
K - ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการ

ทราบ โดยครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ 
W – ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อหาส่ิงที่โจทยตองการทราบและ

ความสัมพันธของโจทยที่กําหนดใหและหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่
เหมาะสม  ที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบ 

D - ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา โดยเขียนประโยคสัญลักษณ      
หาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบที่ได 
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L – ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหา และอธิบายข้ันตอนการ
แกปญหา 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม ครูใหนักเรียนแตละคนจับคูกันทําแบบ
ฝกทักษะ แลวชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย ถานักเรียน คนใดทําไมผาน เพื่อนในกลุมจะตอง
ชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอไป 

ขั้นที่ 4  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 
4.1  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะแลว ใหทําแบบทดสอบยอยชุด ก จํานวน 

8  ขอ  ถานักเรียนไดคะแนนรอยละ 75 ถือวาผานเกณฑ  ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ 75  ใหเพื่อน
อธิบาย  แลวทําแบบทดสอบยอยชุด ข ตอไป  ถายังไมผาน ครูอธิบายอีกครั้ง 

4.2 ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อกํากับ ถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนได โดยผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม  ครูทําการสรุปบทเรียนกับ
นักเรียนทั้งชั้นเมื่อจบแตละหนวย และใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

เกณฑการประเมินกลุมที่ไดรับการยกยอง 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน   จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน   จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

3.  ขั้นหลังทดลอง 
3.1 ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 

ทําการประเมินกลุมทดลอง และสรุปเปนรายแผนการจัดการเรียนรู 
3.2  ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดสอบหลังเรียน นําคะแนนที่ไดมา

วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
3.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ

เทคนิค KWDL  สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่  7  ขั้นตอนการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล  
                      รวมกับเทคนิค KWDL 
 

ขั้นสอน ดวยเทคนิค  KWDL 

ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 

ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
และการสอนเปนกลุมยอย 

ผานเกณฑ
ประเมิน 

ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยีย่ม 

เร่ิมตน 

ไมผาน 

ส้ินสุด 

ขั้นนํา  ทบทวนความรูเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 107

ในการดําเนินการทดลองครั้งนี้ กอนมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับเรียนรู เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
ระหวางการทดลองนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซ่ึงประเมินโดยครูและหัวหนากลุม  
ทําการประเมินกลุมทดลอง และหลังการสอนจบลงทําการทดสอบหลังเรียน(Posttest)โดยใช
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เพื่อวัดผลการเรียนรูและใช
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิ ธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เ ร่ือง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
 หลังการดําเนินการทดลองเรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบผลการทดสอบวัดผล
การเรียนรู พฤติกรรมการทํางานกลุม และความคิดเห็นที่มีตอการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู      
แลวนํามาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวย 
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร โดยใชสูตร  KR-20 สําหรับแบบทดสอบปรนัย และใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
∝ - Coefficient สําหรับแบบทดสอบอัตนัย 

2.  ศึกษาผลการเรียนรู  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบกอนเรียน (pretest) และ     

หลังเรียน  (posttest)  โดยการทดสอบคาที  (t – test) แบบ dependent 
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ

เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใชคาของเกณฑ  คือ 
  1.00  -  1.49 เห็นดวยนอย 
  1.50  -  2.49 เห็นดวยปานกลาง 
  2.50  -  3.00 เห็นดวยมาก 

5.ขอมูลจากการประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  1.00  -  1.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับนอย 
  1.50  -  2.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง 
  2.50  -  3.00 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้  ใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1.  สถิติพื้นฐาน 

         1.1  คาเฉลี่ย  (Mean) 

  X  = 
n
X∑  

 
เมื่อ X  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

               ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน จํานวนทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 

 
1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 

S.D. = ( )
1−
−∑

n
XX  

 
เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Σ แทน ผลรวมของคะแนนอันดับคุณภาพ 
X แทน คะแนนของอันดับคุณภาพที่เลือกตอบ 

   X  แทน คะแนนเฉลี่ยของอันดับคุณภาพ 
  n แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 

1.3  การทดสอบคาที  (t – test)  แบบ  dependent 
 

  t =  
( )[ ]1/22

−− ∑∑
∑

nDDn

D    ,  df  =  n - 1 

 
เมื่อ t แทน ผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 

    กอนทําการวิจัยและหลังทําการวิจัย 
∑D แทน ผลรวมของผลตางของคะแนน 
∑D2 แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนยกกําลังสอง 
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n แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
df แทน ขั้นแหงความเปนอิสระ 

 
2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ ที่ใชในการทดลอง ไดแก   

2.1 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง  
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 177) 
   IOC.   =  ΣR 
       n   

เมื่อ   IOC. แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
    ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     n แทน จาํนวนผูเชี่ยวชาญ 
 

2.2  การหาคาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบโดยใชเกณฑความยากงายระหวาง  
0.20 – 0.80  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 188)  

P = 
n
R  

เมื่อ      P          แทน      คาความยากงายของขอสอบแตละขอ 
              R         แทน      จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในแตละขอ 
              n         แทน      จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 
2.3  การหาคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบโดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก   

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 186)  
 
D =  Ru    -  Re  

            n 
            2 

  เมื่อ       D          แทน          คาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ 
               Ru         แทน          จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
               Re         แทน          จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
               n          แทน           จํานวนผูเขาสอบทั้งสองกลุม 
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2.4 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัยคํานวณจากสูตร KR-20 คูเดอร           
ริชารดสัน (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 182)  โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นระหวาง  0.70  ขึ้นไป 

 

rtt  =   
1−n

n

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 21

S
pq  

 
เมื่อ       rtt          แทน     ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

               n          แทน     จํานวนขอของแบบทดสอบ 
               S2         แทน    คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

            ∑pq     แทน    ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนตอบถูก 
    ในแตละขอและสัดสวนของคนตอบผิดในแตละขอ 

 
2.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา          

(α -  Coefficient)  ซ่ึงมีสูตรดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 183) 
 

   α     =       
1−n

n
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑2

2

1
t

i

s
s  

 
  เมื่อ        α        แทน        สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
                 n         แทน        จํานวนขอ 
                 S2

I       แทน        ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
                 S2

t       แทน        ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
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ตารางที่  12  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยาง 
เครื่องมือ /  

การวิเคราะหขอมูล 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู เรื่อง การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ของ
นัก เรี ยนที่สอนดวย วิธี
ส อ น แบบ ร ว ม มื อ กั น
เ รี ย น รู  เ ท ค นิ ค ก ลุ ม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับ เทคนิค  KWDL 
กอนและหลังเรียน 
 

- ทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน 
-  จัดการเรียนรูโดยใชการ
ส อน แบบ ร ว ม มื อ กั น
เ รี ย น รู  เ ท ค นิ ค ก ลุ ม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล  
รวมกับเทคนิค   KWDL 
ตามแผนการจัดการเรียนรู 
-  ทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู 

-  แผนการจัดการเรียนรูที่
ส อ น แบบ ร ว ม มื อ กั น
เ รี ย น รู  เ ท ค นิ ค ก ลุ ม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค  KWDL 
-แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนและหลังเรียน 
-  วิเคราะหขอมูลดวยคา
รอยละ(%),  คาเฉลี่ย 
( X ), สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบคาที (t – test) 
แบบ dependent 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม ข อ ง
นักเรียน  ที่สอนดวยวิธี
ส อ น แบบ ร ว ม มื อ กั น
เ รี ย น รู  เ ท ค นิ ค ก ลุ ม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค  KWDL 
 

-  สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียน 

-แบบสังเกตพฤติกรรม
ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม ข อ ง
นักเรียน 
- วิเคราะหขอมูลดวย
ค า เ ฉ ลี่ ย ( X ) , ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนัก เรี ยนที่ มี ต อ วิธี
ส อ น แบบ ร ว ม มื อ กั น
เ รี ย น รู  เ ท ค นิ ค ก ลุ ม  
ชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค  KWDL 

- สอบถามความคิดเห็น
ของนัก เรี ยนที่ มี ต อ วิธี
ส อ น แบบ ร ว ม มื อ กั น
เ รี ย น รู  เ ท ค นิ ค ก ลุ ม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค  KWDL 

- นัก เรี ยน ช้ัน
ป ร ะถมศึ ก ษ าป ที่  5/ 4 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยา
นุสสรณ  จํานวน  42  คน  
จาก  1  หองเรียน 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
- วิเคราะหขอมูลดวย
ค า เ ฉ ลี่ ย ( X ) , ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะหเนื้อหา 
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สรุป 
 

การวิจัย  เ ร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู  เ ร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร              
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แผนการ
วิจัยOne Group Pretest – Posttest Design กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5/4 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 42 คน ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนํา
ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ(%),  คาเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.), 
การทดสอบคาที (t – test) แบบ dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ  แบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผานการตรวจสอบของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/5  จํานวน 3 แผนการ
เรียนรู  แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 
จํานวน 42 คน ดวยการทดสอบกอนเรียน จากนั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู  ทําการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แลวจึงทดสอบหลังเรียน และสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอ
คําถามในการวิจัย ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กอนและหลัง
เรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
 ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
 สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมดีังนี ้
 
ตอนท่ี 1  เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กอนและหลังเรียนดวย 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู          
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังเรียนแตกตางกันหรือไม   
ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13   ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่สอนดวยวิธีสอน 
  แบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 

การทดสอบ จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย( X ) S.D. t - test Sig. 

กอนเรียน 42 45 16.79 3.82 
หลังเรียน 42 45 26.88 7.25 

-17.77 .000 

 

 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู เร่ือง       
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X  = 26.88,             
S.D. = 7.25)  สูงกวากอนเรียน  ( X   =  16.79,   S.D. = 3.82) 
 นอกจากนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคะแนนพัฒนาจากการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยจําแนกตามกลุมนักเรียน  ผลปรากฏดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14   คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจําแนกตามกลุมนักเรียน 

คะแนนกอนเรยีน 
(45  คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(45  คะแนน) กลุมนักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

X  S.D. X  S.D. 

คะแนน
พัฒนา รอยละ 

กลุมเกง 10 22.09 1.04 37.27 1.79 15.18 33.73 
กลุมปานกลาง 22 16.38 0.81 25.86 1.20 9.48 21.07 
กลุมออน 10 11.80 1.23 17.60 1.51 5.80 12.89 

 

 จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  กลุมเกงมีคะแนนพัฒนาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน เทากับ 15.18 คะแนน คิดเปนรอยละ 33.73
รองลงมา ไดแก กลุมปานกลาง มีคะแนนพัฒนาเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน เทากับ 9.48 
คะแนน คิดเปนรอยละ 21.07 และกลุมออนมีคะแนนพัฒนาเฉลี่ยหลังการเรียนต่ําสุด เทากับ 5.80 
คะแนน คิดเปนรอยละ 12.89 
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ตารางที่ 15  คะแนนพัฒนารายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอน 
แบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 

กลุม 
1.โจทย

ปญหาการ
บวก 

(30คะแนน) 

2.โจทย
ปญหาการ

ลบ 
(30คะแนน) 

3.โจทย
ปญหาการ

คูณ 
(30คะแนน) 

4.โจทย
ปญหาการ

หาร 
(30คะแนน) 

5.โจทย
ปญหาการ
บวก ลบ 
คูณ หาร
ระคน 

(30คะแนน) 

6.โจทย
ปญหาการ
บวก ลบ 
คูณ หาร
ระคน 

(30คะแนน) 

คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ยราย
กลุม 

ลําดับที ่

1 
30 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
22.50 
เกงมาก 

20 
เกงมาก 

20 
เกงมาก 

27.50 
ยอดเยี่ยม 23.33 1 

2 
30 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
22.50 
เกงมาก 

20 
เกงมาก 

20 
เกงมาก 

20 
เกงมาก 22.08 4 

3 
27.50 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
21.25 8 

4 
30 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 21.67 5 

5 
27.50 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
27.50 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 22.50 3 

6 
30 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
27.50 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 22.92 2 

7 
30 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 21.67 5 

8 
27.50 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
21.25 8 

9 
30 

ยอดเยี่ยม 
20 

เกงมาก 
18 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 21.33 7 

10 
24 

เกงมาก 
18 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 20.33 10 

คะแนนพัฒนา
เฉลี่ยรายแผน 28.65 19.80 20.30 20.75 20.75 20.75 21.83 - 

S.D. 2.01 0.63 1.32 2.37 2.37 2.37 - - 
ลําดับที ่ 1 6 5 2 2 2 - - 
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จากตารางที่ 15 พบวา คะแนนพัฒนารายกลุมเฉล ี่ยของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1           
มีคะแนนเฉล ี่ยมากที่สุด ( X  = 28.65) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 5  และแผนการจัดการเรียนรูที่ 6  ( X  = 20.75) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( X  = 20.30) 
และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( X  = 19.80) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม พบวา คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมที่ 1 มีคามากที่สุด ( X  = 
23.33)  รองลงมา คือ กลุมที่ 6 ( X  = 22.92)  กลุมที่ 5 ( X  = 22.50)  กลุมที่ 2 ( X  = 22.08)       
กลุมที่ 4 และกลุมที่ 7 ( X  = 21.67)  กลุมที่ 9 ( X  = 21.33)  กลุมที่ 3 และกลุมที่ 8 ( X  = 21.25)  
และกลุมที่ 10 ( X  = 20.33)  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16  คะแนนการทดสอบหลังเรียน เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  

 โดยแยกตามหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู 
จํานวน 
นักเรียน  คะแนนเต็ม X  S.D. 

คาเฉลี่ย 
รอยละ ลําดับที่ 

1. โจทยปญหาการบวก 42 6 5.07 0.89 84.50 1 
2. โจทยปญหาการลบ 42 6 4.48 1.22 74.67 2 
3. โจทยปญหาการคูณ 42 11 6.05 1.93 55.00 3 
4. โจทยปญหาการหาร 42 11 5.67 2.03 51.55 4 
5. โจทยปญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน 42 11 5.62 2.05 51.09 5 

  
จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทดสอบ    

หลังเรียน เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน เรื่องโจทย
ปญหาการบวก มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (84.50%) รองลงมาคือ โจทยปญหาการลบ (74.67%)  
โจทยปญหาการคูณ (55.00%) โจทยปญหาการหาร (51.55%) และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน มีคะแนนเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย (51.09%)  
 
ตอนท่ี 2  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 2  พฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับ
เทคนิค  KWDL  อยูในระดับใดและเปนอยางไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
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ตารางที่17 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประเมินโดยครู และหัวหนากลุม 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

ครู หัวหนากลุม ครู หัวหนากลุม พฤติกรรม 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกนั 
1.  แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.20 0.79 ปานกลาง 2.10 0.74 ปานกลาง 2.40 0.84 ปานกลาง 2.20 0.79 ปานกลาง 

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา 2.30 0.48 ปานกลาง 2.30 0.82 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 2.30 0.48 ปานกลาง 
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม 2.40 0.69 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 2.50 0.53 มาก 2.50 0.71 มาก 

เฉลี่ย 2.30 0.65 ปานกลาง 2.27 0.69 ปานกลาง 2.43 0.63 ปานกลาง 2.33 0.66 ปานกลาง 
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.40 0.84 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 2.50 0.71 มาก 2.40 0.52 ปานกลาง 

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.30 0.48 ปานกลาง 2.30 0.48 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 2.30 0.48 ปานกลาง 
เฉลี่ย 2.35 0.66 ปานกลาง 2.35 0.50 ปานกลาง 2.45 0.62 ปานกลาง 2.35 0.50 ปานกลาง 

การชวยเหลอื พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.40 0.52 ปานกลาง 2.20 0.79 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพือ่นคนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา 2.30 0.82 ปานกลาง 2.30 0.68 ปานกลาง 2.50 0.85 มาก 2.60 0.84 มาก 
8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน 2.20 0.79 ปานกลาง 2.10 0.32 ปานกลาง 2.40 0.52 ปานกลาง 2.30 0.68 ปานกลาง 

เฉลี่ย 2.30 0.71 ปานกลาง 2.20 0.60 ปานกลาง 2.43 0.63 ปานกลาง 2.43 0.68 ปานกลาง 
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกนั 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางด ี

2.50 0.85 มาก 2.60 0.52 มาก 2.50 0.85 มาก 2.60 0.69 มาก 

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก 2.30 0.68 ปานกลาง 2.30 0.68 ปานกลาง 2.30 0.68 ปานกลาง 2.40 0.69 ปานกลาง 
เฉลี่ย 2.40 0.77 ปานกลาง 2.45 0.60 ปานกลาง 2.40 0.77 ปานกลาง 2.50 0.69 มาก 

คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแตละแผน 2.33 0.69 ปานกลาง 2.30 0.61 ปานกลาง 2.43 0.65 ปานกลาง 2.40 0.64 ปานกลาง 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 

ครู หัวหนากลุม ครู หัวหนากลุม พฤติกรรม 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกนั 
1.  แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.50 0.53 มาก 2.20 0.79 ปานกลาง 2.50 0.53 มาก 2.30 0.82 ปานกลาง 

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา 2.40 0.84 ปานกลาง 2.30 0.48 ปานกลาง 2.50 0.53 มาก 2.40 0.69 ปานกลาง 
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม 2.50 0.71 มาก 2.80 0.42 มาก 2.60 0.52 มาก 2.70 0.48 มาก 

เฉลี่ย 2.47 0.69 ปานกลาง 2.43 0.56 ปานกลาง 2.53 0.53 มาก 2.47 0.66 ปานกลาง 
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.60 0.52 มาก 2.40 0.69 ปานกลาง 2.60 0.52 มาก 2.40 0.69 ปานกลาง 

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.40 0.52 ปานกลาง 2.40 0.69 ปานกลาง 2.50 0.53 มาก 2.50 0.71 มาก 
เฉลี่ย 2.50 0.52 มาก 2.40 0.69 ปานกลาง 2.55 0.53 มาก 2.45 0.70 ปานกลาง 

การชวยเหลอื พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.50 0.53 มาก 2.40 0.52 ปานกลาง 2.70 0.48 มาก 2.50 0.53 มาก 

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพือ่นคนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา 2.50 0.71 มาก 2.70 0.48 มาก 2.70 0.48 มาก 2.70 0.68 มาก 
8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน 2.40 0.70 ปานกลาง 2.40 0.84 ปานกลาง 2.50 0.53 มาก 2.50 0.53 มาก 

เฉลี่ย 2.46 0.65 ปานกลาง 2.50 0.61 มาก 2.63 0.50 มาก 2.57 0.58 มาก 
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกนั 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางด ี

2.50 0.85 มาก 2.60 0.69 มาก 2.80 0.42 มาก 2.60 0.69 มาก 

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก 2.50 0.71 มาก 2.50 0.53 มาก 2.60 0.52 มาก 2.60 0.52 มาก 
เฉลี่ย 2.50 0.78 มาก 2.55 0.61 มาก 2.70 0.47 มาก 2.60 0.61 มาก 

คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแตละแผน 2.48 0.66 ปานกลาง 2.47 0.61 ปานกลาง 2.60 0.51 มาก 2.52 0.63 มาก 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 

ครู หัวหนากลุม ครู หัวหนากลุม พฤติกรรม 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกนั 
1.  แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.60 0.69 มาก 2.60 0.52 มาก 2.70 0.48 มาก 2.60 0.52 มาก 

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา 2.50 0.53 มาก 2.50 0.71 มาก 2.70 0.48 มาก 2.50 0.71 มาก 
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม 2.80 0.42 มาก 2.70 0.48 มาก 2.80 0.42 มาก 2.70 0.48 มาก 

เฉลี่ย 2.63 0.55 มาก 2.60 0.57 มาก 2.73 0.46 มาก 2.60 0.57 มาก 
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.60 0.84 มาก 2.60 0.69 มาก 2.80 0.42 มาก 2.60 0.52 มาก 

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.60 0.52 มาก 2.60 0.69 มาก 2.70 0.48 มาก 2.60 0.52 มาก 
เฉลี่ย 2.60 0.68 มาก 2.60 0.69 มาก 2.75 0.45 มาก 2.60 0.52 มาก 

การชวยเหลอื พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.70 0.48 มาก 2.60 0.52 มาก 2.80 0.42 มาก 2.80 0.42 มาก 

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพือ่นคนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา 2.70 0.48 มาก 2.80 0.42 มาก 2.80 0.42 มาก 2.80 0.42 มาก 
8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน 2.70 0.48 มาก 2.60 0.52 มาก 2.80 0.42 มาก 2.70 0.48 มาก 

เฉลี่ย 2.70 0.48 มาก 2.67 0.49 มาก 2.80 0.42 มาก 2.77 0.44 มาก 
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกนั 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางด ี

2.90 0.32 มาก 2.80 0.42 มาก 2.90 0.32 มาก 2.80 0.42 มาก 

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก 2.70 0.68 มาก 2.80 0.42 มาก 2.70 0.48 มาก 2.80 0.42 มาก 
เฉลี่ย 2.80 0.50 มาก 2.80 0.42 มาก 2.80 0.40 มาก 2.80 0.42 มาก 

คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแตละแผน 2.68 0.54 มาก 2.66 0.54 มาก 2.77 0.43 มาก 2.69 0.49 มาก 
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ตารางที่ 17 (ตอ)  
สรุปแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 6 

ครู หัวหนากลุม พฤติกรรม 
x  S.D. ระดับ ลําดับที่ x  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกนั 
1.  แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.48 0.64 ปานกลาง 2 2.33 0.67 ปานกลาง 3 

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา 2.47 0.56 ปานกลาง 3 2.38 0.64 ปานกลาง 2 
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม 2.60 0.55 มาก 1 2.63 0.52 มาก 1 

เฉลี่ย 2.52 0.58 มาก 4 2.45 0.62 ปานกลาง 4 
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.58 0.64 มาก 1 2.47 0.61 ปานกลาง 1 

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.48 0.51 ปานกลาง 2 2.45 0.60 ปานกลาง 2 
เฉลี่ย 2.53 0.58 มาก 3 2.46 0.60 ปานกลาง 3 

การชวยเหลอื พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

2.58 0.49 มาก 1 2.48 0.55 ปานกลาง 2 

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพือ่นคนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา 2.58 0.63 มาก 1 2.65 0.59 มาก 1 
8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน 2.50 0.57 มาก 3 2.43 0.56 ปานกลาง 3 

เฉลี่ย 2.55 0.56 มาก 2 2.52 0.57 มาก 2 
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกนั 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางด ี

2.68 0.60 มาก 1 2.67 0.57 มาก 1 

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก 2.52 0.63 มาก 2 2.57 0.54 มาก 2 
เฉลี่ย 2.60 0.62 มาก 1 2.62 0.56 มาก 1 

คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.55 0.58 มาก - 2.51 0.59 มาก - 
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 จากตารางที่ 17 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL ซ่ึงประเมินโดยครู และหัวหนากลุม โดยภาพรวมของพฤติกรรมดานการยอมรับฟงความ
คิดเห็นกันและกัน  ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ  ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ 
สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน และดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน สามารถแสดงเปน
กราฟเสนไดดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8  ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 ประเมินโดยครู และหัวหนากลุม 
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ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5  ที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL     
ซ่ึงประเมินโดยครู  จากการสังเกตนักเรียนจํานวน 10 กลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 6 แผน โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมาก
ทุกดาน  โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
รวมกัน ( X = 2.60,  S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความ
คิดเห็นเพื่อน  ( X = 2.55,  S.D. = 0.56)  ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม-ตอบ ( X = 2.53,  
S.D. = 0.58)  และดานที่นักเรียนปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับความ       
คิดเห็นกันและกัน ( X = 2.52,  S.D. = 0.58) 
 เมื่อพิจารณาแตละดานเปนรายประเด็น พบวา ดานการยอมรับความคิดเห็นกันและกัน 
ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการสรุปเปนความ      
คิดเห็นของกลุม ( X = 2.60,  S.D. = 0.55)  และใชมติกลุมในการแกปญหามีคาเฉลี่ยการปฏิบัติมาก
เปนลําดับสุดทาย ( X = 2.47,  S.D. = 0.56) 
 ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ 
ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม ( X = 2.58,  S.D. = 0.64)  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย ( X = 2.48,  S.D. = 0.51) 
 ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน ประเด็นที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม ( X = 2.58,  S.D. = 0.49) และกลาวสนับสนุนความ
คิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา ( X = 2.58,  S.D. = 0.63) และมีการแบงปน
อุปกรณการเรียน มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย ( X = 2.50,  S.D. = 0.57) 
 ดานสุดทาย คือ ดานความใสใจ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ประเด็นที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี ( X = 2.68,  S.D. = 0.60)  และมีความสนใจ
เอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย ( X =2.52, S.D.=0.63) 
 จากการสรุปคาเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน แสดงถึงระดับการปฏิบัติ    
พฤติกรรมกลุมที่พัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรม
การทํางานกลุมในระดับมากมี 3 แผนการจัดการเรียนรู  เรียงตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 6 ( X = 2.77,  S.D. = 0.43)  ลําดับที่ 2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( X = 2.68,      
S.D. = 0.54) และลําดับสุดทาย คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ( X = 2.60,  S.D. = 0.51) 
 สําหรับแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมกลุมในระดับปานกลาง   
มี 3 แผนการจัดการเรียนรู เรียงตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( X = 2.48,  
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S.D. = 0.66)  ลําดับที่ 2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( X = 2.43,  S.D. = 0.65) และลําดับสุดทาย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ( X = 2.33,  S.D. = 0.69) 

ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ซ่ึงประเมินโดยหัวหนากลุม 
จํานวน 10 กลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผน โดยภาพรวม พบวา 
นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติอยู
ในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ( X =2.62,       S.D. = 0.56) 
รองลงมา คือ ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน ( X = 2.52,  S.D. = 
0.57) และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการสงเสริม
กระตุนใหเพื่อนถาม-ตอบ ( X = 2.46,  S.D. = 0.60) และดานการยอมรับความคิดเห็นกันและกัน 
( X = 2.45,  S.D. = 0.62) 
 เมื่อพิจารณาแตละดานเปนรายประเด็น พบวา ดานการยอมรับความคิดเห็นกันและกัน 
ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการสรุปเปนความ
คิดเห็นของกลุม ( X = 2.63,  S.D. = 0.52)  และแสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย ( X = 2.33,  S.D. = 0.67) 
 ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ พบวา ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ 
ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม ( X = 2.47,  S.D. = 0.61)  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย ( X = 2.45,  S.D. = 0.60) 
 ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน ประเด็นที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา ( X = 2.65,  
S.D. = 0.59) และมีการแบงปนอุปกรณการเรียน มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย ( X = 
2.43,  S.D. = 0.56) 
 ดานสุดทาย คือ ดานความใสใจ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ประเด็นที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี ( X = 2.67,  S.D. = 0.57)  และมีความสนใจ
เอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย ( X = 2.57,  S.D. = 
0.54) 
 จากการสรุปคาเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน แสดงถึงระดับการปฏิบัติ    
พฤติกรรมกลุมที่พัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรม
การทํางานกลุมในระดับมากมี 3 แผนการจัดการเรียนรู เรียงตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 6 ( X = 2.69,  S.D. = 0.49)  ลําดับที่ 2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( X = 2.66,      
S.D. = 0.54) และลําดับสุดทาย คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ( X = 2.52,  S.D. = 0.63) 
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 สําหรับแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมกลุมในระดับปานกลาง   
มี 3 แผนการจัดการเรียนรู เรียงตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( X = 2.47,  
S.D. = 0.61)  ลําดับที่ 2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( X = 2.40,  S.D. = 0.64) และลําดับสุดทาย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ( X = 2.30,  S.D. = 0.61) 
 
ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 3 นักเรียนมีความคิดเห็นระดับใด  
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL 
 ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียน ในดานบรรยากาศการเรียนรู   
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม  มีรายละเอียดดังตารางที่ 
18, 19, 20 และ 21 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 18  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

 เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL 
ความคิดเหน็ทีม่ีตอวิธีจัดการเรียนรู X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

1.  ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.70 0.50 เห็นดวยมาก 1 
2.  ดานการจดักิจกรรมการเรยีนรู 2.65 0.53 เห็นดวยมาก 3 
3.  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 2.69 0.51 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.68 0.51 เห็นดวยมาก - 
 

 จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL นักเรียนเห็นดวยอยูในระดบัมาก  
( X =  2.68,  S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ลําดับที่ 1 นักเรียนเห็นดวยมาก         
ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( X = 2.70, S.D. = 0.50) รองลงมานักเรียนเห็นดวยมากดานประโยชน   
ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม ( X =  2.69,  S.D. = 0.51) และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย  
คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X =  2.65,  S.D. = 0.53) 
 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียน ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู    
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL เมื่อพิจารณาเปนรายดาน                    
ดังรายละเอียดในตารางที่ 19, 20 และ 21 
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ตารางที่ 19  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือ 
 เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL  ดานบรรยากาศในการเรียนรู 

ดานบรรยากาศในการเรยีนรู X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
1. การเรียนรูแบบนี้ทําใหบรรยากาศใน  
หองเรียนอบอุนและนาเรียน 2.76 0.53 เห็นดวยมาก 2 

2. การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่  
ทําใหนักเรียนมีการชวยเหลือกันภายในกลุม 2.71 0.51 เห็นดวยมาก 4 

3. การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่  
สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม 2.52 0.59 เห็นดวยมาก 5 

4. การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่  
ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 2.79 0.42 เห็นดวยมาก 1 

5. การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่  
ทํ า ใ ห นั ก เ รี ย น ไ ด มี โ อ ก าสแลก เ ปลี่ ย น  
ความคิดเห็นรวมกัน 

2.74 0.45 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.70 0.50 เห็นดวยมาก - 
 
 จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ดานบรรยากาศในการเรียนรู    
โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ( X = 2.70,  S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ      
พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ  ขอท่ีนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ การเรียนรูแบบนี้
เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ( X = 2.79,  S.D. = 0.42) 
และลําดับสุดทาย คือ การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน  
ในกลุม ( X = 2.52,  S.D. = 0.59) 
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ตารางที่ 20  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ 
 เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
1. เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 2.64 0.53 เห็นดวยมาก 3 

2. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 2.67 0.53 เห็นดวยมาก 2 

3.เปนกิจกรรมที่ส ง เสริมความรวมมือใน  
การทํางานกลุม 2.60 0.54 เห็นดวยมาก 5 

4. เปนการสงเสริมในดานการคิดวิเคราะหเร่ือง
โจทยปญหามากขึ้น 2.74 0.50 เห็นดวยมาก 1 

5. นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมองใน  
การเรียนรูนี้ 2.62 0.54 เห็นดวยมาก 4 

รวม 2.65 0.53 เห็นดวยมาก - 
 

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยภาพรวม  นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ( X = 2.65,  S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ    
พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ  ขอท่ีนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เปนการสงเสริม
ในดานการคิดวิเคราะหเร่ืองโจทยปญหามากขึ้น ( X = 2.74, S.D. = 0.50) และลําดับสุดทาย คือ  
เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม ( X = 2.60,  S.D. = 0.54) 
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ตารางที่ 21  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ 
 เปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค  KWDL  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกจิกรรม X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
1. นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอน  
ในกิจกรรมนี้ 2.81 0.40 เห็นดวยมาก 1 

2. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือ
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 2.76 0.43 เห็นดวยมาก 2 

3. นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรม  
การเรียนรูไปใชเรียนในวิชาอ่ืนๆได 2.67 0.53 เห็นดวยมาก 3 

4. นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหาจาก
สภาพปญหาที่แทจริง 2.64 0.58 เห็นดวยมาก 4 

5. นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของ
คณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ 2.57 0.59 เห็นดวยมาก 5 

รวม 2.69 0.51 เห็นดวยมาก - 
 

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ดานประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดกิจกรรม โดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  ( X = 2.69,  S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ  ขอที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ 
นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอนในกิจกรรมนี้ ( X = 2.81,  S.D. = 0.40) และลําดับสุดทาย 
คือ     นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ ( X = 2.57,  S.D. = 
0.59) 
 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL 

จากขอคําถามปลายเปด ขอที่ 1 “นักเรียนคิดวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL  มีขอดีอยางไรบาง”  สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 22  ขอดีของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
 รวมกับเทคนิค KWDL 

ขอดี จํานวนนักเรียน รอยละ 
1. บรรยากาศเปนกันเองไมเครงเครียด 10 23.81 
2. มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม 13 30.95 
3. ฝกการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน 5 11.90 
4. ใชเหตุผลในการแกปญหา 6 14.29 
5. เปนนักวางแผนที่ดี 4 9.52 

 
จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL จากคําถามปลายเปด พบวา ขอดี
ของวิธีสอน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายใน
กลุม รอยละ 30.95  บรรยากาศเปนกันเองไมเครงเครียด รอยละ 23.18 ใชเหตุผลในการแกปญหา 
รอยละ 14.29 ฝกการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน รอยละ 11.90 และเปนนักวางแผนที่ดี  รอยละ 9.25 
ตามลําดับ 
 

จากขอคําถามปลายเปด ขอที่ 2 “นักเรียนมีขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL อยางไรบาง”  
สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 23  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 

ขอเสนอแนะ จํานวนนักเรียน รอยละ 
1. แบบฝกทักษะมีหลายขอ ควรลดจํานวนขอใหนอยลง 4 9.52 
2. ควรมีการทดลองเปลี่ยนกลุมของสมาชิกในกลุมดวย 5 11.92 
 
 จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL จากคําถามปลายเปด พบวา        
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ควรมีการ
ทดลองเปลี่ยนกลุมของสมาชิกในกลุมดวย รอยละ 11.92 และแบบฝกทักษะมีหลายขอ ควรลด
จํานวนขอใหนอยลง รอยละ 9.52  ตามลําดับ 
 
ขอสังเกต  การปฏิบัติกิจกรรมกลุมท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL 
 จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนทุกกลุมปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมอยูในเกณฑดี โดยนักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม  ผลงานสะอาดเรียบรอย 
ทํางานสงตรงตอเวลา นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทํางานไดถูกตองครบถวนทุกขั้นตอน 
สามารถนําเสนอผลงานเปนขั้นตอนและถูกตอง เหมาะสม ใหเหตุผลในการอธิบายไดดี 
 
ขอสังเกตที่ไดจากการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
 จากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ผูวิจัยพบขอสังเกตดังนี้ 

1.  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อนๆ มากขึ้นกวาเดิม 
2.  นักเรียนมีความสนุกสนานกับการคิดเลขเร็วและการรองเพลง 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาตามขั้นตอนไดชา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

 
สรุปผล  อภปิราย  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล 
รวมกับเทคนิค KWDL เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  ประเภทการทดลอง    
ขั้นพื้นฐาน (Pre - Experimental Design) แบบกลุมเดียวซ่ึงทําการทดสอบกอนและหลังเรียน     
(The - One Group Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงคการวิจัย (1) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลัง
เรียน (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL  (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล                
ศรีบุณยานุสสรณ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4  จํานวน 
42  คน ที่ไดจากการสุมหองเรียนอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ
เทคนิค KWDL ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 จํานวน     
6  แผน  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 1 ฉบับ โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และตอนที่ 2 เปนแบบ  
อัตนัย จํานวน 3 ขอ แบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.43 – 0.67 คาอํานาจจําแนก 
(D) ระหวาง 0.21 – 0.64 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 วิเคราะหขอมูลโดยการ
คํานวณคะแนนเปนคารอยละ (%) การหาคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)            
การทดสอบคาที (t–test) แบบ Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)   
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สรุปผลการวิจัย 
  
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล 
รวมกับเทคนิค KWDL มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยหลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนจดัการ
เรียนรู เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนโดยแยกแตละหนวย จํานวน 5 หนวย พบวา 
โจทยปญหาการบวก มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีคะแนน
เฉล่ียต่ําที่สุด 
 2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ซ่ึงประเมินโดยครูและหัวหนา
กลุม โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก โดยดานที่
นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและ   
ดานที่นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค  KWDL  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู  
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระและเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธที่ดี
กับเพื่อนในกลุม  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม  นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ 
นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอน และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ นักเรียนเห็นคุณคา
และประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียน
เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เปนการสงเสริมในดานการคิดวิเคราะหเร่ืองโจทยปญหามากขึ้น 
และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม    
ตามลําดับ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร            
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL สามารถนํามาสูการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL ผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลัง
เรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว       
โดยหลังการจัดการเรียนรูมีผลการเรียนสูงกวากอนจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอนดวย
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล เปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวคิดการรวมมือกันเรียนรู
กับการสอนเปนรายบุคคลเขาดวยกัน ซ่ึงจะเนนใหกลุมชวยพัฒนาสมาชิกของตนเองเปนรายบุคคล       
เปนวิธีการเรียนที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียนดวย
ตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะและสงเสริมความรวมมือกันภายในกลุม มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนและปฏิสัมพันธทางสังคม ระดมคิดแกปญหาตามลําดับขั้นตอน
ของเทคนิค KWDL โดยทั่วไปจะมีจํานวนสมาชิกกลุมละ 4-5 คน เปนนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน
ลักษณะที่ครูและนักเรียนมีกิจกรรมพรอมกัน โดยขณะครูกําลังสอนนักเรียนที่กําลังฝกทักษะ
เดียวกันจากกลุมตางๆ สมาชิกในกลุมคนอื่นๆ ที่เหลือก็จะทํางานในกลุมตนเองดวยการฝกทักษะ
ยอยทางคณิตศาสตรตามลําดับ ขณะที่กําลังทํางานในกลุมนั้นนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง   
จะชวยเหลือสมาชิกในกลุมดวยการตอบขอสงสัย อธิบายเนื้อหาและชวยตรวจสอบงานของกัน  
และกัน มีการวางแผนการเรียนรวมกัน ทําใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย 
และในการเรียนนี้กลุมออนและกลุมปานกลางจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนกลุมที่เรียนเกงหรือ
จากครู จึงทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี  (2545 : 263)         
ที่กลาววา วิธีการ เรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง    
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจาก
เพื่อนๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกันจนประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซ่ึงในการจัดการเรียนรูในแตละครั้งมีการแจงจุดประสงคการ
เรียนรู คะแนนฐานและการกําหนดเกณฑการประสบความสําเร็จใหนักเรียนทราบและเมื่อจัดการ
เรียนรูจบในแตละหนวยแลวจะมีการทดสอบยอยนักเรียนเปนรายบุคคล  เพื่อตรวจสอบ
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ความสามารถของนักเรียน คะแนนของแตละคนที่ไดจะสงผลตอคะแนนพัฒนาของกลุม ถ ากลุมใด
ทําคะแนนพัฒนาไดตามเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัลและคําชมเชย ชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น สอดคลองกับ ทอมสัน(Thomson 1987, อางถึงใน นาฏยา 
ปนอยู 2543 : 100 -101) ที่กลาววา การเสริมแรงทางบวกเปนไปตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ 
สกินเนอร (Skinner) ชวยสนับสนุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น ทําใหนักเรียน
มีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้นและสงผลถึงคะแนนพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชนี แกวทอง (2540 : 59) พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล สูงกวา
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย 
บุญทองโท (2540 : บทคัดยอ) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 

เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลใหผลการเรียนรู เ ร่ือง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คือการนําเทคนิค KWDL มาใชปฏิบัติในขณะดําเนินการ
สอนและรวมปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่เร่ิมตนโดยครูรวมกับนักเรียนทั้งชั้น ฝกคิดหาคําตอบ
ตามลําดับขั้นของ เทคนิค KWDL ซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนที่สงเสริมให
นักเรียนรวมกันคิดแกปญหาดวยการฝกอานโจทยอยางละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน 
ประกอบดวย ขั้นที่ 1  K : เรารูอะไร  (What  we  know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบางเปนการเตรียม
ความรูพื้นฐาน โดยนักเรียนแตละคนรวมกันอานโจทยปญหาและวิเคราะหรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
โจทยวามีขอมูลอะไรบาง เปนขอมูลเกี่ยวกับอะไร เพื่อนําไปใชแกปญหาในขั้นตอนตอไป ซึ่งครูจะ
ตั้งคําถามกระตุนความคิดของนักเรียน ใหนักเรียนไดตอบคําถามเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโจทยปญหา 
และอธิบายขอมูลเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 2 W : นักเรียนรวมกันวิเคราะหหาส่ิงที่
โจทยตองการทราบ (What we  want to know)  โดยนักเรียนจะรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอ
แนวทางในการแกโจทยปญหาดวยเหตุผลของแตละคน และนําวิธีที่แตละคนเสนอมาพิจารณาและ
ทดลองใชแกปญหา เพื่อตรวจสอบวาแตละวิธีใชไดผลเปนอยางไร วิธีการใดเหมาะสมที่สุดและดี
ที่สุด ในขั้นนี้นักเรียนแตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และโตแยงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนดวยเหตุผล เชื่อมโยงความรูที่ไดรับมาเพื่อนํามาใชแกปญหา ขั้นที่ 3 D : นักเรียนรวมกันแสดง
วิธีแกปญหาตามที่ไดเลือกไว (What we do) โดยเริ่มจากการเขียนประโยคสัญลักษณ เพื่อให
นักเรียนเห็นแนวทางในการคิดคํานวณวาจะตองคํานวณจํานวนใดกอน จากนั้นรวมกันแสดงวิธีทํา
เพื่อหาคําตอบตามที่โจทยตองการไปทีละขั้นตอน ในขั้นตอนนี้นักเรียนไดฝกการคํานวณ กลุมเกง
ไดชวยเหลือและอธิบายขั้นตอนและวิธีการแกปญหา โดยครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือกับนักเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134

ในการเขียนอธิบายวิธีการแกปญหาใหถูกตองชัดเจน  ขั้นที่ 4 L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ
ขั้นที่ 3 (What we learned) โดยตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลการแกปญหา อธิบายวิธี
แกปญหาทีละขั้นตอนใหเพื่อนๆและครูไดรับฟง ครูจะเปนผูคอยถามคําถามเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ เมื่อนักเรียนลังเลในการตอบคําถามหรือการนําเสนอ  ครูใหขอมูลยอนกลับใหนักเรียนตอบ
อยางมั่นใจ และรวมกันสรุปความรูและประโยชนที่ไดจากการเรียนรู  ในขั้นนี้เปนการฝกให
นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรูวิธีการแกปญหาที่หลากหลายจาก
กลุมเพื่อน สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนๆได ลําดับขั้นตอนของเทคนิค  KWDL      
มีกระบวนการคิดและรวมกันคิดทุกขั้นตอนภายในกลุม ทําใหนักเรียนทุกคนฝกคิดอยางเปนระบบ  
ฝกเขียนและมีการแขงขันระหวางกลุม  ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการทําคะแนนของตนเอง
เพิ่มขึ้นเพื่อใหคะแนนของกลุมเพิ่มขึ้น เพื่อเขาสูเกณฑที่ไดกําหนดไว   นักเรียนไดเรียนรูรวมกันใน
การแยกประเด็นโจทยปญหาออกเปนสวนๆ โดยการนําความรูเดิมที่ไดรับการฝกมากอนตาม
ประเด็นที่กําหนดมาให ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร จะมีวิธีการใดบางที่จะทําใหไดคําตอบมา 
เปนองคประกอบสําคัญของ KWDL ซ่ึงชี้ใหเห็นผลการเรียนรูหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน และ
การตั้งคําถามเพิ่มเติมของครู แตละขั้นของ  KWDL  ชวยกระตุนใหนักเรียนคิดหาคําตอบไดดียิ่งขึ้น  
สอดคลองกับ สุวร กาญจนมยูร (2543 : 49 - 50)  ที่กลาววา  เทคนิคการสอนคณิตศาสตรที่ควร
คํานึงถึง  ไดแก  เทคนิคการอานโจทย  เชน  ฝกการแบงโจทยออกเปนตอนๆ เทคนิคการใชคําถาม 
ครูจะตองฝกตนใหเปนคนถามเกง ถามถึงประเด็นสําคัญๆ ในแงมุมตางๆ การสรางบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีการชวยเหลือกันภายในกลุม รวมถึงการเปดโอกาสใหไดแสดงความ
คิดเห็น มีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหระดับการพัฒนาของกลุมไดลงมือปฏิบัติจริงเปน
ระบบ  นอกจากนั้น ประยูร อาษานาม (2537 : 48) กลาววา ครูควรสงเสริมใหนักเรียนคิดแกปญหา
หลายๆวิธี เพราะจะชวยใหนักเรียนมีความคิดกวางไกล อีกทั้งวิธีการตางๆเปนตัวเรา สรางความ
สนใจ และประสบการณหลายดานใหแกนักเรียน การสอนใหนักเรียนรูจักวิธีการแกปญหา            
มีประโยชนในการหาคําตอบ เพราะโจทยปญหาเดียวกันจะตองไดคําตอบเดียวเทานั้น  

เมื่อพิจารณาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจําแนกตามกลุมของ
นักเรียน พบวา นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน มีคะแนนพัฒนาที่แตกตางกัน       
โดยนักเรียนในกลุมเกงมีคะแนนพัฒนาสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคลนักเรียนจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะนักเรียนกลุมเกงจะชวยเหลือนักเรียน
กลุมปานกลางและนักเรียนกลุมออน  เมื่อนักเรียนกลุมออนไดรับความชวยเหลือจากนักเรียนกลุม
เกง แตยังไมเขาใจในบทเรียนก็จะขอความชวยเหลือจากนักเรียนกลุมปานกลาง จึงทําใหเขาใจ
บทเรียนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง (2545 : 110) และ จินตนา       
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เล็กลวน (2541 : 18)   ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา การใหนักเรียนชวยเหลือกันทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะ
ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและเขาใจสิ่งที่ตนเรียนรูอยางลึกซึ้ง นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบาย
บทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นและจดจําสิ่งที่ตนสอน สวนนักเรียนในกลุมออนมี
คะแนนพัฒนาต่ําที่สุด อาจเนื่องมาจากพื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตรเร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร  
อยูในเกณฑที่คอนขางต่ํา ทําใหไมสามารถเขาใจกระบวนการแกโจทยปญหา สอดคลองกับ อัจฉรา 
ไพจิตต (2542 : 105) กลาววา ความรูเดิมของนักเรียนเปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เพราะประสบการณเดิมหรือความรูเดิมที่ผูเรียนแตละคนมีมากอนที่จะเริ่มเรียน
เนื้อหาใหม ความรูพื้นฐานเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอยางยิ่ง 

นอกจากนี้เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลจะเนนการรวมมือกันเรียนรู ในขณะที่ทํา
แบบฝกทักษะจะมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยมีเปาหมายคือใหเพื่อนสมาชิกในกลุมไดเขาใจ
ถึงเนื้อหาที่เรียน พรอมที่จะทําแบบทดสอบยอยในแตละหนวยการเรียน เพื่อใหกลุมมีระดับ
ความสามารถสูงสุด โดยมีรางวัลเปนแรงจูงใจของกลุม ซ่ึงคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยใน
แตละหนวยการเรียนนี้ ไดมาจากการนําคะแนนของแตละคนในกลุมมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม 
ดังนั้นในขณะที่ทําแบบฝกทักษะซึ่งเปนขั้นที่นักเรียนสามารถชวยเหลือกันได สมาชิกในกลุม
จะตองชวยเหลือกันอยางเต็มที่ โดยเฉพาะนักเรียนกลุมออนจะไมถูกละเลย เพราะถือวาเปนบุคคล
หนึ่งที่สําคัญตอคะแนนเฉลี่ยของกลุม ในการรวมมือกันเรียนนี้จะชวยใหนักเรียนแตละคนเขาใจ
เนื้อหาและทําคะแนนเฉลี่ยไดดีกวาการเรียนแบบปกติที่ตางคนตางเรียนตามความสามารถ 

จากผลการวิจัยคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เมื่อแยกตามหนวยการเรียนรู พบวา หนวยการเรียนรูโจทยปญหาการบวก มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนโจทยปญหาขั้นตอนเดียว  เปนเรื่องที่นักเรียนเคยเรียน
มาแลวนักเรียนจึงมีพื้นฐานความรูเดิมและทักษะการคิดคํานวณดานการบวกดีกวาดานอื่นๆ ทําให
นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุดในเรื่องโจทยปญหาการบวก สอดคลองกับแนวคิดของชายแดม 
(Suydam 1989 : 58) ที่กลาววา นักเรียนสวนใหญจะทําโจทยปญหาไดถูกตอง เมื่อโจทยปญหานั้น
เปนโจทยปญหาขั้นตอนเดียว และมีขั้นตอนการคิดคํานวณเพียงชั้นเดียว  สอดคลองกับงานวิจัย
เกี่ยวกับวิธีสอนของ จินดา สุวพันธ (2533 : 21) ที่กลาววา  นักเรียนทําโจทยปญหาคณิตศาสตร    
ขั้นตอนเดียวไดดี โดยเรียงลําดับจากเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร  และหนวยการ
เรียนรูโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  มีคาเฉลี่ยของคะแนนต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เนื้อหาเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนยากและซับซอน ในโจทยปญหาขอหนึ่งเมื่อ
นํามาเขียนเปนประโยคสัญลักษณแลว จะมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร มากกวาหนึ่งเครื่องหมาย 
นักเรียนตองใชวิธีคิดมากกวาหนึ่งขั้นตอน และตองใชทักษะการคิดคํานวณทั้งสี่ดานมาผสมผสาน
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ในขอเดียวกัน ทําใหนักเรียนเกิดความสับสน รวมถึงการแปลความและการวิเคราะหเพื่อทําความ
เขาใจโจทยปญหาไมสามารถเชื่อมโยงความรูพื้นฐานเดิมกับโจทยปญหาที่ซับซอนได  นอกจากนี้
ในการฝกคิดการแกโจทยปญหาระคนที่มีขั้นตอนซับซอนกวาโจทยปญหาขั้นตอนเดียว นักเรียน
อาจมีเวลาและโอกาสในการฝกคิดในเรื่องดังกลาวนอยเกินไป  สงผลใหความสามารถในการ      
แกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีคะแนนต่ําที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ ชารลและ 
เลสเตอร (Charles and Lester 1982 : 10 -12, อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล 2544 : 31) ที่กลาววา 
ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความสามารถการแกปญหาคือ ทักษะการอานและทักษะการฟง เมื่อพบ
ปญหานักเรียนจะตองอานและทําความเขาใจกับปญหาที่ตองอาศัยองคความรู เกี่ยวกับศัพท          
บทนิยาม มโนมติ และขอเท็จจริงตางๆ ทางคณิตศาสตรเพื่อเชื่อมโยงกับปญหา 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ซ่ึงประเมินโดยครูและหัวหนากลุม ในภาพรวมพบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูตองอาศัยการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคนในกลุม นักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จ มีการชวยเหลือกันภายในกลุม   
อีกทั้งยังชวยสงเสริมทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน สอดคลองกับ
แนวคิดของสลาวิน (Slavin 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165) ไดกลาววา การใหผูเรียน
เรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 6 คน จะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนมากขึ้น สรางความมั่นใจในตนเอง และรูคุณคาของตนเองมากขึ้น     
มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ แตสมาชิกกลุมตองยอมรับและ
เห็นความสําคัญของผลงานกลุม สอดคลองกับแนวคิดของ นาฏยา ปนอยู (2543 : 25) ที่กลาววา  
การจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกที่มีระดับความสามารถทางการเรียน
แตกตางกัน โดยมีการทํางานกลุมรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในกลุม มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
สมาชิกจะตองทํางานกลุมอยางมีขั้นตอน โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อชวยใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของกลุม 

จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนโดยครูและหัวหนากลุม พบวา 
พฤติกรรมที่ครูและหัวหนากลุมพบการปฏิบัติที่สอดคลองกัน คือ ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
รวมกันและการชวยเหลือพูดใหกําลังใจ  พฤติกรรมที่ครูและหัวหนากลุมพบการปฏิบัติที่ไม
สอดคลองกัน คือ    การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ และการยอมรับฟงความคิดเห็นกัน
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และกัน ซ่ึงพฤติกรรมการทํางานกลุมดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานความใสใจ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสมาชิกทุกคนในกลุมมีเปาหมายรวมกัน นักเรียน
กลุมออนและกลุม ปานกลางจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนกลุมเกงโดยใชกระบวนการทํางาน
กลุมชวยในการทํางานเพื่อใหผลงานของกลุมมีประสิทธิภาพและบรรลุ เปาหมายของกลุม 
สอดคลองกับ จินตนา เล็กลวน (2541 : 18) ที่กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียน
ไดมีโอกาสไดเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันตองมีการทบทวน
กระบวนการทํางานของกลุมเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุม 

ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน พบการปฏิบัติเปน
ลําดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล มีการใหความรวมมือชวยเหลือ 
เห็นอกเห็นใจตอกัน มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและเพื่อน และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน        
จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนมีการปรึกษาหารือกัน กระตือรือรนในการทํางานรวมกัน      
ชวยอธิบายบทเรียนใหแกสมาชิกในกลุมที่ยังไมเขาใจ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองตอกลุม
และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม รวมทั้งการแสดงความหวงใย การสรางความสัมพันธ
และดูแลเพื่อนๆในกลุม 

พฤติกรรมดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ จากการสังเกตพบวา         
ในชั่วโมงแรกๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีการปรึกษาหารือและมีสวนรวมในกลุม
ไมมากนัก แตในชั่วโมงตอๆ มานักเรียนเริ่มปรับตัวไดดีขึ้น มองเห็นมองเห็นแนวทางที่จะทําให
กลุมของตนเองประสบผลสําเร็จ ทําใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรม ปรึกษาหารือ ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน มีสวนรวมและสรางความสัมพันธกับเพื่อนๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะคะแนนจากการ
ทดสอบยอยในแตละหนวยการเรียนรูที่นักเรียนทําไดจะนํามาพิจารณาเปน 2 สวน คือ คะแนน
รายบุคคลและคะแนนของกลุม  หากกลุมใดไดคะแนนถึงตําแหนงกลุมยอดเยี่ยม จะไดรับการ
เสริมแรงในรูปรางวัล การเรียนในลักษณะนี้จะเปนการชวยใหนักเรียนทุกระดับความสามารถ
ทางการเรียนพยายามที่จะทําคะแนนใหสูงสุดตามความสามารถของตนเอง โดยนักเรียนชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน นักเรียนที่เกงจะชวยอธิบายหรือทบทวนบทเรียนตางๆ ใหแกเพื่อนๆ จนเขาใจเนื้อหา
เปนอยางดี  สวนนักเรียนที่ออนก็พยายามขวนขวาย ตั้งใจเรียนดวยความรูสึกที่วาทุกคนมีสวนรวม
ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จไดพอกัน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมมาก
ขึ้น มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ซ่ึงทําใหเกิดการประสานสัมพันธกันภายในกลุมและระหวาง
กลุมเปนอยางดี 

สําหรับดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย  คือ  ดานการยอมรับฟง         
ความคิดเห็นกันและกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการจัดกลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 138

กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล แตละกลุมจะมีนักเรียนที่คละความสามารถ คือ มีทั้งนักเรียนเกง    
ปานกลาง และออน อีกทั้งยังมีทั้งเพศชายและเพศหญิง ในชวงแรกเริ่มของการเรียนนักเรียนชายใน
กลุมบางคนยังไมยอมรับความสามารถของนักเรียนหญิงมากนัก นักเรียนกลุมเกงไมชวยเหลือเพื่อน
ในกลุม นักเรียนออนไมสอบถามเพื่อนเมื่อไมเขาใจในบทเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียน
เคยชินกับการเรียนการสอนแบบปกติที่เคยเรียนมา ในการปฏิบัติกิจกรรมบางครั้งนักเรียนเกงจะมี
ความมั่นใจในตนเองสูง ไมคอยยอมรับฟงเพื่อนที่ออนกวา แตเมื่อนักเรียนเห็นถึงผลงานของกลุมที่
เกิดจากความไมรวมมือกัน นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของเพื่อนทุกคนในกลุมมากขึ้น 
สอดคลองกับ ศรีเรือน แกวกังวาล (2545 : 264) ที่กลาววา นักเรียนในวัยนี้เปนวัยที่อยากใหมี
ผูสนใจรวมกิจกรรมกับตน ตนไดมีโอกาสรวมและรับรูในกิจกรรมของผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนนั้นมี
เจาของและเปนเจาของ มีความรูสึกวามีเพื่อนรวมทุกขรวมสุขกับเรา และยังทําใหเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจและพอใจ เกิดแรงจูงใจที่จะชวยกลุมตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ สาคร ปนแอ (2547 : 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองสมการ ดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กัน แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา 
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซึ่งประเมินโดยครู หัวหนากลุม และนักเรียนโดยภาพรวมอยู
ในระดับดี 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL  ในภาพรวมนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ ผลปรากฏ
ดังนี้ 

3.1  ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ การจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและรวมกันคิดรวมกันทํา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ชวยใหนักเรียนมี
แหลงความรูที่หลากหลายมากขึ้นกวาการที่รับความรูจากครูเพียงอยางเดียว อีกประการหนึ่งวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เนื้อหาคอนขางยาก มีลักษณะเปนนามธรรม การเรียนโดยรวมมือกันทําให
นักเรียนมีแหลงความรูที่มีคามากขึ้น เพราะนักเรียนที่อยูในวัยเดียวกันจะเขาใจกันงาย มีความเปน
กันเอง กลาที่จะซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงสอดคลองกับ รุง แกวแดง (2541 : 29)    
ไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมหลากหลาย สนุกสนาน จะทําให
นักเรียนเกิดความสนใจและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนชอบการ
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ทํางานกลุมเพราะไดทํากิจกรรมตางๆ ไดปรึกษาหารือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะเพื่อนรวมวัยชวยสรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุม สรางความคุนเคย ยอมรับซึ่งกันและกัน 
เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน และประเด็นที่นักเรียน
เห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธทีด่ี
กับเพื่อนในกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในชวงแรกของการเรียน นักเรียนบางคนรีบลงมือทํางาน    
ไมปรึกษาซักถามกัน  นักเรียนที่เรียนเกงไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม นักเรียนที่เรียนออนทําแบบฝก
ทักษะไมได ทํางานชาไมทันเพื่อน และไมกลาซักถามเพื่อน อาจเปนเพราะนักเรียนเคยชินกับการ
เรียนแบบเดิม ผูวิจัยจึงเนนย้ําเรื่องการทํางานรวมกันและความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน            
โดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองทํางานกลุมอยางมีขั้นตอน เพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของกลุม การปฏิบัติกิจกรรมรวมกันชวยใหนักเรียนเขาใจใสใจ
ผูอ่ืน เห็นความแตกตางระหวางตนและเพื่อน ทําใหรูจักนิสัยและความสามารถเฉพาะของแตละ
บุคคล สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545 : 263) ที่กลาววา วิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเอง และ
ดวยความรวมมือ และความชวยเหลือจากเพื่อนๆ รวมท้ังไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ             
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกันทุกคน 

3.2  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ  นักเรียนไดฝกการคิดที่เปน
ลําดับขั้นตอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนําเทคนิค KWDL มาใชปฏิบัติในขณะดําเนินการสอนและ
รวมปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนมีขั้นตอนในการแกปญหาที่ชัดเจน ทําใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ เปนขั้นตอน ทําใหเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน จึงสามารถวางแผนแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน  ทําให
การเรียนวิชาคณิตศาสตรนาสนใจและไมนาเบื่อ  และประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับ
สุดทาย คือ นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะนักเรียนบางคนยังขาดความเอาใจใสในการเรียน มักจะแสดงพฤติกรรมรบกวนเพื่อน จากการ
สังเกตพบวา นักเรียนชายคนหนึ่งที่เรียนออนขาดความเอาใจใสในการเรียน ชอบพูดคุย พยายาม
ชักชวนเพื่อนพูดคุยและเลนดวย ทําใหเพื่อนขาดความเอาใจในการเรียนไปดวยบางครั้ง ซ่ึงเปน
ผลเสียตอการเรียนภายในกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนปรับตัวไมไดและรูสึกวาตนเองถูก
ทอดทิ้ง ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ผูวิจัยไดแนะนําใหสมาชิกภายในกลุมคอยดูแลใหคําแนะนํา ซ่ึงทําให
นักเรียนสามารถปรับตัวได  โดยเรียนรวมกับเพื่อนสมาชิกภายในกลุมได  สอดคลองกับ               
บุญทัน อยูชมบุญ  (2529 : 84) ที่กลาววา ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนจะตองใกลชิดกัน   
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ครูตองคอยวิเคราะหปญหา ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจผูเรียนสามารถคนควาไดดวยตนเอง  
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา การแนะนําใหกําลังใจจะตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ ไมควรรอใหปญหา
เกิดขึ้นกอน และการใหกําลังใจทําใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

3.3  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็นพบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เปนการสงเสริมในดานการคิด
วิเคราะหเร่ืองโจทยปญหามากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ
เทคนิค KWDL มีขั้นตอนในการแกปญหาที่ชัดเจน ทําใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
เปนขั้นตอน ทําใหเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน จึงสามารถวางแผนแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน  ทําใหการเรียน
วิชาคณิตศาสตรนาสนใจและไมนาเบื่อ สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2541 : 29)   เสนอแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอนการเรียนรูวาควรสงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียนโดยใช
กิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น สอดคลองกับแนวคิดของ     
สลาวิน (Slavin 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165) ไดเสนอแนะไววา การใหผูเรียนเรียน
เปนกลุมๆ ละ    4 – 6 คน จะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนมากขึ้น สรางความมั่นใจในตนเอง และรูคุณคาของตนเองมากขึ้น     
มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ แตสมาชิกกลุมตองยอมรับและ
เห็นความสําคัญของผลงานกลุม สอดคลองกับ โกวิทย ศิลาเณร (2547 : 90) ที่กลาววา การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูเปนการเรียนที่ตองมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนในกลุม
ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทุกคนตองมีการอภิปราย ซักถาม ทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีมากขึ้น  และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ เปนกิจกรรมที่
สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกลุมในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
นําคะแนนวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ปการศึกษา 2548 ของกลุมทดลองมาพิจารณาในการ
จัดกลุมที่คละความสามารถทางการเรียน โดยแตละกลุมมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ซ่ึงการจัดกลุมแบบนี้เปนการจัดกลุมที่แตกตางจาก
กลุมแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ทําใหในชวงแรกนักเรียนชายในกลุมบางคนไมยอมรับความสามารถ
ของนักเรียนหญิง นักเรียนที่เรียนเกงไมยอมรับความสามารถของนักเรียนปานกลางและออน       
ไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม นักเรียนที่เรียนออนไมกลาสอบถามเพื่อนเมื่อไมเขาใจในบทเรียน มีการ
แกไขปญหารวมกันนอย ซ่ึงสงผลใหกลุมของตนไมประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยจึงไดเนนย้ําใหเขาใจถึง
หลักการ จุดมุงหมายของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงเปนการยึดถือความสําเร็จของกลุม   
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เปนหลัก สมาชิกทุกคนในกลุมมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมเทาๆกัน นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง  นักเรียนเกงกับนักเรียนออนในกลุมจึงมีการยอมรับในความสามารถของกันและกัน 
มีการปรึกษาหารือกัน แกไขปญหาและชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากขึ้น เพื่อใหกลุมประสบผลสําเร็จ
สูงสุด 

จากการสอบถามขอดีในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชคําถามปลายเปด       
ผลการวิจัย พบวา ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด คือ มีการชวยเหลือ     
ซ่ึงกันและกันภายในกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอนดวยเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลเปน
วิธีการที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ และการสอนเปนรายบุคคลเขาดวยกัน กิจกรรม
การเรียนการสอนสวนมากเนนใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองตามความสามารถและสงเสริม
ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุมยอย มีการชวยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนวิธีการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเกิดการเรียนรูสภาพอารมณ 
จิตใจของกันและกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และยังชวยเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนใหดีขึ้น 
ลดความตึงเครียด เกิดความสนุกสนาน และสรางความภาคภูมิใจในตนเองได นักเรียนทุกคนมี
โอกาสประสบความสําเร็จอยางเทาเทียมกัน ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะกับ
นักเรียนที่เรียนออน สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2541 : 29) ไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนควรมีกิจกรรมหลากหลาย สนุกสนาน จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและเปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนชอบการทํางานกลุมเพราะไดทํากิจกรรมตางๆ ได
ปรึกษาหารือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพื่อนรวมวัยชวยสรางความสัมพันธ  
ที่ดีภายในกลุม สรางความคุนเคย ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและ
ทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน จึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอน เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ
เทคนิค KWDL ผลการวิจัย พบวา ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด คือ   
ควรมีการทดลองเปลี่ยนกลุมสมาชิกในกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนในวัยนี้เปนวัยที่อยากใหมี
ความสนใจรวมกิจกรรมกับตน และตนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมกับเพื่อนกลุมอ่ืน เชื่อมั่นใน
ความสามารถของเพื่อน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2537 : 5-7) ที่กลาววา องคประกอบดาน
บทบาทสมาชิกของกลุม ในการทํางานเปนกลุมตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากสมาชิกกลุม     
ทุกคนเปนสําคัญหากสมาชิกกลุมทุกคนตระหนักในความสําคัญของตนเองและพยายามปฏิบัติตน
ในการทํางาน  ในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุม การดําเนินงานของกลุมก็จะสามารถประสบผลสําเร็จ
ไดอยางรวดเร็ว 
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 อาจกลาวไดวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค KWDL เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน
ไดเรียนรวมกัน โดยเนนกระบวนการกลุม ทําใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดมีโอกาสในการเรียนรู
วิธีการทํางานกลุมรวมกัน แกไขปญหารวมกันตามลําดับขั้นตอน ปรึกษาหารือกัน รูจักรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมรับในความสามารถของผูอ่ืน จึงเปนบรรยากาศที่
เอื้อตอนักเรียนทุกระดับความสามารถที่จะไดพัฒนาตนเองในการเรียนรูใหมากขึ้น อีกทั้งยังชวย   
ฝกทักษะทางสังคมใหกับนักเรียนและจะเปนประโยชนตอนักเรียนเมื่อกาวเขาสูสังคมของการ     
อยูรวมกับผูอ่ืน 
 

ขอเสนอแนะ 
  

จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะ     
นําเสนอ ขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากผลการวิจัยพบวาคะแนนหลังการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL สูงกวากอนการเรียน แสดงใหเห็นวาวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL  สามารถพัฒนา
ผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น  ครูจึงควรนําวิธีการสอนดังกลาวไปใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ หรืออาจนําไปใชกับการบูรณาการระหวางสาระ    
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาดานคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 2.  จากผลการวิจัยพบวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบเรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน มีคะแนนต่ําที่สุด  ดังนั้น  ครูควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการทําแบบฝก
ทักษะเพิ่มขึ้นใหมากกวาเนื้อหาอื่น  และควรใหเวลาในการทําแบบฝกทักษะอยางพอเพียง เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดียิ่งขึ้น  
 3.  จากการสังเกตพฤติกรรมขณะทําการทดลอง พบวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL นักเรียนมีความสนใจและไดรับความ
สนุกสนานกับการเรียนรู แตนักเรียนยังขาดทักษะการแกปญหา การคิดวิเคราะห การรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการแกปญหา นักเรียนที่เรียนปานกลางและออนยังไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น 
ขาดความมั่นใจใจตนเอง ดังนั้นครูผูสอนควรฝกทักษะการคิดวิเคราะห การอภิปรายนําเสนอทักษะ
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กระบวนการทํางานเปนกลุม บทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม เพื่อใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางสูงสุด 
 4.  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนกลุมออนมีคะแนนพัฒนานอยที่สุด ดังนั้น
ครูผูสอนควรจัดเวลาในการสอนเปนรายบุคคลสําหรับแกไขขอบกพรองของนักเรียนในกลุมนี้  
โดยการปรับกิจกรรมและแบบฝกทักษะใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร         
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL  กับวิธีการเรียนรูอ่ืนๆ  เชน  การสอนแบบ Missouri รวมกับเทคนิค KWDL  การสอนแบบ 
STAD รวมกับเทคนิค KWDL  การสอนแบบ TGT รวมกับเทคนิค KWDL  เปนตน 
 2.  ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL กับชวงชั้นอื่นๆ เชน ชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
และชวงชั้นที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) และในหนวยอ่ืนๆ 
 3. ควรศึกษาผลการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน 
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL โดยเปรียบเทียบระหวางการ
เปลี่ยนหัวหนากลุม กับการไมเปลี่ยนหัวหนากลุม และการเปลี่ยนสมาชิกกลุม 
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ปที่  4  โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL.” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 
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นิรันดร  แสงกุหลาบ. “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาทศนิยมและรอยละ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตาม
แนว สสวท.”  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

บุญทัน  อยูชมบุญ.  พฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :     
โอเดียนสโตร,  2529. 

ประยูร  อาษานาม. การเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพประกายพรึก, 2537. 

ปรีชา  เนาวเย็นผล. “กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปด.” 
วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 

ปานทอง  กุลนาถศิริ.  “Meeting  NCTM  Standards.”  วารสารคณิตศาสตร 41, 470 (พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  2540) : 15. 

พัชนี  แกวทอง.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบ TAI กับคูมือครู.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  
2540. 

ไพโรจน  เบขุนทด.  “ผลการเรียนแบบรวมมือ 3 วิธี ที่มีตอผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรและความ
รวมมือในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2.”  วิทยานิพนธปริญญา       
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2544. 

มาเรียม  นิลพันธุ.  “วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.”  เอกสารประกอบการสอน    
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร,  2547. 

ยุพิน  พิพิธกุล.  การเรียนการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด,  2539. 
ยุรวัฒน  คลายมงคล.  “การศึกษากระบวนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
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ราตรี  รุงทวีชัย.  คณิตศาสตรหลายกลยุทธ  กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  
ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู,  
2544. 

“รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2547.” ม.ป.ท., ม.ป.ป.  (อัดสําเนา). 

รุง  แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2541. 
วรสุดา  บุญยไวโรจน.  “การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา.”  ใน  เร่ืองนารู

สําหรับครูคณิตศาสตร,  45 – 50. พิมพคร้ังที่  4.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2537. 
วราภรณ  กลอมใจ.  “ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพสมองทางภาษากับความสนใจในการแกไข

โจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสังกัดเทศบาล
การศึกษา 1.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ        
การนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2536. 

วัชรา  เลาเรียนดี.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ.  นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2545. 

_________.  เทคนิควิธีจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 

วัยวุฒ อินทวงศ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนตามรูปแบบของโจทยปญหากับ
การสอนกับวิธีสอนตามปกติ.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2539. 

วัลภา  อารีรัตน.  การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา.  ขอนแกน : ภาควิชาการประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2543. 

วิเชียร  สิงหชัย. “การใชวิธีเรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2542. 

วีระศักดิ์  เลิศโสภา.  “ผลของการใชเทคนิคการสอน  เค  ดับเบิ้ลยู ดี แอลที่มีผลสัมฤทธิ์ในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.” ปริญญานิพนธ              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2544. 

ศรีเรือน  แกวกังวาล. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย. เลม 1. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545. 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. คูมือคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  1  
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพฯ :      
โรงพิมพคุรุสภา,  2535. 

 _________.  คูมือครูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพฯ  : โรงพิมพคุรุสภา,  2538. 

_________.  คูมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546. 
สมวงษ  แปลงประสพโชค  และคณะ.  คายคณิตศาสตร.  พิมพครั้งที่  18.  กรุงเทพฯ  :  สถาบัน  

ราชภัฏพระนคร,  2543. 
สมหมาย  บุญทองโท.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เร่ืองเศษสวน ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
กลุมรวมมือกันเรียนรู TAI กับการสอนตามปกติ.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา- 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
2540. 

สาคร  ปนแอ.  “การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองสมการ  ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.” วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนกลุม
ทักษะคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2539. 

__________. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  
2542. 

__________.  สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  เทคนิคการนิเทศการสอนคณิตศาสตร
ของผูบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2549).  กรุงเทพฯ : 
พริกหวานกราฟฟค  จํากัด,  2545. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับที่แปด (พ.ศ.2540 - 2544).  กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี,  2540. 

__________.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่เกา (พ.ศ.2545 - 2549).  กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพการศาสนา,  2546. 

สิริพร  ทิพยคง.  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ : สถาบันคุณภาพวิชาการ,  2545. 
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สุธาดา มุงซอนกลาง. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความรวมมือ
ในการทํางานกลุมระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนดวยวิธีการแบบ
รวมมือ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

สุภาภรณ  ทองใส . “การพัฒนาผลการเรียนรู  เ ร่ือง โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เคดับเบิ้ลยู ดี แอล (KWDL) 
รวมกับแนวคิดของวรรณี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2548. 

สุมาลี  ชาญมหาพน.  “มาฝกแกโจทยปญหากันดีกวา.”  วารสารกาวไกล  3,1  (เมษายน 2535)  :  50. 
สุรางค  โควตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2537. 
สุวร  กาญจนมยูร  และคณะ.  เทคนิคการใชส่ือ  เกมและของเลนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  

เลม  3.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2543. 
สุวัฒนา  อุทัยรัตน.  “สมรรถภาพของครูคณิตศาสตร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสอน

คณิตศาสตร  หนวยที่  1 – 7  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 113. นนทบุรี : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. 

“หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ.”  ม.ป.ท., ม.ป.ป.  (อัดสําเนา). 
อภิเชษฐ  วันทา. “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม โดยใช

วิธีการเรียนรูแบบกลุม (TAI) และวิธีการเรียนตามคูมือของ สสวท.ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
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ภาคผนวก  ก 

แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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         แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เวลา   3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การบวก หมายถึง การกระทําของจํานวน โดยวิธีการนําจํานวนสองจํานวนมารวมกัน 
จํานวนที่ไดจากการรวมสองจํานวนเขาดวยกันนี้  เรียกวา  ผลรวม  หรือ ผลบวก  สัญลักษณที่แสดง
การรวมกัน  เรียกวา  เครื่องหมาย  + 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
 ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 
 ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารให นักเรียนสามารถหา
คําตอบและแสดงวิธีทําได 

2.ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสารสื่อความหมายและนําเสนอ
อยางถูกตองเหมาะสม 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการบวกไดถูกตอง 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกให นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนวิธีการหาคําตอบ
ไดถูกตอง 
 3. นักเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวก 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา  นักเรียนนั่งตามกลุมๆละ 4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  
อัตราสวน  1:2 :1  และครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

1.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบจากแถบประโยคสัญลักษณที่ครูกําหนดให  
เชน 
 
     

(คําตอบ        662) 
 
 
   (คําตอบ      965 ) 
 
 
   (คําตอบ      3,815) 
 
 
   (คําตอบ       3,937) 
 
 
   (คําตอบ      2,205) 

1.2 นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางประโยคสัญลักษณการบวกพรอมทั้งชวยกันหา
คําตอบ 
 2.  ขั้นสอน 

2.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายและหาคําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให พรอมทั้ง
รวมกันอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใชเทคนิค  KWDL  เชน  
 
 
 

ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยดวยวิธีการที่หลากหลายโดยครู
เขียนขอมูลลงในตาราง  KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้ 

264  +  398    =   

674  +  291     =   

2,452  + 1,485     =   

2,589 +  1,226    =   

1,758  +  447     =   

พอซ้ือโทรทัศนเปนเงิน  13,450  บาท  ซ้ือตูเย็น  7,850  บาท  พอตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 
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- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่นักเรียน
บอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การ
อภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง (การ
ดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบ  พรอมทั้ง
ตรวจคําตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร              
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว  แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  L 

2.2 นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิดหาความหมายของการบวก ครูสุม
ตัวแทนกลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน  และบันทึกคําตอบลงบนกระดาน 

(การบวก  หมายถึง  วิธีการนําจํานวนสองจํานวนมารวมกัน  จํานวนที่ไดจาก
การรวมสองจํานวนเขาดวยกันนี้  เรียกวา  ผลรวม  หรือ ผลบวก) 

3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 
3.1  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมจับคูกันทําแบบฝกทักษะ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอนโดย 

เร่ิมตนทําตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผานเพื่อน
กลุมจะตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

3.2  ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการทํางานเปนกลุม 
 4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 

4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบยอยชุด  ก  จํานวน  8  ขอ  ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75  ขึ้นไป  ถือวาผานเกณฑ  
ถาทําไมไดถึงรอยละ 75   ใหเพื่อนอธิบายและทําแบบทดสอบชุด  ข  ตอไป  ถายังไมผานเกณฑครู
จัดกลุมชวยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง  สวนนักเรียนที่ผานเกณฑครูใหทําแบบฝกหัดที่ยากขึ้นเพื่อเปนการ
เสริมทักษะการคิดคํานวณ 

ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดโดย
ผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 
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4.2 ในกรณีที่นักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบายยังไม
เขาใจครูชวยอธิบายอีกครั้ง  และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไมผานอีก ครูจัดกลุมชวย
สอนเพิ่มเติม 
 5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 

นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของ
นักเรียนเมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม  โดยนําคะแนนทดสอบยอยของแตละ
คนมารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แถบประโยคสัญลักษณ 
 2.  แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก 
 3.  ตาราง KWDL 
 4.  แบบฝกทักษะ 
 5.  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

-  ใหนักเรียนอธิบายความหมายของการบวก 
-  ตรวจแบบฝกทักษะ 
-  ตรวจแบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 2.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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เกณฑการประเมิน 
-  ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม  (โดยครูและหัวหนากลุม) 

    ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน  3 
    ปฏิบัติบางครั้ง / 2-3  คร้ัง  คาคะแนน  2 
    ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน  1 
    ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน  0 
 
บันทึกผลการสอน 

ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  1  จากการทําแบบฝกทักษะตอนที่ 1 ตอนที่  2  และ
ตอนที่ 3 นักเรียนทําคะแนนไดดี  ตอนที่ 4  นักเรียนทําไดถูกตองนอยขอ เนื่องจากลืมตัวทดบาง 
บวกเลขผิดบาง ครูไดอธิบายเพิ่มเติมในขอท่ีนักเรียนสวนใหญทําผิด และจากการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรน สนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดี หัวหนากลุมนักเรียนจะ
ชวยเหลือนักเรียนทั้งกลุมปานกลางและกลุมออน เมื่อทดสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูมีนักเรียนที่
ไมผานรอยละ 75  ในแบบทดสอบยอยฉบับ ก จํานวน 3 คน ครูไดนํามาซอมเสริมและทดสอบยอย
ในฉบับ  ข  ซ่ึงนักเรียนผานรอยละ 75 ทุกคน 

 
 
 

ลงชื่อ………………………………. 
        (นางสาวฐิติรัตน  ฤทธิ์สมบูรณ) 
                               ครูผูสอน 
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
โจทยปญหาการบวก 

 
แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก 
 

 
 

 
แผนผัง KWDL 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1……………………….. 
……………….……….. 
……………..…………. 
2……….………………. 
………………..………. 
………………………… 

1……………………..… 
……………………….. 
………………………… 
2……….……………… 
………………………… 
………………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
………………………… 
วิธีทํา…………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……………………… 
สรุปขั้นตอน 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 

พอซ้ือโทรทัศนเปนเงิน  13,450  บาท  ซ้ือตูเย็น  7,850  บาท  พอตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL 
 
 
 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 

1. พอซ้ือ
โทรทัศนเปนเงิน 
13,450  บาท 
2. ซ้ือตูเย็น 7,850  
บาท 

พ อ ต อ ง จ า ย เ งิ น
ทั้งหมดเทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
13,450 + 7,850  =   
วิธีทํา 
พอซื้อโทรทัศน 13,450   บาท 
ซื้อตูเย็น              7,850  บาท 
ตองจายเงิน      21,300   บาท 
ตอบ   ๒๑,๓๐๐  บาท 

คําตอบ 
      ๒๑,๓๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
     13,450 + 7,850 
นําจํานวนมารวมกัน  
คําตอบที่ไดตองมาก
กวาเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอซ้ือโทรทัศนเปนเงิน  13,450  บาท  ซ้ือตูเย็น  7,850  บาท  พอตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 

+ 
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แบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการบวก 

 
ช่ือ…………………………………………………….กลุม…………………ช้ัน……………. 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก……………………………………………………………………. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ…………………………………………………………………….. 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………… 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………. 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ขายมังคุดไดเงนิ  3,255  บาท  และขายแตงโมไดเงิน  1,350  บาท   ขายผลไมไดเงิน 
ทั้งหมดกี่บาท 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ………………………………………………………………….….. 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสื้อตัวหนึ่งราคา 299 บาท  กางเกงราคาแพงกวาเสื้อ  199  บาท   
กางเกงราคาเทาไร 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่แลวปาเล็กขายองุนไดเงนิ 502,000  บาท  ปนี้ขายไดมากกวาปทีแ่ลว   
70,000  บาท  ปนี้ปาเล็กขายองุนไดกี่บาท 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. แหมมมีเงิน  243,220  บาท  แมใหเงินอีก  92,325  บาท  แหมมมีเงินรวมทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2.  นายสมรักไดคะแนนเสียงจากตําบล ก 125,615 คะแนน จากตําบล ข  200,168 คะแนน           
นายสมรักไดคะแนนเสียงทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. วรนุชฝากเงินธนาคาร  95,700  บาท  ไดดอกเบี้ย  1,250  บาท  วรนุชมีเงินในธนาคารเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
4. ปที่แลวมีผูเขาชมงานสัปดาหวิทยาศาสตร 20,817 คน ปนี้มีผูเขาชมมากกวาปที่แลว 3,550 คน ป
นี้มีผูเขาชมงานสัปดาหวิทยาศาสตรกี่คน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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5. เครื่องพิมพดีดไฟฟาราคา 14,900 บาท ถาวนิดาจายเงินเพิ่มอีก 8,650 บาท วนิดาจะซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรได   เครื่องคอมพิวเตอรราคากี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเองก็ได..
งายจัง 
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แบบทดสอบยอยชุด  ก 
โจทยปญหาการบวก 

 
 ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

ดวงพรซื้อคอมพิวเตอรราคา  42,500  บาท  แลวยังเหลือเงินอีก  3,250  บาท 
เดิมดวงพรมีเงินกี่บาท 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. พอมีเงินเดือน 28,750 บาท และมีรายไดจากบานเชาเดือนละ7,850 บาท แตละเดือนพอมีรายไดเทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ 9,629,091 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงนอยกวาประเทศจีน 32,130 ตาราง
กิโลเมตร ประเทศจีนมีพื้นที่เทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

3. ประเทศญี่ปุนสั่งตนโปยเซียนจากรานมณี  2,180 ตน  ส่ังจากรานลัดดามากกวารานมณี  550 ตน 
ประเทศญี่ปุนสั่งตนโปยเซียนจากรานลัดดากี่ตน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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แบบทดสอบยอยชุด  ข 
โจทยปญหาการบวก 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

        อาณัติเก็บทุเรียนจากสวนขนัดแรกได 1,525  ผล  เก็บจากสวนขนัดที่สองได   
1,379  ผล  อาณัติเก็บทุเรียนรวมกันไดทั้งหมดกี่ผล
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. เทศบาลนําตนไมมาปลูกเปนตนบานชื่น 74,000 กระถาง และตนดาวเรือง 18,500 กระถาง 
เทศบาลนําตนไมมาปลูกทั้งหมดกี่กระถาง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. ปที่แลวโนตมีเงินฝาก  375,600  บาท  ปนี้มีเงินฝากมากกวาปที่แลว  35,850  บาท ปนี้โนตมีเงิน
ฝากเทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. ในการแขงขันซีเกมส ประเทศไทยไดเหรียญทอง 157 เหรียญ  ไดเหรียญเงิน 98 เหรียญ ได
เหรียญทองแดง 91 เหรียญ ประเทศไทยไดเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1…………………………. 
…………………………... 
…………………………... 
2…………………………. 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการบวก 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    ขายมังคุดไดเงิน  3,255  บาท  และขายแตงโมไดเงิน  1,350  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ    ขายผลไมไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเงินที่ขายมังคุดไดบวกกับจํานวนเงินที่ขายแตงโมได 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ   3,225  +  1,350  =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 

วิธีทํา ขายมังคุดไดเงิน  3,225  บาท 
  ขายแตงโมไดเงิน  1,350  บาท 
  ขายผลไมทั้งหมดไดเงิน 4,575  บาท 
ตอบ 4,575  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขายมังคุดไดเงนิ  3,255  บาท  และขายแตงโมไดเงิน  1,350  บาท    
ขายผลไมไดเงนิทั้งหมด 

+ 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  เส้ือตัวหนึ่งราคา 299 บาท  กางเกงราคาแพงกวาเสื้อ  199  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ   กางเกงราคาเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ   นําราคาเสื้อรวมกับราคากางเกงในสวนที่แพงกวาเสื้อ 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ   299 + 199  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา เสื้อราคา   299  บาท 
  กางเกงราคาแพงกวาเสื้อ 199  บาท 
  กางเกงราคา  498  บาท 
 ตอบ 498  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสื้อตัวหนึ่งราคา 299 บาท  กางเกงราคาแพงกวาเสื้อ  199  บาท  กางเกงราคาเทาไร 

+ 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  ปที่แลวปาเล็กขายองุนไดเงิน 502,000  บาท 

          ปนี้ขายไดมากกวาปที่แลว  70,000  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  ปนี้ปาเล็กขายองุนไดกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเงินที่ขายไดปที่แลวบวกดวยจํานวนเงินที่ปนี้ขายไดมากกวาปที่แลว 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  502,000 + 70,000  =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ปที่แลวปาเล็กขายองุนไดเงิน  502,000    บาท 
  ปนี้ขายไดมากกวาปที่แลว      70,000    บาท 
  ปนี้ปาเล็กขายองุนไดเงิน 572,000  บาท 
 ตอบ 572,00  บาท 
 
ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  แหมมมีเงิน  243,220  บาท  แมใหเงินอีก  92,325  บาท  แหมมมีเงินรวมทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1.แหมมมีเงิน 243,220  
บาท 
2. แมใหเงินอีก 92,325  
บาท 
 
 
 

แหม ม มี เ งิ น ร ว ม
ทั้งหมดเทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
243,220  +  92,325   =   
วิธีทํา 
แหมมมีเงิน   243,220     บาท 

แมใหเงินอีก    92,325    บาท 
แหมมมีเงิน   335,545    บาท 
ตอบ      ๓๓๕,๕๔๕    บาท 

คําตอบ 
       ๓๓๕,๕๔๕    บาท 
สรุปขั้นตอน 
    243,220  +  92,325 
 

 

        ปที่แลวปาเล็กขายองุนไดเงิน 502,000  บาท  ปนี้ขายไดมากกวาปทีแ่ลว 
70,000  บาท ปนี้ปาเล็กขายองุนไดกี่บาท 

+ 

+ 
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2.  นายสมรักไดคะแนนเสียงจากตําบล ก 125,615 คะแนน จากตําบล ข  200,168 คะแนน นายสมรักไดคะแนน
เสียงทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. นายสมรักไดคะแนน
เ สี ย ง จ า ก ตํ า บ ล  ก 
125,615 คะแนน 
2. คะแนนเสียงจาก
ตํ า บ ล ข  200,168 
คะแนน 

น า ย ส ม รั ก ไ ด
ค ะ แ น น เ สี ย ง
ทั้งหมดเทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
125,615+200,168 =  
วิธีทํา 
ตําบล ก      125,615   คะแนน 
ตําบล ข      200,168   คะแนน 
รวม            325,783   คะแนน 
ตอบ    ๓๒๕,๗๘๓  คะแนน 

คําตอบ 
    ๓๒๕,๗๘๓ คะแนน 
สรุปขั้นตอน 
125,615 + 200,168  
 

 
3.  วรนุชฝากเงินธนาคาร  95,700  บาท  ไดดอกเบี้ย  1,250  บาท  วรนุชมีเงินในธนาคารเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. วรนุชฝากเงิน
ธนาคาร  95,700  บาท 
2. ไดดอกเบี้ย  1,250  
บาท 
 
 
 
 

1.ว ร นุ ช มี เ งิ น ใ น
ธนาคารเทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
95,700  +  1,250   =             
วิธีทํา 
วรนุชฝากเงิน   95,700    บาท 
ไดดอกเบี้ย         1,250    บาท 
วรนุชมีเงิน       96,950    บาท 
ตอบ      ๙๖,๙๕๐   บาท 

คําตอบ 
      ๙๖,๙๕๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
     95,700  +  1,250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
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4. ปที่แลวมีผูเขาชมงานสัปดาหวิทยาศาสตร 20,817 คน ปนี้มีผูเขาชมมากกวาปที่แลว 3,550 คน ปนี้มีผูเขาชมงาน
สัปดาหวิทยาศาสตรกี่คน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ปที่แลวมีผูเขาชม
งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 20,817 
คน 
2. ปนี้มีผูเขาชมมากกวา 
ปที่แลว 3,550 คน 

 ปนี้มีผูเขาชมงาน
สัปดาห
วิทยาศาสตร กี่คน 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
  20,817 + 3,550  =  
วิธีทํา 
ปที่แลวมีผูชมงาน 20,817 คน 
ปนี้มากกวาปที่แลว 3,550 คน 
ปนี้มีผูเขาชมงาน 24,367 คน 
ตอบ    ๒๔,๓๖๗  คน 

คําตอบ 
       ๒๔,๓๖๗  คน 
สรุปขั้นตอน 
       20,817 + 3,550 
 
 

 
5. เครื่องพิมพดีดไฟฟาราคา 14,900 บาท ถาวนิดาจายเงินเพิ่มอีก 8,650 บาท วนิดาจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอรได            
เครื่องคอมพิวเตอรราคากี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เครื่องพิมพดีดไฟฟา
ราคา 14,900 บาท 
2. ถาวนิดาจายเงินเพิ่ม
อีก 8,650 บาท วนิดาจะ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ได 

เครื่องคอมพิวเตอร
ราคากี่บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
14,900 + 8,650  =  
วิธีทํา 
พิมพดีดไฟฟาราคา14,900  บ. 
วนิดาจายเพิ่ม          8,650   บ. 
เครื่องคอมราคา    23,550   บ. 
ตอบ   ๒๓,๕๕๐   บาท 

คําตอบ 
    ๒๓,๕๕๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
    14,900 + 8,650  
 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการบวก 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    ดวงพรซื้อคอมพิวเตอรราคา  42,500  บาท   

            ยังเหลือเงินอีก  3,250  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  เดิมดวงพรมีเงินกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาคอมพิวเตอรบวกกับจํานวนเงินที่ยังเหลือ 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  42,500 + 3,250  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ดวงพรซื้อคอมพิวเตอรราคา   42,500    บาท 
  แลวยังเหลือเงินอีก       3,250    บาท 
  เดิมดวงพรมีเงิน  45,750  บาท 
 ตอบ   45,750  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ดวงพรซื้อคอมพิวเตอรราคา  42,500  บาท  แลวยังเหลือเงินอีก  3,250  บาท 
เดิมดวงพรมีเงินกี่บาท 

+ 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. พอมีเงินเดือน 28,750 บาท และมีรายไดจากบานเชาเดือนละ 7,850 บาท แตละเดือนพอมีรายไดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. พอมีเงินเดือน 
28,750 บาท 
2. มีรายไดจากบาน
เช า เ ดื อนละ  7,850 
บาท 

แ ต ล ะ เ ดื อ น พ อ มี
รายไดเทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
28,750  +  7,850   =             
วิธีทํา 
พอมีเงินเดือน      28,750   บาท 
รายไดคาเชาบาน   7,850    บาท 
รวมมีรายได        36,600    บาท 
ตอบ     ๓๖,๖๐๐   บาท 

คําตอบ 
      ๓๖,๖๐๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
    28,750  +  7,850 
 

 
2. ประเทศสหรัฐอเมริกามีพ้ืนที่ 9,629,091 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนอยกวาประเทศจีน 32,130 ตารางกิโลเมตร 
ประเทศจีนมีพ้ืนที่เทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีพ้ืนที่ 
9,629,091 ตาราง
กิโลเมตร 
2. นอยกวาประเทศ
จีน 32,130 ตาราง
กิโลเมตร 

ประเทศจีนมีพ้ืนที่
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
9,629,091 + 32,130 =  
วิธีทํา 
อเมริกามีพท. 9,629,091ตร.กม. 
นอยกวาจีน       32,130 ตร.กม.. 
จีนมีพท.        9,661,221ตร.กม. 
ตอบ     ๙,๖๖๑,๒๒๑ ตร.กม. 

คําตอบ 
     ๙,๖๖๑,๒๒๑ ตร.กม 
สรุปขั้นตอน 
    9,629,091 + 32,130 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
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3. ประเทศญี่ปุนสั่งตนโปยเซียนจากรานมณี  2,180 ตน  สั่งจากรานลัดดามากกวารานมณี  550 ตน ประเทศญี่ปุน
สั่งตนโปยเซียนจากรานลัดดากี่ตน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ประเทศญี่ปุนสั่ง
ตนโปยเซียนจากราน
มณี  2,180 ตน 
2. สั่งจากรานลัดดา
มากกวารานมณี  550 
ตน 
 

ประเทศญี่ปุนสั่งตน
โปยเซียนจากรานลัด
ดากี่ตน 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
2,180  +  550  =             
วิธีทํา 
สั่งจาสกรานมณี       2,180   ตน 
สั่งรานลัดดามากกวา   550   ตน 
สั่งจาดรานลัดดา      2,730   ตน 
ตอบ      ๒,๗๓๐  ตน 

คําตอบ 
      ๒,๗๓๐  ตน 
สรุปขั้นตอน 
      2,180  +  550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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        เฉลยแบบทดสอบยอยชุด  ข 
โจทยปญหาการบวก 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    อาณัติเก็บทุเรียนจากสวนขนัดแรกได 1,525  ผล 

         เก็บจากสวนขนัดที่สองได  1,379  ผล 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  อาณัติเก็บทุเรียนรวมกันไดทั้งหมดกี่ผล 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนทุเรียนจากสวนขนัดแรกรวมกับสวนขนัดที่สอง 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  1,525 + 1,379  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา อาณัติเก็บทุเรียนจากสวนขนัดแรกได  1,525    ผล 
  เก็บจากสวนขนัดที่สองได    1,379    ผล 
  อาณัติเก็บทุเรียนรวมกันได  1.904  ผล 
 ตอบ 1,904  ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     อาณัติเก็บทุเรียนจากสวนขนัดแรกได 1,525  ผล  เก็บจากสวนขนัดที่สองได 
1,379  ผล  อาณัติเก็บทุเรียนรวมกันไดทั้งหมดกี่ผล 

+ 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. เทศบาลนําตนไมมาปลูกเปนตนบานชื่น 74,000 กระถาง และตนดาวเรือง 18,500 กระถาง เทศบาลนําตนไมมา
ปลูกทั้งหมดกี่กระถาง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เทศบาลนําตนไม
ม า ป ลู ก เ ป น ต น
บ า น ชื่ น  74,000 
กระถาง 
2. ตนดาวเรือง 
18,500 กระถาง 

เทศบาลนําตนไมมา
ป ลู ก ทั้ ง ห ม ด กี่
กระถาง 
 

ประโยคสัญลักษณ 
74,000 + 18,500 =  
วิธีทํา 
ตนบานชื่น      74,000   กระถาง 
ตนดาวเรือง     18,500  กระถาง 
รวมทั้งหมด     92,500  กระถาง 
ตอบ   ๙๒,๕๐๐  กระถาง 

คําตอบ 
    ๙๒,๕๐๐  กระถาง 
สรุปขั้นตอน 
     74,000 + 18,500 

 
2. ปที่แลวโนตมีเงินฝาก  375,600  บาท  ปนี้มีเงินฝากมากกวาปที่แลว  35,850  บาท  ปนี้โนตมีเงินฝากเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ปที่แลวโนตมี
เ งินฝาก   375,600  
บาท 
2. ปนี้มีเงินฝาก
ม ากกว าป ที่ แ ล ว  
35,850  บาท 
 

ปนี้ โนตมี เ งินฝาก
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
375,600  +  35,850   =   
วิธีทํา 
ปที่แลวมีเงินฝาก   375,600   บ. 
ปนี้มีเงินมากกวา     35,850   บ. 
ปนี้มีเงิน                411,450   บ. 
ตอบ        ๔๑๑,๔๕๐  บาท 

คําตอบ 
      ๔๑๑,๔๕๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      375,600  +  35,850 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
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3. ในการแขงขันซีเกมส ประเทศไทยไดเหรียญทอง 157 เหรียญ  ไดเหรียญเงิน 98 เหรียญ ไดเหรียญทองแดง 91 
เหรียญ ประเทศไทยไดเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ประเทศไทยได
เ ห รี ยญทอ ง  157 
เหรียญ 
2. ไดเหรียญเงิน 98 
เหรียญ 
3.ไ ด เ ห รี ย ญ
ทองแดง 91 เหรียญ 
 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด
เ ห รี ยญทั้ ง หมดกี่
เหรียญ 
 

ประโยคสัญลักษณ 
157 + 98  +  91   =   
วิธีทํา 
ไดเหรียญทอง       157   เหรียญ 

เหรียญเงิน              98  เหรียญ 
เหรียญทองแดง       91  เหรียญ 
รวมทั้งสิ้น             345  เหรียญ 
ตอบ        ๓๔๕  เหรียญ 

คําตอบ 
      ๓๔๕  เหรียญ 
สรุปขั้นตอน 
      157 + 98  +  91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
+ 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน
ของนักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ รวม 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
1.  แสดงออกถึงความต้ังใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา      
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปน
ความคิดเห็นของกลุม 

     

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม      
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน 
ความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มี
ความคิดเห็นเดียวกับเรา 

     

8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน      
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี 

     

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก      
รวมคะแนน  

เกณฑการประเมิน 
-  ปฏิบัติสม่ําเสมอ   คาคะแนน 3 
-  ปฏิบัติบางครั้ง  (2 – 3  ครั้ง)  คาคะแนน 2 
-  ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน 1 
-  ไมเคยปฏิบัติ    คาคะแนน 0 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 
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         แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เวลา  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การลบ หมายถึง การนําจํานวนหนึ่งออกจากจํานวนที่กําหนดใหแลวหาจํานวนที่เหลือ 
จํานวนที่เหลือ เรียกวา  ผลลบ  การลบเปนการเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนวาตางกันเทาไร 
จํานวนที่ตางกัน  เรียกวา  ผลตาง  หรือ  ผลลบ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
 ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 
 ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารให นักเรียนสามารถหา
คําตอบและแสดงวิธีทําได 

2.ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสารสื่อความหมายและนําเสนอ
อยางถูกตองเหมาะสม 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการลบไดถูกตอง 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบให นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนวิธีการหาคําตอบได
ถูกตอง 
 3. นักเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการลบ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา  นักเรียนนั่งตามกลุมๆละ 4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  
อัตราสวน  1:2 :1  (กลุมเดิม)  และครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

1.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบจากแถบประโยคสัญลักษณที่ครูกําหนดให  
เชน 
 
     

(คําตอบ        134) 
 
 
   (คําตอบ      383 ) 
 
 
   (คําตอบ      1,363) 
 
 
   (คําตอบ      967 ) 
 
 
   (คําตอบ      1,311) 

1.2 นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางประโยคสัญลักษณการลบพรอมทั้งชวยกันหา
คําตอบ 
 2.  ขั้นสอน 

2.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายและหาคําตอบจากสถานการณที่ครูกําหนดให พรอมทั้ง
รวมกันอภิปรายถึงหลักการแกโจทยปญหา โดยใชเทคนิค  KWDL  เชน  
 
 
 

ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยดวยวิธีการที่หลากหลายโดยครู
เขียนขอมูลลงในตาราง  KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้ 

398  -  264    =   

674  -  291     =   

2,452  - 1,485     =   

2,589 -  1,226    =   

1,758  -  447     =   

ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลของตําบลหนึ่ง มีผูมาใชสิทธิ์  34,560  คน เปนชาย  14,670  คน  
ผูมาใชสิทธิเปนหญิงกี่คน 
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- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่นักเรียน
บอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง               
(การอภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง      
(การดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบ พรอม
ทั้งตรวจคําตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร              
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว  แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  L 

2.2 นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิดหาความหมายของการลบ ครูสุม
ตัวแทนกลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน  และบันทึกคําตอบลงบนกระดาน 

(การลบ  หมายถึง  การนําจํานวนหนึ่งออกจากจํานวนที่กําหนดใหแลวหา
จํานวนที่เหลือ จํานวนที่เหลือ เรียกวา  ผลลบ) 

3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 
3.1  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมจับคูกันทําแบบฝกทักษะ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอนโดย 

เร่ิมตนทําตอนที่ 1 กอนและชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผานเพื่อน
กลุมจะตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

3.2  ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการทํางานเปนกลุม 
 4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 

4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบยอยชุด  ก  จํานวน  8  ขอ  ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75  ขึ้นไป  ถือวาผานเกณฑ  
ถาทําไมไดถึงรอยละ 75   ใหเพื่อนอธิบายและทําแบบทดสอบชุด  ข  ตอไป  ถายังไมผานเกณฑครู
จัดกลุมชวยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง  สวนนักเรียนที่ผานเกณฑครูใหทําแบบฝกหัดที่ยากขึ้นเพื่อเปนการ
เสริมทักษะการคิดคํานวณ 

ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดโดย
ผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 
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4.2 ในกรณีที่นักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบายยังไม
เขาใจครูชวยอธิบายอีกครั้ง  และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไมผานอีก ครูจัดกลุมชวย
สอนเพิ่มเติม 
 5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 

นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของ
นักเรียนเมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม  โดยนําคะแนนทดสอบยอยของแตละ
คนมารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แถบประโยคสัญลักษณ 
 2.  แถบสถานการณโจทยปญหาการลบ 
 3.  ตาราง KWDL 
 4.  แบบฝกทักษะ 
 5.  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

-  ใหนักเรียนอธิบายความหมายของการลบ 
-  ตรวจแบบฝกทักษะ 
-  ตรวจแบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 2.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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เกณฑการประเมิน 
 -  ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม  (โดยครูและหัวหนากลุม) 
    ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน  3 
    ปฏิบัติบางครั้ง / 2-3  คร้ัง  คาคะแนน  2 
    ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน  1 
    ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน  0 
 
บันทึกผลการสอน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในแตละกลุม  พบวานักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น
สมาชิกในกลุมมีการกระตุนใหเพื่อนฟงครูอธิบาย เนื่องจากจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจมากกวา
การศึกษาจากใบงาน  แผนการจัดการเรียนรูนี้นักเรียนบางคนทําแบบฝกทักษะไดชา เนื่องจากขาด
ทักษะในดานการคิดคํานวณ  เมื่อทดสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูมีนักเรียนที่ไมผานรอยละ 75  
ในแบบทดสอบยอยฉบับ ก จํานวน 3  คน ครูไดนํามาซอมเสริมและทดสอบยอยในฉบับ ข ซ่ึง
นักเรียนผานรอยละ 75  ทุกคน 

 
 
 

ลงชื่อ………………………………. 
       (นางสาวฐิติรัตน  ฤทธิ์สมบูรณ) 

             ครูผูสอน 
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
โจทยปญหาการลบ 

 
แถบสถานการณโจทยปญหาการลบ 
 

 
 

 
แผนผัง KWDL 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1……………………….. 
……………….……….. 
……………..…………. 
2……….………………. 
………………..………. 
………………………… 

1……………………..… 
……………………….. 
………………………… 
2……….……………… 
………………………… 
………………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
………………………… 
วิธีทํา…………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……………………… 
สรุปขั้นตอน 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
 
 
 
 
 

 

ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลของตําบลหนึ่ง มีผูมาใชสิทธิ์  34,560  คน  
เปนชาย  14,670  คน  ผูมาใชสิทธิเปนหญิงกี่คน 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL 
 
 
 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ในการเลือกตั้ง
สมาชิกเทศบาล
ของตําบลหนึ่ง มี
ผู ม า ใ ช สิ ท ธิ์  
34,560  คน 
2. เปนชาย 
14,670  คน 

ผู ม า ใช สิทธิ เปน
หญิง กี่คน 

ประโยคสัญลักษณ 
34,560 – 14,670  =   
วิธีทํา 
ผูมาใชสิทธิ์        34,560   คน 
เปนชาย             14,670   คน 
เปนหญิง           19,890   คน 
ตอบ   ๑๙,๘๙๐  คน 

คําตอบ 
      ๑๙,๘๙๐  คน 
สรุปขั้นตอน 
     34,560 – 14,670 
นํ า จํ า น วนม าลบกั น  
คําตอบที่ไดตองนอย
กวาเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลของตําบลหนึ่ง มีผูมาใชสิทธิ์  34,560  คน  
เปนชาย  14,670  คน  ผูมาใชสิทธิเปนหญิงกี่คน 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 191

แบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการลบ 

 
ช่ือ……………………………………………………….กลุม…………………ช้ัน………… 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก……………………………………………………………….…….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………….…….. 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ชาติชายเล้ียงเปดและไกรวมกัน  141,953  ตัว   ถานับเฉพาะไกมีจํานวน 
93,547  ตัว  อยากทราบวาชาติชายเล้ียงเปดกี่ตัว 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก……………………………………………………………………... 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขิตซ้ือบานราคา 1,345,769 บาท ขายใหชินวัตร 1,874,600 บาท ลิขิตมีกําไร 
จากการขายบานกี่บาท 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ…………………………………………………….…………... 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอดมีเงิน 67,800  บาท  นําไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล  25,000  บาท  
โอดจะเหลือเงินกี่บาท 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. เดือนธันวาคมมีนักทองเที่ยวมาเมืองไทย 231,550 คน เดือนมกราคม 345,600 คน เดือนมกราคม
มีนักทองเที่ยวมากกวาเดือนธันวาคมกี่คน  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. ฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงไก  35,300  ตัว  เล้ียงเปด  12,500  ตัว  ฟารมแหงนี้เล้ียงไกมากกวาเลี้ยงเปดกี่
ตัว 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. วารีฝากเงินในธนาคารแหงหนึ่ง 12,750 บาท เมื่อครบปมีเงินรวมทั้งเงินตนและดอกเบี้ย 13,500 
บาท   วารีไดดอกเบี้ยกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
4. ปรีชาตองการซื้อบานราคา  1,200,000  บาท  ตองวางเงินมัดจํา  450,000  บาท  ปรีชาจะตองนําเงินมาจายอีกกี่
บาท  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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5. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียน 4,700 คน มีนักเรียนชาย 2,362 คน จะมีนักเรียนหญิงกี่คน  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเองก็ได..
งายจัง 
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  แบบทดสอบยอยชุด  ก 
โจทยปญหาการลบ 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ…………………………………………………………………………………. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………... 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถยนตราคา  759,900  บาท  รถจักรยานยนตราคา  52,500  บาท  รถยนตราคามากกวา 
รถจักรยานยนตเทาไร 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  สุดากับมานีเก็บเงินรวมกันได  1,750 บาท มานีเก็บได  950  บาท สุดาเก็บเงินไดกี่บาท  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. รัตนะมีเงิน  352,400  บาท  ซ้ือคอมพิวเตอร  25,550  บาท  รัตนะจะเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. วิชิตจับกุงครั้งแรกขายไดเงิน 345,000 บาท จับกุงขายครั้งที่สองไดเงินนอยกวาครั้งแรก 98,300 
บาท วิชิตขายกุงครั้งที่สองไดเงินเทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเองก็ได..
งายจัง 
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แบบทดสอบยอยชุด  ข 
โจทยปญหาการลบ 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก………………………………………………………………….….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………….…….. 
3. วิธีแกปญหา คือ…………………………………………………………………………….……. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ……………………………………………………………..….. 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอสุขสําราญ  มีประชากรทั้งหมด  52,580  คน เปนผูชาย 30,252 คน  
ที่เหลือเปนผูหญิง  อยากทราบวามีประชากรที่เปนผูหญิงจํานวนกี่คน 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. นฤมลขายสมโอไดเงิน  21,450  บาท  ขายสมเขียวหวานไดเงินนอยกวาสมโอ  18,600  บาท 
    ขายสมเขียวหวานไดเงินเทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. ในเดือนมีนาคมโรงงานผลิตกระดาษได 500,000 หอ นําสงรานคา 423,110 หอ จะเหลือกระดาษ
กี่หอ 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. สมชายมีเงิน 400,000 บาท จายคารถยนต 345,775 บาท สมชายเหลอืเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเองก็ได..
งายจัง 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการลบ 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    ชาติชายเล้ียงเปดและไกรวมกัน 141,953 ตัว 

            นับเฉพาะไกมีจํานวน  93,547  ตัว 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  ชาติชายเล้ียงเปดกี่ตัว 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเปดและไกรวมกัน ลบดวยจํานวนไก 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ   141,953  - 93,547  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ชาติชายเล้ียงเปดและไกรวมกัน   141,953   ตัว 
  ถานับเฉพาะไกมีจํานวน     93,547   ตัว 
  ชาติชายเล้ียงเปด    48,406 ตัว 
 ตอบ 48,406   ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาติชายเล้ียงเปดและไกรวมกัน  141,953  ตัว   ถานับเฉพาะไกมีจํานวน 
93,547  ตัว  อยากทราบวาชาติชายเล้ียงเปดกี่ตัว 

- 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  ลิขิตซ้ือบานราคา 1,345,769 บาท  ขายใหชินวัตร 1,874,600 บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  ลิขิตมีกําไรจากการขายบานกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาขายบานลบดวยราคาซื้อ 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  1,874,600  -  1,345,769  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ขายบานใหชินวัตร   1,874,600   บาท 
  ซ้ือบานราคา   1,345,769   บาท 
  ไดกําไรจากากรขายบาน    528,831  บาท 
 ตอบ 528,831  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขิตซ้ือบานราคา 1,345,769 บาท ขายใหชินวัตร 1,874,600 บาท ลิขิตมีกําไร 
จากการขายบานกี่บาท 

- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 205

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  โอดมีเงิน 67,800  บาท  นําไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล  25,000  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  โอดจะเหลือเงินกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเงินที่มีลบดวยจํานวนเงินที่ซ้ือพันธบัตร 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  67,800 – 25,000 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา โอดมีเงิน    67,800    บาท 
  นําไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล   25,000    บาท 
  โอดจะเหลือเงิน  42,800  บาท 
 ตอบ 42,800  บาท 
 
ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. เดือนธันวาคมมีนักทองเที่ยวมาเมืองไทย 231,550 คน เดือนมกราคม 345,600 คน เดือนมกราคมมีนักทองเที่ยว
มากกวาเดือนธันวาคมกี่คน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เดือนธันวาคมมี
นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ม า
เ มื อ ง ไท ย  231,550 
คน 
2. เดือนมกราคมมี
นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว 
345,600 คน 

เ ดื อ นมก ร า คมมี
นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว
ม า ก ก ว า เ ดื อ น
ธันวาคมกี่คน 
 

ประโยคสัญลักษณ 
345,600 – 231,550  =   
วิธีทํา 
ธ.ค.มีนักทองเที่ยว 345,600   คน 
ม.ก.มีนักทองเที่ยว 231,550   คน 
ม.ค.มากกวา ธ.ค.    114,050   คน 
ตอบ   ๑๑๔,๐๕๐ คน 

คําตอบ 
     ๑๑๔,๐๕๐ คน 
สรุปขั้นตอน 
345,600–231,550  
 

 

โอดมีเงิน 67,800  บาท  นําไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล  25,000  บาท  
โอดจะเหลือเงินกี่บาท 

- 

- 
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2. ฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงไก  35,300  ตัว  เลี้ยงเปด  12,500  ตัว  ฟารมแหงนี้เลี้ยงไกมากกวาเลี้ยงเปดกี่ตัว 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1.ฟ า ร ม แ ห ง ห นึ่ ง
เลี้ยงไก  35,300  ตัว 
2. เลี้ยงเปด  12,500  
ตัว 
 
 
 

ฟารมแหงนี้เลี้ยงไก
มากกวาเลี้ยงเปดกี่
ตัว 

ประโยคสัญลักษณ 
35,300  -  12,500   =             
วิธีทํา 
เลี้ยงไก                      35,300   ตัว 

เลี้ยงเปด                    12,500    ตัว 
เลี้ยงไกมากกวาเปด  22,800     ตัว 
ตอบ      ๒๒,๘๐๐   ตัว 

คําตอบ 
       ๒๒,๘๐๐   ตัว 
สรุปขั้นตอน 
      35,300  -  12,500 
 

 
3. วารีฝากเงินในธนาคารแหงหนึ่ง 12,750 บาท เมื่อครบปมีเงินรวมทั้งเงินตนและดอกเบี้ย13,500 บาท วารีได 
ดอกเบี้ยกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. วารีฝากเงินใน
ธนาคารแห งหนึ่ ง 
12,750 บาท 
2. วารีฝากเงินใน
ธนาคารแห งหนึ่ ง 
12,750 บาท 

วารี ได ดอก เบี้ ย ก่ี
บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
13,500 – 12,750  =  
วิธีทํา 
ครบปมีเงินรวม      13,500    บ. 
วารีฝากเงิน             12,750    บ. 
วารีไดดอกเบี้ย             750    บ. 
ตอบ    ๗๕๐   บาท 

คําตอบ 
    ๗๕๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
    13,500 – 12,750  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
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4. ปรีชาตองการซื้อบานราคา  1,200,000  บาท  ตองวางเงินมัดจํา  450,000  บาท  ปรีชาจะตองนําเงินมาจายอีกกี่
บาท 

K 
0โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ปรีชาตองการซื้อ
บานราคา  1,200,000  
บาท 
2.ว า ง เ งิ น มั ด จํ า 
450,000  บาท 
 
 

ปรีชาจะตองนําเงิน
มาจายอีกกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
1,200,000  -  450,000   =             
วิธีทํา 
ปรีชาซื้อบานราคา  1,200,000   บ. 
วางเงินมัดจํา              450,000    บ. 
จะตองจายเงินอีก      750,000    บ. 
ตอบ      ๗๕๐,๐๐๐   บาท 

คําตอบ 
      ๗๕๐,๐๐๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
    1,200,000  -  450,000 
 

 
5. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียน 4,700 คน มีนักเรียนชาย 2,362 คน จะมีนักเรียนหญิงกี่คน  

K 
0โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงเรียนแหงหนึ่ง
มีนักเรียน 4,700 คน 
2. มีนักเรียนชาย 
2,362 คน 
 
 
 

จะมีนักเรียนหญิง  
กี่คน  
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
4,700  -  2,362   =             
วิธีทํา 
มีนักเรียน                 4,700      คน 

มีนักเรียนชาย          2,362       คน 
มีนักเรียนหญิง        2,338       คน 
ตอบ      ๒,๓๓๘  คน 

คําตอบ 
      ๒,๓๓๘  คน 
สรุปขั้นตอน 
      4,700  -  2,362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการลบ 

 
 ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก   รถยนตราคา  759,900  บาท  รถจักรยานยนตราคา  52,500  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  รถยนตราคามากกวารถจักรยานยนตเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคารถยนตลบดวยราคารถจักรยายนต 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  759,900 – 52,500 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา รถยนตราคา     759,900   บาท 
  รถจักรยานยนตราคา         52,500   บาท 
  รถยนตราคามากกวารถจักรยานยนต 707,400 บาท 
 ตอบ 707,400  บาท 
 
ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  สุดากับมานีเก็บเงินรวมกันได  1,750 บาท มานีเก็บได  950  บาท สุดาเก็บเงินไดกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. สุดากับมานีเก็บ
เงินรวมกันได  1,750 
บาท 
2. มานีเก็บได950  
บาท 

สุดาเก็บเงินไดกี่
บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
1,750 – 950 =  
วิธีทํา 
สุดากับมานีเก็บเงินได    1,750    บ. 
มานีเก็บได                         950    บ. 
สุดาเก็บเงินได                   800    บ. 
ตอบ    ๘๐๐  บาท 

คําตอบ 
      ๘๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      1,750 – 950 

       รถยนตราคา  759,900  บาท  รถจักรยานยนตราคา  52,500  บาท  รถยนตราคามากกวา 
รถจักรยานยนตเทาไร 

- 

- 
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2. รัตนะมีเงิน  352,400  บาท  ซื้อคอมพิวเตอร  25,550  บาท  รัตนะจะเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. รัตนะมีเงิน 
352,400  บาท 
2.ซื้ อคอมพิ ว เ ตอร 
25,550  บาท 
 
 
 

พอจะ เหลือ เ งิน
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
352,400  -  25,550   =   
วิธีทํา 
รัตนะมีเงิน           352,400    บาท 

ซื้อคอมพิวเตอร      25,550    บาท 
พอจะเหลือเงิน     326,850    บาท 
ตอบ        ๓๒๖,๘๕๐  บาท 

คําตอบ 
      ๓๒๖,๘๕๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
  352,400  -  25,550 
 

 
3. วิชิตจับกุงครั้งแรกขายไดเงิน 345,000 บาท จับกุงขายครั้งที่สองไดเงินนอยกวาครั้งแรก 98,300 บาท วิชิต    
ขายกุงครั้งที่สองไดเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. วิชิตจับกุงครั้งแรก
ขายได เ งิน  345,000 
บาท 
2. จับกุงขายครั้งที่
สองไดเงินนอยกวา
ครั้งแรก 98,300 บาท 

วิชิตขายกุงครั้งที่
สองไดเงินเทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
345,000 – 98,300 =  
วิธีทํา 
จับกุงครั้งแรกไดเงิน    345,000  บ 
ครั้งที่สองนอยกวา          98,300  บ 
ขายกุงครั้งที่สองได      246,700  บ 
ตอบ    ๒๔๖,๗๐๐ บาท 

คําตอบ 
      ๒๔๖,๗๐๐ บาท 
สรุปขั้นตอน 
      345,000 – 98,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ข 
โจทยปญหาการลบ 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    อําเภอสุขสําราญ  มีประชากรทั้งหมด  52,580  คน 

           เปนผูชาย 30,252 คน 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  อยากทราบวามีประชากรที่เปนผูหญิงจํานวนกี่คน 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนประชากรทั้งหมดลบดวยจํานวนประชากรชาย 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  52,580 – 30,252  =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา มีประชากรทั้งหมด    52,580    คน 
  เปนผูชาย    30,252   คน 
  เปนผูหญิง   22,328  คน 
 ตอบ 22,328  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอสุขสําราญ  มีประชากรทั้งหมด  52,580  คน เปนผูชาย 30,252 คน  
ที่เหลือเปนผูหญิง  อยากทราบวามีประชากรที่เปนผูหญิงจํานวนกี่คน 

- 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. นฤมลขายสมโอไดเงิน  21,450  บาท  ขายสมเขียวหวานไดเงินนอยกวาสมโอ  18,600  บาท  ขายสมเขียวหวาน
ไดเงิน เทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1.นฤมลขายสมโอได
เงิน  21,450  บาท 
2.ขายสมเขียวหวาน
ไดเงินนอยกวาสมโอ 
18,600  บาท 
 
 

ขายสมเชงไดเงิน  
เทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
21,450  -  18,600     =   
วิธีทํา 
ขายสมโอไดเงิน          21,450   บ. 
ขายสมเขียวหวานไดนอยกวา   18,600   บ. 
ขายสมเขียวหวานไดเงิน           2,850   บ. 
ตอบ        ๒,๘๕๐    บาท 

คําตอบ 
         ๒,๘๕๐    บาท 
สรุปขั้นตอน 
        21,450  -  18,600 
 

 
2. ในเดือนมีนาคมโรงงานผลิตกระดาษได 500,000 หอ นําสงรานคา 423,110 หอ จะเหลือกระดาษกี่หอ 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เดือนมีนาคม
โรงงานผลิตกระดาษ
ได 500,000 หอ 
2.นํ า ส ง ร า น ค า 
423,110 หอ 

จะเหลือกระดาษ
กี่หอ 
 

ประโยคสัญลักษณ 
500,000 – 423,110 =  
วิธีทํา 
ผลิตกระดาษได    500,000     หอ 
สงรานคา              423,110     หอ 
เหลือกระดาษ         76,890     หอ 
ตอบ    ๗๖,๘๙๐  หอ 

คําตอบ 
       ๗๖,๘๙๐  หอ 
สรุปขั้นตอน 
      500,000 – 423,110 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
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3. สมชายมีเงิน 400,000 บาท จายคารถยนต 345,775 บาท สมชายเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. สมชายมีเงิน 
400,000 บาท 
2. จายคารถยนต 
345,775 บาท 

สมชายเหลือเงิน
เทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
400,000 – 345,775 =  
วิธีทํา 
สมชายมีเงิน        400,000     บาท 
จายคารถยนต      345,775     บาท 
เหลือเงิน               54,225     บาท 
ตอบ     ๕๔,๒๒๕  บาท 

คําตอบ 
      ๕๔,๒๒๕  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      400,000 – 345,775 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน
ของนักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ รวม 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
1.  แสดงออกถึงความต้ังใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา      
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปน
ความคิดเห็นของกลุม 

     

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม      
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน 
ความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มี
ความคิดเห็นเดียวกับเรา 

     

8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน      
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี 

     

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก      
รวมคะแนน  

เกณฑการประเมิน 
-  ปฏิบัติสม่ําเสมอ   คาคะแนน 3 
-  ปฏิบัติบางครั้ง (2 – 3  ครั้ง)  คาคะแนน 2 
-  ปฏิบัตินอย (นอยกวา 2  ครั้ง)  คาคะแนน 1 
-  ไมเคยปฏิบัติ    คาคะแนน 0 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 
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         แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เวลา  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การคูณจํานวนที่มีหลายหลักใชหลักการเดียวกับการคูณจํานวนที่มีสองหลักและสาม
หลัก 
มาตรฐานการเรียนรู 

ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
 ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 
 ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารให นักเรียนสามารถหา
คําตอบและแสดงวิธีทําได 

2.ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสารสื่อความหมายและนําเสนอ
อยางถูกตองเหมาะสม 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการคูณไดถูกตอง 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณให นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนวิธีการหาคําตอบได
ถูกตอง 
 3. นักเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการคูณ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 215

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา  นักเรียนนั่งตามกลุมๆละ  4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  
อัตราสวน  1:2 :1 (กลุมเดิม)  และครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

1.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาคําตอบจากแถบประโยคสัญลักษณที่ครูกําหนดให  
เชน 

 
 
(คําตอบ        3,840) 
 
 
(คําตอบ        2,793) 
 
 
(คําตอบ        4,704) 
 
 
(คําตอบ        711) 
 
 
(คําตอบ        4,225) 

       1.2  นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางประโยคสัญลักษณการคูณ พรอมชวยกันหา
คําตอบ 
 2.  ขั้นสอน 

2.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและหาคําตอบโจทยปญหาการคูณจาก       
สถานการณในชีวิตประจําวัน โดยใชเทคนิค  KWDL  เชน 
 
 

 
ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง  

KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้ 

256  x  15  =   

มีขาวสารจํานวน  184  ถุง  หนักถุงละ  15  กิโลกรัม  คิดเปนขาวสารทัง้หมดกีก่ิโลกรัม 

147  x  32  =   

65  x  65  =   

79  x  9  =   

133  x  21  =   
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- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่
นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K 

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การ
อภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง               
(การดําเนินการ) ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบพรอม
ทั้งตรวจคําตอบลงในตาราง  KWDL ชอง  D 

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร        
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว  แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  L 

2.2  นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิดหาความหมายของคูณ ครูสุมตัวแทน
กลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน  และบันทึกคําตอบลงบนกระดาน 

(การคูณ  หมายถึง  การบวกจํานวนที่เทาๆ กันหลายๆ จํานวน ซ่ึงแสดงดวยการ
คูณ   จํานวนเพียงสองจํานวน  คือจํานวนครั้งที่นํามารวมกับจํานวนแตละครั้งที่เทากัน) 

(การคูณ  หมายถึง  การนับเพิ่มครั้งละเทาๆ กัน) 
2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดหาคําตอบวาการคูณจํานวนที่มีหลายหลักกับ

จํานวน  ที่มีหลายหลัก  มีวิธีการอยางไร  ครูสุมตัวแทนกลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน 
(การคูณจํานวนที่มีหลายหลักกับจํานวนที่มีหลายหลัก ทําไดโดยนําตัวคูณแต

ละหลักคูณทุกหลักของตัวตั้ง  แลวนําผลคูณทั้งหมดมาบวกกัน) 
 3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 

3.1  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมจับคูกันทําแบบฝกทักษะ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอน       
โดยเริ่มตนทําตอนที่ 1  กอน  และชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย  ถานักเรียนคนใดทําไมผาน  
เพื่อนกลุมจะตอง ชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

3.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการทํางานเปนกลุม 

4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 
4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละคนทํา

แบบทดสอบยอยชุด  ก  จํานวน  8  ขอ  ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75  ขึ้นไป  ถือวาผานเกณฑ  
ถาทําไมไดถึงรอยละ 75   ใหเพื่อนอธิบายและทําแบบทดสอบชุด  ข  ตอไป  ถายังไมผานเกณฑครู
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จัดกลุมชวยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง  สวนนักเรียนที่ผานเกณฑครูใหทําแบบฝกหัดที่ยากขึ้นเพื่อเปนการ
เสริมทักษะการคิดคํานวณ 

ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดโดย
ผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

4.2 ในกรณีที่นักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบายยังไม
เขาใจครูชวยอธิบายอีกครั้ง  และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไมผานอีก ครูจัดกลุมชวย
สอนเพิ่มเติม 

5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 
นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของ

นักเรียนเมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม  โดยนําคะแนนทดสอบยอยของแตละ
คนมารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

 
สื่อการเรียนรู 
 1.  แถบประโยคสัญลักษณ 
 2.  แถบสถานการณโจทยปญหาการคูณ 
 3.  ตาราง KWDL 
 4.  แบบฝกทักษะ 
 5.  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

-  ใหนักเรียนอธิบายความหมายของการคูณ 
-  ตรวจแบบฝกทักษะ 
-  ตรวจแบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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2.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
เกณฑการประเมิน 
 -  ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม  (โดยครูและหัวหนากลุม) 
    ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน  3 
    ปฏิบัติบางครั้ง / 2-3  คร้ัง  คาคะแนน  2 
    ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน  1 
    ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน  0 
 
บันทึกผลการสอน 

ในแผนการจัดการเรียนรูนี้นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อนมากขึ้น นักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แตนักเรียนในกลุมออนปฏิบัติ
กิจกรรมไดชา เนื่องจากนักเรียนขาดพื้นฐานและการฝกฝนในการคิด ทองสูตรคูณไมคลอง วางตัว
เลขไมตรงตําแหนง ทําใหคําตอบที่ไดผิดพลาด เมื่อทําการทดสอบยอยในชุด ก มีนักเรียนที่ไมผาน
เกณฑรอยละ 75 จํานวน 5 คน ทําการสอนซอมเสริม และทดสอบยอยในชุด ข มีนักเรียนที่ไมผาน
เกณฑรอยละ 75  จํานวน 2 คน 
 
 

ลงชื่อ……………….……………… 
       (นางสาวฐิติรัตน  ฤทธิ์สมบูรณ) 
                            ครูผูสอน 
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
โจทยปญหาการคูณ 

 
แถบสถานการณโจทยปญหาการคูณ 
 

 
 

 
แผนผัง KWDL 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1……………………….. 
……………….……….. 
……………..…………. 
2……….………………. 
………………..………. 
………………………… 

1……………………..… 
……………………….. 
………………………… 
2……….……………… 
………………………… 
………………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
………………………… 
วิธีทํา…………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……………………… 
สรุปขั้นตอน 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 

มีขาวสารจํานวน  184  ถุง  หนักถุงละ  15  กิโลกรัม คิดเปนขาวสารทั้งหมดกีก่ิโลกรัม 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL 
 
 
 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. มีขาวสาร
จํานวน  184  ถุง 
2. หนักถุงละ 15  
กิโลกรัม 

คิ ด เ ป น ข า ว ส า ร  
ทั้งหมดกี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ 
184 x 15  =   
วิธีทํา 
มีขาวสาร          184             ถุง 
หนักถุงละ           15    กิโลกรัม 
                          920 
                       1,840 
คิดเปน           2,760     กิโลกรัม 
ตอบ   ๒,๗๖๐  กิโลกรัม 

คําตอบ 
      ๒,๗๖๐  กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน 
     184 x 15 
การคูณจํ านวนที่มีหลาย
หลักกับจํานวนที่มีหลาย
หลัก  ทําไดโดยนําตัวคูณ 
แตละหลักคูณทุกหลักของ
ตัวต้ัง แลวนําผลคูณทั้งหมด
มาบวกกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 

x 

มีขาวสารจํานวน  184  ถุง  หนักถุงละ  15  กิโลกรัม คิดเปนขาวสารทั้งหมดกีก่ิโลกรัม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 221

แบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการคูณ 

ช่ือ…………………………………………………….กลุม……………ช้ัน………………. 
 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก……………………………………………………………………... 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

บริษัทแหงหนึง่ผลิตเสื้อยืดขายราคาตัวละ  350  บาท  ขายได  3,745  ตัว   
จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีไขเปด  1,230  ฟอง  ถาขายฟองละ  4  บาท  จะขายไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รานขายขนมแหงหนึ่งตองการจัดคุกกีใ้สกลอง  135  กลอง  กลองละ  75  ช้ิน 
จะตองมีคุกกีท้ั้งหมดกี่ช้ิน 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. โรงงานแหงหนึ่งผลิตผาเช็ดมือไดวันละ 12,500 ผืน ในเวลา 1 สัปดาห โรงงานนี้ผลิตผาเช็ดมือ
ไดกี่ผืน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 

2. หมูตัวหนึ่งหนัก 125 กิโลกรัม ชางเชือกหนึ่งมีน้ําหนักเปน 12 เทาของหมู ชางมีน้ําหนักกี่
กิโลกรัม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. โรงละครแหงหนึ่งขายบัตรเขาชมละคร ราคาใบละ 350 บาท ขายได 1,255 ใบ จะไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
4. นมเปรี้ยวราคาโหลละ 96 บาท ถาซ้ือไปแจกเด็ก 500 โหล จะตองจายเงินกี่บาท  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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5. โรงงานผลิตเสื้อผาแหงหนึ่งสงเสื้อผาไปขาย 1,250 ชุด ราคาชุดละ 850 บาท โรงงานขายเสื้อผา
ไดเงินเทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 227

แบบทดสอบยอยชุด  ก 
โจทยปญหาการคูณ 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข 1 แผง มี 30 ฟอง ซ้ือมา 65 แผง จะมีไขกี่ฟอง 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. ชาวประมงจับปลาทูได 1,065 กิโลกรัม นําไปขายกิโลกรัมละ 55 บาท ขายปลาทูไดเงินทั้งหมด
เทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. เรือขนสงลําหนึ่งบรรทุกสินคา 1,325 กลอง ถาสินคาแตละกลองมีน้ําหนัก 78 กิโลกรัม เรือลํานี้
บรรทุกสินคาทั้งหมดกี่กิโลกรัม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. อารมณขายแผนยางรมควันได 1,568 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 29 บาท จะไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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แบบทดสอบยอยชุด  ข 
โจทยปญหาการคูณ 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟาใสประดิษฐดอกไมผาขายดอกละ  24  บาท  ขายได  625  ดอก   
ฟาใสขายไดเงนิทั้งหมดกี่บาท 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. รถไฟขบวนหนึ่งรับผูโดยสารมา 527 คน ผูโดยสารเสียคาโดยสารคนละ 425 บาท รถไฟขบวนนี้
ไดคาโดยสารเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 

2. เจาของฟารมกุงตักกุงขึ้นจากบอ 954 กิโลกรัม ขายไดกิโลกรัมละ 165 บาท ขายกุงทั้งหมดไดเงิน
กี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. ชาวไรเก็บขาวโพดออนมาบรรจุถุง ถุงละ 25 ฝก บรรจุถุงไดทั้งหมด 495 ถุง คิดเปนขาวโพดออน
ทั้งหมดกี่ฝก 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไชโย… 
สําเร็จแลว 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการคูณ 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    บริษัทแหงหนึ่งผลิตเสื้อยืดขายราคาตัวละ  350  บาท 

            ขายได  3,745  ตัว 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเสื้อที่ขายไดคูณดวยราคาขายเสื้อตอ 1 ตัว 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  3,745 x 350  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ขายเสื้อยืดได  3,745  ตัว 
  ราคาตัวละ      350  บาท 
     0,000 
                     187,250 
                  1,123,500 
  จะไดเงินทั้งหมด               1,310,750  บาท 
 ตอบ 1,310,750  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทแหงหนึง่ผลิตเสื้อยืดขายราคาตัวละ  350  บาท  ขายได  3,745  ตัว 
จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 

x 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  มีไขเปด  1,230  ฟอง  ถาขายฟองละ  4  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะขายไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนไขเปดคูณดวยราคาขายตอ 1 ฟอง 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  1,230 x 4 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา มีไขเปด     1,230    ฟอง 
  ราคาฟองละ          4  บาท 
  จะขายไดเงินทั้งหมด  4,920  บาท 
 ตอบ 4,920  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีไขเปด  1,230  ฟอง  ถาขายฟองละ  4  บาท  จะขายไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
 

x 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  รานขายขนมแหงหนึ่งตองการจัดคุกกี้ใสกลอง  135  กลอง   
                                                          กลองละ  75  ช้ิน 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะตองมีคุกกี้ทั้งหมดกี่ช้ิน 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนกลองคูณกับจํานวนชิ้นของคุกกี้ที่จะตองจัดใสกลอง 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  135 x 75 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ตองการจัดคุกกี้ใสกลอง   135    กลอง 
  กลองละ       75   ช้ิน 
     675 
                      9,450 
  จะตองมีคุกกี้ทั้งหมด                 10,125  ช้ิน 
 ตอบ 10,125  ช้ิน 
 
ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. โรงงานแหงหนึ่งผลิตผาเช็ดมือไดวันละ 12,500 ผืน ในเวลา 1 สัปดาห โรงงานนี้ผลิตผาเช็ดมือไดกี่ผืน  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานแหงหนึ่ง
ผลิตผาเช็ดมือไดวัน
ละ 12,500 ผืน ใน
เวลา 1 สัปดาห 
 
 
 

โรงงานนี้ ผ ลิตผ า
เช็ดมือไดกี่ผืน 

ประโยคสัญลักษณ 
12,500 x 7   =   
วิธีทํา 
ผลิตผาเช็ดมือวันละ   12,500     ผืน 
1  สัปดาห  เทากับ               7    วัน 
ผลิตผาเช็ดมือได        87,500    ผืน 
ตอบ      ๘๗๕,๐๐๐  ผืน 

คําตอบ 
    ๘๗๕,๐๐๐  ผืน 
สรุปขั้นตอน 
      12,500 x 7 

รานขายขนมแหงหนึ่งตองการจัดคุกกีใ้สกลอง  135  กลอง  กลองละ  75  ช้ิน 
จะตองมีคุกกีท้ั้งหมดกี่ช้ิน 

x 

x 
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2. หมูตัวหนึ่งหนัก 125 กิโลกรัม ชางเชือกหนึ่งมีน้ําหนักเปน 12 เทาของหมู ชางมีน้ําหนักกี่กิโลกรัม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. หมูตัวหนึ่งหนัก
125 กิโลกรัม 
2. ชางเชือกหนึ่งมี
น้ําหนักเปน 12 เทา
ของหมู 
 
 
 
 

ช า ง มี น้ํ า ห นั ก กี่
กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ 
125 x 12   =   
วิธีทํา 
หมูหนัก                 125           กก. 
ชางหนัก                  12  เทาของหมู 
                              250 
                           1,250 
ชางหนัก             1,500            กก. 
ตอบ      ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

คําตอบ 
    ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน 
      125 x 12 

 
3. โรงละครแหงหนึ่งขายบัตรเขาชมละคร ราคาใบละ 350 บาท ขายได 1,255 ใบ จะไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงละครแหงหนึ่ง
ขายบัตรเขาชมละคร 
ราคาใบละ 350 บาท 
2. ขายได 1,255 ใบ 
 
 
 
 

จะไดเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ 
1,255 x 350   =   
วิธีทํา 
ขายบัตรได         1,255          ใบ 
ราคาใบละ             350          บาท 
                           0,000 
                         62,750 
                       376,500 
จะไดเงิน        439,250          บาท 
ตอบ      ๔๓๙,๒๕๐  บาท 

คําตอบ 
    ๔๓๙,๒๕๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      1,255 x 350 

 
 
 
 
 

x 

x 
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4. นมเปรี้ยวราคาโหลละ 96 บาท ถาซื้อไปแจกเด็ก 500 โหล ตองจะจายเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. นมเปรี้ยวราคา
โหลละ 96 บาท 
2.ถ าซื้ อไปแจกเด็ก 
500 โหล 
 
 
 
 

จะต อ ง จ า ย เ งิ น กี่
บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
500 x 96   =   
วิธีทํา 
ซื้อนมแจกเด็ก         500        โหล 
ราคาโหลละ              96        บาท 
                             3,000 
                           45,000 
จะตองจายเงิน   48,000         บาท 
ตอบ      ๔๘,๐๐๐  บาท 

คําตอบ 
      ๔๘,๐๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      500 x 96 

 
5. โรงงานผลิตเสื้อผาแหงหนึ่งสงเสื้อผาไปขาย 1,250 ชุด ราคาชุดละ 850 บาท โรงงานขายเสื้อผาไดเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานผลิตเสื้อผา
แหงหนึ่งสงเสื้อผาไป
ขาย 1,250 ชุด 
2. ราคาชุดละ 850 
บาท 
 
 
 

ขาย เสื้ อผ าได เ งิน
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
1,250  x 850   =   
วิธีทํา 
สงเสื้อผาไปขาย    1,250        ชุด 
ราคาชุดละ                850      บาท 
                              0,000 
                            62,500 
                       1,000,000 
ขายไดเงิน     1,062,500       บาท 
ตอบ      ๑,๐๖๒,๕๐๐  บาท 

คําตอบ 
     ๑,๐๖๒,๕๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
     1,250  x 850 

 
 

 
 
 

x 

x 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการคูณ 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  ไข 1 แผง มี 30 ฟอง ซ้ือมา 65 แผง 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ จะมีไขกี่ฟอง 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนไข 1 แผงคูณกับจํานวนแผงไขที่ซ้ือมา 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  30 x 65 =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ไข 1 แผง มีจํานวน  30 ฟอง 
  ซ้ือมา   65 แผง 
                       150 
                    1,800 
  จะมีไขทั้งหมด                 1,950 ฟอง 
 ตอบ 1,950  ฟอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข 1 แผง มี 30 ฟอง ซ้ือมา 65 แผง จะมีไขกี่ฟอง 

x 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. ชาวประมงจับปลาทูได 1,065 กิโลกรัม นําไปขายกิโลกรัมละ 55 บาท ขายปลาทูไดเงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ชาวประมงจับปลา
ทูได 1,065 กิโลกรัม 
2. นําไปขายกิโลกรัม
ละ 55 บาท 
 
 
 
 
 

ข า ย ป ล า ทู ไ ด เ งิ น
ทั้งหมดเทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ  
1,065 x 55 =            
วิธีทํา 
จับปลาทูได            1,065       กก. 
ขายกิโลกรัมละ           55      บาท 
                               5,325 
                             53,250 
ขายปลาทูไดเงิน  58,575       บาท 
ตอบ      ๕๘,๕๗๕  บาท 

คําตอบ 
      ๕๘,๕๗๕  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      1,065 x 55 
 

 
2. เรือขนสงลําหนึ่งบรรทุกสินคา 1,325 กลอง ถาสินคาแตละกลองมีน้ําหนัก 78 กิโลกรัม เรือลํานี้บรรทุกสินคา
ทั้งหมดกี่กิโลกรัม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เรือขนสงลําหนึ่ง
บรรทุกสินคา 1,325 
กลอง 
2.สินคาแตละกลองมี  
น้ําหนัก 78 กิโลกรัม 
 
 
 
 

เ รื อ ลํ า นี้ บ ร ร ทุ ก  
สิ น ค า ทั้ ง ห ม ด กี่
กิโลกรัม 
 
 

ประโยคสัญลักษณ  
1,325 x 78 =            
วิธีทํา 
เรือบรรทุกของ        1,325  กลอง 
แตละกลองหนัก           78  กก. 
                               10,600 
                               92,750 
บรรทุกทั้งหมด     103,350   กก. 
ตอบ      ๑๐๓,๓๕๐  กิโลกรัม 

คําตอบ 
    ๑๐๓,๓๕๐  กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน 
      1,325 x 78 
 

 
 
 
 
 

x 

x 
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3. อารมณขายแผนยางรมควันได 1,568 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 29 บาท จะไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. อารมณขายแผน
ยางรมควันได 1,568 
กิโลกรัม 
2. ราคากิโลกรัมละ 
29 บาท 
 
 
 
 

จะไดเงินกี่บาท 
 
 

ประโยคสัญลักษณ  
1,568 x 29 =            
วิธีทํา 
ขายแผนยางรมควัน    1,568   กก. 
ราคากิโลกรัมละ              29  บาท 
                                 14,112 
                                 31,360 
จะไดเงิน                 45,472  บาท 
ตอบ      ๔๕,๔๗๒  บาท 

คําตอบ 
      ๔๕,๔๗๒  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      1,568 x 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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แบบทดสอบยอยชุด  ข 
โจทยปญหาการคูณ 

  
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  ฟาใสประดิษฐดอกไมผาขายดอกละ  24  บาท  ขายได  625  ดอก 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  ฟาใสขายไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนที่ขายไดคูณกับราคาขายตอดอก 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  625 x 24 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ขายดอกไมผาได  625  ดอก 
  ราคาดอกละ    24  บาท 
                      2,500 
                    12,500 
  ขายไดเงินทั้งหมด                        15,000  บาท 
 ตอบ 15,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟาใสประดิษฐดอกไมผาขายดอกละ  24  บาท  ขายได  625  ดอก 
ฟาใสขายไดเงนิทั้งหมดกี่บาท 

x 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. รถไฟขบวนหนึ่งรับผูโดยสารมา 527 คน ผูโดยสารเสียคาโดยสารคนละ 425 บาท รถไฟขบวนนี้ไดคาโดยสาร
เทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. รถไฟขบวนหนึ่ง
รับผูโดยสารมา 527 
คน 
2. ผูโดยสารเสียคา
โดยสารคนละ  425 
บาท 
 
 
 
 

รถไฟขบวนนี้ไดคา
โดยสารเทาไร 
 
 

ประโยคสัญลักษณ  
527  x  425 =            
วิธีทํา 
รถไฟรับผูโดยสาร         527   คน 
คาโดยสารคนละ            425    บาท   
                                    2,635 
                                  10,540 
                                210,800 
คาโดยสารทั้งหมด  223,975    บาท 
ตอบ      ๒๒๓,๙๗๕ บาท 

คําตอบ 
      ๒๒๓,๙๗๕ บาท 
สรุปขั้นตอน 
      527  x  425 

 
2. เจาของฟารมกุงตักกุงขึ้นจากบอ 954 กิโลกรัม ขายไดกิโลกรัมละ 165 บาท ขายกุงทั้งหมดไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เจาของฟารมกุงตัก
กุ ง ขึ้ น จ า กบ อ  954 
กิโลกรัม 
2.ขายไดกิโลกรัมละ 
165 บาท 
 
 
 
 

ขายกุ งทั้ งหมดได
เงินกี่บาท 
 
 

ประโยคสัญลักษณ  
954  x  165 =            
วิธีทํา 
ตักกุงขึ้นจากบอ             954   กก. 
ราคากิโลกรัมละ             165  บาท 
                                    4,770 
                                  57,240 
                                  95,400 
ขายกุงไดเงิน          157,410  บาท 
ตอบ      ๑๕๗,๔๑๐  บาท 

คําตอบ 
      ๑๕๗,๔๑๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      954  x  165 

 
 
 

x 

x 
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3. ชาวไรเก็บขาวโพดออนมาบรรจุถุง ถุงละ 25 ฝก บรรจุถุงไดทั้งหมด 495 ถุง คิดเปนขาวโพดออนทั้งหมดกี่ฝก 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ชาวไรเก็บขาวโพด
ออนมาบรรจุถุง  ถุง
ละ 25 ฝก 
2.บรรจุถุงไดทั้งหมด
495 ถุง 
 
 
 

คิ ด เ ป น ข า ว โ พ ด
ออนทั้งหมดกี่ฝก 
 

ประโยคสัญลักษณ  
495  x  25 =            
วิธีทํา 
บรรจุขาวโพดออน        495   ถุง 
บรรจุถุงละ                      25    ฝก 
                                   2,475 
                                   9,900 
มีขาวโพดออน         12,375    ฝก 
ตอบ      ๑๒,๓๗๕  ฝก 

คําตอบ 
       ๑๒,๓๗๕  ฝก 
สรุปขั้นตอน 
      495  x  25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

x 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน
ของนักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ รวม 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
1.  แสดงออกถึงความต้ังใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา      
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปน
ความคิดเห็นของกลุม 

     

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม      
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน 
ความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มี
ความคิดเห็นเดียวกับเรา 

     

8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน      
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี 

     

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก      
รวมคะแนน  

เกณฑการประเมิน 
-  ปฏิบัติสม่ําเสมอ   คาคะแนน 3 
-  ปฏิบัติบางครั้ง  (2 – 3  ครั้ง)  คาคะแนน 2 
-  ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน 1 
-  ไมเคยปฏิบัติ    คาคะแนน 0 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 
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       แผนการจดัการเรียนรูท่ี  4 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เวลา  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การหารจํานวนที่มีหลายหลักใชหลักการเชนเดียวกับการหารจํานวนที่มีสองหลักและ
สามหลัก 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
 ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 
 ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เมื่อกําหนดโจทยการบวก การลบ การคูณ และการหารให นักเรียนสามารถหาคําตอบ
และแสดงวิธีทําได 

2. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสารสื่อความหมายและนําเสนอ
อยางถูกตองเหมาะสม 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการหารไดถูกตอง 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารให นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนวิธีการหาคําตอบ
ไดถูกตอง 
 3. นักเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการหาร 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1.  ขั้นนํา  นักเรียนนั่งตามกลุมๆละ  4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  

อัตราสวน 1:2 :1 โดยเปลี่ยนหัวหนากลุมแตละกลุม  และครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียน
ทราบ 

1.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบจากแถบประโยคสัญลักษณที่ครูกําหนดให  
เชน 

 
 
(คําตอบ         41) 
 
 
(คําตอบ        65) 
 
 
(คําตอบ         21  เศษ  3) 
 
 
(คําตอบ         56) 
 
 
(คําตอบ        89) 

1.2  นักเรียนแตละกลุมยกตัวอยางประโยคสัญลักษณการหาร  พรอมชวยกันหา
คําตอบ 

2.  ขั้นสอน 
2.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายและหาคําตอบโจทยปญหาการหารจากเหตุการณใน

ชีวิตประจําวัน โดยใชเทคนิค  KWDL  เชน  
 
 
 

1,025  ÷  25  =   

979  ÷  11  =   

มีดินสอ  15  แทง  แบงใหเพือ่น  5  คน  จะไดดินสอคนละกี่แทง 

129  ÷  6  =   

2,352  ÷  42   =   

4,225  ÷  65  =   
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ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง  
KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้ 

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่นักเรียน
บอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง             
(การอภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง      
(การดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบพรอม
ทั้งตรวจคําตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  D     

-  นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร 
(การนําเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใช
วิธีการแกปญหา    ดังกลาว  แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  L 

2.2  นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิดหาความหมายของหาร ครูสุมตัวแทน
กลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน  และบันทึกคําตอบลงบนกระดาน 

(การหาร หมายถึง  การแบงจํานวนหนึ่งออกเปนหมู ๆ  โดยกําหนดจํานวนหมู
ใหแลวใหแบงหมูละเทาๆกัน) 
  (การหาร  หมายถึง  การลดลงครั้งละเทาๆกัน) 

2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดหาคําตอบวาการหารจํานวนที่ตัวตั้งและตัวหารมี
หลายหลัก มีกี่วิธี อะไรบาง และมีวิธีการอยางไร ครูสุมตัวแทนกลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้น
เรียน 

มี  3  วิธี  คือ 
1. การหารยาว  ทําไดโดยตั้งหลักใหตรงกัน  เร่ิมหารในหลักทางซายมือกอน  

แลวจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือ 
2. การหารสั้น  มีวิธีการหารเชนเดียวกับการหารยาว  ทําไดโดยคิดคํานวณในใจ 

และบันทึกเฉพาะผลหารที่ได 
3. การใชความสัมพันธระหวางการคูณและการหาร คือ ผลคูณจํานวนสอง

จํานวนใดๆ เมื่อหารดวยจํานวนใดจํานวนหนึ่งในสองจํานวนนั้น  จะไดผลลัพธเทากับจํานวนที่
เหลือ 

2.4  ครูแจกใบความรูที่ 1  เรื่อง การหาร 
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3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 
3.1  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมจับคูกันทําแบบฝกทักษะ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอนโดย

เร่ิมตนทําตอนที่ 1  กอน  และชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย  ถานักเรียนคนใดทําไมผาน  เพื่อน
กลุมจะตอง ชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

3.2  ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการทํางานเปนกลุม 
 4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 

4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบยอยชุด  ก  จํานวน  8  ขอ  ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75  ขึ้นไป  ถือวาผานเกณฑ  
ถาทําไมไดถึงรอยละ 75  ใหเพื่อนอธิบายและทําแบบทดสอบชุด ข ตอไป ถายังไมผานเกณฑครูจัด
กลุมชวยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง  สวนนักเรียนที่ผานเกณฑครูใหทําแบบฝกหัดที่ยากข้ึนเพื่อเปนการ
เสริมทักษะการคิดคํานวณ 

ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดโดย
ผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

4.2 ในกรณีที่นักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบายยังไม
เขาใจครูชวยอธิบายอีกครั้ง  และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไมผานอีก ครูจัดกลุมชวย
สอนเพิ่มเติม 

5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 
นักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของ

นักเรียนเมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวลัแกกลุมยอดเยี่ยม  โดยนําคะแนนทดสอบยอยของแตละ
คนมารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

 
สื่อการเรียนรู 

1.  ใบความรูที่ 1 เรื่อง การหาร 
2.  แถบประโยคสัญลักษณ 

 3.  แถบสถานการณโจทยปญหาการหาร 
 4.  ตาราง KWDL 
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 5.  แบบฝกทักษะ 
 6.  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

-  ใหนักเรียนอธิบายความหมายของการหาร 
-  ตรวจแบบฝกทักษะ 
-  ตรวจแบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

2.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
เกณฑการประเมิน 
 -  ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม  (โดยครูและหัวหนากลุม) 
    ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน  3 
    ปฏิบัติบางครั้ง / 2-3  คร้ัง  คาคะแนน  2 
    ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน  1 
    ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน  0 
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บันทึกผลการสอน 
แผนการจัดการเรียนรูนี้หัวหนากลุมนักเรียนแตละกลุมไดทําการเปลี่ยนกลุมหมุนเวียน

กันไป โดยที่สมาชิกในกลุมยังคงเดิม ทําใหนักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ มีความพึงพอใจ และ
สนุกสนานในการเรียนมากขึ้น ในแผนการจัดการเรียนรูนี้นักเรียนหาคําตอบไดไมถูกตองมากนัก 
เนื่องจากนักเรียนขาดพื้นฐานและการฝกฝนในการคิด ทองสูตรคูณไมคลอง ไมเขาใจความสัมพันธ
ของการคูณและการหาร ครูจึงยกตัวอยางใหเห็นถึงความสัมพันธที่ชัดเจน นักเรียนกลุมปานกลาง
และเกงคอยชวยเหลือเพื่อนกลุมออน นักเรียนในกลุมออนหาคําตอบไดคอนขางชา ครูจึงตอง
อธิบายเพิ่มเติม ยกตัวอยางเสริม เมื่อทําการทดสอบยอยมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 75 จํานวน 
4 คน ทําการซอมเสริมและทดสอบยอยในฉบับ ข มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑ 2 คน 
 
 

ลงชื่อ……………….……………… 
      (นางสาวฐิติรัตน  ฤทธิ์สมบูรณ) 

          ครูผูสอน 
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ใบความรูที ่ 1 
การหาร 

 
การหาร หมายถึง  การแบงจํานวนหนึ่งออกเปนหมู ๆ  โดยกําหนดจํานวนหมู

ใหแลวใหแบงหมูละเทาๆกัน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรามาแบงดินสอ  20  แทง  ออกเปนกอง 
กองละ  5  แทง  เราจะไดดินสอกี่กอง 

เราจะไดดินสอ  4  กอง  เขียนเปนรูป 
ประโยคสัญลักษณการหารไดดังนี้ 

20  ÷  5  =  4 
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การหารจํานวนที่ตัวตั้งและตัวหารมีหลายหลัก 
1. การหาผลหารโดยใชความสัมพันธระหวางการคูณและการหาร  การคูณและการหารมี
ความสัมพันธกัน  คือ  ผลคูณสองจํานวนใดๆ  เมื่อหารดวยจํานวนใดจํานวนหนึ่งในสองจํานวนนั้น 
จะไดผลลัพธเทากับจํานวนที่เหลือ 
ตัวอยาง 
 6,240,000  ÷  1,200  =   
วิธีทํา  6,240,000  ÷  1,200  =  5,200 
  ตอบ ๕,๒๐๐ 

 
 

 
 

2.  การหาผลหารโดยการตั้งหารและหารทีละหลัก  ใหเร่ิมหารจากหลักทางซายมือกอน  แลวจึงหาร
ในหลักถัดไปทางขวามือ 
 2.1  การหารยาว 
ตัวอยาง 
 8,289,575  ÷  2,345  =   
วิธีทํา 
            2  3  4  5 )  8   2   8   9   5   7   5 
                               7   0   3   5 
                               1   2   5   4   5 
                               1   1   7   2   5 
                                         8   2   0   7 
                                         7   0   3   5 
                                         1   1   7   2   5 
                                         1   1   7   2   5 
                                         0   0   0   0   0 

ตอบ  ๓,๕๓๕ 

ตรวจคําตอบ 
1,200  x  5,200  =  6,240,000 

วิธีคิด     6,240,000  ÷  1,200  =   
คิดจาก    x  1,200  =  6,240,000 
หาจํานวนแทนใน    ที่ทําให 

  x  1,200  =  6,240,000  เปนจริง   
ก็คือ  5,200  นัน่เอง 

3   5   3   5 

วิธีคิด 
1. นํา 2,345 มาหาร 8,289 ได  3 
2. เหลือเศษ 1,254 ดึง 5 ลงมาเปน 12,545 
3. นํา 2,345 มาหาร 12,545 ได  5 
4. เหลือเศษ 820 ดึง 7 ลงมาเปน 8,207 
5. นํา 2,345 มาหาร 8,207 ได  3 
6. เหลือเศษ 1,172 ดึง 5 ลงมาเปน 11,725 
7. นํา 2,345 มาหาร 11,725 ได  5 
    เหลือเศษ  0 

สรุปผลหาร  คือ  3,535 

ตรวจคําตอบ 
2,345  x   3,535  =  8289575 
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2.2  การหารสั้น 
ตัวอยาง 
 8,289,575  ÷  2,345  =   
วิธีทํา  2   3   4   5  )   8   2   8   9   5   7   5 
                                                                      3   5   3   5 
ตอบ   ๓,๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิด 
1.หารในหลักลาน  1  2  3  4  )  8  2  8  9  5  7  5        5.หารในหลักรอย 1 2 3 4  )  8  2  8  9  5  7  5 
                                                  0                                                                                                  3  5 
2.หารในหลักแสน 1  2  3  4  )  8  2  8  9  5  7  5        6.หารในหลักสิบ  1 2 3 4  )  8  2  8  9  5  7  5 
                                                      0                                                                                          3  5  3 
3.หารในหลักหมื่น 1  2  3  4  )  8  2  8  9  5  7  5       7.หารในหลักสิบ  1 2 3 4  )  8  2  8  9  5  7  5 
                                                           0                                                                                 3  5  3  5 
4.หารในหลักพัน   1  2  3  4  )  8  2  8  9  5  7  5                  **  สรุปผลหาร  คือ  3,535  ** 
                                                              3 
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
โจทยปญหาการการ 

 
แถบสถานการณโจทยปญหาการหาร 
 

 
 

 
แผนผัง KWDL 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1……………………….. 
……………….……….. 
……………..…………. 
2……….………………. 
………………..………. 
………………………… 

1……………………..… 
……………………….. 
………………………… 
2……….……………… 
………………………… 
………………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
………………………… 
วิธีทํา…………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……………………… 
สรุปขั้นตอน 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 

มีดินสอ  15  แทง  แบงใหเพือ่น  5  คน  จะไดดินสอคนละกี่แทง 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL 
 
 
 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. มีดินสอ  15  แทง 
2.แบงใหเพื่อน 5 คน 

จะไดดินสอคนละกี่
แทง 

ประโยคสัญลักษณ 
   15 ÷ 5  =   
วิธีทํา 
มีดินสอ                   15       แทง 
แบงใหเพื่อน            5        คน 
จะไดคนละ  15 ÷ 5  =  3  แทง 
ตอบ   ๓   แทง 

คําตอบ 
     ๓   แทง 
สรุปขั้นตอน 
     15 ÷ 5 
การแบงจํานวนหนึ่ง
ออกเปนหมู ๆ โดย
กําหนดจํานวนหมูให
แ ล ว ใ ห แ บ ง หมู ล ะ
เทาๆกัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 

มีดินสอ  15  แทง  แบงใหเพือ่น  5  คน  จะไดดินสอคนละกี่แทง 
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แบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการหาร 

 
ช่ือ…………………………………………………….กลุม……………ช้ัน………………. 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ซ้ือเปดมา  24  ตัว  ใหเงินคนขายไป  2,880  บาท   เฉล่ียเปดราคาตัวละกีบ่าท 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนักเรียน 432 คน จัดเปนกลุม กลุมละ 36 คน จะไดทั้งหมดกี่กลุม 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก……………………………………………………………………... 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชัยทํางาน 12 วัน ไดคาแรงทั้งหมด 2,880 บาท วิชัยทํางานได คาแรงวนัละกี่บาท 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปไดวันละ 102,240 หอ บรรจุใสกลอง กลองละ 48 หอ จะบรรจุไดกี่
กลอง  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 

2.  กลุมแมบานชวยกันทํากลวยอบกรอบไดวันละ 420 ถุง ถาตองการกลวยอบกรอบ 20,160 ถุง 
กลุมแมบานตองใชเวลากี่วัน  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. ปรีชามีดอกกุหลาบ 5,760 ดอก นํามาจัดเปนกํา กําละ 20 ดอก จะจัดไดทั้งหมดกี่กํา 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
4. ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร รถโดยสารคันหนึ่งใชเวลาวิ่ง 15 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยรถโดยสารคันนี้
แลนได     ช่ัวโมงละกี่กิโลเมตร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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5. มีน้ําหวาน 12,000  มิลลิลิตร  แบงใสขวดขนาดเดียวกัน 24 ใบ ไดหมดพอดี ขวดแตละใบบรรจุ
น้ําหวานกี่มิลลิลิตร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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แบบทดสอบยอยชุด  ก 
โจทยปญหาการหาร 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

โตะราคาตัวละ 350 บาท ซ่ึงเปนราคาที่มากกวาเกาอ้ีอยู 2 เทา เกาอ้ีราคาตัวละเทาไร 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. บริษัทโฆษณาแหงหนึ่งรับทําปายโฆษณาสินคา 360 แผน บริษัทซื้อไมอัดและสีรวมเปนเงิน 
23,400 บาท บริษัทลงทุนทําแผนปายโฆษณาแผนละกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. โรงงานอาหารแหงหนึ่งผลิตอาหารกระปองไดช่ัวโมงละ 950 กระปอง ถาตองการผลิตอาหาร
กระปอง 32,300 กระปอง โรงงานตองใชเวลาผลิตกี่ช่ัวโมง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. สัปดาหที่แลวชาวประมงออกเรือจับปลาได 3,225 กิโลกรัม ซ่ึงจับไดเปน 5 เทาของสัปดาหนี้   
สัปดาหนี้ชาวประมงจับปลาไดกี่กิโลกรัม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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แบบทดสอบยอยชุด  ข 
โจทยปญหาการหาร 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาวสวนมีรายไดปละ  77,220  บาท  ชาวสวนมีรายไดเฉลี่ยเดือนละกี่บาท 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  ระยะทาง 1,288 กิโลเมตร รถโดยสารคันหนึ่งใชเวลาวิ่งนาน 14  ช่ัวโมง  โดยเฉลี่ยรถโดยสาร
คันนี้แลนไดช่ัวโมงละกี่กิโลเมตร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. โรงงานผลิตผลไมกระปองไดวันละ 6,144 กระปอง บรรจุลงกลอง กลองละ 24 กระปอง จะ
บรรจุไดกี่กลอง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. มีเงินอยู 10,000 บาท นําไปแลกธนบัตรยี่สิบบาท จะไดกี่ฉบับ 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการหาร 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  ซ้ือเปดมา  24  ตัว  ใหเงินคนขายไป  2,880  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  เปดราคาตัวละกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเงินที่จายหารดวยจํานวนเปดที่ซ้ือมา 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  2,880 ÷ 24 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ใหเงินคนขายไป    2,880    บาท 
  ซ้ือเปดมา     24     ตัว 
  เปดราคาตัวละ 2,880 ÷ 24 =  120  บาท 
 ตอบ 120  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ้ือเปดมา  24  ตัว  ใหเงินคนขายไป  2,880  บาท   เฉล่ียเปดราคาตัวละกีบ่าท 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  มีนักเรียน 432 คน จัดเปนกลุม กลุมละ 36 คน 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะไดทั้งหมดกี่กลุม 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนนักเรียนหารดวยจํานวนคนในแตละกลุม 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  432  ÷ 36  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา มีนักเรียน   432   คน 
  จัดเปนกลุม กลุมละ    36   คน 
  จะไดทั้งหมด       432  ÷ 36  =  12 กลุม 
 ตอบ 12  กลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนักเรียน 432 คน จัดเปนกลุม กลุมละ 36 คน จะไดทั้งหมดกี่กลุม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 270

ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  วิชัยทํางาน 12 วัน ไดคาแรงทั้งหมด 2,880 บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  วิชัยทํางานได คาแรงวันละกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนคาแรงหารดวยจํานวนวันทํางาน 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  2,880 ÷ 12 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ไดคาแรงทั้งหมด   2,880   บาท 
  วิชัยทํางาน        12   วัน 
  ทํางานไดคาแรงวันละ         2,880 ÷ 12 =  240   บาท  
 ตอบ 240  บาท 
 
ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปไดวันละ 102,240 หอ บรรจุใสกลอง กลองละ 48 หอ จะบรรจุไดกี่กลอง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานผลิตอาหาร  
สํ า เ ร็ จ รู ป ไ ด วั น ล ะ 
102,240 หอ 
 2. บรรจุใสกลอง 
กลองละ 48 หอ 
 
 
 

จะบรรจุไดกี่กลอง 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
102,240  ÷  48   =   
วิธีทํา 
ผลิตอาหารวันละ    102,240   หอ 
บรรจุกลองละ                 48    หอ 
จะบรรจุได  102,240 ÷ 48  
                           =  2,130   กลอง 
ตอบ        ๒,๑๓๐  กลอง 

คําตอบ 
      ๒,๑๓๐  กลอง 
สรุปขั้นตอน 
     102,240  ÷  48 
 

 

 

วิชัยทํางาน 12 วัน ไดคาแรงทั้งหมด 2,880 บาท วิชัยทํางานไดคาแรงวนัละกี่บาท 
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2.  กลุมแมบานชวยกันทํากลวยอบกรอบไดวันละ 420 ถุง ถาตองการกลวยอบกรอบ 20,160 ถุง กลุมแมบานตอง
ใชเวลา     กี่วัน 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. กลุมแมบานชวยกัน
ทํากลวยอบกรอบได
วันละ 420 ถุง 
2. ถาตองการกลวยอบ
กรอบ 20,160 ถุง 
 
 

กลุมแมบานตองใช
เวลากี่วัน 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
20,160  ÷  420   =   
วิธีทํา 
ตองการกลวยอบกรอบ 20,160   ถุง 
ทําไดวันละ                        420  ถุง 
ตองใชเวลา   20,160 ÷ 420 
                        = 48  วัน 
ตอบ       ๔๘  วัน 

คําตอบ 
    ๔๘  วัน 
สรุปขั้นตอน 
     20,160  ÷  420 
 

 
3. ปรีชามีดอกกุหลาบ 5,7560 ดอก นํามาจัดเปนกํา กําละ 20 ดอก จะจัดไดทั้งหมดกี่กํา 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ปรีชามีดอกกุหลาบ 
5,750 ดอก 
 2. นํามาจัดเปนกํา กํา
ละ 20 ดอก 
 
 
 

จะจัดไดทั้ งหมดกี่
กํา 
 

ประโยคสัญลักษณ 
5,760  ÷  20   =   
วิธีทํา 
มีดอกกุหลสบ         5,750      ดอก 
จัดเปนกํา กําละ            20     ดอก 
จะจัดได 5,750 ÷ 20 = 288 กํา 
ตอบ        ๒๘๘  กํา 

คําตอบ 
      ๒๘๘  กํา 
สรุปขั้นตอน 
     5,760  ÷  20 
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4. ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร รถโดยสารคันหนึ่งใชเวลาว่ิง 15 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยรถโดยสารคันนี้แลนไดช่ัวโมงละ
กี่กิโลเมตร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ระยะทาง 1,200 
กิโลเมตร 
2.รถโดยสารคันหนึ่งใช
เวลาว่ิง 15 ช่ัวโมง 
 
 

โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ร ถ
โ ด ยส า ร แ ล น ไ ด
ช่ั ว โ ม ง ล ะ กี่
กิโลเมตร 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
1,200  ÷  15   =   
วิธีทํา 
ระยะทาง                    1,200    กม. 
รถใชเวลาว่ิง                  15     ชม. 
ใชเวลาว่ิง  1,200 ÷ 15 =  80  ชม. 
ตอบ       ๘๐  ช่ัวโมง 

คําตอบ 
      ๘๐  ช่ัวโมง 
สรุปขั้นตอน 
     1,200  ÷  15 
 

 
5. มีน้ําหวาน 12,000  มิลลิลิตร  แบงใสขวดขนาดเดียวกัน 24 ใบ ไดหมดพอดี ขวดแตละใบบรรจุน้ําหวานกี่
มิลลิลิตร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. มีน้ําหวาน 12,000  
มิลลิลิตร 
2. แบงใสขวดขนาด
เดียวกัน 24 ใบ 
 
 

ขวดแตละใบบรรจุ
น้ําหวานกี่มิลลิลิตร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
12,000  ÷  24   =   
วิธีทํา 
มีน้ําหวาน           12,000       มล. 
แบงใสขวด               24        ใบ 
ขวดแตละใบบรรจุน้ําหวาน 
12,000 ÷ 24 = 500  มิลลิลิตร 
ตอบ        ๕๐๐  มิลลิลิตร 

คําตอบ 
      ๕๐๐  มิลลิลิตร 
สรุปขั้นตอน 
      12,000  ÷  24 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 273

เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการหาร 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  โตะราคาตัวละ 350 บาท ซ่ึงเปนราคาที่มากกวาเกาอ้ีอยู 2 เทา 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  เกาอ้ีราคาตัวละเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาโตะหารดวยราคาที่มากกวาเกาอ้ี 2 เทา 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  350 ÷ 2 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา โตะราคาตัวละ   350   บาท 
  เปนราคาที่มากกวาเกาอ้ีอยู     2   เทา 
  เกาอ้ีราคาตัวละ 350 ÷ 2 =  175  บาท 
 ตอบ 175  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โตะราคาตัวละ 350 บาท ซ่ึงเปนราคาที่มากกวาเกาอ้ีอยู 2 เทา เกาอ้ีราคาตัวละเทาไร 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. บริษัทโฆษณาแหงหนึ่งรับทําปายโฆษณาสินคา 360 แผน บริษัทซื้อไมอัดและสีรวมเปนเงิน 23,400 บาท 
บริษัทลงทุนทําแผนปายโฆษณาแผนละกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. บริษัทโฆษณาแหง
หนึ่งรับทําปายโฆษณา
สินคา 360 แผน 
2. บริษัทซื้อไมอัดและ
สีรวมเปนเงิน  23,400 
บาท 
 

บริษัทลงทุนทําแผน
ปายโฆษณาแผนละกี่
บาท 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
23,400  ÷  360   =   
วิธีทํา 
ซื้อไมอัด+สีเปนเงิน  23,400 บาท 
ทําปายโฆษณา               360 แผน 
ลงทุนทําแผนปายโฆษณาแผนละ 
23,400 ÷ 360 = 65  บาท 
ตอบ        ๖๕ บาท 

คําตอบ 
      ๖๕ บาท 
สรุปขั้นตอน 
      23,400  ÷  360 
 

 
2. โรงงานอาหารแหงหนึ่งผลิตอาหารกระปองไดช่ัวโมงละ 950 กระปอง ถาตองการผลิตอาหารกระปอง 32,300 
กระปอง โรงงานตองใชเวลาผลิตกี่ช่ัวโมง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานอาหารแหง
ห นึ่ ง ผ ลิ ต อ า ห า ร
กระปองได     ช่ัวโมง
ละ 950 กระปอง 
2. ถาตองการผลิต
อาหารกระปอง 32,300 
กระปอง 
 

โรงงานตองใช เวลา
ผลิตกี่ช่ัวโมง 
 

ประโยคสัญลักษณ 
32,300  ÷  950   =   
วิธีทํา 
ตองการผลิตอาหารกระปอง 
                         32,300   กระปอง 
ผลิตไดช่ัวโมงละ   950  กระปอง 
ตองใชเวลาผลิต  
32,300 ÷ 950  =  34  ช่ัวโมง 
ตอบ        ๓๔  ช่ัวโมง 

คําตอบ 
      ๓๔  ช่ัวโมง 
สรุปขั้นตอน 
     32,300  ÷  950 
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3. สัปดาหที่แลวชาวประมงออกเรือจับปลาได 3,225 กิโลกรัม ซึ่งจับไดเปน 5 เทาของสัปดาหนี้   สัปดาหนี้
ชาวประมงจับปลาไดกี่กิโลกรัม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. สัปดาหที่แลว
ชาวประมงออกเรือจับ
ปลาได 3,225 กิโลกรัม 
ซึ่งจับไดเปน 5 เทาของ
สัปดาหนี้ 
 

สัปดาหนี้ชาวประมง
จับปลาไดกี่กิโลกรัม 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
3,225  ÷  5   =   
วิธีทํา 
จับปลาได                  3,225    กก. 
จับไดเปน      5  เทาของสัปดาหนี้ 
สัปดาหนี้จับปลาได  
3,225 ÷ 5  =  645  กิโลกรัม 
ตอบ        ๖๔๕  กิโลกรัม 

คําตอบ 
      ๖๔๕  กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน 
     3,225  ÷  5 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ข 
โจทยปญหาการหาร 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  ชาวสวนมีรายไดปละ  77,220  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  ชาวสวนมีรายไดเฉล่ียเดือนละกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นํารายไดตอปหารดวย 12 เดือน 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  77,220 ÷ 12 =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ชาวสวนมีรายไดปละ   77,220    บาท 
  1  ป มี           12  เดือน 
  ชาวสวนมีรายไดเฉล่ียเดือนละ      77,220  ÷ 12 =  6,435 บาท 
 ตอบ 6,435  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาวสวนมีรายไดปละ  77,220  บาท  ชาวสวนมีรายไดเฉลี่ยเดือนละกี่บาท 
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ตอนที่  2    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  ระยะทาง 1,288 กิโลเมตร รถโดยสารคันหนึ่งใชเวลาวิ่งนาน 14  ช่ัวโมง  โดยเฉลี่ยรถโดยสารคันนี้แลนได
ช่ัวโมงละกี่กิโลเมตร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ระยะทาง 1,288 
กิโลเมตร 
2. รถโดยสารคันหนึ่ง
ใช เ วล า ว่ิ งนาน  14  
ช่ัวโมง 
 

โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ร ถ
โดยสารคันนี้แลน
ไ ด ช่ั ว โ ม ง ล ะ กี่
กิโลเมตร 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
1,288  ÷  14   =   
วิธีทํา 
ระยะทาง            1,288   กิโลเมตร 
รถว่ิงใชเวลา            14    ช่ัวโมง 
เฉลี่ยช่ัวโมงละ  
1,288 ÷  14  =  92  กิโลเมตร 
ตอบ        ๙๒  กิโลเมตร 

คําตอบ 
      ๙๒  กิโลเมตร 
สรุปขั้นตอน 
     1,288  ÷  14 

 
2. โรงงานผลิตผลไมกระปองไดวันละ 6,144 กระปอง บรรจุลงกลอง กลองละ 24 กระปอง จะบรรจุไดกี่กลอง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานผลิตผลไม
ก ร ะป อ ง ได วั นละ 
6,144 กระปอง 
2. บรรจุลงกลอง 
กลองละ 24 กระปอง 
 

จะบรรจุไดกี่กลอง 
 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
6,144  ÷  24   =   
วิธีทํา 
ผลิตผลไมวันละ   6,144  กระปอง 
บรรจุลงกลองละ       24  กระปอง 
จะบรรจุได 
6,144 ÷  24  =  256  กลอง 
ตอบ        ๒๕๖  กลอง 

คําตอบ 
      ๒๕๖  กลอง 
สรุปขั้นตอน 
     6,144  ÷  24 
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3. มีเงินอยู 10,000 บาท นําไปแลกธนบัตรยี่สิบบาท จะไดกี่ฉบับ 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. มีเงินอยู 10,000 
บาท 
2. นําไปแลกธนบัตร
ยี่สิบบาท 
 

จะแลกธนบัตรไดกี่
ฉบับ 
 
 
 

ประโยคสัญลักษณ 
10,000  ÷  20   =   
วิธีทํา 
มีเงินอยู                10,000     บาท 
แลกธนบัตรฉบับละ   20      บาท 
จะแลกได 
10,000 ÷  20  =  500  ฉบับ 
ตอบ        ๕๐๐  ฉบับ 

คําตอบ 
      ๕๐๐  ฉบับ 
สรุปขั้นตอน 
     10,000  ÷  20 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน
ของนักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ รวม 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
1.  แสดงออกถึงความต้ังใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา      
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปน
ความคิดเห็นของกลุม 

     

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม      
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน 
ความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มี
ความคิดเห็นเดียวกับเรา 

     

8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน      
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี 

     

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก      
รวมคะแนน  

เกณฑการประเมิน 
-  ปฏิบัติสม่ําเสมอ   คาคะแนน 3 
-  ปฏิบัติบางครั้ง (2 – 3 ครั้ง)   คาคะแนน 2 
-  ปฏิบัตินอย (นอยกวา 2 ครั้ง)  คาคะแนน 1 
-  ไมเคยปฏิบัติ    คาคะแนน 0 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เวลา  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การบวก  ลบ  คูณ  หาร  จํานวนที่มีหลายหลักใชหลักการเดียวกับการบวก  ลบ  คูณ  
หาร  จํานวนที่มีสองหลักและสามหลัก 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
 ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 
 ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนให นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยหาคําตอบ และแสดงวิธีทําได 

2.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  สรุปผลอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเพื่อหาวิธีดําเนินการ
ไดถูกตอง 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนสามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธีทําไดอยางสมเหตุสมผล 
 3. นักเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 

โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา  นักเรียนนั่งตามกลุมๆละ  4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  
อัตราสวน  1:2 :1 (กลุมเดิม)  และครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

1.1  นักเรียนรวมกันรองเพลง  “โจทยปญหาระคน”  ประกอบทาทางตาม
จินตนาการ จากนั้นครูตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันจับใจความสําคัญของเพลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.  ขั้นสอน 
2.1  นักเรียนฝกสรางโจทยปญหาจากสถานการณที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน แลวนํา

โจทยที่นักเรียนสรางขึ้นมาวิเคราะห  เชน 
 
 
 

ครูใชคําถามเพื่อใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงใน
ตาราง  KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้ 

- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่
นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง            
(การอภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง       
(การดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบพรอม
ทั้งตรวจคําตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  D 

เส้ือนักเรียนตัวละ  150  บาท  กางเกงตัวละ  120  บาท  ซ้ือทั้งหมด  4  ชุด  จะตอง
จายเงินทั้งหมดกี่บาท 

เพลง  โจทยปญหาระคน 
เนื้อรอง   วรรณี   โสมประยูร  

 ทํานองเพลง  หนูไมรู 
 งายจริง  งายจริง  เธอจา โจทยปญหา  โจทยปญหาระคน 

แมบวกลบคูณหารสับสน เราก็คนไดคําตอบเร็วไว 
หนูตองรูและเขาใจ วาโจทยนั้นใหอะไรมา 
กอนจะนึกแกปญหา คิดดูวาโจทยถามอะไร  
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- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร  
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว  แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  L 

2.2  นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิดหาคําตอบวา การหาคําตอบจากโจทย
ปญหา  มีขั้นตอนการทําอยางไร  ครูสุมตัวแทนกลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน 

 (การหาคําตอบจากโจทยปญหาจะตองรวมกันวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนดให 
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยการเขียนเปนประโยคสัญลักษณ และหาคําตอบ โดยหาผลลัพธใน
เครื่องหมายวงเล็บกอน)  

2.3  นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 เรื่อง โจทยปญหาการบวก  ลบ คูณ หารระคน 
3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 

3.1  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมจับคูกันทําแบบฝกทักษะ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอนโดย
เร่ิมตนทําตอนที่ 1 กอน และชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยถานักเรียนคนใดทําไมผานเพื่อน
กลุมจะตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

3.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  และสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการทํางานเปนกลุม 

4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 
4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละคนทํา

แบบทดสอบยอยชุด  ก  จํานวน  8  ขอ  ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75  ขึ้นไป  ถือวาผานเกณฑ  
ถาทําไมไดถึงรอยละ 75   ใหเพื่อนอธิบายและทําแบบทดสอบชุด  ข  ตอไป  ถายังไมผานเกณฑครู
จัดกลุมชวยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง  สวนนักเรียนที่ผานเกณฑครูใหทําแบบฝกหัดที่ยากขึ้นเพื่อเปนการ
เสริมทักษะการคิดคํานวณ 

ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดโดย
ผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

4.2 ในกรณีที่นักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบายยังไม
เขาใจครูชวยอธิบายอีกครั้ง  และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไมผานอีก ครูจัดกลุมชวย
สอนเพิ่มเติม 
 5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 

นักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของ
นักเรียนเมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวลัแกกลุมยอดเยี่ยม  โดยนําคะแนนทดสอบยอยของแตละ
คนมารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 
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กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

 
สื่อการเรียนรู 

1.  ใบความรูที่ 1 เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 2.  เพลงโจทยปญหาระคน 
 3.  แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 4.  ตาราง KWDL 
 5.  แบบฝกทักษะ 
 6.  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

-  ตรวจแบบฝกทักษะ 
-  ตรวจแบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 2.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 
เกณฑการประเมิน 
 -  ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม  (โดยครูและหัวหนากลุม) 
    ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน  3 
    ปฏิบัติบางครั้ง / 2-3  คร้ัง  คาคะแนน   2 
    ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน  1 
    ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน  0 
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บันทึกผลการสอน 
นักเรียนในแตละกลุมทําแบบฝกทักษะไดไมทันเวลาตามที่ครูกําหนด ในบางขอไม

สามารถเขียนประโยคสัญลักษณจากโจทยปญหาได เพราะเปนเรื่องที่คอนขางยาก ซับซอนที่ครูตอง
อธิบายซํ้าหลายครั้ง ยกตัวอยางใหดูหลายขอ ยกตัวอยางสถานการณที่ใกลเคียงกันเพื่อเปนตัวอยาง 
นักเรียนกลุมออนจะทําแบบฝกทักษะไมได ตองอธิบายตามลําดับขั้นตอน เพื่อใหนักเรียนสามารถ
หาคําตอบและทําแบบฝกทักษะได  ในแผนการจัดการเรียนรูนี้มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 75 
ในฉบับ ก จํานวน 3 คน และทําการซอมเสริมและทดสอบในฉบับ ข  โดยแบงแบบทดสอบ
ออกเปน 2 ตอน เพื่อใหนักเรียนสามารถทําไดทันเวลา ในแบบทดสอบฉบับ ข มีนักเรียนที่ไมผาน
เกณฑรอยละ 75 จํานวน 1 คน 
 

ลงชื่อ……………….……………… 
      (นางสาวฐิติรัตน  ฤทธิ์สมบูรณ) 

           ครูผูสอน 
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ใบความรูที ่ 1 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

 
โจทยปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่  1  ซ้ือสม  15  กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  25  บาท  ใหเงินแมคาไป  500  บาท  จะไดรับ
เงินทอนเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1.สมราคากิโลกรัม
ละ 25  บาท 
จํานวน 15  
กิโลกรัม 
2. จายเงินไป  500  
บาท 
 
 
 

เงินทอนที่จะ
ไดรับ 
 

วิธีทํา 
สม             15           กก. 
กก.ละ                     25         บาท 
             75 
                              300 
ราคาทั้งหมด       375          บาท 
ใหเงินแมคาไป 500           บาท 
ราคาทั้งหมด      375           บาท 
จะไดเงินทอน   125           บาท 

คําตอบ 
         125  บาท 
สรุปขั้นตอน 
  500 – (15 x 25) 
 

การวิเคราะหโจทยปญหามหีลักปฏิบัติดังนี ้
1.  ตองทราบวาโจทยกลาวถึงอะไร 
2.  โจทยบอกใหทราบอะไรบาง 
3.  โจทยถามหาอะไร 
4.  นําส่ิงที่โจทยตองการรูมาสัมพันธกับสิ่งที่
โจทยบอกมาให 

x 

- 
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน 

 
แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

 
 
 

แผนผัง KWDL 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1……………………….. 
……………….……….. 
……………..…………. 
2……….………………. 
………………..………. 
………………………… 

1……………………..… 
……………………….. 
………………………… 
2……….……………… 
………………………… 
………………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
………………………… 
วิธีทํา…………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……………………… 
สรุปขั้นตอน 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
 
 
 
 
 

 

เสื้อนักเรียนตัวละ  150  บาท  กางเกงตัวละ  120  บาท  ซ้ือทั้งหมด  4  ชุด   
จะตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL 
 
 
 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เส้ือนักเรียนตัว
ละ  150  บาท 
2. กางเกงตัวละ  
120  บาท 
3. ซ้ือทั้งหมด 4  
ชุด 

จะตองจ า ย เ งิ น
ทั้งหมดกี่บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(150 + 120) x 4  =   
วิธีทํา 
เสื้อนักเรียนราคา     150   บาท 
กางเกงราคา             120   บาท 
รวมเปนเงิน             270   บาท 
ซื้อจํานวน                   4    ชุด 
จะตองจายเงิน      1,080   บาท 
ตอบ   ๑,๐๘๐  บาท 

คําตอบ 
      ๑,๐๘๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
     (150 + 120) x 4 
การหาคําตอบ หา
ผลลัพธในเครื่องหมาย
วงเล็บกอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เสื้อนักเรียนตัวละ  150  บาท  กางเกงตัวละ  120  บาท  ซ้ือทั้งหมด  4  ชุด   
จะตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท 

+ 

x 
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       แบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ช่ือ……………………………………………………….กลุม……………ช้ัน……………. 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

มุกดาขายสมโอ  360  ผล  ราคาผลละ  45  บาท  นําเงินทีไ่ดไปซื้อปุย  5,250  บาท 
มุกดาจะเหลือเงินเทาไร 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ…………………………………………………………………………………... 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 187 คน จายคาบัตรเขาชมสวนสัตวคนละ  10  บาท  จายคาอาหารกลางวัน
คนละ 15 บาท   รวมคาใชจายนักเรยีนกลุมนี้เปนเทาไร 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีนมกลอง  135  กลอง  กลองหนึ่งมี  12  ขวด  นําไปแบงใหลูกเสือ  36  กอง 
กองละเทาๆกนั  จะไดกองละกี่ขวด 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  ชัยมีเงิน  5,500  บาท  ซ้ือชุดกาแฟ  30  ชุด  ราคาชุดละ  75  บาท  ชัยเหลือเงินเทาใด 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 

2.  นพขายเสื้อผาสําเร็จรูป  120  ชุด  ราคาชุดละ  150  บาท  ขายนาฬิกา  35  เรือน  ราคาเรือนละ  
250  บาท  นพไดเงินทั้งหมดกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3.  หองประชุมมีเกาอ้ี  1,635  ตัว  ชํารุด  135  ตัว  นําเกาอ้ีที่ใชไดมาจัดเปนแถว  แถวละ  25  ตัว  จะ
จัดเกาอ้ีไดกี่แถว  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
4.  พอคาขายปลาสวยงามชนิดหนึ่งได  1,250  ตัว  ราคาตัวละ  12  บาท  นําเงินไปซื้อตูปลาเปนเงิน       
7,365  บาท  พอคาจะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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5.  สุรียมีเงิน  5,500  บาท  ซ้ือกระโปรงราคา  359  บาท  ซ้ือกางเกงกับเสื้อราคา  1,250  บาท  สุรีย
เหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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      แบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ…………………………………………………………………………………... 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมคามีเงาะ  12  เขง  หนักเขงละ  20  กิโลกรัม  นํามาบรรจุในลัง  หนกัลังละ  5  กิโลกรัม 
จะบรรจุไดกี่ลัง 
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ตอนที่  2   ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  แดงมีเงินอยู  463,210  บาท  นําไปซื้อเครื่องปรับอากาศราคาเครื่องละ  24,900  บาท จํานวน 8  
เครื่อง  จะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2.  โรงงานแหงหนึ่งผลิตกระเปาไดเดือนแรก  4,550  ใบ  เดือนที่สองอีก  3,700  ใบ  ถาขายไปใบ
ละ  190  บาท  จะไดเงินทั้งหมดกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3.  มาลีมีเงิน  400  บาท  ซ้ือเส้ือ  3  ตัว  ราคาตัวละ  85  บาท  มาลีจะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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      แบบทดสอบยอยชดุ  ข 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ…………………………………………………………………………………... 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ้ือคุกกี้  12  กลอง  ราคากลองละ  35  บาท  ใหธนบัตรใบละ  500  บาท  จะไดรับเงินทอน
เทาไร 
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ตอนที่  2     ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  นีโนเก็บมะนาวจํานวน  5,425  ผล  แบงใสถุงถุงละ  35  ผล  นําไปขายราคาถุงละ  28  บาท     
จะไดเงินทั้งหมดกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. ธงธวัชมีเงิน  6,500  บาท  ซ้ือมะพราว  250 ตน  ราคาตนละ  18  บาท  ธงธวัชจะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3.  ชาวสวนขายมะพราว  165  ผล  ราคาผลละ 8  บาท  แลวซ้ือพัดลมในราคาเครื่องละ  350  บาท   
2  เครื่อง  ชาวสวนจะเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งใจทํา 
หนอยนะครับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 300

      เฉลยแบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    มุกดาขายสมโอ  360  ผล  ราคาผลละ  45  บาท   

            นําเงินที่ไดไปซื้อปุย  5,250  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ มุกดาจะเหลือเงินเทาไร   
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนสมโอคูณดวยราคาขาย  ลบดวยจํานวนเงินที่นําไปซื้อปุย 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (360 x 45) – 5,250 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา มุกดาขายสมโอ    360    ผล 
  ราคาผลละ      45   บาท 
                      1,800 
                    14,400 
  รวมเปนเงิน                 16,200  บาท 
  ซ้ือปุยราคา                               5,250  บาท 
  จะเหลือเงิน                 10,950  บาท 
 ตอบ 10,950  บาท 
 
 
 
 
 
 

มุกดาขายสมโอ  360  ผล  ราคาผลละ  45  บาท  นําเงินทีไ่ดไปซื้อปุย  5,250  บาท 
มุกดาจะเหลือเงินเทาไร 

x 

- 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  นักเรียน 187 คน จายคาบัตรเขาชมสวนสัตวคนละ  10  บาท   

          จายคาอาหารกลางวันคนละ 15 บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  รวมคาใชจายนักเรียนกลุมนี้เปนเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาคาเขาชมบวกดวยคาอาหารกลางวัน  คูณดวยจํานวนนักเรียน 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (10 + 15) x 187 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา คาบัตรเขาชมสวนสัตวคนละ    10   บาท 
  คาอาหารกลางวันคนละ   15  บาท 
  รวมเปนเงิน   25 บาท 
  จํานวนนักเรียน                     187 คน 
                        175 
                     2,000 

          2,500 
  รวมคาใชจายทั้งหมด                  4,675 บาท 
 ตอบ 4,675  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 187 คน จายคาบัตรเขาชมสวนสัตวคนละ  10  บาท  จายคาอาหารกลางวัน
คนละ 15 บาท   รวมคาใชจายนักเรยีนกลุมนี้เปนเทาไร 

+ 

x 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  โรงเรียนมีนมกลอง  135  กลอง  กลองหนึ่งมี  12  ขวด   

           นําไปแบงใหลูกเสือ  36  กอง  กองละเทาๆกัน 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ จะไดกองละกี่ขวด 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนกลองนมคูณกับจํานวนขวดในแตละกลอง หารดวยจํานวนกอง
ลูกเสือ 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (135 x 12) ÷ 36 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา โรงเรียนมีนมกลอง    135    กลอง 
  กลองหนึ่งมี      12    ขวด 
     270 
                      1,350 
  รวมมีนมกลอง                   1,620  ขวด 
  แบงใหลูกเสือ  36  กอง 
  จะไดกองละ 1,620 ÷  36 =  45    ขวด 
 ตอบ 45 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีนมกลอง  135  กลอง  กลองหนึ่งมี  12  ขวด  นําไปแบงใหลูกเสือ  36  กอง 
กองละเทาๆกนั  จะไดกองละกี่ขวด 

x 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  ชัยมีเงิน  5,500  บาท  ซื้อชุดกาแฟ  30  ชุด  ราคาชุดละ  75  บาท  ชัยเหลือเงินเทาใด 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ชัยมีเงิน  5,500  บาท 
2. ซื้อชุดกาแฟ  30  ชุด 
3. ราคาชุดละ  75  บาท 
 
 
 
 

ชัยเหลือเงินเทาใด 
 

ประโยคสัญลักษณ 
5,500  -  (30  x  75)  =   
วิธีทํา 
ซื้อกาแฟ         30             ชุด 
ราคาชุดละ      75          บาท 
                     150 
                  2,100 
เปนเงิน      2,250           บาท 
ชัยมีเงิน     5,500            บาท 
ชุดกาแฟ    2,250            บาท 
เหลือเงิน    3,250            บาท 
ตอบ   ๓,๒๕๐   บาท 

คําตอบ 
   ๓,๒๕๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
     5,500  -  (30  x  75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

- 
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2.  นพขายเสื้อผาสําเร็จรูป  120  ชุด  ราคาชุดละ  150  บาท  ขายนาฬิกา  35  เรือน  ราคาเรือนละ  250  บาท  นพ
ไดเงิน     ทั้งหมดกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. นพขายเสื้อผา
สําเร็จรูป  120  ชุด 
2. ราคาชุดละ  150  
บาท 
3. ขายนาฬิกา  35  
เรือน 
4. ราคาเรือนละ  250  
บาท 
 
 

นพไดเงินทั้งหมดกี่
บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(120x150) + (35 x 250) =  
วิธีทํา 
ขายเสื้อผา           120      ชุด 
ราคาชุดละ          150    บาท 
                           000 
                        6,000 
                      12,000 
เปนเงิน          18,000     บาท 
ขายนาฬิกา           35     เรือน 
ราคาเรือนละ      250     บาท 
                            00 
                       1,750 
                       7,000 
เปนเงิน          8,750      บาท 
ขายเสื้อผา    18,000     บาท 
ขายนาฬิกา     8,750      บาท 
ไดเงินรวม    26,750      บาท 
ตอบ   ๒๖,๗๕๐   บาท 

คําตอบ 
   ๒๖,๗๕๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
   (120x150) + (35 x 250) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

+ 
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3.  หองประชุมมีเกาอี้  1,635  ตัว  ชํารุด  135  ตัว  นําเกาอี้ที่ใชไดมาจัดเปนแถว  แถวละ  25  ตัว  จะจัดเกาอี้ไดกี่
แถว 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. หองประชุมมีเกาอี้  
1,635  ตัว 
2. ชํารุด  135  ตัว 
3.จัดเปนแถว  แถวละ 
25  ตัว 
 
 
 
 

จัดเกาอี้ไดกี่แถว ประโยคสัญลักษณ 
(1,635 - 135) ÷ 25 =  
วิธีทํา 
มีเกาอี้               1,635      ตัว 
ชํารุด                   135      ตัว 
เหลือเกาอี้         1,500      ตัว 
นํามาจัดเปนแถว    25   แถว 
จะได  1,500 ÷ 25 = 60 แถว 
ตอบ    ๖๐๐   แถว 

คําตอบ 
   ๖๐๐   แถว 
สรุปขั้นตอน 
    (1,635 - 135) ÷ 25 

 
4. พอคาขายปลาสวยงามชนิดหนึ่งได  1,250  ตัว  ราคาตัวละ  12  บาท  นําเงินไปซื้อตูปลาเปนเงิน  7,365  บาท  
พอคาจะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. พอคาขายปลา
สวยงามชนิดหนึ่ งได  
1,250  ตัว 
2. ราคาตัวละ  12  บาท 
3.นํา เงินไปซื้อ ตูปลา
เปนเงิน  7,365  บาท 
 
 
 
 

พอคาจะเหลือเงินกี่
บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(1,250 x 12) – 7,365  =   
วิธีทํา 
พอคาขายปลาได  1,250  ตัว 
ราคาตัวละ                 12  บาท        
                             2,500 
                           12,500 
ขายปลาไดเงิน   15,000   บาท 
ซื้อตูปลา              7,365  บาท 
พอคาเหลือเงิน    7,635   บาท 
ตอบ    ๗,๖๓๕  บาท 

คําตอบ 
   ๗,๖๓๕  บาท 
สรุปขั้นตอน 
    (1,250 x 12) – 7,365 

 
 
 

- 

x 

- 
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5.  สุรียมีเงิน  5,500  บาท  ซื้อกระโปรงราคา  359  บาท  ซื้อกางเกงกับเสื้อราคา  1,250  บาท  สุรียเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. สุรียมีเงิน 5,500  
บาท 
2.ซื้ อกระโปรงราคา 
359  บาท 
3.ซื้ อก า ง เ ก งกั บ เสื้ อ
ราคา  1,250  บาท 
 
 
 
 

สุรียเหลือเงินเทาไร ประโยคสัญลักษณ 
5,500 - (359 + 1,250) =  
วิธีทํา 
กระโปรงราคา       359     บาท 
กางเกงกับเสื้อ     1,250     บาท 
รวมเปนเงิน        1,609     บาท 
สุรียมีเงิน            5,500     บาท 
ซื้อเสื้อผา            1,609     บาท 
เหลือเงิน             3,891     บาท 
ตอบ    ๓,๘๙๑   บาท 

คําตอบ 
     ๓,๘๙๑   บาท 
สรุปขั้นตอน 
     5,500 - (359 + 1,250) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

- 
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         เฉลยแบบทดสอบยอยชุด  ก 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  แมคามีเงาะ  12  เขง  หนักเขงละ  20  กิโลกรัม   

          นํามาบรรจุในลัง  หนักลังละ  5  กิโลกรัม 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะบรรจุไดกี่ลัง 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเขงคูณดวยน้ําหนักแตละเขง  หารดวยน้ําหนักที่บรรจุในแตละลัง 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (12 x 20) ÷ 5 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา แมคามีเงาะ    12    เขง 
  หนักเขงละ    20    กิโลกรัม 
     00 
                       240 
  รวมเปนน้ําหนัก                    240  กิโลกรัม 
  บรรจุลังละ   5  กิโลกรัม 
  จะบรรจุได  240 ÷ 5  =  48  ลัง 
 ตอบ 48  ลัง 
 
 
 
 
 
 

แมคามีเงาะ  12  เขง  หนักเขงละ  20  กิโลกรัม  นํามาบรรจุในลัง  หนกัลังละ  5  กิโลกรัม 
จะบรรจุไดกี่ลัง 

x 
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ตอนที่  2   ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  แดงมีเงินอยู  463,210  บาท  นําไปซื้อเครื่องปรับอากาศราคาเครื่องละ  24,900  บาท  จํานวน  8  เครื่อง  จะ
เหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. แดงมีเงิน  463,210  
บาท 
2. ซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ราคาเครื่องละ  
24,900  บาท 
3. จํานวน  8  เครื่อง 
 
 

จะเหลือเงินกี่บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
463,210 - (24,900 x 8) =  
วิธีทํา 
แอรเครื่องละ          24,900       บ. 
จํานวน                             8  เครื่อง 
เปนเงิน                 199,200        บ. 
แดงมีเงิน              463,210        บ. 
คาแอร                  199,200        บ. 
เหลือเงิน              264,010        บ. 
ตอบ         ๒๖๔,๐๑๐   บาท 

คําตอบ 
     ๒๖๔,๐๑๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
     463,210 - (24,900 x 8) 

 
2.  โรงงานแหงหนึ่งผลิตกระเปาไดเดือนแรก  4,550  ใบ  เดือนที่สองอีก  3,700  ใบ  ถาขายไปใบละ  190  บาท  
จะไดเงินทั้งหมดกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานผลิต
กระเปาไดเดือนแรก  
4,550  ใบ 
2. เดือนที่สองผลิตได  
3,700  ใบ 
3. ขายไปใบละ  190  
บาท 
 
 
 

จะได เ งินทั้ งหมด  
กี่บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(4,550 + 3,700) x 190 =  
วิธีทํา 
เดือนแรกผลิกระเปา   4,550    ใบ 
เดือนที่สองผลิตได     3,700    ใบ 
รวมผลิตได                 8,250    ใบ 
ขายใบละ                       190     บาท 
                                 00,000 
                               742,500 
                               825,000 
จะไดเงินรวม       1,567,500     บาท 
ตอบ      ๑,๕๖๗,๕๐๐   บาท 

คําตอบ 
     ๑,๕๖๗,๕๐๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
      (4,550+ 3,700) x190  
 

x 

- 

+ 

x 
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3.  มาลีมีเงิน  400  บาท  ซื้อเสื้อ  3  ตัว  ราคาตัวละ  85  บาท  มาลีจะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. มาลีมีเงิน  400  
บาท 
2. ซื้อเสื้อ  3  ตัว 
3. ราคาตัวละ  85  
บาท 
 
 
 
 
 

มาลีจะเหลือเงินกี่
บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
400  -  (85  x  3) =  
วิธีทํา 
เสื้อราคาตัวละ             85      บาท 
มาลีซื้อเสื้อ                    3         ตัว 
รวมเปนเงิน               255      บาท 
มาลีมีเงิน                   400      บาท 
ซื้อเสื้อเปนเงิน          255      บาท 
เหลือเงิน                   145      บาท 
ตอบ      ๑๔๕     บาท 

คําตอบ 
      ๑๔๕     บาท 
สรุปขั้นตอน 
    400  -  (85  x  3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

- 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ข 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    ซ้ือคุกกี้  12  กลอง  ราคากลองละ  35  บาท 

            ใหธนบัตรใบละ  500  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะไดรับเงินทอนเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนเงินลบดวย จํานวนคุกกี้คูณกับราคาตอกลอง 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ 500 – (12 x 35) =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ซ้ือคุกกี้     12    กลอง 
  ราคากลองละ    35    บาท 
     60 
                       360 
  รวมเปนเงิน                    420  บาท 
  ใหธนบัตร                     500  บาท 
  จายคาคุกกี้                     420  บาท 
  จะไดรับเงินทอน  80  บาท 
 ตอบ 80  บาท 
 
 
 
 
 
 

x 

- 

ซ้ือคุกกี้  12  กลอง  ราคากลองละ  35  บาท  ใหธนบัตรใบละ  500  บาท  จะไดรับเงินทอน
เทาไร 
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ตอนที่  2     ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1.  นีโนเก็บมะนาวจํานวน  5,425  ผล  แบงใสถุงถุงละ  35  ผล  นําไปขายราคาถุงละ  28  บาท  จะไดเงินทั้งหมด
กี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. นีโนเก็บมะนาว
จํานวน  5,425  ผล 
2. แบงใสถุงถุงละ  
35  ผล 
3. นําไปขายราคาถุง
ละ  28  บาท 
 
 
 
 

จะไดเงินทั้งหมดกี่
บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
(5,425  ÷  35)  x  28  =   
วิธีทํา 
มะนาวจํานวน      5,425       ผล 
แบงใสถุงละ             35        ผล 
จะได   5,425 ÷ 35 =  155    ถุง 
ขายถุงละ                      28   บาท 
                                 1,240 
                                 3,100 
จะไดเงิน                 4,340   บาท 
ตอบ        ๔,๓๔๐   บาท 

คําตอบ 
       ๔,๓๔๐   บาท 
สรุปขั้นตอน 
     (5,425  ÷  35)  x  28  
 

 
2.  ธงธวัชมีเงิน  6,500  บาท  ซื้อมะพราว  250 ตน  ราคาตนละ  18  บาท  ธงธวัชจะเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ธงธวัชมีเงิน  6,500  
บาท 
2. ซื้อมะพราว 250 
ตน 
3. ราคาตนละ 18  
บาท 

ธงธวัชจะเหลือเงิน  
กี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
6,500  -  (250  x  18)  =   
วิธีทํา 
ซื้อมะพราว           250          ตน 
ราคาตนละ              18        บาท 
                           2,000 
                           2,500 
เปนเงิน              4,500        บาท 
ธงธวัชมีเงิน       6,500        บาท 
ซื้อมะพราว        4,500        บาท 
เหลือเงิน            2,000        บาท 
ตอบ         ๒,๐๐๐  บาท 

คําตอบ 
     ๒,๐๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
      6,500  -  (250  x  18) 

x 

x 

- 
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3.  ชาวสวนขายมะพราว  165  ผล  ราคาผลละ 8  บาท  แลวซื้อพัดลมในราคาเครื่องละ  350  บาท  2  เครื่อง  
ชาวสวนจะเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ชาวสวนขาย
มะพราว  165  ผล 
2. ราคาผลละ 8  บาท 
3. ซื้อพัดลมในราคา
เครื่องละ  350  บาท  
2  เครื่อง 
 
 
 
 

ชาวสวนจะเหลือ
เงินเทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(165 x 8) -  (350 x 2)  =   
วิธีทํา 
ขายมะพราว             165       ผล 
ราคาผลละ                   8     บาท 
รวมเปนเงิน          1,320     บาท 
ซื้อพัดลมเครื่องละ   350     บาท 
จํานวน                         2  เครื่อง 
รวมเปนเงิน             700     บาท 
ขายมะพราวไดเงิน  1,320  บาท 
ซื้อพัดลมเปนเงิน       700   บาท 
เหลือเงิน                    620   บาท 
ตอบ        ๖๒๐    บาท 

คําตอบ 
           ๖๒๐    บาท 
สรุปขั้นตอน 
     (165 x 8) -  (350 x 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

- 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน
ของนักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ รวม 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
1.  แสดงออกถึงความต้ังใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา      
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปน
ความคิดเห็นของกลุม 

     

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม      
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน 
ความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มี
ความคิดเห็นเดียวกับเรา 

     

8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน      
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี 

     

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก      
รวมคะแนน  

เกณฑการประเมิน 
-  ปฏิบัติสม่ําเสมอ   คาคะแนน 3 
-  ปฏิบัติบางครั้ง (2 – 3 ครั้ง)   คาคะแนน 2 
-  ปฏิบัตินอย (นอยกวา 2 ครั้ง)  คาคะแนน 1 
-  ไมเคยปฏิบัติ    คาคะแนน 0  

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 314

               แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เวลา  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การบวก  ลบ  คูณ  หาร  จํานวนที่มีหลายหลักใชหลักการเดียวกับการบวก  ลบ  คูณ  
หาร  จํานวนที่มีสองหลักและสามหลัก 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
 ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
 ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 
 ค 6.5  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนให นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ และแสดงวิธีทําได 

2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  สรุปผลอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเพื่อหาวิธีดําเนินการ
ไดถูกตอง 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนสามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธีทําไดอยางสมเหตุสมผล 
 3. นักเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 

โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา  นักเรียนนั่งตามกลุมๆละ  4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  
อัตราสวน  1:2 :1 (กลุมเดิม)  และครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

1.1   นักเรียนฝกวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยแบงคําถาม
ออกเปนคําถามยอยๆ  เพื่อวิเคราะหทีละขั้นตอน  เชน 
 
 
 
   

-  เหตุการณเปนอยางไร 
(พอคาไดเงินจากการขายองุน  แลวนําเงินไปซื้อผลไมมาเพิ่มอีก) 

-  จะใชวิธีใดในการหาคําตอบแรก 
(วิธีคูณ) 

  -  นําจํานวนใดมาคูณกัน 
(150  x  45) 

  -  ไดคําตอบเทาไร 
(6,750  บาท) 

  -  จะใชวิธีใดในการหาคําตอบที่  2 
(วิธีลบ) 

  -  นําจํานวนใดมาลบกัน 
(6,750  -  2,790) 

2.  ขั้นสอน 
2.1  นักเรียนฝกสรางโจทยปญหาจากสถานการณที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน แลวนํา

โจทยที่นักเรียนสรางขึ้นมาวิเคราะห  เชน 
 
 
 

ครูใชคําถามเพื่อใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงใน
ตาราง  KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้ 

พอคาขายองุน 150  กิโลกรัม ราคากิโลกรัม  45  บาท  จะไดเงินกี่บาท  และถาพอคา
นําเงินไปซื้อผลไมมาเพิ่มอีก  2,790  บาท  พอคาจะเหลือเงินกี่บาท 

รัตนะสะสมแสตมปไว  735  ดวง  พอใหมาอีก  270  ดวง  นําแสตมปทัง้หมดออกจําหนาย
ราคาดวงละ  15  บาท  เพื่อบริจาคมูลนิธิคนพิการ จะไดเงินรวมทั้งหมดกี่บาท 
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- ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่
นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K 

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง            
(การอภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W 

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง      
(การดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบพรอม
ทั้งตรวจคําตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  D 

-  นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีขั้นตอนการแกปญหา
อยางไร  (การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่
เลือกใชวิธีการแกปญหาดังกลาว  แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง  L 

2.2  นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิดหาคําตอบวา การหาคําตอบจากโจทย
ปญหา  มีขั้นตอนการทําอยางไร  ครูสุมตัวแทนกลุมของนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน 

 (การหาคําตอบจากโจทยปญหาจะตองรวมกันวิเคราะหส่ิงที่โจทยกําหนดให 
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยการเขียนเปนประโยคสัญลักษณ และหาคําตอบ โดยหาผลลัพธใน
เครื่องหมายวงเล็บกอน)  

3.  ขั้นฝกทักษะและการเรียนเปนกลุม 
3.1  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมจับคูกันทําแบบฝกทักษะ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอนโดย

เร่ิมตนทําตอนที่ 1 กอน และชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยถานักเรียนคนใดทําไมผานเพื่อน
กลุมจะตองชวยกันอธิบายจนเพื่อนเขาใจแลวจึงทําตอนตอไป 

3.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการทํางานเปนกลุม 

4.  ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรูและการสอนเปนกลุมยอย 
4.1 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนแตละคนทํา

แบบทดสอบยอยชุด  ก  จํานวน  8  ขอ  ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75  ขึ้นไป  ถือวาผานเกณฑ  
ถาทําไมไดถึงรอยละ 75   ใหเพื่อนอธิบายและทําแบบทดสอบชุด  ข  ตอไป  ถายังไมผานเกณฑครู
จัดกลุมชวยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง  สวนนักเรียนที่ผานเกณฑครูใหทําแบบฝกหัดที่ยากขึ้นเพื่อเปนการ
เสริมทักษะการคิดคํานวณ 

ถานักเรียนคนใดทําผานเกณฑ เพื่อนจะเปนผูลงชื่อถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดโดย
ผานจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 
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4.2 ในกรณีที่นักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑแลวใหเพื่อนชวยอธิบายยังไม
เขาใจครูชวยอธิบายอีกครั้ง  และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไมผานอีก ครูจัดกลุมชวย
สอนเพิ่มเติม 

5.  ขั้นสรุปบทเรียนและใหรางวัลกลุมยอดเยี่ยม 
นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของ

นักเรียนเมื่อจบแตละหนวยและมอบรางวัลแกกลุมยอดเยี่ยม  โดยนําคะแนนทดสอบยอยของแตละ
คนมารวมคะแนนเฉลี่ยของกลุมเกณฑ 

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

 
สื่อการเรียนรู 

1.  แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 2.  ตาราง KWDL 
 3.  แบบฝกทักษะ 
 4.  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

-  ตรวจแบบฝกทักษะ 
-  ตรวจแบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 2.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบยอยชุด  ก,  ข 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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เกณฑการประเมิน 
 -  ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม  (โดยครูและหัวหนากลุม) 
    ปฏิบัติสม่ําเสมอ  (ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน  3 
    ปฏิบัติบางครั้ง / 2-3  คร้ัง  คาคะแนน  2 
    ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน  1 
    ไมเคยปฏิบัติ   คาคะแนน  0 
 
บันทึกผลการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูนี้นักเรียนมีการวางแผนในการเรียนรูมากขึ้น โดยหัวหนากลุมจะ
พยายามทําความเขาใจในบทเรียนจากใบงานและจากครูผูสอน นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน 
นักเรียนปานกลางจับคูดวยกันเอง เพื่อจะไดชวยเหลือกันไดมากขึ้น เพราะมีผลตอคะแนนพัฒนา
ของกลุม บางครั้งมีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมขางเคียง นักเรียนที่เรียนปานกลาง
และออนมีการซักถามมากขึ้น  เมื่อทําการทดสอบยอยในฉบับ ก มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 
75 จํานวน 4 คน  มีการสอนซอมเสริมและทําการทดสอบในฉบับ ข มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑ 1 คน   
 
 
 

ลงชื่อ……………….……………… 
     (นางสาวฐิติรัตน  ฤทธิ์สมบูรณ) 

          ครูผูสอน 
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หารระคน 

 
แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

 
 

 
แผนผัง KWDL 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1……………………….. 
……………….……….. 
……………..…………. 
2……….………………. 
………………..………. 
………………………… 

1……………………..… 
……………………….. 
………………………… 
2……….……………… 
………………………… 
………………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
………………………… 
วิธีทํา…………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……………………… 
สรุปขั้นตอน 
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
 
 
 
 
 

 

รัตนะสะสมแสตมปไว  735  ดวง  พอใหมาอีก  270  ดวง  นําแสตมปทัง้หมดออกจําหนาย
ราคาดวงละ  15  บาท  เพื่อบริจาคมูลนิธิคนพิการ จะไดเงินรวมทั้งหมดกี่บาท 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL 
 
 
 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. รัตนะสะสม
แสตมปไว 735ดวง 
2. พอใหมาอีก  
270 ดวง 
3.นําแสตมป
ทั้งหมด
ออกจําหนายราคา
ดวงละ 15  บาท 

จะไดเงินรวม
ทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ 
(735 + 270) x 15  =   
วิธีทํา 
สะสมแสตมป          735   ดวง 
พอใหมาอีก             270    ดวง 
รวมเปน                 1,005  ดวง 
จําหนายดวงละ          15   บาท 
                              5,025 
                            10,050 
จะไดเงินรวม     15,075    บาท 
ตอบ   ๑๕,๐๗๕  บาท 

คําตอบ 
    ๑๕,๐๗๕  บาท 
สรุปขั้นตอน 
     (735 + 270) x 15 
การหาคําตอบ หา
ผ ล ลั พ ธ ใ น
เครื่ องหมายวง เล็บ
กอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รัตนะสะสมแสตมปไว  735  ดวง  พอใหมาอีก  270  ดวง  นําแสตมปทัง้หมดออกจําหนาย
ราคาดวงละ  15  บาท  เพื่อบริจาคมูลนิธิคนพิการ จะไดเงินรวมทั้งหมดกี่บาท 

+ 

x 
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       แบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ช่ือ……………………………………………………….กลุม……………ช้ัน……………. 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ……………………………………………………..………….. 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

เสื้อราคาตัวละ  499  บาท  กางเกงราคาตัวละ  595  บาท  ถาซ้ือเส้ือและกางเกง  4  ชุด  
จะตองจายเงินเทาไร 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขายไขไกราคาโหลละ  24  บาท  ได  35  โหล  นําเงินทั้งหมดไปซื้อขาวสาร   
ราคาถังละ 105  บาท  จะซื้อไดกี่ถัง 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษหอหนึ่งมี  450  แผน  ถามีกระดาษ  50  หอ  แลวนํามาแบงเปนหอเล็กหอละ 
   100  แผน  จะไดกระดาษหอเล็กกี่หอ 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. แมคาขายตนไม  450  กระถาง  ราคากระถางละ  35  บาท  แลวนําเงินไปซื้อปุย  15  กระสอบ             
ราคากระสอบละ  270  บาท  แมคาจะเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 

2. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียนชาย 1,280 คน มีนักเรียนหญิง  1,520 คน  ถาตองการแบงนักเรียน
เปนกลุม กลุมละ 50 คน แบงนักเรียนไดทั้งหมดกี่กลุม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. เชือกมวนหนึ่งยาว  1,575  เมตร  ตัดเปนเสนสั้นๆ  ยาวเสนละ  5  เมตร  แลวขายไปเสนละ   17  
บาท   ถาขายหมดจะไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
4. มีขาวสารอยู  870  กิโลกรัม  แบงใสถุงถุงละ  15  กิโลกรัม  ขายไปราคาถุงละ  250 บาท จะได
เงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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5. อรดีมีขนมถวยฟู  15,600  ช้ิน  นํามาจัดใสกลอง  กลองละ  30  ช้ิน  นําไปขายราคากลองละ  25  
บาท  จะขายไดเงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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      แบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาซื้อเนื้อหมู  65  บาท  ตับหมู  40  บาท  และกระดูกหมู  38  บาท   
ใหเงินแมคาไป  500  บาท  จะไดรับเงินทอนเทาไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 328

ตอนที่  2   ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. โรงงานผลิตรูปลอกได  74,760  แผน  จัดใสซอง  ซองละ 70  แผน ขายราคาซองละ  65  บาท 
โรงงานจะไดเงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. ปาสมรเก็บมะนาวได  2,295  ผล  จัดใสถุง  ถุงละ  15  ผล  ขายไปถุงละ  25  บาท  จะไดเงิน
ทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. ทศพรมีเงิน  1,270,000  บาท  ซ้ือรถยนต  799,000  บาท  ซ้ือเครื่องปรับอากาศ  22,500  บาท  ทศ
พรเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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      แบบทดสอบยอยชดุ  ข 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก…………………………………………………………………….. 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ……………………………………………………………………... 
3. วิธีแกปญหา คือ………………………………………………………………………………….. 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ………………………………………………………………… 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุพามีเงิน  257,000  บาท  นําไปซื้อผา  120  เมตร  ราคาเมตรละ 180  บาท  ยุพาเหลือเงินกี่บาท 
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ตอนที่  2     ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. สุพงษมียางลบ  25,200  กอน  ขายไป  2,500  กอน  ที่เหลือนําไปบรรจุใสกลอง  กลองละ  100  
กอน สุพงษบรรจุยางลบใสกลองไดทั้งหมดกี่กลอง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 

 
2. คุณพอไดรับเงินเดือน เดือนละ  16,000  บาท  ใชจายไปเดือนละ 14,250 บาท ที่เหลือเก็บสะสม
ไวภายในเวลา 1 ป คุณพอจะมีเงินเก็บสะสมกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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3. ภัทรพลตองการซื้อที่ดิน 150 ตารางวา ราคาตารางวาละ  8,700  บาท  แตเขามีเงิน  835,000  บาท      
ภัทรพลจะตองหาเงินเพิ่มอีกเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1………………………… 
…………………………. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
…………………………... 

1………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
2………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………. 
วิธีทํา…………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

คําตอบ 
……………………….. 
สรุปขั้นตอน 
……………………….. 
………………………... 
……………………….. 
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      เฉลยแบบฝกทักษะ 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก  เส้ือราคาตัวละ  499  บาท  กางเกงราคาตัวละ  595  บาท   

          ถาซ้ือเส้ือและกางเกง  4  ชุด 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะตองจายเงินเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาเสื้อบวกกับราคากางเกง คูณดวยจํานวนชุดที่ตองการซื้อ 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (499 + 595)  x  4  =   
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา เสื้อราคาตัวละ   499    บาท 
  กางเกงราคาตัวละ   595    บาท 
  รวมเปนเงิน                 1,094  บาท 
  ซ้ือจํานวน      4  ชุด 
  ตองจายเงิน                 4,376  บาท 
 ตอบ ๔,๓๗๖  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสื้อราคาตัวละ  499  บาท  กางเกงราคาตัวละ  595  บาท  ถาซ้ือเส้ือและกางเกง  4  ชุด  
จะตองจายเงินเทาไร 

+ 

x 
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ตอนท่ี 2  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    ขายไขไกราคาโหลละ  24  บาท  ได  35  โหล 

                 นําเงินทั้งหมดไปซื้อขาวสารราคาถังละ 105  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะซื้อไดกี่ถัง 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาขายไขไกคูณดวยจํานวนโหล  หารดวยราคาขาวสาร 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (24 x 35) ÷ 105 
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ขายไขไกราคาโหลละ   24   บาท 
  จํานวน   35   โหล 

                   120 
                       720 
  รวมเปนเงิน                    840 บาท 
  ซ้ือขาวสารราคาถังละ                     105   บาท 
  จะซื้อได              840 ÷ 105  =  8 ถัง 
 ตอบ 8  ถัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขายไขไกราคาโหลละ  24  บาท  ได  35  โหล  นําเงินทั้งหมดไปซื้อขาวสาร   
ราคาถังละ 105  บาท  จะซื้อไดกี่ถัง 

x 
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ตอนท่ี 3  ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก     กระดาษหอหนึ่งมี  450  แผน  ถามีกระดาษ  50  หอ   

                   แลวนํามาแบงเปนหอเล็กหอละ 100  แผน 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะไดกระดาษหอเล็กกี่หอ 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําจํานวนกระดาษคูณกับจํานวนหอ  หารดวยจํานวนแผนในหอเล็ก 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  (450 x 50) ÷ 100 =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา กระดาษหอหนึ่งมี    450    แผน 
  มีกระดาษ      50  หอ 
     000 
                    22,500 
  รวมมีกระดาษ                 22,500  แผน 
  แบงหอเล็ก หอละ  100  แผน 
  จะไดกระดาษหอเล็ก      22,500 ÷ 100  =  225 หอ 
 ตอบ 225 หอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษหอหนึ่งมี  450  แผน  ถามีกระดาษ  50  หอ  แลวนํามาแบงเปนหอเล็กหอละ 
   100  แผน  จะไดกระดาษหอเล็กกี่หอ 

x 
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ตอนที่  4    ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. แมคาขายตนไม  450  กระถาง  ราคากระถางละ  35  บาท  แลวนําเงินไปซื้อปุย  15  กระสอบ ราคากระสอบละ  
270  บาท  แมคาจะเหลือเงินเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. แมคาขายตนไม 
450  กระถาง 
2. ราคากระถางละ  
35  บาท 
3. นําเงินไปซื้อปุย 15  
กระสอบ 
4. ราคากระสอบละ 
270  บาท 

แม ค า จ ะ เหลื อ เ งิ น
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
(450 x 35) – (15 x 270) =  
วิธีทํา 
ขายตนไม           450  กระถาง 
ราคากระถางละ    35    บาท 
                        2,250 
                      13,500 
รวมเปนเงิน   15,750     บาท 
ปุยกระสอบละ   270     บาท 
ซื้อปุย                   15   กระสอบ 
                        1,350 
                        2,700 
รวมเปนเงิน     4,050      บาท 
มีเงิน                15,750    บาท 
ซื้อปุยเปนเงิน    4,050    บาท 
แมคาเหลือเงิน 11,700    บาท 
ตอบ    ๑๑,๗๐๐  บาท 

คําตอบ 
   ๑๑,๗๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
    (450 x 35) – (15 x 270) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

- 
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2. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียนชาย 1,280 คน มีนักเรียนหญิง  1,520 คน  ถาตองการแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 
50 คน แบงนักเรียนไดทั้งหมดกี่กลุม 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงเรียนแหงหนึ่ง
มีนักเรียนชาย 1,280 
คน 
2. มีนักเรียนหญิง  
1,520 คน 
3. แบงนักเรียนเปน
กลุม กลุมละ 50 คน 

แ บ ง นั ก เ รี ย น ไ ด
ทั้งหมดกี่กลุม 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(1,280 + 1,520) ÷ 50 =  
วิธีทํา 
นร.ชาย             1,280   คน 
นร.หญิง           1,520    คน 
รวมมีนักเรียน  2,800    คน 
จัดกลุมละ             50     คน 
จะได 2,800 ÷ 50 = 56 กลุม 
ตอบ    ๕๖ กลุม 

คําตอบ 
   ๕๖ กลุม 
สรุปขั้นตอน 
    (1,280 + 1,520) ÷ 50 

 
3. เชือกมวนหนึ่งยาว  1,575  เมตร  ตัดเปนเสนสั้นๆ  ยาวเสนละ  5  เมตร  แลวขายไปเสนละ  17  บาท  ถาขาย
หมดจะไดเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. เชือกมวนหนึ่งยาว  
1,575  เมตร 
2.ตัด เปน เสนสั้ นๆ 
ยาวเสนละ  5  เมตร 
3. ขายไปเสนละ  17  
บาท 

ถาขายหมดจะไดเงินกี่
บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(1,575 ÷ 5) x 17 =  
วิธีทํา 
เชือกมวนหน่ึงยาว  1,575 ม. 
ตัดเปนเสนละ             5    ม. 
จะได    1,575 ÷ 5 = 315 ม. 
ขายเสนละ                  17  บ. 
                              2,205 
                              3,150 
จะไดเงิน               5,355   บ. 
ตอบ    ๕,๓๕๕  บาท 

คําตอบ 
   ๕,๓๕๕  บาท 
สรุปขั้นตอน 
        (1,575 ÷ 5) x 17 

 
 
 

+ 

x 
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4. มีขาวสารอยู  870  กิโลกรัม  แบงใสถุงถุงละ  15  กิโลกรัม ขายไปราคาถุงละ  250 บาท  จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. มีขาวสารอยู 870  
กิโลกรัม 
2. แบงใสถุงถุงละ 15  
กิโลกรัม 
3. ขายไปราคาถุงละ 
250 บาท 

จ ะ ไ ด เ งิ น ทั้ ง ห ม ด
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
(870 ÷15) x 250 =  
วิธีทํา 
มีขาวสารอยู          870   กก. 
แบงใสถุงละ           15   กก. 
จะได 870 ÷ 15 =   58   ถุง 
ขายถุงละ               250  บาท 
                                00 
                           2,900 
                         11,600 
จะไดเงิน          14,500  บาท 
ตอบ    ๑๔,๕๐๐  บาท 

คําตอบ 
   ๑๔,๕๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
  (870 ÷15) x 250 

 
5. อรดีมีขนมถวยฟู  15,600  ช้ิน  นํามาจัดใสกลอง  กลองละ  30  ช้ิน  นําไปขายราคากลองละ  25  บาท  จะขาย
ไดเงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. อรดีมีขนมถวยฟู  
15,600  ช้ิน 
2. นํามาจัดใสกลอง
กลองละ  30  ช้ิน 
3. ขายราคากลองละ25  
บาท 

จะขายไดเงินทั้งหมด
เทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(15,600 ÷ 30) x 25 =  
วิธีทํา 
มีขนมถวยฟู      15,600   ช้ิน 
จัดใสกลองละ         30  ช้ิน 
จะได  
15,600 ÷ 30 =   520   กลอง 
ขายกลองละ        25  บาท 
                       2,600 
                     10,400 
จะไดเงิน      13,000   บาท 
ตอบ    ๑๓,๐๐๐  บาท 

คําตอบ 
   ๑๓,๐๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
    (15,600 ÷ 30) x 25 

x 

x 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ก 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    จรรยาซื้อเนื้อหมู  65  บาท  ตับหมู  40  บาท   

            กระดูกหมู  38  บาท   ใหเงินแมคาไป  500  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  จะไดรับเงินทอนเทาไร 
3. วิธีแกปญหา คือ  รวมจํานวนเงินที่ซ้ือเนื้อหมู ตับหมู และกระดูกหมู  

  ไปลบกับจํานวนเงินที่ใหแมคา 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  500 – (65 + 40 + 38) =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา จรรยาซื้อเนื้อหมู     65    บาท 
  ตับหมู      40    บาท 
  กระดูกหมู     38    บาท 
  รวมเปนเงิน                     143  บาท 
  ใหเงินแมคาไป                     500  บาท 
  ใชจายเปนเงิน                     143  บาท 
  จะไดรับเงินทอน                     357  บาท 
 ตอบ 357  บาท 
 
 
 
 
 

จรรยาซื้อเนื้อหมู  65  บาท  ตับหมู  40  บาท  และกระดูกหมู  38  บาท   
ใหเงินแมคาไป  500  บาท  จะไดรับเงินทอนเทาไร 

+ 

+ 

- 
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ตอนที่  2   ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. โรงงานผลิตรูปลอกได  74,760  แผน  จัดใสซอง  ซองละ 70  แผน ขายราคาซองละ  65  บาท โรงงานจะไดเงิน
ทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. โรงงานผลิตรูปลอก
ได  74,760  แผน 
2. จัดใสซอง ซองละ 
70  แผน 
3. ขายราคาซองละ  65  
บาท 

โ ร ง ง าน จ ะ ไ ด เ งิ น
ทั้งหมด เทาไร 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(74,760 ÷ 70) x 65 =  
วิธีทํา 
ผลิตรูปลอกได  74,760 แผน 
จัดใสซอง                70 แผน 
จะได 
 74,760 ÷ 70 =   1,068 ซอง 
ขายราคาซองละ       65 บาท 
                            5,340 
                          64,080 
                          69,420 บาท 
ตอบ    ๖๙,๔๒๐ บาท 

คําตอบ 
   ๖๙,๔๒๐ บาท 
สรุปขั้นตอน 
  (74,760 ÷ 70) x 65 

 
2. . ปาสมรเก็บมะนาวได  2,295  ผล  จัดใสถุง  ถุงละ  15  ผล  ขายไปถุงละ  25  บาท  จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1.ปาสมรเก็บมะนาวได  
2,295  ผล 
2. จัดใสถุง  ถุงละ  15  
ผล 
3. ขายไปถุงละ  25  
บาท 

จ ะ ไ ด เ งิ น ทั้ ง ห ม ด
เทาไร 

ประโยคสัญลักษณ 
(2,295 ÷15) x 25 =  
วิธีทํา 
เก็บมะนาวได     2,295    ผล 
จัดใสถุง  ถุงละ        15    ผล 
จะได  2,295 ÷ 15 = 153 ถุง 
ขายไปถุงละ               25  บ. 
                                 765 
                              3,060 
จะได                     3,825  บ. 
ตอบ   ๓,๘๒๕  บาท 

คําตอบ 
   ๓,๘๒๕  บาท 
สรุปขั้นตอน 
    (2,295 ÷15) x 25 

x  
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3. ทศพรมีเงิน 1,270,000  บาท  ซื้อรถยนต 799,000 บาท  ซื้อเครื่องปรับอากาศ 22,500 บาท ทศพรเหลือเงินกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ทศพรมี เ งิน 
1,270,000  บาท 
2. ซื้อรถยนต  799,000  
บาท 
3. ซื้อเครื่องปรับอากาศ  
22,500  บาท 

ทศพรเหลือเงินกี่บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
1,270,000-(799,000+22,500)=  
วิธีทํา 
ซื้อรถยนต         799,000  บ. 
ซื้อแอร                22,500  บ. 
รวมเปนเงิน       821,500  บ. 
ทศพรมีเงิน     1,270,000  บ. 
จายเงิน              821,500  บ. 
ทศพรเหลือเงิน 448,500  บ. 
ตอบ    ๔๔๘,๕๐๐  บาท 

คําตอบ 
   ๔๔๘,๕๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
1,270,000-(799,000+22,500) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

- 
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เฉลยแบบทดสอบยอยชดุ  ข 
โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 

 
ตอนที่  1   ใหนักเรียนอานสถานการณโจทยปญหา และรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
1.  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก    ยุพามีเงิน  257,000  บาท  นําไปซื้อผา  120  เมตร 

           ราคาเมตรละ 180  บาท 
2.  ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ  ยุพาเหลือเงินกี่บาท 
3. วิธีแกปญหา คือ  นําราคาผาตอเมตรคูณกับจํานวนที่ซ้ือ แลวนําไปลบกับจํานวนเงินที่ยุพามีอยู 
4.  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ 257,000 – (120 x 180) =  
5.  ขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ซ้ือผา   120  เมตร 
  ราคาเมตรละ  180  บาท 
     000 
                      9,600 
                    12,000 
  รวมเปนเงิน                 21,600  บาท 
  ยุพามีเงิน                257,000  บาท 
  จายเงินไป                  21,600  บาท 
  ยุพาเหลือเงิน               235,400  บาท 
 ตอบ 235,400  บาท 
 
 
 
 
 

ยุพามีเงิน 257,000  บาท  นําไปซื้อผา  120  เมตร ราคาเมตรละ 180  บาท  ยุพาเหลือเงินกี่บาท 

x 

- 
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ตอนที่  2     ใหนักเรียนพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทํา 
1. สุพงษมียางลบ  25,200  กอน  ขายไป  2,500  กอน  ที่เหลือนําไปบรรจุใสกลอง  กลองละ  100  กอน สุพงษ
บรรจุยางลบใสกลองไดทั้งหมดกี่กลอง 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1.สุ พ ง ษ มี ย า ง ล บ 
25,200  กอน 
2.ขายไป 2,500  กอน 
3.ที่เหลือนําไปบรรจุ
ใสกลอง   กลองละ  
100  กอน 

สุพงษบรรจุยางลบ
ใสกลองไดทั้งหมดกี่
กลอง 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(25,200 – 2,500)÷ 100 =  
วิธีทํา 
มียางลบ        25,200     กอน 
ขายไป            2,500     กอน 
เหลือยางลบ  22,700    กอน 
บรรจุกลองละ   100     กอน 
จะบรรจุได 
22,700 ÷ 100 =  227  กลอง 
ตอบ         ๒๒๗  กลอง 

คําตอบ 
     ๒๒๗  กลอง 
สรุปขั้นตอน 
  (25,200 – 2,500)÷ 100 

 
2. คุณพอไดรับเงินเดือน เดือนละ  16,000  บาท  ใชจายไปเดือนละ 14,250 บาท ที่เหลือเก็บสะสมไว  ภายในเวลา 
1 ป  คุณพอจะมีเงินเก็บสะสมกี่บาท 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. คุณพอไดรับ
เงิน เดือน  เดือนละ  
16,000  บาท 
2. ใชจายไปเดือนละ 
14,250 บาท 
3. ที่เหลือเก็บสะสม
ไว  ภายในเวลา 1 ป 

คุณพอจะมี เ งิน เก็บ
สะสมกี่บาท 
 

ประโยคสัญลักษณ 
(16,000 – 14,250) x 12 =  
วิธีทํา 
พอรับเงินเดือน 16,000    บ. 
ใชจายเดือนละ  14,250    บ. 
เหลือเงิน             1,750    บ. 
1 ป มี                      12 เดือน 
                           3,500 
                         17,500 
มีเงินสะสม      21,000    บ. 
ตอบ    ๒๑,๐๐๐  บาท 

คําตอบ 
   ๒๑,๐๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
   (16,000 – 14,250) x 12 

 

- 

- 

x 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 344

3. ภัทรพลตองการซื้อที่ดิน 150 ตารางวา ราคาตารางวาละ  8,700  บาท  แตเขามีเงิน  835,000  บาท  ภัทรพล
จะตองหาเงินเพิ่มอีกเทาไร  

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได 

และคิดคําตอบอยางไร 
1. ภัทรพลตองการ
ซื้อที่ดิน 150 ตร.วา 
2.ราคาตารางวาละ 
8,700  บาท 
3.มีเงิน 835,000  บาท 

ภัทรพลจะตองหาเงิน
เพิ่มอีกเทาไร  
 

ประโยคสัญลักษณ 
(8,700 x 150) – 835,000=  
วิธีทํา 
ราคาตร.วาละ   8,700    บาท 
ตองการซื้อ          150    บาท 
                         0,000 
                     435,000 
                     870,000 
ตองจายเงิน1,305,000   บาท 
แตมีเงิน        835,000    บาท 
ตองหาเพิ่ม   470,000    บาท 
ตอบ    ๔๗๐,๐๐๐  บาท 

คําตอบ 
     ๔๗๐,๐๐๐  บาท 
สรุปขั้นตอน 
  (8,700 x 150) – 835,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

- 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน
ของนักเรียนเปนอยางไร ใหใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน 
 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ รวม 

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 
1.  แสดงออกถึงความต้ังใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

2.ใชมติของกลุมในการแกปญหา      
3.  มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุปเปน
ความคิดเห็นของกลุม 

     

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4.  ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม      
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน 
ความคิดเห็นเพื่อน 
6.  พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 

     

7.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นที่มี
ความคิดเห็นเดียวกับเรา 

     

8.  มีการแบงปนอุปกรณการเรียน      
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี 

     

10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก      
รวมคะแนน  

เกณฑการประเมิน 
-  ปฏิบัติสม่ําเสมอ   คาคะแนน 3 
-  ปฏิบัติบางครั้ง  (2 – 3  ครั้ง)  คาคะแนน 2 
-  ปฏิบัตินอย  (นอยกวา  2  ครั้ง)  คาคะแนน 1 
-  ไมเคยปฏิบัติ    คาคะแนน 0 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและหัวหนากลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
แบบสอบถามความคิดเหน็ 
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คําชี้แจง 

1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน  33  ขอ  คะแนนเต็ม  45  คะแนน  ใหนกัเรียนทําทกุขอ 
2.  เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบจํานวน  1  ช่ัวโมง 
3.  แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน  2  ตอน 
      ตอนที่  1  ขอที่  1 - 30  เปนแบบปรนยั  4  ตัวเลือก  ขอละ  1  คะแนน 
      ตอนที่ 2   ขอที่  31 – 33  เปนแบบอัตนยั  ขอละ  5  คะแนน 
 
สําหรับขอสอบอัตนัยมเีกณฑการใหคะแนนดังนี ้
-  เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทํา 
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 5    คะแนน 
-  คําตอบถูกตอง  และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ    4    คะแนน 
-  คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทําถูกตอง     3    คะแนน 
-  คําตอบไมถูกตอง  มีการแสดงวิธีทําแตยังไมสมบูรณ   2    คะแนน 
-  คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธีทําไมถูกตอง    1    คะแนน 

 
************************************** 

 
ตอนที่  1   ขอ 1 - 30 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนทําเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในชอง  ก  ข  ค  และ  ง  ในกระดาษคําตอบที่
ตรงกับอักษรหนาคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพยีงคําตอบเดยีว 
1.  ขอใดกลาวถึงโจทยปญหาระคนไดถูกตอง 

ก.  โจทยปญหาที่เปนขอความแสดงการบวก การลบ 
ข.  โจทยปญหาที่เปนขอความแสดงการคณู 
ค.  โจทยปญหาที่เปนขอความแสดงการหาร 
ง.  โจทยปญหาที่เปนขอความแสดงการหาคําตอบตั้งแต 2 วิธีขึ้นไป 

 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  5 
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2.  ขายสมไดเงิน 27,000  บาท ขายมะมวงไดเงิน 45,000 บาท ขายผลไมไดเงินทั้งหมดกี่บาท 

ก.  62,000  บาท     ข.  63,000  บาท 
ค.  72,000  บาท     ง.  73,000  บาท 

3.  “แกวทําสวนผลไมปที่แลวไดกําไร 195,690 บาท ปนี้ไดกําไร 74,670 บาท รวมสองปแกวได 
      กําไรเทาไร”  สามารถหาคําตอบดวยวธีิการใด  เพราะเหตใุด 

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

4.  ปาชุลีฝากเงินธนาคาร 25,700 บาท ไดดอกเบี้ย 255  บาท ปาชุลีมีเงินในธนาคารเทาไร 
ก.  23,955  บาท     ข.  24,955  บาท  
ค.  25,955  บาท     ง.  26,955  บาท 

5.  “ตําบล  ก  มีประชากร  240,198  คน  ตําบล  ข  มีประชากรมากกวาตําบล  ก  อยู  2,450  คน   
     ตําบล  ข  มีประชากรกี่คน”  หาคําตอบโดยวิธีการใด 

ก.  240,198 + 2,450    ข.  240,198 - 2,450 
ค.  240,198 x 2,450    ง.  240,198 ÷ 2,450 

6.  จากโจทยขอ 5 คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 
ก.  142,648  คน     ข.  242,648  คน 
ค.  342,648  คน     ง.  442,648  คน  

7.  “พอจะซื้อที่ดินแหงหนึ่งราคา 98,600 บาท แตมีเงินอยูเพียง 79,750 บาท พอจะตองหามาเพิ่ม       
     อีกเทาไร”   ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 

ก.  แตมีเงนิอยูเพียง 79,750 บาท 
ข.  พอจะตองหามาเพิ่มอีกเทาไร 
ค.  พอจะซื้อทีด่ินแหงหนึ่งราคา 98,600 บาท 
ง.  พอจะซื้อทีด่ินแหงหนึ่งราคา 98,600 บาท แตมีเงินอยูเพียง 79,750 บาท 

8.  จากขอที่ 7 หาคําตอบดวยวิธีการใด 
 ก.  บวก      ข.  ลบ 

ค.  คูณ      ง.   หาร 
9.  กลวยมีเงนิ 20,950  บาท  อวนมีเงินนอยกวากลวย 4,975 บาท อวนมเีงินเทาไร 
     จากโจทยทีก่ําหนดใหหาคําตอบโดยวิธีการใด 

ก.  20,950 + 4,975  บาท    ข.  20,950 - 4,975  บาท 
ค.  20,950 x 4,975  บาท    ง.  20,950 ÷ 4,975  บาท 
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10.  ภูเขาไฟโมนนาลาวมีความสูง 13,675 ฟุต  ภูเขาไฟฟูจิยามามีความสูงนอยกวา 1,286 ฟุต            
       ภูเขาไฟฟูจิยามามีความสูงเทาไร 

ก.  12,389  ฟตุ     ข.  12,399  ฟุต 
ค.  14,961  ฟุต     ง.  14,971  ฟุต 

11.  “มะมวง 1 กระจาด นับได 472 ผล คัดเปนผลใหญ 295 ผล จะมีผลเล็กกี่ผล” 
        หาคําตอบโดยวิธีการใด 

ก.  472 + 295       ข.  472 - 295 
ค.  472 x 295     ง.   472 ÷ 295 

12.  ลุงมีเงิน 459,700 บาท นําเงินไปซอมแซมบาน 135,500 บาท ลุงเหลือเงินกี่บาท 
ก.  321,200  บาท,    ข.  322,200  บาท 
ค.  323,200  บาท    ง.  324,200  บาท 

13. โจทยปญหาในขอใดทีต่องใชวิธีการคูณเพื่อหาคําตอบ 
 ก.  แดงมีเงนิ  8  บาท  ดํามีเงนิเปน  9  เทาของแดง  ดํามีเงนิเทาไร 

ข.  ออยมีเงิน  300  บาท  ปอมมีเงินนอยกวาออยครึ่งหนึ่ง  ปอมมีเงินเทาไร 
 ค.  นอยมีที่ดิน  30  ไร  กานตมีที่ดินมากกวานอยถึง  4  ไร  อยากทราบวากานตมีทีด่ินกี่ไร 
 ง.  แมซ้ือขนม  20  ถุง  ถุงละเทาๆ กัน ทั้งหมดมี  100  ช้ิน  อยากทราบวา  ขนมที่แมซ้ือมา 
                  มีถุงละกี่ช้ิน 
14.  “โรงงานผลิตถุงเทาไดวันละ  25,700  คู  ในเวลา 155 วัน จะผลิตถุงเทาไดกี่คู” 
       เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 

ก.  25,700 + 155 =     ข. 25,700 - 155 =  
ค. 25,700 x 155 =     ง. 25,700 ÷ 155 =  

15.  “มานะจับกุงได 4,250 กิโลกรัม  ขายราคากิโลกรัมละ 140 บาท มานะจะไดรับเงนิเทาไร” 
 ก.  595,000  บาท    ข.  596,000  บาท 

ค.  597,000  บาท    ง.  598,000   บาท 
16.  “สุวนันทตองการซื้อที่ดิน 75 ตารางวา ราคาตารางวาละ 8,000  บาท สุวนันทตองจายเงิน 
       ทั้งหมดกีบ่าท”  ส่ิงที่โจทยตองการทราบคือขอใด 

ก.  ราคาตารางวาละ 8,000  บาท 
ข.  สุวนันทตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท 
ค.  สุวนันทตองการซื้อที่ดิน 75 ตารางวา 

 ง.  สุวนันทตองการซื้อที่ดิน 75 ตารางวา ราคาตารางวาละ 8,000  บาท 
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17.  “เอมีเงิน 1,350 บาท  บีมีเงินเปน 3 เทาของเอ  บีมีเงินเทาไร”  จะหาตําตอบดวยวิธีการใด 

ก.  1,350 + 3     ข.  1,350 - 3 
ค.  1,350 x 3     ง.  1,350 ÷ 3 

18. ลงทุนทําสวนยางบนเนื้อที่ 24 ไร ไดกําไรไรละ 7,580 บาท ไดกําไรทั้งหมดเทาไร 
ก.  180,920  บาท    ข.  181,920  บาท 
ค.  182,920  บาท    ง.  183,920  บาท 

19. “สมชายเกบ็เงินไดปละ  46,224  บาท  สมชายเก็บเงนิไดเฉล่ียเดือนละกี่บาท” 
      จะหาคําตอบดวยวิธีใด 

ก.  46,224 + 12     ข.  46,224 - 12 
ค.  46,224 x 12     ง.  46,224 ÷ 12 

20.  ธงชัยตัดดอกกุหลาบได 2,150 ดอก จัดเปนกํา กําละ 25 ดอก จะไดกุหลาบกี่กํา 
        เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.  2,150 + 25 =     ข.  2,150 - 25 =  
 ค.  2,150 x 25 =     ง.   2,150 ÷ 25 =  
21.  จากโจทยขอ  20  คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 
 ก.  86  กํา     ข.  2,125  กํา 
 ค.  2,175  กํา     ง.   53,750  กํา 
22.  รถยนตคันหนึ่งวิ่งไดช่ัวโมงละ 85 กิโลเมตร ระยะทาง 680 กิโลเมตร จะใชเวลาเดินทาง 
        กี่ช่ัวโมง 

ก.  6  ช่ัวโมง     ข.  7  ช่ัวโมง 
ค.  8  ช่ัวโมง     ง.  9  ช่ัวโมง 

23.  “โรงพยาบาลมีผูเขามารักษาโรคในรอบหนึ่งปมีจํานวน 164,980 คน เฉล่ียแลวใน 1 วัน มีผูมา 
        รักษาเทาไร” จากโจทยที่กําหนดใหหาคําตอบโดยวธีิการใด 
 ก.  164,980 ÷  12    ข.  164,980 ÷  24 
 ค.  164,980 ÷  60    ง.  164,980 ÷  365 
24.  “อวนหนกัเปน 5 เทาของออย  ถาอวนหนัก  80 กิโลกรัม ออยหนกักี่กิโลกรัม” 
       หาคําตอบดวยวิธีการใด 
 ก.  บวก      ข.  ลบ 
 ค.  คูณ      ง.  หาร 
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25.  ปูราคากิโลกรัมละ  75  บาท  กุงราคากิโลกรัมละ  200  บาท  ตองการซื้ออยางละ  2  กิโลกรัม   
       ใครที่สามารถซื้อได 

ก.  กอยมเีงิน  463  บาท    ข.  ออยมีเงิน  489  บาท 
ค.  ประชามีเงิน  518  บาท   ง.  สุดามีเงิน  627  บาท 

26.  มีขนมอยู  500  ช้ิน  แบงใสถุง  ถุงละ  25  ช้ิน  ขายไปถุงละ  30  บาท  ไดเงินทั้งหมดเทาไร                          
       เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดตามขอใด 
 ก.  (500  x  25)  ÷  30  =     ข. (500  ÷  25)  x  30  =   
 ค.  (500  x  25)  +  30  =     ง. (500  -  25)  x  30  =   
27.  ซ้ือสมุดมา  5  โหล  ขายไปเลมละ  8  บาท  ไดเงินจากการขายสมดุเทาไร                                                      
       เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดตามขอใด 
 ก.  5  x  8  =       ข.  12  x  8  =   
 ค.  (12  x  5)  x  8  =      ง.  12  x  (5  +  8)   =   
28.  จากขอ 27 คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 
 ก.  40  บาท     ข.  96  บาท 
 ค.  480  บาท     ง.  156  บาท 
29.  “สบูกลองหนึ่งบรรจุได  24  โหล  ขายสบูกอนละ  10  บาท  ขายสบูทั้งหมดไดเงนิกี่บาท” 

ก.  2,880  บาท     ข.  3,340  บาท 
ค.  3,880  บาท     ง.  4,230  บาท 

30.  “พลอยซ้ือปากกามาหนึง่โหลราคา  324  บาท  แลวนาํไปขายในราคาดามละ  30  บาท จนหมด                   
        พลอยจะไดกําไรทั้งส้ินเทาไร”  จากโจทยการหาคําตอบวิธีใดถูกตองที่สุด 

ก.  ราคาขาย  1  ดาม  ลบดวยราคาซื้อ  1  ดาม 
ข.  ราคาซื้อ  1  ดาม  ลบดวยราคาขาย  1  ดาม 
ค.  ราคาขาย  1  โหล  ลบดวยราคาซื้อ  1  โหล 
ง.  ราคาซื้อ  1  โหล  ลบดวยราคาขาย  1  โหล 

 
************************************* 
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ตอนที่  2   ใหนักเรียนแสดงวิธีการหาผลลัพธจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้ 
31. คุณตาเดินออกกําลังกายวันละ  45  นาที  ในเวลา  1  สัปดาห  คุณตาออกกําลังกายทั้งส้ินกี่นาที 
 ประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………………. 
 โจทยตองการทราบอะไร…………………………………………………………………... 
 วิธีแกปญหา  คือ……………………………………………………………………………. 
 ขั้นตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา)…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

คําตอบที่ได………………………………………………………………………………… 
 
32.  คาตัดผมนักเรียนชายคนละ  20  บาท  ชางตัดผมไดคาจางตัดผมทั้งหมด  480  บาท 
      มีนักเรียนชายมาตัดผมกี่คน 

ประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………………. 
 โจทยตองการทราบอะไร…………………………………………………………………... 
 วิธีแกปญหา  คือ……………………………………………………………………………. 
 ขั้นตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา)…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

คําตอบที่ได………………………………………………………………………………… 
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33.  ลุงดําขายไก  370  ตัว  ราคาตัวละ  125  บาท  นําเงินที่ไดไปซื้อลูกสุนัขราคา  12,250  บาท 
       ลุงดําเหลือเงินกี่บาท 
 ประโยคสัญลักษณ…………………………………………………………………………. 
 โจทยตองการทราบอะไร…………………………………………………………………... 
 วิธีแกปญหา  คือ……………………………………………………………………………. 
 ขั้นตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา)…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

คําตอบที่ได………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งใจทํา 
…นะครับ.. 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 
 

 
 
ขอท่ี เฉลย ประเภทคําถาม ขอท่ี เฉลย ประเภทคําถาม 

1 ง ความรูความจาํ 16 ข การวิเคราะห 
2 ค การนําไปใช 17 ค การสังเคราะห 
3 ก การวิเคราะห 18 ข การนําไปใช 
4 ค การนําไปใช 19 ง การสังเคราะห 
5 ก ความเขาใจ 20 ง ความเขาใจ 
6 ข การนําไปใช 21 ก การนําไปใช 
7 ง การวิเคราะห 22 ค การนําไปใช 
8 ข ความเขาใจ 23 ง ความเขาใจ 
9 ข ความเขาใจ 24 ง การวิเคราะห 
10 ก การนําไปใช 25 ง การวิเคราะห 
11 ข การสังเคราะห 26 ข ความเขาใจ 
12 ง การนําไปใช 27 ค ความเขาใจ 
13 ก ความรูความจาํ 28 ค การสังเคราะห 
14 ค ความเขาใจ 29 ก การนําไปใช 
15 ก กานําไปใช 30 ค ความรูความจาํ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  1  แบบปรนัย 
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ตอนที่  2  ขอ  31 – 33 
ใหนักเรียนแสดงวิธีการหาผลลัพธจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้ 
31.  คุณตาเดินออกกําลังกายวันละ  45  นาที  ในเวลา  1  สัปดาห  คุณตาออกกําลังกายทั้งส้ินกี่นาที 
 ประโยคสัญลักษณ   45  x  7  =   
 โจทยตองการทราบอะไร  คุณตาออกกําลังกายทั้งส้ินกี่นาที 
 วิธีแกปญหา  คือ  นํา  45  ไปคูณกับ  7 
 ขั้นตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา คุณตาเดินออกกําลังกายวันละ  45  นาที 
  ในเวลา       7  วัน 
  คุณตาออกกําลังกายทั้งส้ิน             315  นาที 
 ตอบ ๓๑๕     นาที 
 
32. คาตัดผมนักเรียนชายคนละ  20  บาท  ชางตัดผมไดคาจางตัดผมทั้งหมด  480  บาท 
      มีนักเรียนชายมาตัดผมกี่คน 

ประโยคสัญลักษณ    480  ÷  20  =   
 โจทยตองการทราบอะไร  มีนักเรียนชายมาตัดผมกี่คน 
 วิธีแกปญหา  คือ  นํา  20  ไปหาร  480 
 ขั้นตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ชางตัดผมไดคาจางตัดผมทั้งหมด  480  บาท 
  คาตัดผมนักเรียนชายคนละ    20  บาท 
  มีนักเรียนชายมาตัดผม  480  ÷  20  =  24   คน 
 

     20  )  480 
               40 
                 80 
                 80 
 ตอบ ๒๔      คน   0 
 

ตอนที่  2  แบบอัตนัย 

x 

24 
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33.  ลุงดําขายไก  370  ตัว  ราคาตัวละ  125  บาท  นําเงินที่ไดไปซื้อลูกสุนัขราคา  12,250  บาท 
       ลุงดําเหลือเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ     (370  x  125)  -  12,250   =   
 โจทยตองการทราบอะไร  ลุงดําเหลือเงินกี่บาท 
 วิธีแกปญหา  คือ  นํา  370  ไปคูณกับ  125  แลวนําคําตอบที่ไดไปลบดวย  12,250 
 ขั้นตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา) 
 วิธีทํา ลุงดําขายไก   370  ตัว 
  ราคาตัวละ   125  บาท 
                1,850 
                7,400 
              37,000 

ลุงดําขายไกไดเงิน          46,250  บาท 
ซ้ือลูกสุนัขราคา           12,250  บาท 
ลุงดําเหลือเงิน           34,000  บาท 

 ตอบ ๓๔,๐๐๐      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

- 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล 

รวมกับเทคนิค KWDL 
 

ตอนที่  1  ใหนักเรียนพิจารณาขอความในแตละขอแลวทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองตาราง 
ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

รายการ เห็นดวย
มาก 

3 

เห็นดวย
ปานกลาง 

2 

เห็นดวย
นอย 

1 

ผูวิจัย 
1 2 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
1. การเรียนรูแบบนี้ทําใหบรรยากาศในหองเรียนอบอุนและ  
นาเรียน 

    3 

2.การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีการ  
ชวยเหลือกันภายในกลุม     4 

3.การ เ รี ยนรู แ บบนี้ เ ป นก า รจั ดก า ร เ รี ยนรู ที่ ส ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม     5 

4.การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ     6 

5.การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน     7 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6.เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดเรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 

    8 

7. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนในกลุม     9 

8. เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือกันในการทํางานกลุม     10 
9.เปนการสงเสริมในดานการคิดวิเคราะหเรื่องโจทยปญหา 
มากขึ้น     11 

10.นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมองในการเรียนรูนี้     12 
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ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

รายการ เห็นดวย
มาก 

3 

เห็นดวย
ปานกลาง 

2 

เห็นดวย
นอย 

1 

ผูวิจัย 

ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม 
11. นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอนในกิจกรรมนี้ 

    13 

12.นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือและชวยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน 

    14 

13.นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูไปใช
เรียนในวิชาอื่นๆได     15 

14.นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหาจากสภาพปญหา  
ที่แทจริง     16 

15.นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตรจากการ
ทํากิจกรรมนี้     17 

 
เกณฑการใหคะแนน 

-  เห็นดวยมาก   คาคะแนน 3 
-  เห็นดวยปานกลาง  คาคะแนน 2 
-  เห็นดวยนอย   คาคะแนน 1 
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ตอนที่ 2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL 
1.  นักเรียนคิดวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค 
KWDL  มีขอดีอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. นักเรียนมีขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล  รวมกับเทคนิค KWDL  อยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก 

และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
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ตารางที่ 24  คาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก  (D) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

ขอ 
คาความ
ยากงาย 

(P) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(D) 
ความหมาย ขอ 

คาความ 
ยากงาย 

(P) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(D) 
ความหมาย 

           ขอสอบปรนัย 21 0.60 0.43 ใชได 
1 0.50 0.43 ใชได 22 0.90* 0.36 ตัดทิ้ง 
2 0.60 0.50 ใชได 23 0.55 0.29 ใชได 
3 0.43 0.50 ใชได 24 0.62 0.43 ใชได 
4 0.55 0.43 ใชได 25 0.43 0.57 ใชได 
5 0.52 0.36 ใชได 26 0.45 0.57 ใชได 
6 0.69 0.36 ใชได 27 0.45 0.57 ใชได 
7 0.21 0.14* ตัดทิ้ง 28 0.43 0.36 ใชได 
8 0.43 0.36 ใชได 29 0.50 0.50 ใชได 
9 0.60 0.36 ใชได 30 0.16* 0.14* ตัดทิ้ง 
10 0.60 0.36 ใชได 31 0.62 0.64 ใชได 
11 0.19* 0.29 ตัดทิ้ง 32 0.48 0.64 ใชได 
12 0.50 0.57 ใชได 33 0.67 0.57 ใชได 
13 0.62 0.36 ใชได 34 0.57 0.43 ใชได 
14 0.62 0.36 ใชได            ขอสอบอัตนัย 
15 0.64 0.57 ใชได 35 0.49 0.27 ใชได 
16 0.69 0.36 ใชได 36 0.67 0.21 ใชได 
17 0.48 0.50 ใชได 37 0.61 0.18* ตัดทิ้ง 
18 0.67 0.50 ใชได 38 0.60 0.15* ตัดทิ้ง 
19 0.52 0.36 ใชได 39 0.63 0.29 ใชได 
20 0.48 0.57 ใชได     
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หมายเหตุ 
 การเลือกขอสอบ ผูวิจัยเลือกดังนี้ 
 1.  จํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค 
 2.  ขอสอบที่มีความยากงาย  (P)  ระหวาง  0.20  -  0.80 
 3.  ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก  (D)  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  จัดเปนขอสอบที่มีระดับ
อํานาจจําแนก  ดังนั้นขอสอบที่ไมถูกเลือก จึงไดแก ขอ 7,  11,  22,  30, 37 และ 38  เปนขอสอบที่มี
คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกไมเปนไปตามที่กําหนด ผูวิจัยจึงคัดขอสอบดังกลาวออก 
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 
 1. การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตอนที่ 1 โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson  ไดคาดังนี้ 
 
 RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 Alpha  =  0.81 
 

2. การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตอนที่ 2 โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร ∝ - 
Coefficients ของ Cronbach ไดคาดังนี้ 
  

RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 Reliability  Coefficients 
 N  of  Cases  =  42.0  N  of  Item  =  3 
 Alpha  =  0.75 
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ตารางที่  25  ผลการคํานวณคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบอัตนัย 
  ขอที่ 1 

กลุมเกง กลุมออน คะแนน  X 
f x 

คะแนน  X 
f x 

5 
4 
3 
2 
1 

4 
10 

20 
40 

5 
4 
3 
2 
1 

 
2 
5 
7 

 
8 

15 
14 

รวม 14 60 รวม 14 37 
 

แทนคา P =  SU  +  SL  -  ( 2  n  Xmin ) 
             2 n  ( X max  -  X min ) 

 
    = 60  +  37  -  (2 x 14 x 2)  
             2 x 14 (5 - 2) 
 
    = 0.49 
 
 

D = SU  -  SL 
                   2  n  ( X max  -  X min ) 
 
    =     60 – 37 
     2 x 14 (5 - 2) 
    = 0.27 
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ตารางที่  26  ผลการคํานวณคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบอัตนัย 
  ขอที่ 2 

กลุมเกง กลุมออน คะแนน  X 
f x 

คะแนน  X 
f x 

5 
4 
3 
2 
1 

8 
5 
1 
 

40 
20 
3 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
3 
7 
3 
1 

 
12 
21 
6 
1 

รวม 14 63 รวม 14 40 
 

แทนคา P =  SU  +  SL  -  ( 2  n  Xmin ) 
             2 n  ( X max  -  X min ) 

 
    = 63  +  40  -  (2 x 14 x 1)  
             2 x 14 (5 - 1) 
 
    = 0.67 
 
 

D = SU  -  SL 
                   2  n  ( X max  -  X min ) 
 
    =     63 – 40 
     2 x 14 (5 - 1) 
    = 0.21 
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ตารางที่  27  ผลการคํานวณคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบอัตนัย 
  ขอที่ 3 

กลุมเกง กลุมออน คะแนน  X 
f x 

คะแนน  X 
f x 

5 
4 
3 
2 
1 

9 
5 

45 
20 

5 
4 
3 
2 
1 

 
1 
6 
4 
3 

 
4 

18 
8 
3 

รวม 14 65 รวม 14 33 
 

แทนคา P =  SU  +  SL  -  ( 2  n  Xmin ) 
             2 n  ( X max  -  X min ) 

 
    = 65  +  33  -  (2 x 14 x 1)  
             2 x 14 (5 - 1) 
 
    = 0.63 
 
 

D = SU  -  SL 
                   2  n  ( X max  -  X min ) 
 
    =     65 – 33 
     2 x 14 (5 - 1) 
    = 0.29 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
การตรวจคณุภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

-  ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 
-  ความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 368

สูตรการคํานวณ 
 

1.  สูตรในการคํานวณ  IOC 
IOC   = ΣR 

              n   
    

IOC หมายถึง       ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
         ΣR หมายถึง      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

n หมายถึง       จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 หมายเหตุ 
   +1 หมายถึง        สอดคลอง 
     0 หมายถึง        ไมแนใจ 
   -1 หมายถึง        ไมสอดคลอง 
   เกณฑการพิจารณาคา  IOC  ตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50  
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ตารางที่  28  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 
      เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
ΣR IOC 

ความ 
คิดเห็น 

1.  สาระสําคัญ 
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

สาระสําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2.  มาตรฐานการเรียนรู 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐาน 

การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของผลการ

เรียนรูที่คาดหวังกับสาระการเรียนรู 
3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของผลการ

เรียนรูที่คาดหวังกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ  

กิจกรรมการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ  

กิจกรรมการเรียนรูกับสาระการเรียนรู 
4.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ  

กิจกรรมการเรียนรูกับการประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5.  สื่อการเรียนรู 
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการ

การเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

6.  การประเมินผล 
6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ

ประเมินผลกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
6.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ

ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 28  (ตอ) 
ผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
1 2 3 

ΣR IOC 
ความ 
คิดเห็น 

7.  เครื่องมือวัดผลการเรียนรู 
7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ  

เครื่องมือวัดผลการเรียนรูกับผลการเรียนรู  
ที่คาดหวัง 

7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ  
เครื่องมือวัดผลการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 29  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ 
      หลังเรียน  เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
1 2 3 

IOC 

           ปรนัย 
1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  29  (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 

1 2 3 
IOC 

23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
25 +1 +1 +1 1.00 
26 +1 +1 +1 1.00 
27 +1 +1 +1 1.00 
28 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 
30 +1 0 +1 0.67 

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

รวม 33 33 33 1.00 
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ตารางที่ 30  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอที่ รายการ 
1 2 3 ΣR IOC ความ 

คิดเห็น 
การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 

1 
แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูด
ของเพื่อนสมาชิกในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 ใชมติของกลุมในการแกปญหา +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 
มีการตรวจสอบความรูความเขาใจโดยการสรุป
เปนความคิดเห็นของกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ 
4 ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิก 
ในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน 
6 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

7 
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่น 
ที่มีความคิดเห็นเดียวกับเรา +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8 มีการแบงปนอุปกรณการเรียน +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 

9 มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
10 มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 31  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
      วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ 
      เทคนิค KWDL  ตอนที่  1 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการ 

1 2 3 ΣR IOC ความ 
คิดเห็น 

ตอนที่  1 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 

1 
การเรียนรูแบบนี้ทําใหบรรยากาศในหองเรียน
อบอุนและนาเรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่ทําให
นักเรียนมีการชวยเหลือกันภายในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

3 
การเรียนรู แบบนี้ เปนการจัดการเรียนรูที่  
สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

4 
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่ทําให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

5 
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูที่ทําให
นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

6 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติไดอยางเปนระบบ +1 +1 0 +2 0.67 เหมาะสม 

7 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

8 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือในการ
ทํางานกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

9 
เปนการสงเสริมในดานการคิดวิเคราะหเรื่อง
โจทยปญหามากขึ้น +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

10 
นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมองในการ
เรียนรูนี้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  31  (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 

1 2 3 ΣR IOC ความ 
คิดเห็น 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 

11 
นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอนใน
กิจกรรมนี้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

12 
นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือ
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

13 
นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรูไปใชเรียนในวิชาอื่นๆได +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

14 
นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหาจาก
สภาพปญหาที่แทจริง 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

15 
นั ก เ รี ย น เห็ นคุณค า และประโยชน ข อ ง
คณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ +1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  32  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 

       วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับ 
       เทคนิค KWDL  ตอนที่  2 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 
1 2 3 ΣR IOC ความ 

คิดเห็น 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิคกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 

      

1 
นักเรียนคิดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
รวมกับเทคนิค KWDL มีขอดีอยางไรบาง 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 

2 

นักเรียนมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู   เทคนิคกลุม
ช วย เหลือ เปนรายบุคคล  ร วมกับ เทคนิค  
KWDL  อยางไรบาง 

+1 +1 +1 +3 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  33  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
       ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 แผน จากผูเชี่ยวชาญ 
       จํานวน  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 

 
ตารางที่  34   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 

        ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  จํานวน  1  ฉบับ  จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
แผนการจัดการเรียนรู คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 
กอนเรียน - หลังเรียน เทากับ  1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  35  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 

       ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
แผนการจัดการเรียนรู คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 

ตอนที่  1  แบบมาตราสวนประมาณคา เทากับ  1.00 เหมาะสม 
ตอนที่  2  ขอเสนอแนะ เทากับ  1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  36   คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
        เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 

แบบทดสอบ 
วัดผลการเรียนรู 

แบบทดสอบ 
วัดผลการเรียนรู คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
คาความตาง คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
คาความตาง 

1 16 25 9 22 13 19 6 
2 17 26 9 23 23 35 12 
3 17 28 11 24 17 25 8 
4 18 27 9 25 15 24 9 
5 21 39 18 26 22 36 14 
6 17 27 10 27 22 38 16 
7 23 41 18 28 13 17 4 
8 16 27 11 29 21 38 17 
9 11 16 5 30 13 17 4 
10 10 17 7 31 17 26 9 
11 17 27 10 32 21 37 16 
12 10 16 6 33 21 35 14 
13 16 24 8 34 16 25 9 
14 12 17 5 35 16 26 10 
15 16 25 9 36 17 26 9 
16 22 36 14 37 15 24 9 
17 13 21 8 38 23 38 15 
18 17 25 8 39 15 26 11 
19 11 18 7 40 16 26 10 
20 17 26 9 41 16 28 12 
21 12 18 6 42 24 37 13 

รวม 705 1129 424 
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ตารางที่ 37  การคํานวณคา t – test dependent  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
      คณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยวิธีสอน 
      แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล รวมกับเทคนิค KWDL 

 
t- test 

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

Pair 1  PRETEST 
           POSTTEST 

16.79 
26.88 

42 
42 

3.822 
7.246 

0.590 
1.118 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1     POSTTEST & PRETEST 42 0.967 .000 

 
 

Paired  Samples  Test 
Paired  Differences 

95%Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Lower Upper 

t df Sig. 
(2-tailed) 

Pair 1      
PRETEST - POSTTEST -10.10 3.681 0.568 -11.24 -8.95 -17.772 41 .000 
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ตารางที่ 38  การคํานวณคา F - test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลการเรียนรู 
      กลุมสาระคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 หองเรียน 

 
One  Way  ANOVA 

Source of Variation Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between  Group 
Within  Group 
Total 

315.651 
14173.99 
14489.64 

4 
207 
211 

78.913 
68.473 

1.152 .333 
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