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    เนตรนรินทร  พิมละมาศ : การพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขนั TGT รวมกับเทคนิค KWDL  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา  
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 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  กอนและหลังการ
จัดการเรียนรู  (2)  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  (3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปที่  5  จํานวน  36  คน  ของโรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2549  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pretest – Posttest 
Design  ใชเวลาสอน  15  ช่ัวโมง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  (1)  แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับ
เทคนิค  KWDL (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  (3)  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม   (4)  แบบสอบถามความคิดเห็น   
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย   (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)   คาที่   t-test   แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 1)ผลการเรียนรู เร่ือง  การแกโจทยปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  กอนและหลังการ
จัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดย
นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  2) พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดย
ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  ที่สังเกตโดยครู  โดยภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม
อยูในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา   พฤติกรรมกลาวสนับสนุน  ยกยองใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน  เปนลําดับที่
หนึ่ง สวนดานที่นักเรียนปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ  การปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม  และพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนที่สังเกตโดยนักเรียน โดยภาพรวมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  นักเรียนเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  เปนลําดับที่หนึ่ง  สวนดานที่นักเรียนปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย  คือ                
การกระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็น  และเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมแสดงความคิดเห็น  และการพูดชมเชยเพื่อนในกลุม          
3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   
โดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากในทุกดาน เรียงตามลําดับ คือ 
ดานประโยชนที่จากการจัดกิจกรรม   นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1  คือ นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตร 
จากการทํากิจกรรมนี้และเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ  นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือ และชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดคิด  และแสดงความคิดเห็นรวมกันและเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม   และเห็น
ดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ  เปนการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน  การจัดการเรียนนี้ทําไดไมยาก  ดานบรรยากาศการเรียนรู  
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่  1  คือ  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม  และเห็นดวยปานกลาง
เปนลําดับสุดทายคือ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
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 The purposes of this research were : (1) to compare mathematics learning  
outcomes on mix word problem solving of fifth grade students taught by cooperative learning 
TGT with KWDL technique before and after the instruction. (2)  to study group working 
behaviors and (3) to investigate the opinions of the fifth grade students towards  the instruction by 
cooperative learning TGT with KWDL technique, the samples were 36 students of fifth grade 
students from Amnuay  Silpa  Thonburi School, Bangkok metropolitan in  the second semester of 
the academic year 2006. the research  design was one group pretest-posttest design. The 
instruction was conducted by the researcher for 15 hours. 
 The research instruments used included lesson plans, learning outcomes test, group 
working behaviors evaluation form and questionnaires. The statistical analysis employed were 
mean, standard deviation, t- test dependent and content analysis.  
  
 The results of this research were as follow : 
 1. The learning outcomes on mix word problem solving of fifth grade students taught by 
cooperative learning TGT with KWLD technique were statistically significant different at the 0.05 
level. The students’ learning outcomes after the instruction were higher than before the instruction. 
 2. The students’ group working behaviors that taught by cooperative learning TGT with KWDL 
technique observed by teacher were at a high level of performance the behaviors that were 
performed the most were the students encouraged their friend  whereas the students listened to 
groups’ agreement were performed at the least level. The students‘ group working behaviors 
observed by the students were at a high level of performance.The behaviors that were performed 
the most were students accepted their friend’s opinions whereas the students stimulated and gave 
an opportunity their friends to expressed their opinions and giving praises to their friends were  
performed at the least level. 3.  The students‘ opinions toward the instruction by cooperative learning 
TGT with KWLD technique were at a high agreement level.in all aspects included the learning   
usefulness aspect which revealed the realization of mathematics values, an to accept group 
members’ opinions. The learning environment  aspect which encouraged the group members’ 
positive relationship. 
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ตรวจสอบวิทยานิพนธ และอาจารย สาธิต  จันทรวินิจ  ผูทรงคุณวุฒิ  ที่ชวยแนะนําดวย 
ความเอาใจใสและเมตตาตรวจสอบแกไขขอบกพรองวิทยานิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาของทาน  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ อาจารย พวงแกว  โคจรานนท  อาจารยเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข 
อาจารยสุภาภรณ  ทองใส  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ  ในการตรวจพิจารณาตรวจทานแกไข
เครื่องมือในการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  และเพื่อนครูทุกทานที่
ใหความอนุเคราะหชวยเหลือใหคําแนะนําสนับสนุนตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล  
ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล 
กกกกกกกกขอขอบคุณพี่นองนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่มีสวนชวยเหลือ 
ใหคําแนะนําใหการสนับสนุน  คอยใหความหวงใยเอื้ออาทรและเปนกําลังใจในการทําวิทยานิพนธนี้
สําเร็จลงไดดี 
กกกก ขอขอบคุณ  คุณอดิศักดิ์  คุณบุญมาก  ตระกูลจันทรศิริ  ที่เปนกําลังใจและใหการ
สนับสนุนผูวิจัยดวยดีตลอดมาจึงทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จ 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่กรุณาใหความชวยเหลือ 
สนับสนุน  และเปนกําลังใจจนทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จสมบูรณ   
กกกก ขอกราบบูชาเปนเครื่องสักการะ  แดส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือคือ  บิดา  มารดา  ครู  
อาจารย  และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา  อบรมส่ังสอน  ชี้แนวทางการศึกษา 
แกผูวิจัยมาโดยตลอด  จนกระทั่งสามารถประสบความสําเร็จถึงจุดนี้ได 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
กกกกกกกกในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเขาสูยุคสังคมไรพรมแดน โดยมี
เทคโนโลยี  การสื่อสาร  เปนสื่อสําคัญที่ทําใหคนในทุกมุมโลกติดตอสัมพันธกันไดอยางงายดาย
ตลอดจนรับรูขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งสิ่งเหลานี้นําไปสูการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วเชนกัน  นอกจากนี้  ยังมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในทุกสังคมในการ 
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  โดยจะตองศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต  เพื่อให
สามารถดํารงตนอยูในโลกที่เปล่ียนแปลงนี้ไดอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ 
กกกกกกกกการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ  และสมรรถภาพของคน 
อันเปนหนทางสูการเพิ่มพูนศักยภาพและความมั่นคงของครอบครัว   ชุมชน   สังคมและ 
ประเทศชาติที่ยั่งยืน  แตจะเห็นไดวาในชวงทศวรรษที่ผานมา  ประเทศไทยมิไดมุงเนนคุณภาพ 
ในการพัฒนาอยางจริงจัง  แตมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจนสงผลใหอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอยางมากมาย  ซึ่งสภาพความเจริญเติบโตดังกลาวมิใชเปน
ความเจริญที่มั่นคงถาวร  ดังนั้น  เพื่อเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง  รัฐ
จึงไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับปวงชนชาวไทย  อันเปนกุญแจสําคัญ
ในการพัฒนาเด็กทุกคนที่เจริญเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
เหมาะสมในสังคมปจจุบันและอนาคต  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว-            
ภูมิพลอดุลยเดช  ความวา 
กกกก           “การศึกษาเปนปจจัยสาํคัญ ในการสรางและพัฒนาความรูและความคิด 
          ประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล   ถาสังคม และบานเมืองใดให การศึกษาทีด่ีแก 
 เยาวชนไดอยางครบถวน   ลวนพอเหมาะกับทุกๆดานสังคมและบานเมืองนั้นก็จะม ี
 พลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธาํรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศไว และ 
 พัฒนาใหกาวหนาไดโดยตลอด” (กรมวิชาการ, 2541 : 81)    
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กกกกกก ดังนั้น  การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิตชวยให
สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้ง                   
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนไดดวยความตระหนักถึงความสําคัญ  และความจําเปนของ 
การศึกษา  จึงไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)  
มีการดําเนินการตอเนื่องในดานแนวคิดที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปน
องครวม  และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล  ทั้งดานตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจและ 
ส่ิงแวดลอม  พัฒนาคนใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันไดอยางรวดเร็ว  มุงปฏิรูปการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศใหกาวตามโลกอยางรูเทาทัน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2540 : 21 – 24) 
กกกกกกกกนอกจากนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่  22  และ 24 
ไดกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรู 
แบบใหมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  มีสวนรวมในการเรียนรู 
ทุกขั้นตอน  ไดพัฒนาสมองใหสมดุลทั้งซีกซายและซีกขวา  และพัฒนาสติปญญาอยางเต็ม 
ศักยภาพ  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและฝกทักษะกระบวนการคิดใหผูเรียนเรียนรูจาก 
ประสบการณจริง  คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีเหตุผล  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   
มีความรับผิดชอบตอตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 
กกกกกกกกวิชาคณิตศาสตรถือวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย            
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบระเบียบ  เปนแบบแผน  สามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน  รอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน   
ตัดสินใจ  และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม   อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  นอกจากนี้  คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยให
สมบูรณมีความสมดุลทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  
แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  
2544 :13) 
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กกกกกกกกปจจุบันคณิตศาสตรไดเขาไปแทรกอยูในงานทกุสาขา  ไมวางานทางดานวทิยาศาสตร
หรือสังคมศาสตรก็ตาม ความเจริญรวดเร็วของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความเจริญทางคณิตศาสตร อีกทั้งคณิตศาสตร ยังเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนมี
ระเบียบในการทํางานมีเหตุผลในการคิดแกปญหาเชนเดียวกับวิทยาศาสตรจะเหน็วาคณิตศาสตร
เปนวิชาที่มีความสําคัญตอมนุษยมาก เพราะนอกจากจะนําไปใชในชวีิตประจําวนัแลวยังเปนวิชา
ที่สามารถสรางสรรคจิตใจของมนษุย ซึง่เกี่ยวของกับความคิด กระบวนการ  และเหตุผล ดังนัน้
วิชาคณิตศาสตรจึงถูกบรรจเุขาเปนรายวิชาหนึ่งในหลกัสูตร โดยมีจดุมุงหมายในการสอนเพื่อให 
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ สามารถคิดอยางมีเหตุมีผล และใหเหตผุลในการแสดงความคิดเหน็
อยางเปนระเบียบชัดเจน และรดักุม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณติศาสตร หรือเพื่อเปนพืน้ฐาน
ในการเรียนคณิตศาสตรข้ันสูงตอไป  
กกกกกกกกดงันัน้ การสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการปรับเปลีย่นจากการสอนแบบเดิมทีย่ดึ
ครูเปนศูนยกลางของการเรยีนรู เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคดิ การใหเหตผุล  
ตลอดจนการรูจักแกปญหาใหสูงขึน้ เพราะผูคนในยุคขอมูลขาวสารจําเปนตองเปนผูที่มีศกัยภาพ
ทางสมองสงู มีความสามารถในการคดิจึงจะสามารถดํารงชวีิตอยูในสังคมนี้ไดอยางมีประสิทธภิาพ  
(ดวงเดือน ออนนวม 2537 : 51) แตในทางปฏิบตัิ การสอนคณิตศาสตรที่ทาํกันโดยทัว่ไป  
มักมุงเนนไปทีก่ารใหไดคําตอบเปนสําคัญเทานัน้ โดยไมคํานงึถงึวธิีการในการคดิหาคําตอบนัน้  
ทําใหนกัเรียนรูสึกเบื่อหนาย และไมชอบเรียนวชิาคณิตศาสตรไปดวย อีกทัง้ธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาทีเ่กี่ยวกับความคิดรวบยอดและทกัษะมีโครงสราง แสดงความเปนเหตุเปน
ผลกัน  ส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ  ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรม  จึงยากตอการเรียนรูและทํา
ความเขาใจไดอยางรวดเร็ว จึงเปนปญหาสําหรับครูผูสอนในการที่จะเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม 
มาใชสอนในแตละเนื้อหา  เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู  (ยุพนิ  พพิิธกุล  2530 : 1 – 3) 
กกกกกกกกดังนั้น  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  จึงไดกําหนดจุดมุงหมายซึ่ง
เปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกี่ยวกับสาระคณิตศาสตร  
ดังขอที่ 4 มีดังนี้  คือ  ผูเรียนตองมีทักษะกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  ทักษะการคิด  
การแกปญหาและทักษะในการดําเนินชีวิตซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
ที่กําหนดไววา  มุงพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู  เสริมสรางปญญาในการคิดวิเคราะห  
สังเคราะห  สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศาสตร  ผนวกกับความรู
ทางเทคโนโลยี  สารสนเทศมาใชกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต  เนนการใชภาษาไทยและ
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ความเปนไทย  สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  มีสุขภาพอนามัยดี   
มีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  เปนพลเมืองดีของชาติ  
กกกกกกกกจากการศึกษาสภาพปญหาการสอนคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  พบวา 
คุณภาพของผู เ รียนยังไม เปนที่นาพอใจ   โดยเมื่อพิจารณาจากผลการสอบระดับชาติ  
(NT : National Test)  ซึ่งมีคะแนนที่ตองปรับปรุงดังนี้  ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  3  มคีะแนนที่
ตองปรับปรุงสูงถึงรอยละ  81.03  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนที่ตองปรับปรุงรอยละ  
64.15  และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีคะแนนที่ตองปรับปรุงรอยละ 95.45  (สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2549 :25)  และจากผลการแขงขันคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศในป  2548  ซึ่งทําการแขงขันที่กรุงเมอริดา  ประเทศเม็กซิโก  มีผูเขารวม
การแขงขัน  91  ประเทศ  513  คน  ผลปรากฏวา  ประเทศไทยไดเพียง  4  เหรียญเงิน  2  เหรียญ
ทองแดง  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แลว ประเทศไทยตองเรงพัฒนาเพื่อใหทัดเทียมกับ
ประชาคมโลก  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2548 : 36)      
กกกกกกกกเนื่องจากคณิตศาสตรมีเนื้อหาเปนนามธรรมและสอนใหนักเรียนเขาใจไดยาก   
โดยการสังเกตในชั้นเรียนพบวา  นักเรียนสวนใหญเบื่อหนายไมสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร  ไมทํา
แบบฝกที่ครูมอบให  หรือทํามาก็ผิดเปนสวนใหญ  โดยเฉพาะเนื้อหาในบทเรียนที่มีปญหามาก 
ที่สุดในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5  คือ  เร่ืองการแกโจทยปญหา  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ควรไดรับ
การแกไข  เพื่อจะไดมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น และการที่ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรียังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปญหาหลาย
ประการ  เชนดานตัวครูผูสอนพบวา  ครูขาดการเตรียมการสอน  ครูสอนโดยการอธิบายตัวอยาง
จากแบบเรียนเปนหลักแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  ครูถายทอดความรูโดยปราศจากสื่อการสอน  
นักเรียนไมมีโอกาสในการมีสวนรวมในการเรียน  ครูเรงสอนเพื่อใหจบเนื้อหาตามที่หลักสูตร
กําหนด โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนตน  เมื่อพิจารณาดานนักเรียนพบวา   
นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี  นักเรียนขาดการชวยเหลือแนะนําอยางใกลชิด  นักเรียน
เกงจะแขงขันกันเรียน  สวนที่เรียนออนจะถูกทอดทิ้งจากเพื่อน  จึงทําใหเกิดการทอแทในการเรียน 
นอกจากนี้ในรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาดานผลการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับที่ 
ไมนาพอใจ  นักเรียนไทยมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในแนวโนมที่ลดลง  ประกอบกับ
กระบวนการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวามุงเนนใหนักเรียนคิดวิเคราะห   
เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทําใหเด็กไทยจํานวนมากคิดไมเปน  ไมชอบอานหนังสือ  ไมรู 
วิธีการเรียนรู  (จิราภรณ  ศิริทวี  2533 : 87)  ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT : General  Achievement  Test) วิชาคณิตศาสตร 
ของนักเรียน  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
กรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  41.85  เมื่อเรียงตามระดับคุณภาพพบวา  อยูในระดับ
พอใช  รอยละ 48.78  และปรับปรุง  รอยละ  51.22  ซึ่งมาจากรายงานการทดสอบวัดและประเมิน
คุณภาพระดับชาติ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 ปการศึกษา  
2546 – 2547 นอกจากนั้นจากการประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี  พบวามีคะแนน  อยูในระดับไมนาพอใจเทาที่ควร  เมื่อเทียบกับเกณฑที่ทาง 
โรงเรียนไดตั้งไว  คือ  รอยละ 70 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5  
               โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
 

 

  
ที่มา : โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี , ฝายวิชาการ  ,แบบสรุปการวัดผลปลายภาคเรียน  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ปการศึกษา  2548 (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี, 2548), 15. 
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาตามรายจุดประสงคการเรียนรูตาม ป.02 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปที่ 5 พบวา  จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 3 เร่ืองความสามารถในการแกโจทยปญหานักเรียนสอบ
ไมผานมากที่สุด ปการศึกษา 2544 มีจํานวนนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู รอยละ 
39.74  ปการศึกษา  2545  มีจํานวนนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู  รอยละ  43.97  
และปการศึกษา  2546  มีจํานวนนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู  รอยละ 45.23 จาก
การประเมินดังกลาวทําใหเห็นวา นักเรียนสอบไมผานจุดประสงคดังกลาวเพิ่มข้ึนทุกปและมีผล
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑ  ในดานความสามารถในการแกโจทยปญหา การคิด
วิเคราะหโจทย  แปลประโยคปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ  กระบวนการคิดแกปญหา 

คะแนนจากการประเมินผลปลายภาคเรียน 
ปการศึกษา เกณฑคะแนน 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

64.74 
68.52 
62.33 
64.23 
65.26 

62.34 
69.45 
65.58 
65.54 
66.68 
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ไมสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เมื่อพิจารณาแยกเปนรายสมรรถภาพจากแบบ
สรุปคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2547  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานโจทยปญหาคิดเปนคะแนนเฉลี่ย  
รอยละ  43.75  ซึ่งต่ํากวาผลการเรียนรูดานอื่นๆ  (โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี, ฝายวิชาการ  
2548 :26)  
กกกกกกกก เมื่ อพิ จา รณาถึ งสา เหตุที่ ทํ า ให กา รจั ดการ เ รี ยนการสอนคณิตศาสตร 
ไมประสบผลสําเร็จนั้น   มีหลายสาเหตุ เชน นักเรียนในหองเรียนมีจํานวนมากเกินไปจนทําให 
การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนไดไมทั่วถึง ขาดครูคณิตศาสตรโดยตรง ครูมีภารกิจมาก ขาดสื่อ
และอุปกรณ โดยสาเหตุ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ วิธีสอนของครู ครูสอนโดยยึดแบบเรียน 
มาตรฐานเปนหลัก ใชวิธีสอนแบบบรรยาย ยกตัวอยางบนกระดานดําแลวนักเรียนทําแบบฝกหัด 
ครูใชส่ือประกอบการสอนนอยและไมทั่วถึง  นักเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียน  ขาดการ
สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนกลุม  นักเรียนที่เรียนออนไมสนใจการเรียนการสอนและขาด
ความรับผิดชอบ  นักเรียนที่เรียนออนไมไดรับความสนใจจากครูและเพื่อน ๆ ซึ่งสอดคลองกับ  
 อุทัย  เพชรชวย (2532 : 27-40)  ที่กลาววาสาเหตุ  ที่นักเรียนแกโจทยปญหาไมไดนั้นเกิดจากการ
ที่ครูผูสอนละเลยการใหประสบการณในขั้นรูปธรรม  สอนใหนักเรียนจําคําหลักเพื่อบอกวธิทีาํ สอน
วิธีทําตามตัวอยางในหนังสือมากกวาเปนการสอนหลักที่อยูเบื้องหลัง สอนโดยไมคํานึงถึงระเบียบ
หรือ ข้ันตอนในการคิดและสวนใหญจะเนนคําตอบที่ถูกตองมากกวากระบวนการหา 
ผลลัพธ และสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน มักจะสงเสริมใหผูเรียนมีการแขงขันกันเปน 
รายบุคคลเปนสวนใหญ ซึ่งจะทําใหเด็กขาดความ รับผิดชอบตอสวนรวม ขาดความรวมมือ  
ไมเคารพสิทธิของผูอ่ืน  ขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผ เด็กเกงไมสนใจเด็กออนและยังทําใหนักเรียน
ขาดคุณลักษณะที่สําคัญ คือไมรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ซึ่งสงผลถึงประเทศชาติ 
ในอนาคต  ขณะเดียวกันโรงเรียนไมสามารถฝกใหนักเรียนพัฒนาตนเองเพื่อสวนรวม 
 กกกกกกกกดังนั้น การเรียนการสอนคณิตศาสตรจะดําเนินไปโดยราบรื่นและไดผลสมความ 
มุงหมายมากนอยเพียงใด  ข้ึนอยูกับความสามารถของผูสอนทั้งในดานความรูและเทคนิควิธีสอน 
นอกจากนี้ครู  ผูสอนควรลดบทบาทจากการเปนผูบรรยายมาเปนผูประสานงานการเรียนโดยการ
เปดโอกาสให  ผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการตางๆ โดยจัดใหเหมาะสมกับวัย และระดับ
ความสามารถของ   นักเรียน  ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด  มีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและ สงเสริมความคิดสรางสรรค  ไดทํากิจกรรมทั้งรายบุคคล  และรายกลุม   ราตรี 
รุงทวีชัย (2544 : 3) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจสําหรับนักเรียนประถมศึกษาวิธีหนึ่ง
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ไ ด แ ก 
การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ซึ่ง  ทิศนา  แขมมณี (2544 : 81)  ไดกลาววา การเรียนรูโดยใชเกม
เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการให 
ผูเรียนเลนตามกติกา  และนําเนื้อหาขอมูลของเกม  พฤติกรรมการเลน  วิธีการเลนและผลการเลน
เกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูเรียนได
เรียนรูเร่ืองตาง ๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ  โดยผูเรียนเปนผูเลนเองทําใหไดรับ
ประสบการณตรง   เปนวิธีการที่ เปดโอกาสใหผู เ รียนไดมีสวนรวมสูง   ซึ่งสอดคลองกับ   
หวานใจ บุญยก (2545 : 81)  ที่กลาววา  เกมชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
ชวยกันทํากิจกรรมในกลุมของตนและบรรยากาศในการเรียนการสอนก็เปนไปอยางสนุกสนาน  
การใชเกมการเลนประกอบการสอน  เปนอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับเด็กในระดับประถมศึกษา  
ซึ่งมีลักษณะนิสัยชอบการเรียนปนเลน จะชวยทําใหผูเรียนเพลิดเพลินและสนุกกับการเรียนไมเบื่อ
บทเรียน นอกจากนี้ใชเกมการเลนประกอบการสอนจะชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ   
สติปญญา  สังคม  รูจักแกปญหาตาง ๆ เฉพาะหนามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ฝกการสังเกตและ
จดจํา  และรูจักปฏิบัติตนตามกฎกติกาหรือระเบียบที่ตั้งไว  ซึ่งจะชวยฝกใหผูเรียนเปนผูรูจักเคารพ
กฎ   ระเบียบวินัย และผูอ่ืน  ซึ่งการจัดการเรียนรูนั้น  ไมจําเปนตองเปนการเรียนจากหนังสือ  หรือ
เนื้อหาอยางเดียว  แตการเรียนรูสามารถเกิดไดจากการเลน  การเรียนปนเลนทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี  และถาจัดการแขงขัน  หรือทํางานรวมกัน  โดยการแขงขันเปนทีมจะทําใหผูเรียนรูจัก
การทํางานเปนกลุม  เปนหมูคณะหรือเปนทีมมากขึ้น  ผูเรียนจะเกิดการปฏิสัมพันธกับผูเรียน
ดวยกันเอง   ซึ่งสอดคลองกับ  เมการีย  (Megarry  1985 ,อางถึงใน  รัตนา  เจียมบุญ  2540 : 2)  
กลาววา  เกมคือการเลนคนเดียวหรือหลายคน  รวมแขงขันกันหรือรวมมือกัน  เพื่อทําใหบรรลุ 
วัตถุประสงคตามกติกาที่ตกลงกัน  สื่อหรืออุปกรณการเลนที่กําหนดไว  และการกําหนดระบบ 
การใหคะแนนหรือวิธีการตัดสิน  ผูชนะกับผูแพ  จากวิธีการที่กลาวมาเปนวิธีการสงเสริม
พัฒนาการของผูเรียนในทุก ๆ ดาน และยังเปดโอกาสใหผูเรียนฝกคิดหาเหตุผล  สงเสริมความเขาใจ
อันดีระหวางบุคคลและกอใหเกิดความรวมมือในการแกปญหา 
กกกกกกกกเทคนิควิธีสอนแบบหนึ่งคือวิธีสอนแบบรวมมือกันนี้ที่ครูสามารถนํามาใชพัฒนาใน 
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เพราะการสอนแบบนี้จะสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
ยั่วยุใหผูเรียนสนใจที่จะรวมมือกันเรียนรูเพื่อเปาหมายกลุมเดียวกัน  อีกทั้งยังชวยใหนักเรยีนเขาใจ
ไดโดยงายและถูกตองตรงตามจุดมุงหมาย  ชวยประหยัดเวลาไดทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งชวย
สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุมดวย   วิธีสอนแบบรวมมือกัน  มีหลายเทคนิค เชน  เทคนิค  
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STAD  เทคนิคTGT  หรือเทคนิค TAI ฯลฯ เทคนิค  TGT  คือการเรียนแบบรวมมือกันแบบหนึ่ง  
(Cooperative  Learning  Method)  เปนการสอนแบบรวมมือกันโดยกําหนดใหนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกัน  ทํางานรวมกัน  รวมกันเรียนรูเปนกลุมเล็ก ๆ  และใชการแขงขันจัดการ
เรียนรู  หรือการแขงขันเชิงวิชาการในเนื้อหานั้น ๆ  โดยนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเทา
เทียมกันเขาแขงขันตามกลุมตาง ๆ  เพื่อนําคะแนนมาเปนคะแนนของกลุม  แตในเวลาเรียนจะตอง
รวมมือกันเรียนฝกคิดฝกปฏิบัติเพื่อผลงานของกลุม หรือผลสัมฤทธิ์ของกลุม  ซึ่งการรวมมือกัน
เรียนรู  เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันจะชวยพัฒนาผลการเรียนรูของแตละคนได 
กกกกกกกกเทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (KWDL)  เปนเทคนิคที่เนนการพัฒนาความสามารถ
ทางการอานเชิงวิเคราะหซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาสาระหรือ
วิเคราะหโจทยไดเพราะมีการดําเนินการเปนลําดับข้ัน  ดังนี้  K (What  we  know)  เรารูอะไร  
W (What  we want  to  know)  เราตองการทราบอะไร  D  (What  we  do  to  find  out)  เราหา
คําตอบอยางไร  และ  L (What  we  learned)  คําตอบคืออะไร  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
วีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ)  เรื่องผลของการใชเทคนิคการสอน เค  ดับเบิ้ลยู ดี แอล   
ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา คะแนน
เฉล่ียการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียน การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05    
กกกกกกกกดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  
รวมกับเทคนิค KWDL  ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการสอนการอานเชิงวิเคราะหตามลําดับข้ันตอน  และ
ภายหลังมีการประยุกตใชในการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยพัฒนาจากเทคนิค  KWL  ของ  
โอเกิล  และคาร (Ogle  and  Carr ,อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี  2547 : 96)    
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
กกกกกกกกในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัยแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับวิธีสอน 
แบบรวมมือกันใชเทคนิคทีมเกมแขงขันเทคนิค  (Teams – games – Tournament)  TGT  และ 
เทคนิค  KWDL เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
กกกกกกกกการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ดวยเทคนิค  (Teams – games – Tournament)  
TGT  เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning)วิธีหนึ่ง  ที่สลาวิน  (Slavin 1987 : 23-26) 
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ไดเร่ิมพัฒนาขึ้นที่  John  Hopkins  University  ซึ่งมีเงื่อนไขของการเรียนแบบรวมมือนั้นเปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดรวมกลุมกันทํางานและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทีม
โดยสมาชิกแตละทีม ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน คือ  ความสามารถสูง 
ปานกลาง  และต่ํา ในสัดสวน 1:2:1 ทุกทีมจะมีเปาหมายของทีมเดียวกันโดยมีการใชเกมการ  
แขงขันเชิงวิชาการภายหลังจากที่แตละทีมไดรวมกันเรียนรูและฝกปฏิบัติความสําเร็จของทีมจะ
ข้ึนอยูกับความรูความสามารถของแตละบุคคลในกลุมเปนสําคัญโดยเทคนิคนี้ตองใชการเสริมแรง
ลักษณะตางๆเพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางานและทําใหกลุมประสบความสําเร็จใหมาก
ที่สุด ดังจะเห็นไดจาก  งานวิจัยของ สทัล  (Stull  1995 ,  อางถึงใน  รัตนา  เจียมบุญ  2540  : 4)  
ไดศึกษานักเรียนเกรด  5  ในวิชาวิทยาศาสตร  พบวา  การเรียนแบบรวมมือกัน  ดวยเทคนิค 
ทีมเกมแขงขัน TGT ประสบความสําเร็จในการจูงใจนักเรียนไดดีมากกวาวิธีการเรียนแบบรวมมือ
ประเภทการแบงกลุมสัมฤทธิ์ STAD ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  รัตนา  เจียมบุญ   (2540  :  บทคัดยอ) 
พบวา  จากการที่ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  
ชัน้มัธยมศึกษาปที่  4  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขันTGTกับการสอนตามคูมือครู  พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  และนักเรียน 
ที่เรียนตามคูมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้  1. ข้ันแจงจุดประสงค
การเรียนรู  2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  3. ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน  4. ข้ันสรุป  5. ข้ันการวัดผล
และการประเมินผล  และผลการวิจัยของ  ศรีภรณ  ณะวงศษา (บทคัดยอ : 2542)  ซึ่งไดทําการ
วิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรมการสอนแบบทีมเกมแขงขัน TGT แบบ STAD  
และการสอนตามคูมือครู  ในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองระบบสมการเชิงเสน  พบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทีมเกมแขงขัน  TGT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูและนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ  STAD  โดยจัดแบงเด็กกลุมทดลองเปนกลุม กลุมละ 4 คน ซึ่งประกอบไปดวย 
นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง  และต่ําภายในทีมในอัตราสวน  1:2:1 หลังจากนั้น
ทําการสอนตามขั ้นตอนค ือ  1 .การนํา เสนอบทเร ียนต อทั ้งชั ้น   2.  การเรียนกลุมยอย   
3. การแขงขันเกมทางวิชาการ  4.  การยกยองทีมที่ประสบผลสําเร็จ    
 กกกกกกกกสําหรับเทคนิค  KWDL  เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค  KWL  ของ 
โอเกิล  (Ogle 1986 , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2547 : 96)  ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปน 
พื้นฐาน  นั่นคือนักเรียนตองมีความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานให
มีคุณภาพมากขึ้น  เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจาก  เทคนิค KWL เทคนิค KWDL  เทคนิค 
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KWL-Plus  และ เทคนิค  KWLH  เปนตนซึ่งไดมีการนําไปใชในการพัฒนาทักษะการอานรวมทั้ง
การจัดการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร มากยิ่งขึ้น  ซึ่งวัชรา  เลาเรียนดี  (2547 : 90-93) ไดกลาวถึง
เทคนิค  KWL ไววา  เทคนิค  KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานทุกระดับได  และ
ยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค 
ไดอีกดวย  ซึ่งเทคนิค  KWL  นั้นเปนตัวยอที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการอานดังนี้ 
กกกกกกกก1. K   (What you know)  นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 
กกกกกกกก2. W  (What you want to know)  นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 
กกกกกกกก3. L   (What you have learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน    
กกกกกกกกตอมาเทคนิค  KWL  ไดพัฒนามกีารนําไปใชและเพิ่มข้ันตอนใหสมบูรณข้ึนโดย  Ogle  
and  Carr  และใชชื่อวาเทคนิค  KWDL  ซึ่ง  วัชรา  เลาเรียนด ี  (2547 : 96) ไดกลาวถึงวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWDL  มีข้ันตอนการสอนดังนี ้  
กกกกกกกก1.  K (What we know)  นักเรียนรูอะไร  เปนขั้นที่ผูอานระดมความคิดในเรื่องที่อานวา
รูอะไรบางแลวครูทําหนาที่จดบันทึกคําตอบและชวยนักเรียนจัดหมวดหมูขอมูลเหลานั้นชวย
อธิบายความเขาใจที่คลาดเคลื่อน  หรือชวยอธิบายใหชัดเจน 
กกกกกกกก2.  W (What  we  want  to  know)  นักเรียนตองการทราบอะไร  เปนขั้นที่นกัเรียน
จะตองบอกสิง่ที่พวกเขาตองการรู  และตองการคนหาจากแหลงขอมลูอ่ืน ๆ เพื่อที่จะหาคําตอบ
และขอมูลเหลานัน้ 
กกกกกกกก3.  D  (What  we  do to find out)  นักเรียนจะตองทําอะไร  เปนขั้นที่นักเรียนจะจด
บันทึกกระบวนการทํางานและสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไปในการหาคําตอบหรือขอมูลที่พวกเขา
ตองการจะรู 
กกกกกกกก4.  L  (What  we  learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไร  เปนขั้นตอนที่ใหนกัเรียนอาน 
ในใจและบันทกึวาไดรูอะไรบาง แลวนํามาเลาสูกนัฟงในขั้นตอนนี ้ ผูเรียนจะไดพฒันาทักษะทั้ง
กระบวนการอานและกระบวนการเขียน              
กกกกกกกกจากหลักการแนวคิดเทคนิค  KWDL ดังกลาวขางตนชอและคณะ (Shaw  and others  
1997  ,อางถึงใน  วีระศักดิ์  เลิศโสภา 2544 : 5)  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซีสซิปป ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดนําแนวคิดดังกลาวของ โอเกิล  มาใชในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใช
เทคนิค  KWDL  จัดการเรียนการสอน 4 ข้ันตอน  ดังนี้  ข้ันตอนที่ 1  แบงกลุมนักเรียนชวยกันหา
ส่ิงที่รูเกี่ยวกับโจทย  ส่ิงที่โจทยกําหนดให  และส่ิงที่โจทยตองการทราบ  โดยใชบตัรกจิกรรมเทคนคิ
การสอน  KWDL  ข้ันตอนที่ 2  นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย  เพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติม 
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เกี่ยวกับโจทย  หาความสัมพันธของโจทย  และกําหนดวิธีการในการแกปญหา  ข้ันตอนที่ 3   
นักเรียนชวยกันดําเนินการ   เพื่อแกโจทยปญหาโดยเขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยค
สัญลักษณ หาคําตอบและ ตรวจสอบคําตอบ  ข้ันตอนที่ 4  ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่
ไดรับจากการแกโจทยปญหา  โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทย  และ
สรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน              
กกกกกกกกนอกจากนั้นวีระศักดิ์  เลิศโสภา  (2544 : 6)  ไดนําเทคนิค  KWDL มาใชในการสอน  
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยนํามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธิ์  ดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทย
ปญหา  ซึ่งมี 4 ข้ันตอน  คือ  1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  เปนการทบทวนความรูเดิม  โดยนําเสนอ
สถานการณของโจทยปญหา   2.  ข้ันดําเนินการสอน  ใชเทคนิคการสอน  KWDL ประกอบดวย  
4 ข้ันตอน  ไดแก  1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย   2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย   3) ดําเนินการ 
แกโจทยปญหา  และ 4) สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน 3. ข้ันฝกทักษะนักเรียนทําแบบฝกหัดจาก 
แบบเรียน  และ  4.  ข้ันวัดและประเมินผล  โดยสังเกตจากการรวมกิจกรรม  ตรวจผลงานกลุมและ
แบบฝกหัด                
                ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL  โดยนําลักษณะเดนของทั้งสอง
เทคนิควิธีมาบูรณาการเปนการจัดการเรียนรู  กําหนดขั้นตอน 5  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 กกกกกกกก1.  ข้ันนําและทบทวนบทเรียน   
  2.  ข้ันสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหาโดยเทคนิค KWDL  ดังนี้     
   2.1  ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการทราบโดย
ครูคอยใหคําแนะนํา  และชวยเหลือ    ( K ) 
   2.2  ครูและนักเรียนรวมกันอธิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดใหและ
หาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดใหเหตุผลประกอบ    ( W ) 
   2.3  ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณหาคําตอบ
และตรวจคําตอบได    ( D ) 
   2.4  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา ( L ) 
กกกกกกกก3.  ข้ันกิจกรรมกลุมยอย  (ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT รวมกับ  KWDL)     
กกกกกกกก4.  ข้ันการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ    
กกกกกกกก5.  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม พฤติกรรมการทํางานกลุม 
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กกกกกกกกในการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหา  ชั้นประถมศึกษา
ปที่  5  สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเนื้อหาในบทที่  7  เร่ืองโจทยปญหา  ซึ่งอยูในสาระที่  6  
ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  และใชในการเรียนชั้นสูงตอไป   
กกกกกกกกจากแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคทีมเกมแขงขันTGT และ 
การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL ที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังแผนภูมิที่  1 
 
วิธีการจัดการเรียนรู  แบบรวมมือกันโดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค 
KWDL 
1.  ข้ันนําและทบทวนบทเรียน 
2. ข้ันสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหา
โดยใช เทคนิค KWDL  ดังนี้ 
   2.1 K – ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่
โจทยกําหนดให 
   2.2  W – ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่
โจทยตองการทราบ / ปญหา 
   2.3 D – ครูและนักเรียนดําเนินการ 
แกโจทย ปญหา 
   2.4  L – ครูและนักเรียนสรุปส่ิงที่ไดจาก
การเรียน 
3. ข้ันกิจกรรมกลุมยอย  (เทคนิค  TGT  
รวมกับ  KWDL)         
4.   ข้ันการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ 
5.  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลงาน 
กลุม/พฤติกรรมการทํางานกลุม 
แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการเรียนรู   เร่ืองการแกโจทย
ปญหา 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
ความคิดเหน็ที่มีตอการจัด 
การเรียนรู  
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
กกกกกกกก1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL 
กอนและหลังการจัดการเรียนรู 
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL 
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL ในดานบรรยากาศ  กิจกรรมการเรียนรู  และ
ประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม 
 
คําถามในการวิจัย  
กกกกกกกก1. ผลการเรียนรู เร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL  กอนเรียน
และหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันหรือไม 
กกกกกกกก2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL   อยูในระดับใด 
กกกกกกกก3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีม
เกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  ในดานบรรยากาศ  กิจกรรมการเรียนรู  และประโยชน 
ที่ไดจากการจัดกิจกรรม  อยูในระดับใด และเปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
กกกกกกกกผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL กอนและหลัง
การจัดการเรียนรู  มีความแตกตางกัน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
กกกกกกกกประชากรและกลุมตวัอยาง 
กกกกกกกก        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน 
อํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  4  หองเรียน  รวม  132  คน  ภาคเรียน
ที่  2  ปการศึกษา 2549 
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กกกกกกกก        กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  36  คน 
กกกกกกก ตัวแปรที่ศึกษา 
กกกกกกกก        ตัวแปรตน  (Independent Variable )  ไดแก  การจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน  
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ เทคนิค KWDL 
กกกกกกกก        ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  ไดแก 
        1.   ผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหา  
        2.   พฤติกรรรมการทํางานกลุม 

            3.  ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT รวมกับเทคนิค  KWDL     
กกกกกกกกระยะเวลา  ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  
จํานวน 5 สัปดาห   สัปดาหละ  3  ชั่วโมง รวม  15  ชั่วโมง   
กกกกกกก เนื้อหา    เนื้อหาที่นํามาใชสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูในสาระที่  6 ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร  เรื่อง การแกโจทยปญหา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
กกกกกกกกเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงใหความหมาย  คํานิยามศัพทเฉพาะสําหรับ
การวิจัยครั้งนี้ 
กกกกกกกกเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให   
นักเรียนไดรวมกลุมกันทํางานและชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมาชิกแตละทีมประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน  คือ  ความสามารถสูง  ปานกลางและต่ํา  ในสัดสวน  1:2:1  
ทุกทีมจะมีเปาหมายของทีมโดยใชเกมหรือการแขงขันเชิงวิชาการความสําเร็จของทีมจะข้ึนอยูกับ 
ความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ  โดยเทคนิคนี้จะตองใชการเสริมแรงลักษณะตาง ๆ เพื่อ
กระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางานและทําใหกลุมประสบความสําเร็จใหมากที่สุด 
กกกกกกกกเทคนิค KWDL หมายถงึ กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ดําเนินตามลําดับข้ัน (K → 
W→  D→  L)   ดังนี้  K (What  we know)  เรารูอะไร  W (What we want to know)   
เราตองการทราบอะไร   D (What we do to find out)  เราหาคาํตอบอยางไร  และ  L (What we 
learned)  คําตอบคืออะไร 
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 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับ 
เทคนิค KWDL  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหา 
ที่ใหผูเรียนไดรวมกลุมทํางาน  และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใชเกมหรือการแขงขันเชิงวิชาการ
ภายหลังการรวมกันเรียนรูและฝกปฏิบัติ  เพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือรวมใจกันเรียนรูและ 
ฝกปฏิบัติ  เพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันคือผลงานของกลุมที่ประสบผลสําเร็จสูงสุด  ที่ประกอบดวย
กิจกรรมการเรียนรู  5  ข้ันตอน  คือ 1.  ข้ันนําและทบทวนบทเรียน  2.  ข้ันสอนเนื้อหาใหมในการ
แกโจทยปญหาโดยเทคนิค KWDL  ดังนี้  2.1)  ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและ
ส่ิงที่โจทยตองการทราบโดยครูคอยใหคําแนะนํา  และชวยเหลือ ( K )  2.2 ) ครูและนักเรียน 
รวมกันอธิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดใหและหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหา
พรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดใหเหตุผลประกอบ ( W )   2.3 ) ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทย
ปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณหาคําตอบและตรวจคําตอบได ( D )  2.4) ครูและนักเรียน 
รวมกันสรุปการแกปญหาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา ( L )ก3. ข้ันกิจกรรมกลุมยอย  (ใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน  TGT รวมกับ  KWDL)  4. ข้ันการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ  5. ข้ันสรุปบทเรียน
และประเมินผลงานกลุม พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 ก ผลการเรียนรู หมายถงึ คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบการแกโจทยปญหาในดานความรู  
ความเขาใจ  ทักษะการคิดคํานวณ  ดานการคิดวิเคราะห  การจัดลําดับข้ันตอน  และดานการ
แสดงวิธีทาํและอธิบายการหาคําตอบ  ตามที่โจทยตองการ 
ก พฤติกรรมการทํางานกลุม  หมายถึง การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติ 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงค และวัตถุประสงคของกลุม ซึ่งวัดไดจากแบบสังเกต 
พฤติกรรมการทํางานกลุม  ประกอบดวย  1)  การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน  2)  แสดง
ความคิดเห็นดวยการถาม  -  ตอบ  3)  การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม   4)  การชวยเหลือ  
สนับสนุน  ยกยองใหกําลังใจโดยครูและนักเรียนเปนผูประเมินทุกแผนที่มีการจัดการเรียนรูแลว 
นํามาสรุปพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนเปนรายแผนการจัดการเรียนรูก 
ก ความคิดเห็นของนักเรยีน หมายถึง ความรูสึกของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLในดานบรรยากาศในการเรียนรู    
กิจกรรมการเรยีนรู   และประโยชนที่ไดรับจากการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  โดยใชแบบสอบถาม 
 นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
   
กกกกกกกกในการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค  
KWDL  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  จากหนังสือ  เอกสาร  และงานวิจัยที่  เกี่ยวของ
ตาง ๆ  เพื่อเปนพื้นฐานความคิดขอมูลประกอบการศึกษาอางอิงการวิเคราะห และการอภิปรายผล 
โดยนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ  ดังนี้  1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย  ความสําคัญ  วิสัยทัศน  คุณภาพผูเรียน  สาระ 
การเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล  2)  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  3)  วิธีสอนคณิตศาสตร  4)  โจทยปญหาคณิตศาสตรและ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ประกอบดวยความหมายของโจทยปญหา  รูปแบบของโจทย
ปญหา  ลักษณะของปญหาคณิตศาสตร  องคประกอบในการแกโจทยปญหา  ข้ันตอนการสอน 
แกโจทยปญหา เทคนิคและวิธีสอนแกโจทยปญหา  5)  วิธีสอนแบบรวมมือกันประกอบดวย  
แนวคิดและความสําคัญ  ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน  องคประกอบของการเรียน
แบบรวมมือกัน  ข้ันตอนการสอนแบบรวมมือกัน  6)  กระบวนการกลุม  7)  พฤติกรรม 
การทํางานกลุม  8)  เทคนิค  TGT  9)  เทคนิค  KWDL  10)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
กกกกกกกกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยที่ใชกันอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผล  และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตลอดมา ผลการวิจัย  พบวา  หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป  มีขอจํากัดหลายประการ   
ซึ่งไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสู สังคมความรูไดทันการณ ในเรื่องสําคัญ  เชน   
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การกําหนดหลักสูตรสวนกลาง ไมสามารถสะทอนภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา  
การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมสามารถผลักดันให
ประเทศเปนผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคการนําหลักสูตรไปใชไมสามารถสราง
พื้นฐานในการคิดสรางวิธีการเรียนรูในสังคมไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนิน
ชีวิตดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมวิชาการจึงดําเนินการจัดทําหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานการเรียนรู  ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  กําหนดให
ผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  ปฏิบัติตามหลักของศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ คานิยม 
อันพึงประสงค   มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียนและการคนควา  มี
ความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และทักษะในการดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย   
ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค  ภูมิใจในความเปนไทย  
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษภาษา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  มีความรักชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสิ่งที่ดีโดยในสวนโครงสรางของ 
หลักสูตรกําหนดเปน 5 สวน  คือ 1)  ระดับชวงชั้น หลักสูตรกําหนดเปน 4 ชวงชั้น  ตามระดับ
พัฒนาการของผูเรียน  คือ  ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 
4-6  ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  2)  สาระการเรียนรู 
หลักสูตรกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูเรียนทุกคนจะตองเรียนรู 8 กลุมสาระ
ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษา   ตางประเทศ  3) กิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียน   4 ) มาตรฐานการเรียนรู  5 ) เวลาเรียน 
 
ความสาํคัญของกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
กกกกกกกกคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิง่ตอการพฒันาความคิดมนษุย  ทําใหมนษุยมีความคิด
สรางสรรค  คดิอยางมเีหตุผล  เปนระบบ  ระเบียบ  สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถี่ถวน  รอบคอบ  ทาํใหสามารถคาดการณ  วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถกูตอง
และเหมาะสม 
กกกกกกกกคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆที่เกีย่วของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชวีิตและชวยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
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นอกจากนี้คณติศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกายจิตใจ 
สติปญญาและอารมณ  สามารถคิดเปน  ทาํเปน  แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสขุ 
 
วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
 กกกกกกกกการศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้  เพื่อใหเยาวชนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และ เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ตอ โดยสถานศึกษาตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
คณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจทั้งนี้  เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ 
 
คุณภาพของผูเรียน 
กกกกกกกกการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุล
ระหวางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม ดังนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน เกี่ยวกบัจํานวน และการดําเนนิการ                  
การวัด  เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนพรอมทัง้สามารถนาํความรูไป
ประยุกตได 
 2. มทีักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จาํเปนทางคณิตศาสตร ไดแก  ความสามารถ                  
ในการแกปญหาการใหเหตผุล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ  การมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
 3. มีความสามารถในการทํางานเปนระบบ มีระเบยีบวนิัย มีความรอบคอบ มี              
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พรอมตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่
ดีตอคณิตศาสตร 
 
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชัน้ที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) 
กกกกกกกกเมือ่ผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 2  ผูเรียนควรจะมีความสามารถดงันี ้
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กก 1. มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนยและ 
การดําเนินการของจํานวน  สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
จํานวนนับ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสรางโจทยไดกก 
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ําหนัก  ปริมาตร  และความจุ  
สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไป 
ใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
 3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  สมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ   สองมิติ     
และสามมิติ 
 4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและอธิบายความสัมพันธได 
 5. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล และอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิ รูปภาพและ
แผนภูมิแทงได 
กกกกกก 6. มทีักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการแก ปญหา  
การใหเหตุผล การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนาํเสนอทางคณติศาสตร  การมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
 
สาระการเรียนรู 
กกกกกกกกสาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวย
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูผูสอนควร
บูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
กกกกกกกก สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย 
กกกกกกกก สาระที ่1  จาํนวนและการดําเนนิการ 
กกกกกกกก สาระที ่2  การวัด 
กกกกกกกก สาระที ่3  เรขาคณิต 
กกกกกกกก สาระที ่4  พีชคณิตศาสตร 
กกกกกกกก สาระที ่5  การวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปน 
กกกกกกก  สาระที ่6  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
กกกกกกกกมาตรฐานการเรยีนรูที่จาํเปนสาํหรับผูเรียนทกุคน  มีดังนี ้
 สาระที ่6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
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กกกกกกกก มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา 
กกกกกกกก มาตรฐาน  ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
กกกกกกกก มาตรฐาน ค6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  
และการนาํเสนอ 
กกกกกกกก มาตรฐาน  ค 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร อ่ืน ๆ ได 
กกกกกกกก มาตรฐาน  ค 6.5  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
ตารางที่  2  มาตรฐานการเรยีนรูสาระคณติศาสตร ชวงชั้นที ่2  สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการ 
  ทางคณิตศาสตร 
 

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่  2 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถ  
 ในการแกปญหา 

1. ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหาได 
2. ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาใน   
    สถานการณจริงได 

มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถ  
 ในการใหเหตผุล 

1.ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยาง 
เหมาะสม 
 

มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถ  
 ในการสื่อสารการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 

1. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร 
การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถ  
ในการเชื่อมโยงความรูตางๆทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 

1.มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
2.นําความรูและทักษะจากการเรียนคณิตศาสตรไป
ประยุกตในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และในชีวิตจริงได 
 

มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

1. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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ตารางที่ 3  มาตรฐานการเรยีนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวงั คณิตศาสตร ชวงชัน้ที ่2 
 

สาระหลัก สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
6.ทักษะ/ 
กระบวนการ 
ทาง
คณิตศาสตร 

กิจกรรมเสริม 
ทักษะ กระบวน 
การทาง
คณิตศาสตร
ผานสาระ 
การเรียนรู 
จํานวนและตวั
ดําเนนิการ 
 การวัด  
เรขาคณิต 
พีชคณิต 

- ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหาได 
- ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาใน
สถานการณจริงได 
- ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม 
- ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  
ส่ือความหมาย และนาํเสนอได 
- นําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงในการเรียนรู 
เนื้อหาตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตรและเชื่อมโยงกับวิชาอื่น
ได 
- สามารถนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปประยุกต
ในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และในชีวิตจริงได 
- มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน  
 

 
กระบวนการเรียนรู 
กกกกกกกกการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้นผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึง 
ส่ิงใดตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย 
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน  ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ 
การคิดคํานวณพื้นฐานมีความสามารถในการคิดในใจ  ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
กกกกกกกก2. การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่อง และ
ลําดับข้ันเนื้อหา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองคํานึงถึงลําดับข้ันของการเรียนรูโดย
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการศึกษา
และแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 
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กกกกกกกก3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดาน  คือ 
                     3.1  ดานความรู ประกอบดวยสาระการเรยีน  5 สาระ  ดังนี ้
                            3.1.1  จาํนวนและการดําเนนิการ 
                            3.1.2  การวัด 
                            3.1.3  เรขาคณิต 
                            3.1.4  พชีคณิต 
                            3.1.5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

              3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ ประกอบดวย 5 ทักษะ/กระบวนการที่สําคัญ ดังนี ้
                            3.2.1  การแกปญหา 
                            3.2.2  การใหเหตุผล 
                            3.2.3  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนาํเสนอ 
                            3.2.4  การเชื่อมโยง 
                            3.2.5  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                     3.3  ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานยิม  ไดแก 
                            3.3.1  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
                            3.3.2  สามารถทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบวนิยั รอบคอบมี                 
ความรับผิดชอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน 
เนื้อหาสาระคณิตศาสตรมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมี 
คุณภาพ ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น 
                            3.3.3  การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทาง
คณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนทั้งนี้ควรใหการสนับสนุนใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปตามศักยภาพ 
                            3.3.4  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ควรมี 
การประสานความรวมมือกับหนวยงาน และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร
เชน  สถานศึกษา  โรงเรียน   บาน  สมาคม  ชมรม  ชุมนุม  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  สอน
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คณิตศาสตรสรางสรรค  หองกิจกรรมคณิตศาสตร  หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร   มุม
คณิตศาสตร  พอแมผูปกครอง  ครู  อาจารย  ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถิ่น 
                            3.3.5  มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวเปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนที่ 
คาดหวังวา ผูเรียนปกติทุกคนตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ  มีความ
ถนัด  หรือมีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่
ของสถานศึกษาที่จะตองจัดหนวยงานการเรียนรูโปรแกรมการเรียน การสอนหรือรายวิชาที่มีความ
เขมสูงขึ้นใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเต็มศักยภาพ  ตาม
ความถนัด  ความเขาใจ  ความสนใจ  และความแตกตางระหวางบุคคล  ดังนั้น  สาระการเรียนรู
และมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรที่สถานศึกษาแตละแหงจะจัดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนนั้น จึงมีได
หลากหลาย 
 
การวัดและการประเมินผล 
กกกกกกกกการวัดและการประเมินผลเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพราะ
จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความกาวหนาและความสาํเร็จทางการเรียนของ
ผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสรมิใหผูเรียน เกิดพัฒนาการและเรียนรูอยาง 
เต็มตามศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ  2544 : 24-25)  ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ดําเนนิการประเมินผลกอนเรียน  ระหวางเรียน  และการประเมินผลเพือ่สรุปการเรียนรูดังนี ้
 1.  การประเมินผลกอนเรียน  เปนการประเมินผลในทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ 
ครูประจําชั้นตองประเมินผลกอนเรียน  เพื่อนําขอมูลไปจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ 
พื้นฐานของผูเรียน 
 2.  การประเมินผลระหวางเรียน  เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของ
ผูเรียนวาบรรลุผลตามความคาดหวังที่ตั้งไวหรือไม เพื่อที่จะไดขอมูลจากการประเมินไปปรับปรุง
แกไข และสงเสริมความสามารถของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 3. การประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู เปนการประเมินผลเพื่อมุงตรวจสอบ 
ความสําเร็จของผูเรียนเมื่อผานการจัดกระบวนการเรียนรู หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูรายป /          
รายภาค 
 กกกกกกกกการวัดและการประเมินผลทางคณิตศาสตรนั้นผูสอนไมควรวัดแตดานความรูเพียง
ดานเดียว  ควรวัดใหครอบคลุมดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
ดวย  ทั้งนี้  ตองวัดใหไดสัดสวนและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 
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กกกกกกกกการวัดผลและการประเมินผลควรใชวิธีการหลากหลายที่สอดคลองและเหมาะสมกับ          
วัตถุประสงคของการวัด เชน การวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน  
(Formative  Test)  การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพรองของผูเรียน (Diagnostic Test)  การวัดผล
เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน  (Summative  Test / Achievement  Test) การวัดผลตาม
สภาพจริง  (Authentic  Test)  การสังเกตแฟมสะสมผลงาน  โครงงานคณิตศาสตร  การสัมภาษณ 
 กกกกกกกกการวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตรควรมุงเนนการวัดสมรรถภาพโดยรวม
ของผูเรียนของกระบวนการจัดการเรียนรู อยางไรก็ตามสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น  หัวใจ
ของการวัดผลและประเมินผล  ไมใชอยูที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินไดหรือตกของผูเรียนเพียง   
อยางเดียว  แตอยูที่การชวยพัฒนาใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ  
และเต็มตามศักยภาพ 
กกกกกกกกการประเมินผลที่ดีนัน้ตองมาจากการวัดผลที่ดี  กลาวคือ  จะตองเปนการวัดผลทีม่ี
ความถกูตอง  และมีความเชื่อมั่น  และการวัดผลนัน้ตองมีการวัดผลดวยวิธีตาง ๆ ทีห่ลากหลาย  
ตามสภาพ  และผูสอนจะตองวัดใหตอเนื่อง  ครอบคลุมและทั่วถงึ  เมื่อนําผลการวัดทัง้หลาย 
มารวมสรุปก็จะทําใหการประเมินผลนัน้ถกูตองใกลเคียงสภาพจรงิ 
 
หลักการประเมินผลการเรียนรู 
กกกกกกกกการประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ยึดหลกัการสําคัญ ดังนี ้
กกกกกกกก1.  การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่อง และควบคูไปกับกระบวนการเรียน 
การสอน  ครูควรใชงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตรเปนสิ่งเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู  
และใชการถามคําถาม  นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหา
แลว  ควรถามคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย 
กกกกกกกก2.  การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูจุดประสงค
และเปาหมายการเรียนรูในที่นี้ เปนจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในระดับ ชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรูเหลานี้เพื่อใหสามารถ
บอกไดวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม  ครูตองแจงจุดประสงคและ    
เปาหมายการเรียนรูในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบ  เพื่อใหผูเรียนเตรียมพรอมและปฏิบัติตนใหบรรลุ
จุดประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
กกกกกก 3.  การประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมีความสําคัญเทาเทียมกับ 
การวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก  การแกปญหา 
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การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  การนําเสนอ  การเชื่อมโยงและ
ความคิดสรางสรรค  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียน  
เพื่อการเปนพลเมืองดี  มีคุณภาพ  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  ปรับตัวและดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข 
 4. การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรอบดาน                  
การประเมินผลการเรียนรู มิใชเปนเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น  
แตควรใชเคร่ืองมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย เชน การทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ             
การมอบหมายงาน  การทําโครงงาน  การเขียนบันทึกโดยผูเรียน  การใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสม         
ผลงานของตนเอง  หรือการใหผูเรียนประเมินตนเอง  การใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย
จะทําใหครูมีขอมูลรอบดานเกี่ยวกับผูเรียนเพื่อนําไปตรวจสอบกับจุดประสงคและเปาหมาย            
การเรียนรูที่กําหนดไว  เปนหนาที่ของครูที่ตองเลือกและใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่เหมาะสม 
ในการตรวจสอบการเรียนรู  การเลือกใชเครื่องมือข้ึนอยูกับจุดประสงคการประเมิน  เชน                     
การประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเรียน  การประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 5. การประเมินผลการเรียนรูตอง เปนกระบวนการที่ช วยสง เสริมให ผู เ รียน 
มีความกระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถดานคณิตศาสตรของตนการพัฒนา 
ความสามารถดานคณิตศาสตรของตนเองใหสูงขึ้น  เปนหนาที่ของครูที่ตองสรางเครื่องมือวัดหรือ
วิธีการที่ทาทายและสงเสริมกําลังใจแกผูเรียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติม การเปดโอกาสให 
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  ดวยการสรางงานหรือกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
บรรยากาศใหเกิดการไตรตรองถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางานของตนไดอยาง
อิสระ เปนวิธีการหนึ่ง ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถดานคณิตศาสตรของตน 
 

หลักสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบรุ ี
 

กกกกกกกกโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เปนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  เปดทําการสอน  
2 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  26

 กกกกกกกกโรงเรียนอยูในความอุปถัมภของ  “อํานวยศิลปมูลนิธิ ครูจิตร– ครูเอิบ ทังสุบุตร”   
มีจํานวนครูทั้งสิ้น 80 คน โดยมีผูบริหารโรงเรียน คือ พลตรีอดุลเดช  พิทักษสรยุทธ  เปนผูรับ 
ใบอนุญาตและผูจัดการ  จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2548 รวมทั้งสิ้น  1,150 คน 
 
วิสัยทัศน 
กกกกกกกกโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  มุงพัฒนาสมอง  รางกาย  จิตใจ  ใหเต็มตามศักยภาพของ
ผูเรียน  บนพื้นฐานของความเปนไทยและสากล  โดยจัดการศึกษาที่เนนทั้งความรู  ความคิด วินัย  
คุณธรรมและความสามารถ  กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อใหผูเรียนมี
ความใฝรูสรางสรรคกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห  
สังเคราะห  เพื่อการตัดสินใจในการจัดการและแกปญหาการดําเนินชีวิต  นอกจากนี้ผูเรียนยัง
สามารถจัดการอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งพัฒนาสังคม  ส่ิงแวดลอม  และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข     ผูเรียนมีคานิยมอันดีงามตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเปนผลเนื่องมาจาก 
ผูบริหาร  ครู  บุคลากร  มีความเชี่ยวชาญและศรัทธาในอาชีพครู 
 
ภารกจิ 

1. จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร  เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
2. ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมอันพึงประสงคทีส่อดคลองกับหลักศาสนา 
3. ปลูกฝงลักษณะความเปนผูนําใหมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา   

มีมนุษยสัมพนัธ  ปฏิบัติตนตามระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคประมุข 
4. สรางจิตสํานึกใหปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต

ในชุมชน 
5. ปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิน่ 
6. พฒันาสุนทรียศาสตรและลักษณะนิสัยทางศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
7. จัดบริการสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมดานสุขภาพ  อนามัย  ทั้งสวนบุคคลและ

สวนรวม  โดยเนนการสรางเจตคติและการปฏิบัติ 
8. ปลูกฝงจิตสํานึกในการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน   และการรักษา 

สาธารณสมบัติของโรงเรียนและชุมชน 
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9. พัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
กกกกกกกก10. พัฒนาสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหลงการเรียนรูใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียน 
กกกกกกกก11. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  โดยใชขอมูลสารสนเทศ  แหลงความรู
จากทองถิ่นและชุมชน  รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 
กกกกกกกก12. ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ 
ทองถิ่น 
กกกกกกกก13. พัฒนาการอาน การเขียนสื่อความหมายและทักษะกระบวนการคิด  ทักษะ
กระบวนการทํางาน 
 
เปาหมาย 
กกกกกกกกโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  มีความมุงหมายในการจัดการศึกษา  มุงพัฒนาผูเรียนให
เปนมนุษยที่สมบูรณและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําคัญของประเทศชาติในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนกําหนดการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม  ความรูความสามารถ  ทักษะ
กระบวนการตาง ๆ ใหผูเรียนเปนคนดี  มีปญญา  มีสุขภาพที่ดี  มีความสุขในการทํางาน  สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืน  ตลอดจนการดํารงชีวิตในประเทศชาติ  เพื่อประโยชนกับตัวผูเรียนเอง  สังคม  
และประเทศชาติ  โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายหลักสูตรไวดังนี้ 

1. ผูเรียนทุกคนมีความรู  ความสามารถ  ทักษะกระบวนการตาง ๆ เต็มตามศักยภาพ
ของตน  (ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะสังคม  ฯลฯ)  ตามทักษะกระบวนการทํางาน 

2. ผูเรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม  คานยิมอนัพงึประสงค 
3. ผูเ รียนมีลักษณะเปนผูนํา  มีบุคลิกภาพสงางาม  มีมนุษยสัมพันธ  มีความ 

รับผิดชอบ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
4. ผูเรียนมีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา  เคารพกฎกติกา  ปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
5. ผูเรียนใฝใจศึกษา  แสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผูเรียนมีความศรัทธาและนิยมความเปนไทย  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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7. ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
8. ผูเรียนตระหนกัในคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติ  และรวมพฒันาสิ่งแวดลอม 
9. ผูเรียนมีสุนทรียศาสตรและลักษณะนิสัยทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และการใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 
10. ผูเรียนสามารถใชการอาน  การคิดวิเคราะห เขียนสื่อความเพื่อประโยชนในการ 

ตัดสินใจและแกปญหา 
11. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว  ชมุชน  สังคมและประเทศชาติ 
12. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการและพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
13. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชส่ือและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
กกกกกกกก1. มีคุณธรรม  จริยธรรม 
กกกกกกกก2. มีระเบียบวินยั 
กกกกกกกก3. มีเมตตา  กรุณา  เสยีสละ 
กกกกกกกก4. มีลักษณะการเปนผูนาํ 
กกกกกกกก5. การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
กกกกกกกก6. จงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
 โรงเรียนอาํนวยศิลปธนบุรีไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและเวลาเรียนในแตละชวง
ชั้นรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  4  โครงสรางหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาํนวยศิลปธนบุรี  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่     
                  4-6 (ชวงชัน้ที ่2) 
 

โครงสรางหลกัสูตร 
ชวงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศกึษาปที ่4-6) 

สัดสวนเวลาเรียน (ชัว่โมง) 
กลุมสาระ 

ป.4 ป.5 ป.6 
1.  สาระการเรียนรูพืน้ฐาน 
1)  ภาษาไทย 200 200 200 
2)  คณิตศาสตร 200 200 200 
3)  วทิยาศาสตร 120 120 120 
4)  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 
6)  ศิลปะ 80 80 80 
7)  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 
8)  ภาษาตางประเทศ 80 80 80 
รวม 8 กลุมสาระ 880 880 880 
2. สาระเพิ่มเติม - - - 
3.  กจิกรรมพฒันาผูเรียน 120 120 120 
รวมชั่วโมงเรียน  (รายป ) 1000 1000 1000 

        
กกกกกกกกจากตารางที่ 4  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  มีการจัดการเรียนรูรายสาระคณิตศาสตร 
ปการศึกษาละ 200  ชั่วโมงสามารถนํามาจัดเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดการจัด 
การเรียนรูไดดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหหลักสูตร และกาํหนดการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตร ชั้นประถม  
                ศึกษาปที ่ 5  โรงเรียนอํานวยศลิปธนบุรี   
 
จํานวนหนวยการเรียนรู  13  หนวย                                        เวลา  200  ชั่วโมง 

 
หนวยการ
เรียนรูที ่
   

ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยการเรยีนรูยอย 

 
    เวลา(ชั่วโมง) 

1 จํานวนนับ 15 
2 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร   15 
3 เศษสวน 20 
4 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนยิม     20 

5 บทประยุกต 20 
6 มุม 10 
7 เสนขนาน 10 
8 รูปส่ีเหลี่ยม 15 
9 รูปสามเหลีย่ม 15 
10 รูปวงกลม 15 
11 รูปเรขาคณิตสามมิติและปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยม 

มุมฉาก 
15 

12 สถิติและความนาจะเปนเบือ้งตน 15 
13 การบวกลบคูณหารเกีย่วกบัจํานวนเศษสวนและ

ทศนิยม 
15 

 รวม 200 

กกกกกกกกจากตารางที่  5  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  มีการจัดทําหลักสูตรและกําหนด              
การจัดการเรียนรูรายสาระคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถนําหนวยการเรียนรูที่ 2  
มาจัดทําเปนตารางวิเคราะหเนื้อหาไดดังตารางที่  6  
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ตารางที่  6  ตารางวิเคราะหเนื้อหา  และผลการเรียนรูทีค่าดหวงัในการจัดการเรียนรูรายสาระ 
                   คณิตศาสตร  ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5  โรงเรียนอํานวยศลิปธนบุรี 
 

เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู จํานวน  
แผน/ช่ัวโมง 

1.  โจทย
ปญหา
การบวก 

1. เมื่อกาํหนดโจทยปญหาการ
บวก  สามารถวิเคราะหโจทยหา
คําตอบและแสดงวิธทีํา  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได 
2.  ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร 
ความหมายและนําเสนออยาง 
ถูกตอง 

1.  บอกความหมายของโจทย
ปญหาการบวกได 
2.  สามารถบอกวิธีการแก
โจทยปญหาการบวกได 

3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธทีําได 
4.  สามารถสรางโจทยปญหา   
การบวกได 

1/3 

2. โจทย
ปญหา
การลบ 

1. เมื่อกาํหนดโจทยปญหา 
การลบ  สามารถวิเคราะหโจทย
หาคําตอบและแสดงวิธทีํา   
พรอมทัง้ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร
ความหมายและนําเสนออยาง
ถูกตอง 

1.  บอกความหมายของโจทย
ปญหาการบวกและการลบได 
2.  สามารถบอกวิธีการแก
โจทยปญหาการลบได 

3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธทีําได 
4.  สามารถสรางโจทยปญหา   
การลบได 

2/3 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู จํานวน  
แผน/ช่ัวโมง 

3.  โจทย
ปญหา 
การคูณ 

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณ  สามารถวิเคราะหโจทยหา
คําตอบและแสดงวิธทีําพรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได 

2.  ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร 
ความหมายและนําเสนออยาง
ถูกตอง 

1.  อธิบายความหมายของ
โจทยปญหาการคูณได 
2.  สามารถแสดงขั้นตอนวธิี    
แกโจทยปญหาการคูณได 
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธทีําได 
4.  สามารถสรางโจทย
ปญหาการคูณไดอยาง 
ถูกตองสมเหตสุมผล 

3/3 

4.โจทย
ปญหา 
การหาร 

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา 
การหาร  สามารถวิเคราะห
โจทยหาคาํตอบและแสดงวิธทีํา  
พรอมทัง้ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
2.  ใหเหตุผลประกอบการ 
ตัดสินใจ  สรุปผลอยาง 
เหมาะสม 
 

1.  อธิบายความหมายของ
โจทยปญหาการหารได 
2.  สามารถแสดงขั้นตอนวธิี
แกโจทยปญหาการหารได 
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธทีําได 
4.  สามารถสรางโจทย
ปญหาการหารไดอยาง 
สรางสรรคสมเหตุสมผล 

4/3 
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ตารางที่  6 (ตอ) 

เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู จํานวน 
แผน/ช่ัวโมง 

5.  โจทย
ปญหา
ระคน 

1.  สามารถวิเคราะหหาคําตอบ
และแสดงวิธทีาํโจทยหาการบวก  
ลบ  คูณ  หารระคน  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได 
2.  ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร 
ความหมายและนําเสนออยาง 
ถูกตอง 
 
 

1.  อธิบายความหมายของ
โจทยปญหาระคนได 
2.  วิเคราะหโจทยปญหาระคน
เพื่อหาวธิีดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง 

3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
ระคนสามารถแสดงในรูป
ประโยคสัญลักษณและแสดง
วิธีทาํไดอยางสมเหตุสมผล 
4.  สามารถสรางโจทยปญหา
ระคนไดอยางสรางสรรคและ
สมเหตุสมผล 

5/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  รวม 5/15 

 
 จากเนื้อหาทัง้  5  เร่ืองที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยไดนาํมาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู 
ไดทั้งหมด  5  แผน  รวม  15  ชั่วโมง 

วิธสีอนคณิตศาสตร 
 
กกกกกกกกการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น
เกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหจนกระทั่งเกิดการคนพบ 
ส่ิงที่เปนองคประกอบในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ซึ่งประกอบดวยสิ่งสําคัญ ดังนี้ 
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หลักการสอนคณิตศาสตร 
กกกกกกกกในการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้นครูควรมีความรูความเขาใจในหลกัการสอน  
ยุพิน  พิพิธกุล  (2530 : 49-50)  ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 1.  ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก เชน การยกตัวอยางอาจเปนตัวเลขงาย ๆ กอน  
แลวจึงไปสูสัญลักษณ 
 2.  เปล่ียนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  ในเรื่องที่สามารถใชส่ือการเรียนการสอนที่เปน
รูปธรรมประกอบได 
กกกก 3.  สอนใหสัมพันธกับความคิด  รวบรวมเรื่องที่เปนหมวดหมูเขาดวยกนั  จะชวยให 
นักเรียนเขาใจไดแมนยํามากขึ้น 
กกก 4.  เปล่ียนวิธีสอนไมใหซ้ําซากนาเบื่อหนาย ครูควรสอนใหสนุกและนาสนใจ  อาจมี 
บทกลอน  เกม  เพลง  การเลานทิาน  ทําภาพประกอบ  การตูน  ปริศนา  เปนตน  ตองรูจัก 
สอดแทรกใหบทเรียนนาสนใจ 
กกกก 5.  ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มตน  เปนแรงดลใจที่จะเรียน  ดวยเหตุนี ้
ในการสอนจึงมีการนาํเขาสูบทเรียนเพื่อเราความสนใจ 
กกกก 6.  สอนใหผานประสาทสัมผัส  ครูอยาพูดเฉย ๆ โดยไมเห็นตวัอักษร  ไมเขียนบน
กระดานดาํ  เพราะการพูดลอย ๆ ไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร 
กกกก 7.  ควรคํานึงถึงประสบการณเดมิ  และทักษะเดิมทีน่ักเรียนมีอยู  กิจกรรมใหมควร
จะตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม 
กกกกกกกก8.  ควรสอนเรื่องที่มีความสัมพนัธกนัไปพรอม ๆ กนั 
กกกกกกกก9.  สอนใหนักเรียนเหน็โครงสราง  ไมควรเนนเนื้อหา 
กกก 10. ไมควรสอนโจทยที่ยากเกนิหลักสูตรเพราะจะทาํใหนักเรียนที่เรียนออนทอถอย แต
นักเรียนทีเ่รียนเกงอาจจะชอบ  ควรสงเสริมเปนราย ๆ ไป  การสอนควรคํานงึถงึ  หลักสูตรและ
เลือกเนื้อหาใหเหมาะสม 
กกกก 11. สอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัตใินสิ่งที่ทาํได 
กกกกกก 12. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด  ใหนักเรียนไดคิดสรุปเอง 
 13. ครูควรจะมีอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้น  วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนหนัก  ครูไมควรเครงเครียด 
กกกกกก 14. ครูควรมีความกระตือรือรน  และต่ืนตัวอยูเสมอ 
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กกกกกกก 15.  ครูควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อที่จะนําสิ่งแปลกใหมมาถายทอดใหแก 
นักเรียน  และครูควรเปนผูที่มีศรัทธาในอาชีพ  จึงจะทําใหสอนไดดี 
กกกกกกกกจากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาวขางตน  ครูคณิตศาสตรควรนํามาเปนแนวทาง
ในการสอนและประยุกตใชใหเหมาะสม  อันจะสงผลใหการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธสีอนคณิตศาสตร 
 กกกกกกกกการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะใหประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตรนั้นยอมขึ้นอยูกับความสามารถของครูที่จะพัฒนาเทคนิคและวิธีสอนแบบตาง ๆ ให
เหมาะกับแตละเนื้อหา และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีอยู  ซึ่งการสอนคณิตศาสตรนั้นไมมี 
วิธีสอนใดที่จะใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดอยางสมบูรณโดยวิธีสอนเดียว แต
จะตองใชหลากหลายวธิีในการจัดการเรียนการสอน 
กกกกกกกกคลาคและสตาร (Clark  and  Starr , อางถงึใน  กาญจนา  เกียรติประวัติ  2544 : 72)  
ไดอธิบายไววา    วิธีสอนหมายถึงวิธกีารที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทัง้การใชเทคนคิ 
การสอนเนื้อหาวิชาและสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการสอน และสุพิน บุญชวูงศ  
(2534 : 45)  ไดกลาววาวธิีสอนหมายถงึกระบวนการตาง ๆ ที่ครูนาํมาใชสอนนกัเรียน  เพื่อให 
การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพในดานความรู  ความเขาใจ  ดานเจตคติและดานทักษะ 
กกกกกกก ยุพนิ  พิพธิกลุ (2525 : 194-283)  ไดแบงวิธีสอนคณิตศาสตรออกเปน 4 ประเภท  
ไดแก 
กกกกกกกก1.  วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมครูประกอบดวยวิธีสอน 3 วธิี  คือ  วิธีสอนแบบการอธิบาย
และแสดงเหตผุล  วธิีสอนแบบสาธิต  และวิธีสอนแบบใชคําถาม  มีรายละเอยีดดังนี ้
       1.1  วิธีสอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผล   เปนวิธีสอนที่ครูเปนผูบอกให 
นักเรียนติดตามเมื่อครูตองการใหนักเรียนเขาใจเรื่องใด ครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผลวิเคราะห 
ตีความ รวมทั้งเปนผูสรุปดวยวิธีสอนแบบนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนเนนที่ครูเปนสําคัญแต     
นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมนอยมาก  โดยสวนใหญนักเรียนเปนผูรับฟง  ตอบคําถามของครู  และ
ซักถามเรื่องที่ยังไมเขาใจเทานั้นการใชวิธีสอนแบบนี้มีจุดประสงคเพื่อที่จะสอนนักเรียนเปนกลุมใหญ 
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องที่ยังไมรู  และเพื่อใหนักเรียน ไดรูกฎหรือสูตร 
ในเวลาอันรวดเร็ว  ซึ่งวิธีสอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผลอาจมีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
                                1.1.1  การสอนโดยยกตัวอยางประกอบการอธิบาย 
   1.1.2  การสอนโดยการใชส่ือการเรียนการสอนซึ่งเปนรูปธรรม 
      1.1.3  การเปรียบเทียบและการเลาเรื่อง 
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                 1.1.4   การเขยีนแผนภาพประกอบการอธบิาย 
                               1.1.5   การสอนโดยการบอกสูตรแลวยกตัวอยางแสดงการนําไปใชก         
ประโยชนและขอจํากัดของวิธีการสอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผลคือชวยประหยัดเวลาใช 
ในการอธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหกับนักเรียน สอนนักเรียนไดจํานวนมาก ๆ  ในเวลาเดียวกัน  แตวิธีสอน
แบบนี้เหมาะสําหรับเนื้อหาเพียงบางตอนเทานั้น  และเปนการสอนที่ไมไดคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน  นักเรียนไมมีโอกาสคนควา  ไดแตรับฟงจากคําบอกเลาของครู  และ
เปนการไมสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   1.2    วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง  การแสดงใหนักเรียนดู  ครูจะใหความรูแก 
นักเรียนโดยครูจะใชส่ือการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม   และนักเรียนจะไดรับประสบการณตรง  
วิธีสอนแบบสาธิตนี้มีวัตถุประสงค    เพื่อใชส่ือการเรียนการสอนแสดงใหนักเรียนมีความเขาใจ
มากข้ึน  เพื่อใหนักเรียนมองเห็นมโนคติที่สําคัญและนําไปสูขอสรุปได  และเพื่อใชรูปธรรมอธิบาย
นามธรรมประโยชนของวิธีสอนแบบสาธิตนี้คือ ประหยัดเวลาทั้งครูและนักเรียน  เปดโอกาสให  
นักเรียนไดเห็นทั่วทั้งชั้น ชวยใหนักเรียนมีทักษะในการสังเกตและสามารถสรุปได  อีกทั้งยังชวยให
นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น  สวนขอจํากัดของวิธีสอนแบบสาธิต คือ  ถาครูอธิบาย หรือสาธิตเร็ว
เกินไปก็จะทําใหนักเรียนตามไมทันและไมเขาใจ และถาสื่อการเรียนการสอนมีขนาดเล็กเกินไป 
นักเรียนก็จะมองไมเห็น  ครูควรใชคําถามประกอบการสาธิต  เพื่อแสดงใหนักเรียนไดเกิดความเขาใจ  
และควรใหเวลานักเรียนในการติดตามและเพื่อใหการสาธิตของครูไมลมเหลวครูควรมีการทดลอง
สาธิตกอนที่จะสอนจริง 
  1.3  วิธีสอนแบบใชคําถาม  เปนวิธีการสอนที่มุงใหความรูแกผูเรียน  ดวยการ
ถามตอบ วธิกีารสอนแบบนี้ครูอาจจะมวีธิีถาม คือใหคําถามสอดแทรกกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ครู
อาจจะใชคําถามเปนตอน ๆ หรือถามตอเนื่องจนสามารถสรุปบทเรยีนนั้นก็ได วธิีสอนแบบใช 
คําถามนี้มวีัตถุประสงคเพื่อการทบทวนเนือ้หาตาง ๆ อยางรวดเร็วชวยใหนักเรยีนเกดิความสนใจ 
โดยมีสวนรวมในการตอบคําถาม  เพื่อใหนักเรียนรูจักฟงแลวคิดตามอยางมีเหตุผล และสามารถ
สรุปบทเรียนได  ประโยชนของวิธีสอนแบบใชคําถามก็คือ  ใชสําหรับเนื้อหาที่ไมสามารถแสดงได
ดวยรูปธรรม  ทําใหนกัเรียนไดติดตามและพัฒนาความคิด  สวนขอจํากัดก็คือ  เหมาะกับเนื้อหา
บางเรื่อง  และครูจะตองใชคําถามอยางถกูตองเหมาะสม 
กก 2. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของกลุมนักเรียน ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธี  ไดแก  วิธีสอน
แบบทดลอง  วิธีสอนแบบอภิปราย  วิธีสอนแบบโครงการ  วิธีสอนทั้ง 3 วิธีนี้  เปนวิธีสอนโดยการ
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แบงกลุมเนนที่กิจกรรมกลุมของนักเรียนโดยจะใหนักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสมของ
จํานวนนักเรียนในชั้นเรียน  โดยรายละเอียดของแตละวิธีสอน มีดังนี้ 
  2.1  วิธีสอนแบบทดลอง  เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนไดเรียนโดยการกระทํา หรือ
เรียนโดยการสังเกต มีวัตถปุระสงคเพื่อใหนกัเรียนไดทดลอง  และคนหาทัศนคติดวยตนเอง  รูจกั
การทาํงานเปนกลุม   ฝกใหเปนคนชางสังเกต   รูจกับันทึกผล ซึง่วิธีสอนแบบนี้  ครูมีบทบาท 
ในการเตรียมอุปกรณ  ใหคาํแนะนํากับนกัเรียนในการทดลอง  จัดสภาพหองเรียนให  เหมาะสมกับ
การทดลอง  และบอกใหนักเรียนเตรียมตัวลวงหนากอนการทดลอง  ในขณะทีน่ักเรียนมบีทบาท 
ในการเตรียมวัสดุอุปกรณตามคําสัง่ของครู  ศึกษาเอกสารแนะแนวทาง หรือคูมือการปฏิบัติให
ละเอียดกอนลงมือทดลองซึ่งถาทาํการทดลองเปนกลุมควรเปดโอกาสใหทกุคนไดมีสวนรวมในการ
ทดลองประโยชนของวธิีสอนแบบทดลองกค็ือนักเรียนสามารถคนพบความจรงิดวยตนเอง ทําให
เกิดความภาคภูมิใจและสนใจเรียนคณิตศาสตร รูจักการทํางานเปนกลุม  ไดลงมือกระทําจริง  
สวนขอจํากัดก็คือวิธีสอนแบบทดลองไมสามารถใชไดกับทุกบทเรียน  ถาแบงนักเรียนหลาย
กลุมตองเตรียมอุปกรณหลายชุด  นักเรียนอาจจะไมประสบความสําเร็จหากอปุกรณที่เตรียมมา
ไมเหมาะสม  และถาบทเรียนนัน้ยาก  นักเรียนที่ออนจะไมสามารถคนพบความจริง   
  2.2  วิธีสอนแบบอภิปราย  เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนทํางานเปนกลุม  รวมพลัง
ความคิดเพื่อพิจารณาปญหา ชวยกันหาขอเท็จจริง  หาเหตุผลรวมกัน  วิธีสอนแบบอภิปรายจะทํา
ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกลาแสดงออกตามแนวประชาธิปไตย  ฝกใหนักเรียนเปน
ผูพูดและผูฟงที่ดี  บทบาทของครูในวิธีสอนแบบอภิปรายก็คือ  เลือกเนื้อหาใหเหมาะสมกับการ
อภิปราย  ชี้แจงขอปฏิบัติ  กติกา  ชวยเหลือนักเรียนเมื่อมีความจําเปนเทานั้นชี้จุดบกพรองเมื่อการ
อภิปรายสิ้นสุดลง  บทบาทของนักเรียนก็คือ  ตองรูหลักการอภิปราย  ตองศึกษาเนื้อหาที่จะนํามา
อภิปรายอยางถองแท  โดยรวมกันสรุปผลการอภิปรายรวมกันประเมินผลการอภิปรายวามีขอบกพรอง
อยางไร  เพื่อเปนประโยชนตอการอภิปรายครั้งตอไป 
   2.3 วิธีสอนแบบโครงการเปนวิธีสอนที่ครูใหนักเรียนทาํกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง  
ซึ่งนักเรียนสนใจในโครงการนั้น ครูอาจจะตั้งหัวขอใหหรือนักเรียนเสนอขึ้นมาเองครูเปนเพียง 
ผูชวยเหลือแนะนําเมื่อนกัเรยีนตองการความชวยเหลือเทานั้น และครูจะทําหนาที่คอยติดตาม 
ผลงานวานกัเรียนดําเนินการเปนอยางไร งานกาวหนาหรือมีอุปสรรคหรือไม นอกจากนี้  ครูควร
ตองเปนผูประเมินผลงานนัน้ดวย ในสวนของนกัเรียนเมื่อเลือกหวัขอตามความสนใจของตนเอง 
แลวจะตองกาํหนดจุดประสงคโครงการใหแนนอน วางแผนงานรวมกันโดยแบงหนาที่ใหเพื่อนใน
กลุมไดทํางานตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  หลงัจากนัน้ดําเนินงานตาม 
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โครงการที่วางไว  โดยจะตองมีประธานโครงการ  เลขานุการและตาํแหนงอื่น ๆ ตามสมควร  และ
ทุกคนจะตองมีหนาที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวเมื่อจัดทําโครงการสําเร็จแลว จะตองมกีาร
ประเมินโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไมประโยชนของวิธีสอนแบบโครงการก็คือ
เนนคุณคาการทํางานแบบประชาธิปไตย ทําใหนกัเรียนรูจักวางแผนสงเสริมใหนักเรียนมีการ 
คนควาหาความรูและทํางานอยางอิสระ  สงเสริมความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
กกกก 3.  วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  ประกอบดวยวธิีสอน 3 วิธ ี 
ไดแก วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม  วิธีสอนโดยใชชุดการสอนรายบุคคล  และวิธีสอนโดยใช
เอกสารแนะแนวทาง  ซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียด ดังนี ้ 
  3.1 วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม เปนวิธีสอนที่นกัเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
โดยครูเปนผูสรางบทเรียนและในบทเรียนจะมีคําเฉลยไว ครูจะชวยเหลือนักเรียนเมือ่จําเปนเทานัน้  
วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมนี้มีจุดประสงคเพื่อฝกใหนกัเรียนรูจกัตัวเอง มีความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตยตอตนเอง บทบาทของครูก็คือเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมมาเขียนโปรแกรม  ใหขอเสนอแนะ
แกนักเรียนเมือ่นักเรียนตองการความชวยเหลือและเมื่อใชบทเรียนโปรแกรมแลวครูควรประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความเขาใจวา ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองหรอืไมบทบาทของนักเรียนก็คืออานคําชี้แจง
กอนลงมือทาํบทเรียนเรียนตามลําดับข้ันแลวจึงเปดดูเฉลยคําตอบ หากไมเขาใจเนื้อหาควรปรึกษา
ครูผูสอน  เพือ่ขอคําแนะนาํใหเขาใจอยางชัดเจน  ประโยชนของวธิสีอนแบบใชบทเรียนโปรแกรม  
คือนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียน  ชวยปญหาการขาดแคลนครู  ฝกความมีวนิยั
ในตนเองของนักเรียน 
                   3.2   วิธีสอนโดยใชชุดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนรายบุคคลเปนชุดการสอน
ที่ใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเอง  ในชุดการสอนประกอบดวย  บัตรคําสั่ง  บัตรกิจกรรม  บัตรเนื้อหา
บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงานพรอมเฉลย ในชุดการสอนนั้นจะมีส่ือการเรียนการสอน  เพื่อนักเรียน
จะใชประกอบการเรียนเรื่องนั้น ๆ  วิธีสอนแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหา
จากชุดการสอนนั้นดวยตนเองโดยใชเวลาเรียนตางกันตามระดับความสามารถของแตละบุคคล  
บทบาทของครูสําหรับวิธีสอนแบบนี้ก็คือ  การสรางชุดการสอน  และประเมินผลการใชชุดการสอน
เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป  สวนบทบาทของนักเรียนก็คือ  ศึกษาคําชี้แจงกอนที่จะลงมือทําชุด 
การสอน  ปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้น  และปรึกษาครูเมื่อพบปญหา  ประโยชนของวิธีสอนโดย
ชุดการสอนก็คือ  นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  ชวยผอนแรงครูและแกปญหาครูขาดแคลน  
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเองและนักเรียน  ไดศึกษาคนควาอยางอิสระ 
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  3.3   วิธีสอนโดยใชเอกสารแนะแนวทาง เอกสารแนะแนวทางนี้เปนเครื่องมือที่จะ
ใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเองซึ่งอาจจะเขียนในรูปเติมคําตอบแตไมมีเฉลยไว ใหทั้งนี้  ตองการให
นักเรียนทําไดโดยไมตองกังวลตอคําเฉลยที่ครูมีไวใหในการเฉลยนั้น  ครูอาจจะใหนักเรียนทําเปน
ตอน ๆ แลวเฉลยคําตอบ  หรือทําไปจนหมดบทเรียนแลวเฉลยก็ได  ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม
ของบทเรียนนั้น  ซึ่งบทบาทของครูในการใชวิธีสอนแบบนี้ก็คือ  เลือกเนื้อหาที่จะสอน  ตั้ง 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เขียนเอกสารแนะแนวทางเพื่อใหนักเรียนไดมโนคติตามที่ครูตองการ
ประโยชนของวิธีสอนโดยใชเอกสารแนะแนวทาง คือ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหาคําตอบดวย
ตนเอง  ชวยลดเวลาในการสอน ชวยผอนแรงครู และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในชั้นเรียน 
กกกกกกกก4.  วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมระหวางครูและนกัเรียน  ประกอบดวยวิธีสอน 4 วิธ ี  คอื  
วิธีสอนแบบแกปญหา  วิธีสอนแบบวิเคราะห – สังเคราะห  วิธีสอนแบบอุปนัย-นิรนัย  และวิธีสอน
แบบคนพบ  ซึง่มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
               4.1 วิธีสอนแบบแกปญหา  เปนวิธีที่ครูกระตุนใหนักเรียนแกปญหาอยางมีเหตุผล  
โดยอาศัยความคิดรวบยอด  กฎเกณฑ  ขอสรุป  ประสบการณ  การพิจารณาและการสังเกต  
ตลอดจนความรูความชํานาญในเรื่องนั้น ในการพิจารณาปญหาจะตองมีข้ันตอน  ครูจะตอง
พยายามชวยนักเรียนใหเขาใจปญหานั้นอยางแจมชัดเสียกอนวา โจทยบอกอะไรโจทยตองการ
อะไร  เพื่อพิจารณาปญหานั้นออกมาเปนขอยอย  ดวยการวิเคราะหจากขอมูลที่กําหนดให  อาจ
ตรวจยอนจากผลไปสูเหตุหรือจากเหตุไปสูผลก็ได  ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของปญหา 
   4.2  วธิีสอนแบบวิเคราะห – สังเคราะห  เปนวิธีสอนที่ครูพยายามแยกแยะปญหา
ออกมาจากสิ่งที่ไมรูไปสูส่ิงทีรู่  ใหผูเรียนเกดิความคิดตามลําดับข้ันตอนที่ตอเนื่องกันไป ทีละนอย
จนสมบูรณทีสุ่ด  วิธนีี้มีลักษณะสําคัญ ดงันี ้
                                4.2.1  เปนวธิีที่ดทีี่สุดวิธีหนึ่งที่จะใหผูเรียนเขาใจเหตุผลทีว่าทําไมจึงเปน
เชนนั้น 
                               4.2.2  ตองการความพรอมดานการใชเหตุผลมากจึงจะสําเร็จ 
                               4.2.3  เรียกรองความสนใจไดไมมาก 
                               4.2.4  ผูเรียนบางคนอาจหลงทาง ไมสามารถมองเห็นความสัมพันธของแต
ละข้ันตอนขณะที่เรียนไปตามลําดับ  จึงอาจไมไดความคิดรวบยอดในขั้นสุดทาย 
                               4.2.5  เปนวธิีสอนที่เปนนามธรรมมากที่สุด 
   4.3  วิธีสอนแบบอุปนัย-นิรนัย  วิธีสอนแบบอุปนัยหมายถึงวิธีสอนที่ครูยก 
ตัวอยางหลายๆตัวอยางเพื่อใหไดรูปแบบเมื่อนักเรียนใชการสังเกตเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะรวม
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กัน ก็จะสามารถนําไปสูขอสรุปได  และมักจะตามดวยวิธีการสอนแบบนิรนัย ซึ่งจุดประสงคของ
การใชวิธีสอนแบบนี้ คือ เพื่อชวยใหคนพบกฎเกณฑที่สําคัญดวยการสังเกตดู  ตัวอยาง  ชวยให 
นักเรียนเขาใจชัดเจนและรูจักคิดและไตรตรองดวยเหตุผล  และหาขอสรุปดวยตนเอง  ไมตอง
ข้ึนอยูกับครูเสมอไป  สวนวิธีสอนแบบนิรนัย  เปนวิธีสอนที่ตรงกันขามกับวิธีสอนแบบอุปนัย  
เพราะวิธีการสอนแบบอุปนัยเริ่มตนดวยการยกตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง  เพื่อสังเกตและนําไป
สรุป  สวนวิธีการสอนแบบนิรนัยนั้น  เร่ิมจากการนําขอสรุป  กฎ  ที่นักเรียนทราบอยูแลวมาใช
แกปญหา  แลวเกิดขอสรุปใหม 
   4.4  วิธีสอนแบบคนพบ  แบงออกเปน 2ประการ คือ  ประการแรก  เปนวิธีการ
สอนที่ทําใหนักเรียนคนพบปญหาหรือสถานการณแลวใหนักเรียนเสาะแสวงหาวิธีแกปญหา  สวน
ประการที่สอง  เปนวิธีการสอนที่เนนใหนักเรียนทราบวา  ตองการใหนักเรียนคนพบอะไร เชน กฎ 
สูตร นิยาม เปนตน  นักเรียนจะเกิดมโนคติแลวสรุปไดวา  การคนพบแบบนี้จะคนพบภายใตวิธีการ
สอนแบบใดก็ได เชน การถามตอบ การอภิปราย การสาธิต การทดลอง ตลอดจน  วิธีสอนแบบ
อุปนัยและนิรนัยวิธีการใดก็ตามที่นักเรียนสามารถสรุป  หรือกําหนดนัยทั่วไปได เรียกวาเปนการ
คนพบ 
กกกกกกกกจากรูปแบบวิธีการสอนที่นําเสนอทั้งหมดนั้นสรุปไดวาวิธีสอนที่ใชในการสอน
คณิตศาสตรนั้นไมมีวิธีสอนใดที่สามารถใชไดกับทุกเนื้อหา ทั้งนี้  ตองขึ้นอยูกับวิจารณญาณของ
ครูในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการสอนเนื้อหา  และจะเห็นไดจากขอจํากัดของวิธีสอนทุก ๆ 
วิธีวาหากครู    ผูสอนไมมีความชํานาญในวิธีสอนนั้น ๆ  แลวก็จะทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรู  
และการเรียนการสอนนั้นก็จะไมประสบความสําเร็จ  ดังนั้น  การที่จะเลือกใชวิธีการสอนใดนั้น  ครู
ควรตองคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา   ความแตกตางของนักเรียนและ
ความสามารถ  ในการใชวิธีสอนนั้นของตนเองดวย  จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จ 

ทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัการสอนคณิตศาสตร 
กกกกกกกกทฤษฎีทีน่ํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค  
จําแนกได 2 ประเภท  คือ 
กกกกกกกก 1.  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่สําคัญ มีดงันี้  (กรมวชิาการ  2538 : 16 – 17)    

  1.1  ทฤษฎีแหงการฝกฝน (Drill  Theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนน
ในเรื่องการฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกวาผูเรียนจะเคยชินกับวิธีการนั้น ๆ  การสอนจึงเริ่ม
จากครูเปนผูใหตัวอยาง  บอกสูตรหรือกฎเกณฑ  แลวใหผูเรียนฝกฝนจนผูเรียนเกิดความชํานาญ 
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  1.2  ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incident  Learning  Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา
ผูเรียนจะเรียนรูไดดี  เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น  การจัด 
กิจกรรมการเรียนควรจัดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในชุมชน  ซึ่งผูเรียนไดประสบดวย
ตนเอง 
         1.3  ทฤษฎีแหงความหมาย  (Meaning  Theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาการคิดคํานวณ
กับการเปนอยูในสังคมของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  และมีความ
เชื่อวาผูเรียนจะเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี  เมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอผูเรียนและเปนเรื่องที่ 
ผูเรียนไดพบเห็นและปฏิบัติอยูเปนประจํา 
 กกกกกกกก2. ทฤษฎีการเรียนรู นักทฤษฎีหลายคนไดใหแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎกีารเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมาก ดังนี ้
  2.1 ทฤษฎกีารเรียนรูของเพยีเจท  (Jean  Piaget 1966 : 576 : 584, อางถงึใน  
ประยูร  อาษานาม  2537 : 13-14)  เพยีเจท  เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส  ซึ่งสนใจและไดวิเคราะห
กระบวนการพฒันาความคิดและการเรียนรูของเด็กอยางละเอียด และเสนอเปนทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญา  (Intellectual  Development)  ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี ้
           2.1.1  เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
           2.1.2 การเรยีนรูเปนเรือ่งของแตละบคุคล โดยตัวผูเรียนเองเทานัน้ทีท่ราบวา
ตัวเองกาํลังเรยีนรู 
           2.1.3  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะ ดังนี ้
          2.1.3.1  ระดับพัฒนาความรู สึกทางการเคลื่อนไหว  (Sensory 
Motor  Stage) อายุ 0-2 ป ระยะนี้เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
          2.1.3.2  ระดับพัฒนาการกอน เกิดความคิดรวบยอด  (Pre-
operational Stage) อายุ 2-6 ป เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจภาษา อากัปกิริยาของคนใกลชิด เปน
ชวงเวลาที่เด็กเสริมสรางบุคลิกภาพของตนเอง รูจักใชเหตุผลแตไมสามารถอธิบายอยางชัดเจนได 

2.1.3.3 ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด (Con - operational 
Stage) อาย ุ6-12 ป ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจการจัดหมู การจําแนก การเรยีงลําดับ  การใหเหตุผลของ
เด็กวัยนั้นจะอาศัยสิ่งที่ตนมองเหน็ ยังไมสามารถใหเหตุผลเกี่ยวกับนามธรรมได 

2.1.3.4 ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (Formal 
Operational Stage) อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป ระยะนี้เปนระยะที่เด็กรูจักอธิบายเหตุผลริเริ่มคิด 
ในรูปของการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน สามารถคิดในส่ิงที่เกินเลยจากการรับรูได 
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          จากแนวคิดดังกลาว  เปนประโยชนตอการพัฒนาดานหลักสูตร  ดานการเรียนรู
และรวมถึงการนําไปใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการเรียนรูจะประสบผลดีที่สุดตอเมื่อครู
และนักเรียนมีความสัมพันธดานการเรียนการสอนอยางใกลชิด  แนวคิดของ  เพียเจท (Piaget)  
เปนประโยชนตอการออกแบบวิธีสอน  การคนควาวิธีสอนและเนื้อหาใหมโดยการใหนักเรียน 
คนควา  ใชอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่จับตองไดซึ่งจะชวยใหมีการแสดงออกทาง 
สติปญญาดวยการใชเหตุผล  สามารถคิดในลักษณะที่เปนนามธรรมตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
เชาวนปญญา มีความสามารถในการคิดสรางสรรค  มีแนวคิดตอการพัฒนาทางดานภาษาและ
สัมฤทธิผลทาง การเรียนถือวาเปนเครื่องชี้รวมของความสามารถทางสติปญญา และความสัมพันธ
ของพัฒนาการดานตาง ๆ นั่นเอง  (ฉวีวรรณ  กีรติกร  2537 : 49-50) 
  2.2  ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร  ไดใหหลักการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก  การเนน
โครงการ (Structure)  ของเนื้อหาวิชาและเนนกระบวนการ  (Process)  ของการแกปญหา
มากกวาการเนนผลของพฤติกรรมและการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวยใหนักเรียนมีความรู
แจง  สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่นๆได ทําใหมีความทรงจําไดเปนระยะเวลานานจึงได 
เสนอแนะวิธีการสอนมโนคติทางคณิตศาสตร 3 ข้ัน ดังนี้ (กรมวิชาการ 2538 : 18) 
  2.2.1  การใชของจริงอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร 
  2.2.2  การใชรูปภาพอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร   
  2.2.3  การใชสัญลักษณอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร เปนขั้น
ของการใช  (Symbolic  Presentation)  จินตนาการลวน ๆ  คือ  ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมาย 
ตาง ๆ มาอธิบายหาเหตุผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
กกกกกกกก การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร  (Bruner,อางถึงใน ฉวีวรรณ  
กีรติกร  2537 : 51)  จําเปนจะตองคํานึงถึงโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ  คุณสมบัติที่
สําคัญบางประการของคณิตศาสตร  เชน  สมบัติการเปลี่ยนกลุม  และคุณสมบัติการแจกแจง  
หากครูผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะกับพัฒนาการของ  ผูเรียนและจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับ
ความรูความสามารถของผูเรียนโดยคํานึงถึงความพรอมในการเรียน  การเรียนการสอนนั้นจึงถือ
ไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและสามารถคิดแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง  นอกจากนี้  
บรูเนอร  (Bruner)  ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตรไว   ดังนี้  (ฉวีวรรณ  กีรติกร  
2537 : 54-55) 
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กกกกกกกก1. ทฤษฎีการสราง  บรูเนอรไดกลาวไววา  การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยใหเด็ก
สรางกฎเกณฑตาง ๆ ข้ึนไดเอง  และสามารถนําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
กกกกกกกก2.  ทฤษฎีการใหคําอธิบาย  เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตาง ๆ ใหเปน
สัญลักษณ  ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายแนวคิดตาง ๆ 
ไดอยางถูกตอง 
กกกกกกกก3. ทฤษฎีการไดเปรียบและความแตกตาง  ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็นความ 
แตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร  ก็จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดี  ในการสอน
คณิตศาสตรจึงควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  และควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปในแนว
เดียวกัน  จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็วยิ่งขึ้น 
กกกกกกกก4. ทฤษฎีความตอเนื่อง แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตรเพื่อใหมี
ความตอเนื่องสัมพันธกัน  มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม  มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปการปฏิบัติการ  การจัดแบงกลุมนักเรียน  รวมถึงการใหความสําคัญตอการเรียนรู
จากประสบการณ  และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  อันจะเปนการเสริมพลังการเรียนรู
และสรางเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี 
กกกกกก วรรณี  โสมประยูร (2536 : 20) ไดเสนอแนวทางการสอนคณิตศาสตร ที่สอดคลองกบั
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  ดังนี ้
กกกกกกกก1. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก (Apperception  Theory)  ของเฮอรบารต  (Herbart)   
เปนทฤษฏีเชื่อมโยงสิ่งเรากับการเรียนรูเนนการเรียนที่เราความสนใจ และสรางความเขาใจใหแก
นักเรียนเสียกอนดวยกิจกรรมที่ใชรูปธรรมเปนสื่อการเรียน หรือใชสถานการณตาง ๆ เปน
กระบวนการเชื่อมตอความคิดใหเขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว 
กกกกกกกก2.  ทฤษฎีเชื่อมโยงสภาพการณจากสิ่งเราและการตอบสนอง  (Connectionism S – R  
Bond Theory)  ของธอรนไดค  (Thorndike)  เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของ 
นักเรียนในแตละขั้นอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎ คือ 
  2.1 กฎของการฝกฝนหรือการกระทาํซ้ํา (The Law of Exercise  Repetition)  
การตอบสนองของสิ่งเรามากบอยครั้งเทาใด ส่ิงนัน้ยอมจะคงทนมากขึ้นเทานัน้ และถาไมไดปฏิบัติ
ตัวเชื่อมจะออนกําลงัลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  44

  2.2   กฎแหงผล  (Law of Effect)  หรือกฎแหงความพงึพอใจและความ  เจ็บปวด  
(Pleasure-Pain Principle) กลาววา การตอบสนองจะมีกําลังขึ้นหากเกิดความพงึพอใจตามมา  
และกําลังออนลงเมื่อเกิดความไมพอใจ 
  2.3 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness)  ของครอนบาค (Cronbach) กลาววา  
กระแสประสาทที่มีความพรอมที่จะกระทาํและไดกระทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความพอใจแตถายังไม
พรอมที่จะกระทํายอมทาํใหเกิดความรําคาญ 
กกกกกกกก3.  ทฤษฎีเสริมแรง  (Operant  Conditioning)  ของสกินเนอร  (Skinner) กลาววา  
การเรียนรูจะแบงจุดประสงคของการเรียนรูออกเปนสวนยอยมากมาย ซึ่งแตละสวนจะถูกเสริมแรง
เปนสวน ๆ ไป และตองกาํหนดจังหวะเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม 
กกกกกกกก4.  ทฤษฎีฝกสมอง  (Mental  Discipline)  ของเพลโต  (Plato) กลาววา การพัฒนา
สมองโดยใหนกัเรยีนเขาใจและฝกมาก ๆ จนเกิดทกัษะและความคงทนในการเรยีนรู และการถายโยง
ไปใชโดยอัตโนมัต ิ
กกกกกกกก5.  ทฤษฎีการสรุป  (Generalization Theory)  ของจัดด  (Judd)  เนนการสรุปเร่ือง
จากประสบการณที่ไดรับ 
กกกกกกกก6.  ทฤษฎีการหยั่งรู  (Insight  through  Configuration of a Perceive Situation 
Theory)  ของโคลเลอร  (Kohier) กลาววาจัดสภาพที่เปนปญหาและใหนักเรียนมองเห็น
ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  และหาทางแกปญหาเปนคราว ๆ ไป  ตอเมื่อเกิดปญหา
ข้ึนอีก นักเรียน  ก็จะสามารถนําวิธีการนั้นมาแกปญหาไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาคิดพิจารณา
ใหมแลวก็อาจนํามาดัดแปลงใชกับสถานการณใหม และรูจักมองปญหาเปนสวน ๆ และเรียนรู
ความสัมพันธตาง ๆ ได 
กกกกกกกก7.  ทฤษฎีการผอนคลาย  (Suggestopedia  Theory)  เนนเรื่องความสขุ ความสบาย
จะชวยใหเกิดความรูและความคิดสรางสรรค 
กกกกกกกก8.  ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาต ิ  (The Natural  Approach  Theory)  เนนเรื่อง 
การเรียนรูโดยนักเรียนไดสัมผัสของจริง 
กกกกกกกกจากทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร  ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามี
ปจจัยมากมายที่จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  โดยตองนํามาปรับใชให 
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเรา 
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โจทยปญหาคณิตศาสตร  และการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 

 ความหมายของโจทยปญหา  
กกกกกกกกโจทยปญหามีผูใหความหมายไวในลักษณะเดียวกนัคือหนวยศึกษานเิทศก  สํานกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  (2542 : 5)  ใหความหมายวา โจทยปญหาคือ โจทยทีม่ี
ขอความเปนภาษาหนังสือ  (หรือเปนภาษาพูด) ไมมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หรือหาร  แตตอง
อาน (หรือฟง)โจทยใหเขาใจวาตองทําวิธีอะไร  (บวก ลบ คูณ หรือหาร) 
 กก แอนเดอรสัน และฟริงกรี (Anderson  and  Pingry 1973, อางถงึใน สุนยี   เหมะประสทิธิ ์
2533 :25) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการหา
ขอสรุป  หรือเปนคําตอบซึ่งผูแกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งใชความรู
ประสบการณ  การวางแผนและการตัดสินใจประกอบกัน 
กกกกกกกกเลซ  และซาโวเจวสกิ (Lesh and  Zawojewski 1992 ,อางถึงใน วีระศักดิ์  เลิศโสภา 
2544 : 19)  กลาวถึงความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปนสถานการณที่ผูแกโจทย
ปญหาตองการจะคนพบวิธีการแกปญหา  และผูแกปญหาตองพยายามแปลความหมาย  
วิเคราะหขอมูลที่มีอยู  เพื่อที่จะคนพบวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง 
กกกกกกกกอาดัมส (Adams 1977 : 176) ใหความหมายวา โจทยปญหาเปนสถานการณที่ 
เกี่ยวกับปริมาณและตองมีการตัดสินใจลงมือกระทําเพื่อหาคําตอบโดยปญหานั้นจะเปนปญหาที่
เปนขอเขียนหรือคําพูดก็ได  และดไวท  (Dwith 1966 : 40)  ใหความหมายคลายคลึงกันวา  โจทย
ปญหาเปนกลุมของขอความที่อาจเปนไดทั้งคําพูดและขอเขียน  ซึ่งใหขอเท็จจริงหรือขอมูลดาน
จํานวนที่นําไปสูการหาคําตอบในเชิงปริมาณ  แตขอเท็จจริงหรือขอมูลดังกลาว  จะไมชี้แนะวาจะ
ไดรับคําตอบในเชิงปริมาณไดอยางไร 
 กกกกกกกกโพลยา (Polya 1957 : 23 - 1281)  กลาววาการแกปญหาคณติศาสตรเปนการ 
หาวิถทีางที่จะหาสิง่ที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการทีจ่ะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไดขอสรุปหรือ
คําตอบที่มีความชัดเจน  แตวาสิง่เหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทนัใด 
กกกกกกกกยุพิน  พิพิธกุล  (2539 : 82)  ใหความหมายวา  โจทยปญหาคณิตศาสตรวา  เปน
ปญหาที่ผูเรียนจะตองคนหาความจริงที่อาศัยนิยามหมู  ทฤษฎีบทตาง ๆ ที่จะถูกนํามาใช  หรือ
สรุป  ส่ิงใหมที่ผูเรียนยังไมเคยเรียนมากอน  หรือปญหาเกี่ยวกับวิธีการ  การพิสูจน  ทฤษฎีบท  
ปญหา  ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร  ซึ่งลวนเปนปญหาที่ตองอาศัยกระบวนการทางคณติศาสตร
เขามาแกไข 
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กก นอกจากนี้  ปรีชา  เนาวเย็นผล (2538 : 16)  ใหความหมายของปญหาทาง
คณิตศาสตรวา  เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการคําตอบซึ่งบุคคลตองใชสาระความรูและ
ประสบการณทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบบุคคลผูคิดหา 
คําตอบไมคุนเคยกับสถานการณนั้นมากอน  และไมสามารถหาคําตอบไดทันทีทันใด  สถานการณ
หรือคําถามขอใดจะเปนปญหาหรือไมข้ึนอยูกับบุคคลผูคิดหาคําตอบ  บางสถานการณหนึ่ง 
อาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง  แตอาจไมใชปญหาสําหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได 
กกกกกกกกจากที่กลาวมา สรุปไดวาปญหาคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวของ
กับการคํานวณเพื่อตองการคําตอบ ซึ่งบุคคลตองใชทักษะกระบวนการ  ความรูพื้นฐานและ
ประสบการณทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทาง หรือวิธีการในการหาคําตอบอยางมีเหตุผลทาง
ตรรกศาสตร 
 
รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
กกกกกกกกในการแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปนรูปแบบตาง ๆ มีแนวคิดจากนักการศึกษา
ที่ไดเสนอไว ดงันี ้
กกกกก 1.   การแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรตามแนวคิดของแอชลอคและรอดอลล  
(Ashlock and Raudall 1982 :18, อางถึงใน ชีวิน สุวดินทรกูร 2535 : 26) แบงออกเปน  
2 ประเภท คือ 
  1.1  โจทยปญหาประกอบอิงตําราหรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปน
ประโยคคณิตศาสตร  (Standard textbook or translation problems) เปนโจทยปญหาที่สามารถ
แกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัวไมคอยยุงยากมากนัก 
  1.2  โจทยปญหาประเภทกระบวนการ  (process  problem)  เปนโจทยปญหาที่
ตองแกดวยวิธีการตาง ๆ ที่ยุงยากมากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทนี้จําเปนตองแกดวย
กระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ ความเขาใจปญหา การพัฒนาและหากลวิธีในการแกปญหาและการ
ประเมินการแกปญหา 
กกกกกกกก2.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของรัสเซลล  )  ออกเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1   โจทยปญหาที่มีรูปแบบ เปนโจทยปญหาที่ปรากฏอยูในบทเรียนและหนงัสือ
ทั่วไปสามารถแกไดดวยกฎเกณฑที่แนนอน 
   2.2  โจทยปญหาที่ไมมีรูปแบบ เปนโจทยปญหาทีพ่บโดยทั่วไปในชีวติประจําวนั
ซึ่งมีความยุงยากซับซอนและหลากหลายไปตามการดํารงชีวิต 
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กกกกกกกก3.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของบารูดี้  (Baroody 1987 : 234 - 236)  
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  3.1  โจทยปญหาปกต ิ (Routine Problem)  เปนโจทยปญหาทีพ่บ  ในบทเรียน 
ทั่วไป มุงเนนฝกทักษะใดทกัษะหนึง่ มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว 
  3.2   โจทยปญหาที่ไมปกติ  (Non-routine Problem)  หรือโจทยปญหาแบบ 
พลิกแพลง  เปนโจทยปญหาที่มีลักษณะสอดคลองกับความเปนจริงของชีวิต มากกวาโจทยปญหา
ปกติหรือมีขอมูลมากทัง้ที่จาํเปนและไมจําเปน หรือบางครั้งอาจมขีอมูลไมเพียงพออาจมีคาํตอบ 
มากกวาหนึ่งคาํตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
กกกกกกกก4.  การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของ  ดวงเดือน  ออนนวม (2537 : 10-11)   
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  4.1   โจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ เปนโจทยปญหาตามที่ปรากฏอยูใน
หนังสือบทเรียนโดยทั่วไปเปนโจทยปญหาที่นําความรูเกี่ยวกับวิธีการคิดคํานวณที่เรียนมาแลวไป
ใชในการหาคําตอบของสภาพการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
  4.2   โจทยปญหาเกี่ยวกับกระบวนการเปนโจทยปญหาที่มุงเนนกระบวนการ 
ในการหาคําตอบมากกวาตัวคําตอบเอง การหาคําตอบอาจไมจําเปนตองนําการบวก ลบ คูณ หาร
มาใช  แตใชกระบวนการคิดอื่น ๆ โจทยปญหาชนิดนี้พัฒนาความสามารถในการแกปญหาไดดี
และยังสงเสริมวิธีคิดที่หลากหลาย  คิดสรางสรรคและสรางความรูสึกที่ทาทายอีกดวย 
กกกกกกกกในการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาในปจจุบัน พบวาหลักสูตรและจุดประสงค
การเรียนรูกลุมทักษะคณิตศาสตร ไดวางขอบเขตโจทยปญหาคณิตศาสตรในลักษณะของการรวม
โจทยปญหาทั้งสองประเภทเขาดวยกัน  ซึ่งหากพิจารณาการแบงโจทยปญหาตามการแบงของ
กลุมแอชลอคและรอดอลล  (Ashlock and Raudall)  รัสเซลล  (Russell)  บารูดี้  (Baroody)  และ
ดวงเดือน  ออนนวม  พบวาเปนการรวมโจทยปญหาประเภทอิงตํารากับโจทยปญหาประเภท
กระบวนการเขาดวยกัน  โจทยปญหาที่มีรูปแบบกับโจทยปญหาที่ไมมีรูปแบบเขาดวยกัน  โจทย
ปญหาแบบปกติกับโจทยปญหาแบบพลิกแพลงหรือโจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระกับโจทย
ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการเขาดวยกัน  ทั้งนี้  เพราะในจุดประสงคการเรียนรูดังกลาว มี           
การกําหนดขอบขาย เนื้อหาที่นักเรียนตองเรียนรูและในเวลาเดียวกันก็เนนกระบวนการและการ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันดวย 
กกกกกกกกดังนั้น  ในการที่จะพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรไดดีนั้น  ผูวิจัยเห็นวาจําเปนตองมีโจทยปญหาหลาย ๆ ประเภท  เพื่อฝกกระบวน 
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การคิดแกปญหาในลักษณะตาง ๆ อยางครอบคลุม  และจากการศึกษาประเภทของโจทยปญหา
ดังกลาว  ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดฝก 
แกปญหาทางคณิตศาสตรทุกประเภท 
 
ลักษณะของปญหาคณิตศาสตร 
กกกกกกกกฮดักินส  (Hudgins  1977 : 241-242 , อางถงึใน  นวลจันทร  ผลอุดทา 2545 : 29)  
ไดกลาวถงึลักษณะของโจทยปญหาที่มีสวนสัมพนัธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาวามี
ลักษณะ ดงันี ้
กกกกกกกก 1.  ภาษาที่ใชเปนภาษาที่เขาใจงายหรือยาก มีคําศัพททางคณิตศาสตรมากนอยเพียงใด 
กกกกกกกก2.  ขนาดของตัวหนงัสือและตวัเลขเหมาะสมกับวยัของผูเรียนหรือไม 
กกกกกกกก3.  ความยาวของโจทยปญหา 
กกกกกกกก4.  รูปแบบและโครงสรางของโจทยปญหา  เปนโจทยโดยตรงหรือโดยออม  เปนโจทย
ที่ใชข้ันตอนเดยีวในการแกปญหาหรือตองใชหลายขัน้ตอน 
กกกกกกกก5.  ใชทักษะการคํานวณคณิตศาสตรข้ันพื้นฐานหลายวิธ ี
กกกกกกกก6.  เปนโจทยปญหาที่ผูเรียนคุยเคยมากอนหรือไม 
กกกกกกกกวรีะศักดิ์  เลิศโสภา (2544 : 23)  กลาววา  ลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดี
ครูนํามาใหนกัเรียนหาคําตอบ ควรมีลักษณะดังนี ้
กกกกกกกก1.  ทาทายความสามารถของนักเรียน 
กกกกกกกก2.  สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวยัของนักเรียน 
กกกกกกกก3.  แปลกใหมสําหรับนักเรียน 
กกกกกกกก4.  มวีิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธ ี
++ 5.  ใชภาษาทีก่ระชับ  รัดกมุ  ถกูตอง 
กกกกกกกกจากลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมานั้น จะเห็นวา ลักษณะของโจทย
ปญหามีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนฉะนั้นครูผูสอนจะตองสราง
โจทยปญหาใหนาสนใจ  โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนใชภาษาที่ เขาใจ
งาย  ควรมีความยากงายเหมาะสมกับระดับความรูและพื้นฐานของนักเรียน  ถาจะใหดีครูควรให
นักเรียนชวยกันสรางโจทยปญหาขึ้นเอง  ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะแกปญหาที่  ตนเอง
สรางขึ้น 
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การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 1. องคประกอบที่มีสวนชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
กกกกกกกก อาดัม, เอลลิส,  และบีสัน  (Adams,  Ellis,  and  Beeson 1977,  อางถึงใน 
 สุนีย  เหมะประสิทธิ์ 2533: 26 ) กลาววา ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  จําเปนตองอาศัย
ปจจัยหรือความสามารถ 3 ดาน คือ 
  1.   ดานสติปญญา  การแกโจทยปญหาจําเปนตองใชความคิดในระดับสูง   
ดังนั้น  สติปญญาจึงเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งในการแกโจทยปญหาและเปนที่ยอมรับวา 
องคประกอบของสติปญญามีสวนสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา 
  2.   ดานการอาน  ความสามารถในการอานนับเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการ 
แกปญหา  มีนักเรียนจํานวนไมนอยที่มีความสามารถในการอาน  แตไมสามารถแกปญหาได  ทั้งนี้  
เพราะ   แบบแผนของการอานมีลักษณะหลากหลายประกอบกับการแกปญหานั้นจําเปนตอง
อาศัยการอานวิเคราะห  (Analytical  Reading)  อันจะนําไปสูการตัดสินใจวาควรทําอะไรและ
อยางไร 
  3.   ดานทักษะพื้นฐาน หลังจากที่วิเคราะหปญหาและตัดสินใจวาควรทําอะไร
และอยางไรบาง  เปนขั้นตอนของการคํานวณซึ่งนักเรียนตองมีทักษะพื้นฐานของการคํานวณ 
ในเรื่องการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ซึ่งนับวาเปนความสามารถที่คอนขางงายของการแกปญหา 
                      ปรีชา   เนาวเย็นผล  (2538: 35)  กลาวถึงองคประกอบที่สงผลตอการพัฒนา
ความสามารถในการ     แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้ 
  1.   ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา องคประกอบสําคัญที่สงผล
โดยตรงตอความสามารถ  คือ  ทักษะการอานและการฟง 

2. ทักษะในการแกโจทยปญหา นักเรียนไดฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอมี 
ประสบการณในการแกปญหาอยางหลากหลาย เมื่อพบปญหาใหมจะสามารถวางแผนเพื่อกําหนด
ยุทธวิธีในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
  3.   ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใหเหตุผล เปน
ความสามารถที่ตองไดรับการฝก  เพราะสงผลโดยตรงตอการแกปญหา 
  4. แรงขับในการแกปญหานักเรียนจะตองใชพลงัความคิดมาก  ซึง่ตองอาศัย   
แรงขับที่จะสรางพลังความคดิ  แรงขับนี้เกดิจากความสามารถดานจิตพิสัย 
  5.   ความยืดหยุนในการคิด ซึ่งเปนความสามารถในการปรับกระบวนการคิด       
แกปญหาโดยบูรณาการกับปจจัยตาง ๆ เชื่อมโยงเขากับสถานการณของปญหาใหมสรางเปน 
องคความรูที่สามารถใชเพื่อแกปญหาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  สวนองคประกอบอื่น  ๆ  ที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร   มีดังนี้ คือ 
    1. ระดับสติปญญา  มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหา  
นักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงจะมีความสามารถในการแกโจทยปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีระดับ
สติปญญาต่ํา 
                        2. การอบรมเลี้ยงดู นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นคิดและตัดสินใจดวยตนเองมีแนวโนมที่จะมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนที่มาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบปลอยปละ
ละเลย  และเขมงวดกวดขัน 
  3. วิธีการสอนของครู  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนตัวนักเรียน  เปดโอกาสให
นักเรียนคิดอยางเปนอิสระมีเหตุผลยอมจะสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาไดดีกวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบอกใหรู 
  จากองคประกอบที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
นั้นขึน้อยูกับองคประกอบทีสํ่าคัญ3 ประการ คือ ลักษณะและความสามารถของนกัเรียน  ลกัษณะ
ของโจทยปญหาคณิตศาสตรและการเรียนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในโรงเรียน ถา
นักเรียนมีความพรอมในการเขาใจโจทยปญหามีความสามารถในการอานการวิเคราะหการตีความ
และการคิดคํานวณ มีความรอบคอบในการแกโจทยปญหา จะทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาไดงาย
ข้ึน  ซึ่ง เร่ืองนี ้ บอสส  (Boss 1986 :122) กลาววา  มีรายงานการวิจยั  พบวา  นักเรยีนที่มีปญหา
ในการแกโจทยปญหาจะมพีัฒนาการทางสติปญญาต่ํา และความดอยทางความสามารถในการ
อาน  มีปญหาในดานการคิดคํานวณและในทางตรงขาม  ไซดัม  (Suydum 1989 :87) ไดให 
ขอสรุปวา  ผูที่แกโจทยปญหาไดดีจะมีสติปญญาสูง  มีความสามารถในการอาน  และการคิดตาม
เหตุผล  มีการกําหนดขอบเขตของปญหาไดดี  อีกทัง้มีทัศนคตทิี่ดีตอการแกโจทยปญหา  สวน
ลักษณะของโจทยปญหาและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีสวนสัมพนัธกับความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาของนกัเรยีน  ซึ่งถาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการแกโจทยปญหา 
ใชโจทยปญหาทีน่าสนใจ มีความยากงายเหมาะสมกบัระดับความสามารถของนกัเรียนใชภาษาที่
กระชับรัดกุมและเปนปญหาที่อยูใกลตัวนกัเรียนก็จะทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาได
ดีกวาการเรียนการสอนที่ไมเอื้ออํานวยตอการแกโจทยปญหา 
                          2. ขั้นตอนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได 
ข้ันตอนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความสามารถในการแก
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โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน นักการศึกษาจึงไดเสนอแนะขั้นตอนที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดังนี้ 
  โพลยา (Polya 1957 , อางถึงใน วราภรณ  กลอมใจ 2536 : 50-51)  ไดศึกษา
และเสนอกระบวนการในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไว 4 ข้ันตอน  คือ 
  1. การทาํความเขาใจกับคําถาม  และการสรางแรงจูงใจใหตองการแกปญหา  ใน
ข้ันตอนนี้ นักเรียนจะตองทราบวาอะไรในโจทยที่ทราบแลว อะไรที่ยงัไมทราบ โจทยกําหนดเงื่อนไข
อะไรมาใหบาง  รวมทัง้เกิดความตองการที่จะแสวงหาคาํตอบ 
  2. การเลือกวิธีการคิดแกโจทยปญหาจากประสบการณเดิม  โดยวิธีการคิดนั้น 
จะตองเปนวิธกีารคิดแกโจทยปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหาที่ตองการแกนี้ เพื่อนาํ         
วิธีการที่คลายคลึงกันมาแกโจทยปญหาทีต่องการ 
  3.  วางแผนจดัลําดับข้ันตอนในการแกโจทยปญหา 
  4.  ตรวจสอบคําตอบกับขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดในโจทย 
  จรูญ  จียโชค  (2531 : 17-19)  เสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหาไว 4 ข้ันตอน  
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับข้ันตอนการแกปญหาของโพลยาและยงัไดเสนอแนะกิจกรรมการสอน 
ในแงของการตั้งคําถาม ดงันี ้
  1.  ข้ันการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหา  ในขั้นตอนนี ้ นกัเรียนจะตองอานโจทย
และตอบคําถามของครูใหไดวา 

1.1. โจทยตองการทราบวาอะไร 
1.2. โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
1.3. ส่ิงที่ตองการหาคืออะไร 
1.4. สวนใดในโจทยที่เกี่ยวของสัมพนัธกนั 
1.5. สวนใดในโจทยไมเกีย่วของกับการหาคําตอบ 

   2.  ข้ันกําหนดทางเลือกที่ดีทีสุ่ดในการแกโจทยปญหาในขั้นตอนนีน้ักเรยีนระบุได 
2.1.โจทยนี้ตองทาํกี่ข้ันตอน 
2.2. จะตองทาํขั้นตอนใดกอน / ข้ันตอนใดหลัง 
2.3. วิธีทาํโจทยขอนี้คลายกบัที่เคยพบ / เคยทํามาแลวบางหรือไม 
2.4. โจทยขอนี้หาคําตอบไดกี่วิธ ี
2.5. วิธีใดเปนวิธีทีง่ายและคดิหาคําตอบไดเร็วที่สุด 
2.6. ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ 
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   3.  ข้ันการคิดคํานวณ  นักเรียนจะตองใชความสามารถในการคิด ในขั้นตอนนี้ 
คือ 

3.1. การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง 
3.2. การใชภาษาทีก่ะทัดรัดประกอบการแกโจทยปญหา 
3.3. ทักษะการคิดคํานวณ 

   4.  ข้ันการตรวจสอบคําตอบ  พฤตกิรรมที่นกัเรียนแสดงในขั้นตอนนี้  คอื 
4.1. ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ 
4.2. การปรับปรุงคําตอบใหสมบูรณ 

  ครูลิดและรัดนิค  (Krulik and  Rudnick 1982 : 43-44)  ไดเสนอแนะแผนผงั
ลําดับข้ันในการแกโจทยปญหา โดยสรุปมี 5 ข้ันตอน  ดงันี ้

1. การอานทาํความเขาใจโจทย 
2. การสํารวจเงื่อนไขและขอมูลในโจทยทีจ่ําเปนตอการแกปญหา 
3. การเลือกวิธีการมาใชในการแกโจทยปญหา 
4. การดําเนินการแกโจทยปญหา 
5. การตรวจสอบและนําวิธีการแกโจทยปญหาเพื่อนํามาใชตอไป 

  จากขั้นตอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนจึงพอสรุปไดวา 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ข้ันการวเิคราะหโจทยปญหา 
2. ข้ันการหาวิธีการแกโจทยปญหา 
3. ข้ันการดําเนนิการแกโจทยปญหา 
4. ข้ันการพิจารณาความเปนไปไดของคําตอบ 
5. ข้ันการตรวจสอบความถกูตองของคําตอบ 

กกกกกกกก3.  เทคนิคและกลวิธกีารสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ที่ควรนํามาใชในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหไดผลนั้นนอกจากจะสอนตามขั้นตอน 
ดังกลาวแลว ยังขึ้นอยูกับเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่สอดแทรกเขาไปดวย 
กกกกกกกก นอมศรี  เคท (2536 , อางถึงใน  วีระศักดิ์  เลิศโสภา  2544 : 31) ไดเสนอแนะ
เทคนิควิธีเกี่ยวกับการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรวาในการสอนนั้นครูควรคํานึงถึงหลัก  
8 ประการ ไดแก 
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  1. การวิเคราะหปญหา ครูควรสอนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาไดวาโจทย
ปญหาแตละขอนั้นกําหนดสิ่งใดบาง  และตองการทราบอะไรบาง  ส่ิงที่โจทยกําหนดใหนั้นมี
ความสัมพันธกันอยางไร 
  2. การเขียนประโยคสัญลักษณ เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาไดแลว  
ข้ันตอไปควรฝกใหนกัเรียนมคีวามสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ  ตัวอยางกิจกรรม  ที่
อาจใชในการสอนเขียนประโยคสัญลักษณ  เชน อานโจทยปญหาใหนกัเรียนฟง  แลวใหนกัเรยีน
เขียนประโยคสัญลักษณของโจทยแตละขอเขียนโจทยปญหาบนกระดานดํา หรือพมิพโจทยปญหา
แจกใหนกัเรียนแลวใหนักเรยีนเขียนแตละปญหาเปนประโยคสัญลักษณ 
  3. การใชส่ือการสอนเปนสิ่งจําเปนที่ครูควรใชประกอบในการสอนแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  เพราะสื่อจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิง่ที่เปนนามธรรมในโจทยปญหามากขึ้น  ส่ือการ
สอนอาจเปนของจริง  รูปภาพหรือแผนภูมกิ็ได  ส่ือเหลานี้เปนเครื่องชวยในการจนิตนาการและคิด
หาคําตอบ 
  4.  ความสามารถในการอานเนื่องจากโจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย 
ขอความและตัวเลขดังนั้นนักเรียนจําเปนตองมี ทักษะในการอานสามารถเขาใจความหมายของ 
คําศัพทตาง ๆ และสามารถตีความวาโจทยกําหนดสิ่งใดใหและตองการทราบอะไร  ซึ่งตางจาก
การอานทั่ว ๆ ไป  ดังนั้น  ถาครูไดเตรียมพรอมเร่ืองภาษา  โดยเฉพาะเรื่องการอานใหนักเรียน 
กอนที่จะสอนเรื่องโจทยปญหา  จะชวยใหนักเรียนเขาใจโจทยปญหาไดมากขึ้น 
  5.  ทักษะการคิดคํานวณ  ในการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตร  นอกจากนกัเรยีน
จะตองมีความสามารถในการอานโจทยแลวนักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการคํานวณคือ  
สามารถบวก ลบ คูณ หาร ไดอยางถูกตองแมนยําและรวดเร็ว  ครูควรหาวิธีที่นักเรียนใชแกปญหา
และการคํานวณถูกหรือผิด โดยการเปรียบเทียบคําตอบทีไดจากการประมาณคําตอบซึ่งควร
ใกลเคียงกัน 
  6. การประมาณคําตอบ  ครูควรสอนใหนักเรียนรูจักประมาณคําตอบในเรื่อง
โจทยปญหาคณิตศาสตรเพราะการประมาณคําตอบจะชวยทําใหนักเรียนทราบวาวิธีการที่นักเรยีน
ใชแกโจทยปญหาและการคํานวณถูกหรือผิดโดยเปรียบเทียบคําตอบทีไดจากการประมาณ 
คําตอบที่เปนจริง  ซึ่งควรใกลเคียงกัน 
  7. การใชวิธีการแกปญหาหลายวธิีครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดคิดหาวธิีแกปญหา
หลาย ๆ วิธ ี เพราะจะชวยใหนกัเรียนมีความคิดที่กวาง  ไมจํากัดวาจะตองใชวิธีเดียวตามที่ครูสอน  
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และหลังการสอนใหนักเรียนไดรูจักวิธีการแกปญหามีประโยชนในการหาคาํตอบ  เพราะโจทย
ปญหาเดียวกนัจะตองไดคําตอบเดียวกนั 
  8. การเลือกโจทยปญหา ในการเลือกโจทยปญหาไปสอนนกัเรียนครูควรพิจารณา
ถึงสิ่งตอไปนี ้

8.1 โจทยปญหามีความสําคัญทางคณิตศาสตร  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร 

8.2  สถานการณในโจทยปญหาควรเปนเรื่องที่สามารถใชเปนสื่อของจริงหรือ
ของจําลองประกอบการสอนได 

8.3  เนื้อเร่ืองในโจทยปญหาควรเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ  และเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน 

8.4  ภาษาที่ใชควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและไมควรใชถอยคํา
ฟุมเฟอย 
กกกกกกกกจากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการเรียนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นมี 
ข้ันตอนคลาย ๆ กันแตเทคนิควิธีที่ใชอาจแตกตางกัน  ซึ่งเทคนิควิธีการที่นักการศึกษาหลายทาน
เสนอแนะไวนั้นถาครูผูสอนนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม  ก็จะเปนปจจัยที่ทําใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการแกโจทยปญหา 
 

วิธสีอนแบบรวมมือกัน  
 

กกกกกกกกกการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative  Learning  Methods) เปนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนทํางานรวมกันในกลุมยอยที่ประกอบดวยนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน และไดรับความสนใจ  นํามาประยุกตใชในการศึกษา
ตั้งแตคริสตศักราช 1970  โดยมีความเชื่อวาวิธีการเรียนรูนี้จะชวยพัฒนาและแกปญหาหลาย ๆ 
ดานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสัมพันธภายในกลุม  การยอมรับความออนดอยทาง  วิชาการของเพื่อนและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  (Self – esteem)  นักเรียนจะใหความชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในการเรียน  เพื่อให
ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ ม บ ร ร ลุ 
จุดประสงค 
กกกกกกกกจอยหและเวลล  (Joyce and Weil 1986, อางถึงใน สุริยะ แสงสุทธิ 2541 : 57) ได
กลาววา เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิคที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญาและ
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ดานสังคมทั้งนี้  เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม  ยอมมีความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกบัผูอ่ืน ซึง่
สามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันนอกจากนี้เทคนิคการรวมมือกันเรียนรู 
ยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได 
โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกันเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือ ทั้งนี้ เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกัน 
ยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอน 
กกกกกกกกการเรียนรูแบบรวมมือ  มีหลกัที่ผูสอนจะตองคํานงึถงึอยู 3 ประการ 
กกกกกกกก 1. รางวัลหรือเปาหมายของกลุม ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตอง ตั้ง
รางวัลไวเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้นและพยายามปรับพฤติกรรม
ของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิ่งของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย ฯลฯ 
อยางไรก็ตาม ผูสอนควรชี้ใหผูเรียนเห็นวากลุมไมควรแขงขันกันเพื่อจุดประสงคจะตองการรางวัล
เพียงอยางเดียว 
กกกกกกกก 2.  ความรับผิดชอบของแตละบุคคล  ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุม มี
ผลตอรางวัล เพื่อเปาหมายของกลุมผูสอนจะตองพยายามใหผูเรียนทราบวา  ถึงแมจะเรียนเปน
กลุมแตในการวัดความกาวหนาของกลุมจะวัดจากความสามารถของแตบุคคล ทั้งนี้เพราะเมื่อ 
ผูสอนจะทําการวัดความกาวหนาของกลุมจะทําการวัดความสามารถของแตละบุคคลในกลุม  
แลวหาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม เพื่อเปนคะแนนของกลุม  ดังนั้น จึงนับไดวาความสําเร็จหรือความ 
กาวหนาของกลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถและความรับผิดชอบของแตละบุคคลเปนสําคัญ 
กกกกกกกก 3.  โอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จของกลุมเทาเทียมกัน ผูเรียนจะตอง
ตระหนักวา พวกเขาไดสรางกลุมของเขาขึ้นมาดวยกัน  มิใชเฉพาะผูใดผูหนึ่งเทานั้น  ดังนั้น ผูเรียน
จะตองปรับปรุงพฤติกรรมที่เขาจะเปนผลโดยตรงตอตนเอง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
ปานกลาง ต่ํา  จะสามารถทําไดดีข้ึน  เพื่อสงผลใหกลุมประสบความสําเร็จใหมากที่สุดและชวยกนั
สรางคุณคาใหกับกลุมตนได 
กกกกกกกกสลาวิน  (Slavin 1990  ,อางถึงใน สุริยะ  แสงสุทธิ  2541 : 52)  ไดใหขอคิดเห็นวา  
การเรียนดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันที่ถูกพัฒนาขึ้นนักเรียนจะเสนอความคิดภายในกลุม  
มีการทํางานรวมกัน ทําใหบรรลุเปาหมายและความสําเร็จของกลุมซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสมาชิกทุกคนภายในกลุมได  ภายใตแนวคิด 3 ประการ คือ 
\ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  56

 
  1.   การใหรางวัลในรูปของกลุม 
  2.  เปนการรวมกลุมของนักเรียน  ผูเรียนแตละคนภายในกลุมจะใหการชวยเหลือ
ซึ ่งกันและกัน   ในการเรียนแตละครั ้งตองมั ่นใจวาสมาชิกทุกคนในกลุ มเขาใจและทําได 
เปาหมายของกลุมจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละคนในกลุม 
  3. สมาชิกแตละคนมีโอกาสที่จะชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน 
นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหกลุมไดรับการยกยองและประสบผลสําเร็จ 
กกกกกกกกคารอล  (Carol 1992 ,อางถึงใน สุริยะ แสงสุทธิ 2541 : 58)  กลาววา การเรียนรู 
แบบรวมมือกันเปนรูปแบบการสอนอีกชนิดหนึ่งที่ครูผูสอนควรจะไดรูจากการศึกษางานวิจัยตางๆ 
พบวาการเรียนรูแบบรวมมือกันสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะทางสังคมใหดีข้ึน
และเปนรูปแบบการสอนที่นักเรียนชอบ 
กกกกกกกกสรุปไดวา  วิธีสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือกันหรือวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรวมกลุมกันทํางานสมาชิกในกลุมไดชวยเหลือกัน
นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหเกิดผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แนวคิดและความสาํคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
กกกกกกกกกการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (Cooperative  Learning)  เปนยุทธวิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยจัดใหนักเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยทั่วไปจะจัดกลุมละ  
4-5 คน แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา คละ
อยูในกลุมเดียวกัน  นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรวมกัน  มีการชวยเหลือในการ  
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และชวยกันคิดแลกเปลี่ยนความรู  จนทําใหกลุมประสบ 
ความสําเร็จ  การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอจะทําให 
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาทักษะการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนได นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยังมีนักการศึกษา 
อีกหลายคนไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือกันและใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
แบบรวมมือกัน  ดังนี้  สลาวิน  (Slavin ,Robert  E  1987  : 20-21)  เชื่อวาการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองกลาวคือ ผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนา
สติปญญาของตนเองอยางเต็มที่   พรอมกับเกิดความรู สึกที่ดีงามในทางสังคมและจาก
กระบวนการทํางาน ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 
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                                                               ผลสัมฤทธิ ์

ทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลดีข้ึน 

 
 

แผนภูมิที่ 2 การเรียนรูแบบรวมมือกนัทาํใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ, แนวการจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดี เกง มี
ความสุข (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพการศาสนา, 2542), 36. 
 
กกกกกกกกสลาวนิ  (Slavin 1987 : 8)  กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน คือการสอนรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งนกัเรียนทาํงานรวมกนัเปนกลุมเลก็ ๆ ตามปกติกลุมละ 4 คน และการจัดกลุมตองคํานงึถึง         
ความสามารถของนักเรียน เชน นักเรียนทีม่ีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน 
และความสามารถต่ํา 1 คน โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันทาํงาน รับผิดชอบและชวยเหลือ     
เกี่ยวกับการเรียนซึง่กนั 
กกกกกกกกจอหนสนัและจอหนสนั  (Johnson and Johnson 1989 : 235-237) กลาววา  
การเรียนรูแบบรวมมือกนัใชไดเปนอยางดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนการกระตุนให 
นักเรียนไดใชความคิดและเชื่อมโยงกับกระบวนการ สามารถที่จะประยุกตใชความรูไดอยาง 
คลองแคลว ซึง่มีเหตุผลดังนี ้
กกกกกกกก1. มโนคติและทักษะทางคณิตศาสตรสามารถเรียนไดดีในกระบวนการที่เปน พลวัตร  
(Dynamic  Process)  ที่ผูเรียนมีสวนรวม การเรียนคณิตศาสตรควรเปนลักษณะที่ผูเรียนเปน 
ผูกระทํากิจกรรมมากกวาคอยรับความรูจากครูผูสอน  การมีสวนรวมในการเรียนเปนการทาทาย
ทางสมองสําหรับนักเรียนที่อยากรูอยากเห็นจะชวยกระตุนใหมีการอภิปรายกับนักเรียนคนอื่น 

    การเรียนรู 
แบบรวมมือกนั 

ความภาคภูมใิจ 
ในตนเองเพิ่มข้ึน 
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กกก 2. การเรียนเปนกลุม ผูเรียนมีโอกาสสรางความรวมมือในการสื่อสารไดอยางมี 
ประสิทธิภาพการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จะทําใหนักเรียนไดวิเคราะห
ปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหารวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ  
กกก 3. การทํางานรวมกัน นักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร เปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูมโนคติ กระบวนการและยุทธวิธีทางคณิตศาสตร  
นอกจากนั้นนักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุม มีแนวโนมที่จะชอบในความคิดในการแกปญหาของ
คนอื่น ทําใหเกิดการเรียนรูในระดับสูงและตระหนักในคุณคาของตนเอง 
กกกกกกกกเดวิดสัน  (Davidson 1996 : 52)  กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือในกลุมยอยวา  
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับวิชาคณิตศาสตร  ในดานการแกโจทยปญหาการใช 
เหตุผล และการสรางความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  นอกจากนั้นการเรียนแบบรวมมือกันใน 
กลุมยอยยังสามารถนําไปใชในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอีกหลายอยาง เชน การ
อภิปราย การสืบสวน การ   คนพบ การฝกทักษะ การทบทวนบทเรียน การระดมพลังสมอง และ
การหารูปแบบทางคณิตศาสตร เปนตน 
กกกกกกกกอาทซทและนวิแมน  (Artz and Newman 1977 : 448-449)  ไดกลาวถงึการเรียนรู
แบบรวมมือกนัวา เปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ  ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึก
เสมอวา พวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสาํเร็จหรือลมเหลว  ดังนัน้ สมาชกิ 
ในกลุมตองชวยเหลือกนัในการแกปญหาการเรียนรูรวมกนัครูผูสอนมหีนาที่คอยใหความชวยเหลือ 
ชี้แนะแหลงขอมูลและจัดหาส่ืออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที ่
 กกกกกกกกดังนั้นจึงกลาวไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ให นักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
ชวยกันทํางานทีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน  สมาชิกมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทํางานอยางเต็มความสามารถ  มีการคิดรวมกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอกันและรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

ลักษณะสําคัญของการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 
 จอหนสันและจอหนสัน(Johnson and Johnson 1987 : 25-24 ,อางถึงใน  
ชีวพร  ตปนียากร 2538 : 10-11)  ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันไว ดังนี้ 
กกกกกกกก1.  สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานทีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  
โดยมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกัน  มีการแบงปนอุปกรณระหวางสมาชิกของกลุม 
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กกกกกกกก2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
กกกกกกกก3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองและตองานที่ไดรับมอบหมาย 
นั่นคือ  แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อการพัฒนางานของตนเอง  เพื่อนและของกลุม 
กกกกกกก4. สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุม  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ครูสอนทักษะ 
การทํางานกลุมและประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน  การจัดใหนักเรียนที่ขาดทักษะ 
การทํางานกลุมมาทํางานกลุมรวมกัน จะทําใหการเรียนไมประสบความสําเร็จ  
กกกกกกกกพรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533 : 35-36)  ไดอธิบายถงึความแตกตางระหวาง 
การเรียนรูแบบรวมมือกนัและการเรียนแบบกลุมเดิมไวดังนี ้
กกกกกกกก1.  การเรียนรูแบบรวมมือกัน สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกันสนใจ
ในการทํางานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุมสวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิก
กลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน 
กกกกกกกก2.  สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนํา  
ชมเชย เสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกแตละคน  
ไมรับผิดชอบการทํางานของตนเองเสมอไป บางครั้งก็ใสชื่อของตนเอง โดยที่ไมไดทํางาน 
กกกกกกกก3.  ในการเรียนรูแบบรวมมือนั้นสมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน แตใน การเรียน
เปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน 
กกกกกกกก4.  มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน ในขณะที่ 
ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมในการเรียนแบบเดิม 
กกกกกกกก5.  สมาชิกกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกัน ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการ
ทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม  
ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิกกลุมรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงานกันไป
ทําและเอาผลงานมารวมกัน 
กกกกกก 6.  จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบรวมมือกันนั้น  คือ  การใหสมาชิกทุกคนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม ในการ
เรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  จุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น 
กกกกกกก 7.  นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคม  (Social skills)  ที่จําเปนตองใชในขณะทํางาน
กลุม  แตทักษะเหลานั้นจะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
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กกกกก 8. บทบาทของครูในการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ครูจะเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 
สังเกตการทํางานของสมาชิกในกลุม ในขณะที่การเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไมสนใจนักเรียน 
ในขณะที่ทํางานกลุม 
กกกกกกกก9. ในการเรียนแบบรวมมือกัน ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุมเพื่อใหกลุม
ดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นครูไมสนใจวิธีการ 
ในการดําเนินงานภายในกลุมใหสมาชิกกลุมจัดการกันเอง 
กกกกกกกกจากลักษณะดังกลาว 9 ประการ สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือกนัมีความแตกตาง
จากการเรียนเปนกลุมแบบเดิม ทัง้ในดานตัวนักเรียน ตัวครู บทบาท และความรบัผิดชอบในการ
ทํางานของนักเรียนและครูอยางชัดเจน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรียบเทยีบการเรียนรูแบบรวมมือ กับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
 

กลุมการเรยีนรูแบบรวมมือ 
Cooperative Learning 

กลุมการเรยีนแบบเดิม 
Traditional Learning 

1. สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกนั 
2. สมาชิกแตละคนรับผิดชอบในงานของ

ตนเองและสมาชิกกลุม 
3. สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกนั 
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกนัเปนหัวหนา 
5. สมาชิกแบงความรับผิดชอบซึ่งกนัและ

กัน 
6. การประเมนิผลเนนวิธกีารและผลงาน 
7. ครูจัดการสอนทักษะทางสงัคม 
8. ครูสังเกตการณแนะนาํการทํางานกลุม 
9. ครูเนนวธิีการทํางานกลุม 

1. สมาชิกมีความรับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
2.สมาชิกแตละคนอาจจะไมรับผิดชอบงาน  
   ของตนเองและของสมาชิกกลุม 
3. สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน 
4. สมาชิกเลือกหัวหนา 
5. สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
6. การประเมนิผลเนนที่ผลงาน 
7. ทักษะทางสังคมถูกละเลยไมมีการสอน 
8. ครูละเลยไมสนใจการทาํงานกลุม 
9. วิธีการทํางานกลุมมนีอย 

ที่มา : พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร, “การเรียนแบบทาํงานรับผิดชอบรวมกัน,”สารพัฒนาหลักสูตร 10, 
95  (กุมภาพันธ 2533) :36. 
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องคประกอบของการเรียนแบบรวมมอืกัน 
กกกกกกกกการเรียนแบบรวมมือกันเปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย  ประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน  สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน  มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จอหนสันและจอหนสัน  (Johnson and 
Johnson 1989 : 105-107)  ไดสรุปองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันไว  
5 ประการ ดังนี้ 
  1.    การพึง่พาอาศัยกนัและกันทางบวก  (Positive Interdependence) 
         1.1    อธบิายงานที่ใหนักเรียนปฏิบตัิอยางชัดเจน 
         1.2    แจงจุดประสงคหรือเปาหมายของกลุม 
               1.3   นักเรียนตองเขาใจและยอมรับวา ความพยายามของตนใหผลดี 
ตอตนเองและตอสมาชิกกลุมทุกคนการยอมรับและพึ่งพาอาศัยทางบวกจะชวยสรางความผูกพัน
ในภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเองซึ่งเปนหัวใจของ 
การเรียนรูแบบรวมมือกัน 
  2. การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Individual and Group 
Accountability) 
  2.1  สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม  รวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงาน โดยไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
  2.2  สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม ตอง
สามารถวัดได  รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหทราบวาสมาชิก
คนใดตองการความชวยเหลือ การสนับสนุน การกระตุนเสริมแรงเปนพิเศษ  เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ  โดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น 
                   3.  การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคลและระหวาง
สมาชิกทุกคนในกลุม  เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกันอยางจริงจัง  ทุกคนตองสนับสนุน
ชวยเหลือกัน  เพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน  โดยแบงปน ส่ือ วัสดุอุปกรณ  
ชวยเหลือสนับสนุน  กระตุนและชมเชย  ในความพยายามของกันและกัน   การเรียนแบบรวมมือ
เปนระบบการใหการสนับสนุนกัน ทั้งทางดานวิชาการและดานบุคคล จะเห็นไดวากิจกรรมการ
เรียนรูรวมกัน การชวยเหลือ การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฏก็ตอเมื่อนักเรียนชวยเหลือกัน 
ดวยการยอมรับวิธีการแกปญหา วิธีปฏิบัติ  รวมอภิปราย  การระดมความรูที่ไดเรียนมาสอนหรือ
อธิบายเพื่อเสริมใหแกเพื่อนดวยการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
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   4.  การสอนทักษะทางสังคมทักษะในการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยและทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุมที่จําเปน  การเรียนแบบรวมมือกัน เปนกิจกรรมที่ซับซอนละเอียดมากกวาการเรียน
แบบแขงขัน หรือการเรียนดวยตนเอง เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระความรูดานวิชาการ 
(Task work)  เชนเดียวกับทักษะทางสังคม  การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม  (Team  work)   
ดังนั้น  สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรูเขาใจและมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมี 
ประสิทธิผล  การตัดสินใจ การสรางความเชื่อถือ  การสื่อความหมาย  การจัดการแกไขขอขัดแยง
ภายในกลุม  และการจูงใจใหปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองสอนทักษะการทํางาน
เปนกลุมหรือเปนทีม ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง   เชนเดียวกับการใหความรูและทักษะ
ทางวิชาการตาง ๆ เพราะการรวมมือกับการขัดแยง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
  5. กระบวนการกลุม  (Group Processing)  การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการ  
กลุมเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมมือกันกระบวนการจะ
ปรากฏเมื่อสมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายโดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  ดังนั้นกลุมจะตองอธิบายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไร
ที่ชวยและไมชวยใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตัดสินใจวาพฤติกรรมใด 
ในกลุมที่ควรปฏิบัติตอไป  พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง  กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่อง
เปนผลมาจากการวิเคราะหอยางละเอียดวาสมาชิกกลุมปฏิบัติงานรวมกันอยางไรและประสิทธิภาพ
กลุมจะพัฒนายิ่งขึ้นอยางไร 
 กกกกกกกกองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกันดังกลาวไมเพียงแตเปนคุณลักษณะของ
การเรียนรูแบบรวมมือที่มีคุณภาพแตยังเปนวินัยขอควรปฏิบัติปฏิบัติอยางจริงจังในการสรางสรรค
เงื่อนไขสําหรับการเรียนการสอนแบบรวมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กกกกก นอกจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมาแลวขางตนยังมี 
สวนประกอบของกระบวนการเรียนเพื่อใหเกิดความรวมมือ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 
 1. การจัดนักเรียนเขากลุม การจัดนักเรียนเขากลุมยอยทําไดหลายวิธี เชน การจัดกลุม
แบบสุม  การจัดกลุมตามความสนใจ คือ นักเรียนที่สนใจศึกษาหัวขอเดียวกันมาทํางานรวมกัน 
หรือ จัดกลุมแบบคละความสามารถ  วิธีจัดกลุมแบบนี้เปนวิธีที่นักวิจัยและนักการศกึษานยิมใชกนั
มาก  ซึ่งประกอบดวยสมาชิกจํานวน 4-6 คน  เมื่อจัดนักเรียนเขากลุมแลวควรใหนักเรียนไดทาํงาน
รวมกันเปนเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห จึงเปลี่ยนกลุมใหม เพราะคอนขางแนใจวานักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรูรวมกันการจัดกลุมแบบคละความสามารถประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถ
สูง 1 คน  ความสามารถปานกลาง 2 คน และความสามารถต่ํา 1 คน  โดยในกลุม 4 คนนี้ควร
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จะตองมีการกระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ การจัดกลุมแบบนี้เปนที่นิยมเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้  
1) เปดโอกาสใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม(Peer Tutoring) ไดเต็มที่  
2)  สงเสริมใหเกิดความรูสึกและเขาใจที่ดีตอกันระหวางสมาชิกที่มีเพศหรือเชื้อชาติตางกนั  3) งาย
ตอการสรางบรรยากาศใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมและกลุมเปน 
สวนหนึ่งของกลุมทั้งชั้น  การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นในกลุม  ความรูสึกพึ่งพากันจะ
เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนทุกคนมีหนาที่และตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทําอะไรบางในการเรียนครั้ง
นั้น ๆ อีกทั้งยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนสมาชิก และรับรูวาทุกคนเทาเทียมกัน
ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุมดังนั้นสมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
ต อ ห น า ที่ 
ที่ไดรับมอบหมาย  การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นได ข้ึนอยูกับส่ิงตอไปนี้ 
  1.1    เปาหมาย ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกัน 
การพึ่งพากันทางบวกยอมเกิดข้ึนไดงายกลยุทธในการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกันเพื่อไปสู
ความสําเร็จรวมกัน เชน การแจกเอกสาร แบบฝกปฏิบัติ หรือส่ือการเรียนอื่น ๆ ใหกลุมละ 1 ชุด
เทานั้น เพื่อใหเกิดการวางแผนการใชเครื่องมือ การใชส่ือการเรียนรวมกันโดยใหสงผลงานเปนงาน
กลุม ๆ ละ 1 ชิ้น หรือใหนักเรียนในกลุมศึกษาเอกสารที่ไดรับและตรวจสอบกันและวาทุกคนมี
ความเขาใจเนื้อหาเหมือนกัน 
  1.2    โครงสรางของการทํากิจกรรม โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมายงาน
ที่ตองทํารวมกันภายในกลุม  หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุม  นําเสนอผลงานของกลุมตอ 
ชั้นเรียน หรือมีการแบงงานระหวางสมาชิก  ซึ่งตองนําชิ้นงานแตละสวนมารวมกัน  เพื่อทําใหเปน
ผลงานของกลุมที่สมบูรณ 
กกกกกกกก          โครงสรางของรางวัลการใหรางวัลหรือคะแนนจะอยูในรูปของคะแนนกลุม
การกําหนดคะแนนกลุมทําไดหลายวิธี เชน 
  1.2.1   การนําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม 
  1.2.2   การนับจํานวนสมาชิกที่คะแนนถึงเกณฑ ใชผลรวมของจํานวน
สมาชิกเปนคะแนนกลุม 
  1.2.3   การสุมเลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม 
  1.2.4   การใชคะแนนของสมาชิกที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม 
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  นอกจากนี้อาจใชระบบการใหคะแนนรวม  (Joint Reward)  เชน ถา
สมาชิกทุกคนของกลุมใดไดคะแนน คิดเปนรอยละ 90 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม  สมาชิกของกลุมนัน้
จะไดคะแนนพิเศษ  (Bonus Point)  อีกคนละ 5 คะแนน 
  1.3    บทบาทสมาชิก  สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  1.3.1 ผูตรวจสอบ (Checker) เชน ตรวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่ 
สอดคลองกัน 
  1.3.2  ผูสนบัสนุน (Encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม ความ
คิดเห็น ความชวยเหลือกนั เปนตน 
  1.3.3  ผูจดบันทกึ (Recorder)  เชน บันทกึความคิดเห็น การตัดสินใจ  
การดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ 
  1.3.4  ผูติดตามการทํางาน  (Taskmaster) เชน กระตุนใหทุกคนในกลุม
เอาใจใสกับการทํางานใหเสร็จทันเวลา 
  1.3.5  ผูรักษากติกาของกลุม  (Gatekeeper)  เชน การปฏิบัติหนาทีท่ีไ่ดรับ
มอบหมายอยางเต็มใจ ไมผลักภาระใหเพือ่น 
  1.3.6  ผูรายงาน (Reporter)  แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอ่ืนนาํเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 
 2.  การใหความรูเกี่ยวกับทักษะทางสังคม ถานักเรียนไมมีทักษะทางสังคมเปนการ
ยากที่กลุมการเรียนรูแบบรวมมือกันจะประสบความสําเร็จครูอาจตองสอนทักษะทางสังคมที่ 
จําเปนในการทํางานรวมกันใหแกนักเรียนและเตือนใหนักเรียนใชทักษะดังกลาว เชน ความเปน 
ผูนําการตัดสินใจ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร และทักษะการจัดการ ทักษะทางสังคมที่
เปนพื้นฐานในการทํางานกลุม ดังนี้ 
  2.1  ทักษะการจัดกลุม (Forming Skills)  นักเรียนตองมีทกัษะในการจัดกลุม
อยางรวดเร็ว  ไมสงเสยีงรบกวนผูอ่ืน  นัง่ทํางานในกลุมของตน ซกัถามและอธิบายใหไดยินเฉพาะ
ภายในกลุม  ผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตาง ๆ เชน ผูบันทกึ ผูสนับสนุน ผูตรวจสอบ ผูรายงาน  
ยอมรับและใหความสาํคัญแกสมาชิกทกุคนเทาเทียมกัน 
  2.2     ทักษะการปฏิบัติงานกลุม (Functioning Skills)  เปนทักษะในการทํางาน
รวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุมซ่ึงเปนทักษะ 
เกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 
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  2.2.1  การแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงความคิดเห็น การอธิบายและ
การใชอุปกรณรวมกัน 
  2.2.2    การถามคําถามเพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง ตอบคําถาม  
อภิปราย และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคน  มิใชฟงแตความคิดเห็นของคนเกงเทานั้น 
  2.2.3    โตเถียงดวยเหตุผล  ไมมีอคติตอตัวบุคคล  ใชคําพูดทีสุ่ภาพและ
ไมทําตัวเปนเผด็จการ 
  2.2.4    สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานกลุมมีอารมณขันและรักษาน้ําใจ
ซึ่งกันและกัน 
  2.3  ทักษะในการสรุปความคิดเห็น (Formulation Skills) เปนทักษะที่    จําเปน
ในการพัฒนาการเรียนรู ใหคิดตามลําดับข้ันอยางมีเหตุผล ไดแก 
  2.3.1    การสรุปความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงดวยการพูดปากเปลา โดย 
ไมตองดูจากการบันทึก 

2.3.2    การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม  โดยการแกไข   
ปรับปรุงขอคิดเห็นที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก  เพิ่มเติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป  สํารวจ
และแสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นที่ยังไมเขาใจ  หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น 
  2.3.3    สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบผลงานและคําตอบของกลุมกอน
นําสงครูและสมาชิกทุกคนมีมติเปนเอกฉันท  ยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง 
 กกกกกกกกจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกันจะเห็นไดวา  กิจกรรมการเรียนรู 
แบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในดานทักษะทางสังคมการทํางาน 
รวมกับผูอ่ืน การยอมรับซ่ึงกันและกัน และการสื่อความหมาย 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
กกกกกกกกในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีแบบรวมมือกันนั้นจะตองเตรียมความพรอมของ 
ผูเรียน  ทั้งในบทบาทหนาที่  บทบาทสมาชิกแตละคน รวมถึงการปฏิบัติเพื่อใหกลุมบรรลเุปาหมาย 
ซึ่งครูจําเปนตองดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
กกกกกกกกเปรมจิตต  ขจรภัยลาเซน  (2536 : 8 - 9)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยทัว่ไป ดังนี ้
 1.  ข้ันเตรียม มีดังนี้  ครูสอนทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือกันจัดกลุมนักเรียน  บอก
วัตถุประสงคของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 
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 2. ข้ันสอนครู สอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีการสอนที่เหมาะสมแลวใหงาน 
 3.  ข้ันทํางานกลุม  นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย  แตละคนมีบทบาทหนาที่ของ
ตน  ชวยกันแกปญหาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดู
คําเฉลยหรือรอคําเฉลยจากครู 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
  4.1  ตรวจผลงาน ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อในผลงานที่สง ครูอาจ
ประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมข้ึนมา  แลวถามสมาชิกกลุมคนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น  
และถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบของเขาที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกันภายในกลุม 
  4.2  ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล โดยไมมีการชวยเหลือกัน และเมื่อครู 
ตรวจผลการสอบแลวจะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบและถือวาเปนคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในกลุมดวย 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม  ครูและนักเรียนชวยกันสรุป 
บทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม  โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน  และวิธีการทํางาน
ของนักเรียน  รวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานกลุมดวย  ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของ
ตนเองทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม 
กกกกกกกกจอหนสนัและจอหนสนั  (Johnson and Johnson 1991 : 101-102)  ไดกลาวถึง 
ข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือกันไว  ดงันี ้
 1.  ข้ันเตรียม  ประกอบดวยครูเปนที่ปรึกษา  ใหคําแนะนําถึงบทบาทของนักเรียน  
การแบงกลุมการเรียน แจงวัตถุประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน และละคาบและฝกฝน
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 
 2.  ข้ันสอน ครูจะทําการสอนในรูปแบบกิจกรรมการสอนที่ประกอบดวยการนําเขาสู
บทเรียน  แนะนําเนื้อหา  แนะนําแหลงขอมูล  และมอบหมายงานใหนักเรียนในแตละกลุม 
 3.  ข้ันทํากิจกรรมกลุม  นักเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรมกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย  และจะชวยเหลือกัน ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบเปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถวนหรือไม  ผลการปฏิบัติเปนอยางไร  เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล  
ตอจากนั้นเปนการทดสอบ 
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 5. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกัน สรุป 
บทเรียน  ถามีส่ิงที่ผูเรียนไมเขาใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติม และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม 
หาจุดเดนและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข 
         เปรมจิตต  ขจรภัยลาเซน  (2536 : 4)  ไดเสนอวิธกีารวัดผลของกจิกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ  ซึ่งเปนแบบองิเกณฑ ดงันี ้
 1.  ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ  (Bonus)  ถาทุกคนในกลุมทํางานได
ตามเกณฑที่ครูกําหนดไว 
 2.  ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) โดยคิดเกณฑคะแนน ต่ําสุด 
 3.  ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ  (Bonus)  ซึ่งเปนคะแนนความกาวหนา 
 4.  ใหคะแนนเทากนัสาํหรับคนในกลุมทัง้หมด 
 5.  เลือกงานคนใดคนหนึ่งในกลุมตรวจแลวใหคะแนน 
 6.  ตรวจผลงานในกลุมแลวหาคะแนนเฉลีย่บวกกับคะแนนการทาํงานรวมกัน 

 
กระบวนการกลุม 

 
กกกกกกกกกระบวนการกลุม  เปนการศึกษาเกี่ยวกับกลุมคนเพื่อนําความรูไปใชในการ 
ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน  การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการกลุมมีหลักการ  
แนวคิด  ทฤษฎี  ดังนี้  (กรมวิชาการ  2542  :  6-8)   
 

หลักการแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุม 
กกกกกกกกแนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการกลุม  ก็คือแนวคิดในทฤษฎีสนามของเคริท  เลวิน  
ที่กลาวถงึแนวคิดพื้นฐานของการเรียนแบบกระบวนการกลุมดังนี ้

1.   พฤตกิรรมของบุคคลเปนผลมาจากความสัมพนัธของสมาชกิในกลุม 
2   โครงสรางของกลุมจะเกิดการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางและจะมี

ลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุม 
3.  การรวมกลุมจะเกิดปฏสัิมพันธระหวางสมาชิกในกลุมในดานการกระทาํ   (Action) 

ความรูสึก  (Feeling)  และความคิด  (Thinking)  
4.  สมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากันและจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัย

ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งจะทําการปฏิบัติงานลุลวงไปตามเปาหมายของกลุม 
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หลักการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 
กกกกกกกก1.  การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากแหลงความรูทีห่ลากหลาย  การจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนโดยกระบวนการกลุม  จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพของแตละคนทัง้ 
ในดานความคิด  การกระทาํและความรูสึกมาแลกเปลีย่นความคิดและประสบการณซึ่งกนัและกนั   
ยอมทาํใหผูมโีอกาสเรียนรูจากแหลงการเรียนรูหลาย  ๆ  แหลง  อันจะนําไปสูการปรับหรือเปลี่ยน 
เจตคติ  และพฤติกรรมของผูเรียนไดมากขึน้ 
กกกกกกกก2.  การเรียนรูจะเปนกระบวนการที่สรางสรรคบรรยากาศ  การทํางานกลุมทีใ่หผูเรียนมี
อิสระในการแสดงความรูสึกนึกคิด  มีบทบาทในการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองโดยมี    
สวนรวม  ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีชีวิตชีวา   และชวย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 
กกกกกกกก3.  การเรียนรูเปนเปนกระบวนการที่ผูเรียนคนพบตนเอง  การเรียนรูดวยกิจกรรมดวย      
ตนเองจะชวยใหผูเรียนไดคนพบความรู  ความรูสึกเกิดขึ้นดวยตนเอง  จะชวยใหผูเรียนมีโอกาส
เรียนรูเนื้อหาวิชา  หรือสาระจากการมีในกิจกรรม  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง  
จดจําไดดี  อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได  รวมทั้งสามารถนําไปสู
การนําไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกดานของผูเรียน 
กกกกกกกก4.  การเรียนรูกระบวนการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือที่จําเปนในการ 
แสวงหาความรูที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดาน  ดังนั้นถาผูเรียนไดเรียนรูอยางมีระบบ
และมีข้ันตอนจะชวยใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความ รูหรือตอบคําถามที่
ตองการรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกก 
หลักการในการทํางานกลุม 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542  :  3-4) นําเสนอหลกัการ
ทางทฤษฎี  และหลักการปฏิบัติการฝกใหผูเรียนมีทกัษะในการทาํงานเปนกลุมไววาการจะพัฒนา
ใหผูเรียนทําสิง่ตาง ๆ ไดโดยมีความเขาใจอยางแทจริงและเกิดเปนทกัษะผูเรียนจําเปนตอง 
กกกกกกกก1.  เห็นความสาํคัญ  และเหน็คุณคาของสิ่งที่จะทํา 
กกกกกกกก2.  มีความรูและเขาใจวาจะทาํอะไร 
ดดดดด 3.  ไดฝกทําสิง่นัน้อยางตอเนื่องแลวเกิดความชาํนาญ 
ดดดด ดังนั้นการที่จะชวยใหผู เ รียนเกิดทักษะการทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพไดนั้น
จําเปนตองชวยปลูกฝงใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทํางานกลุม  สอนใหผูเรียนมีความรูความ
เ ข า ใ จ ที่ 
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ถูกตองหรือเหมาะสมในเรื่องการดําเนินการกลุม  และฝกใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตามที่รูและ 
เขาใจอยางตอเนื่องจนเกิดเปนทักษะที่ชํานาญ 
 
หลักการทางดานปฏิบัติ    
กกกกกกกกหลักการทางดานปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดพฒันาทักษะการทํางานกลุมดังนี ้
กกกกกกกก1.  การฝกทักษะการทํางานกลุมควรมีลักษณะที่สามารถบูรณาการเขากับการเรียน
การสอน  ปกติใหไดมากที่สุด  เพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาสและเวลาที่จะฝกไดมาก  เนื่องจากการ
พัฒนาทักษะนั้นจําเปนตองอาศัยการฝกฝนบอย  ๆ  เปนระยะเวลาตอเนื่องกันใหเกิดความ
ชํานาญ   
กกกก 2.  เนื้อหาสาระและวิธีการในการฝกฝนทักษะการทํางานกลุมแกผูเรียนควรสามารถ
สนองความแตกตางของผูเรียน  เนื่องจากผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางานกลุมแตกตางกัน  
เนื้อหาและวิธีการในการฝกทักษะการทํางานกลุมที่เหมาะสมนั้น  จึงควรมีลักษณะยืดหยุน  
สามารถ  สนองความแตกตางเหลานั้นได 
กกกก 3.  การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียน  ควรมีการจัดองคประกอบตาง  ๆ  อยาง
เปนระบบเนื่องจากการทํางานอยางเปนระบบมีสวนชวยใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 
 4.  การฝกทักษะการทํางานกลุม  ควรมีลักษณะที่ เ อ้ืออํานวยใหความสะดวก 
ในการนําไปใชเนื่องจากผูสอนโดยทั่วไปมีภาระหนักอยูแลว  หากการฝกทักษะดังกลาวมีความ 
ยุงยากมากจะทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ 
กกกกกกกก5.  การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียนในแตละชั้นเรียนควรมีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง  กลาวคือผูสอนสามารถนําไปใชสอนและฝกทักษะในแตละชั้นโดยไมจําเปนตองขึ้นอยู
กับการเรียนการสอนในชั้นอื่น  ๆ  เพื่อใหผูสอนใชการสอนเพื่อฝกทักษะการทํางานกลุมตาม 
ความพรอมของตน 
กกกกกกกก6.  การฝกทักษะการทํางานกลุมใหกับผูเรียนควรมีลักษณะที่ยืดหยุนตอการนําไปใช     
กลาวคือ  ครูสามารถนําไปใชไดหลาย  ๆ  ลักษณะตามสภาพการณที่เอื้ออํานวย  ซึ่งจะชวยใหการ
นําไปใชเปนไปอยางกวางขวางขึ้น 
กกกกกกก 7. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเ รียนควรมีการจัดระบบการนําไปใชให 
เหมาะสมเพื่อชวยใหการใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขนาดของกลุม 
 กกกกกกกกการจัดกระบวนการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมจะเนนการจัดประสบการณการ
เรียนรูโดยใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตน  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและรวมมือกัน 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณภายในกลุม  ดังนั้นการจัดขนาดของกลุมจะมีจํานวนสมาชิก
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  เนื้อหาวิชาและความยากงายของ
งานที่มอบหมาย  โดยทั่วไปกลุมที่ใชในการเรียนการสอนจะมีสมาชิกประมาณ  5-8  คน  และถา
เปนกลุมขนาดใหญจะมีสมาชิกประมาณ  12-15  คน 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
กกกกกกกกพฤติกรรมการทํางานกลุม  (Group  Working  Behaviors)  หมายถึง  การแสดงออก
ดวยคําพูดและการปฏิบัติ  เพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด  ซึ่งในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเรียนรูนั้น  สมาชิกกลุมทุกคนตองยอมรับวาผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุก
คร้ังนั้นเปนผลงานของทุกคน  ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุมทุกคน 
ในกลุม  จึงตองมีสวนรวมในการคิด  ปฏิบัติ  ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  รวมเสนอและปฏิบัติ
ดวยความเต็มใจ  ดังนั้นในการเรียนรูแบบรวมมือนั้นครูตองคอยติดตาม  ดูแลการปฏิบัติงานของ
กลุมโดยตลอดเวลา  คอยชวยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  และกระตุนเสริมกําลังใจให 
ทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ครูจะตองใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย  เชน 
กกกกกกกก1.  การแสดงความคิดเหน็  เชน  การถาม – ตอบ  แสดงความเหน็และขอเสนอแนะ  
กกกกกกกก2.  การใหกําลังใจเพื่อน  เชน  การพูดสนับสนุนความคิดเห็นของการตอบของเพื่อน  
การชมการพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบ  แสดงความคิดเห็น 
กกกกกกกก3.  การรับฟงความคิดเหน็  ตั้งใจฟง  พยักหนารับ  ตอบสนองและสนับสนุน 
กกกกกกกก4.  การรวมมอืกบักลุมรวมแสดงความคิดเหน็รวมปฏิบัต ิ ตองคอยชวยเหลือกนัและกนั 
กกกกกกกก5.  การตั้งใจในการทํางานกลุม  สังเกตการณเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย   
การรวมมือกันหาคําตอบ  และการรวมอภิปรายกับเพื่อน  เปนตน (วัชรา  เลาเรียนดี   2547 : 13) 
 
ทักษะทีจ่ําเปนในการทํางานกลุม  
กกกกกกกกจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี  
2547: 30) ไดสรุปทักษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกันดังนี้   
กกกกกกกก 
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 1. การสรางความคุนเคยและไววางใจยอมรับกันและกนั 
กกกกกกกก2. การพูดจาสื่อสาร  ส่ือความหมายตอกันชดัเจน  ถูกตอง  ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
กกกกกกกก3. การชวยเหลือพึ่งพา  สนับสนุนใหกาํลังใจกันดวยการยกยองชมเชยใหกําลังใจ 
กกกกกกกก4. การใชความสามารถในการหาขอยุติ  เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุมและหา
ขอสรุป 
 ดังนั้นครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยคอยติดตาม   
ดแูล ชวยเหลือ  คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา  เพื่อใหทุกคน
ไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัยและควรมีการ
ประเมินผลทักษะการทํางานกลุมดวย 
 
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม 
กกกกกกกกในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  นอกจากจะมุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกคนแลวจะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและกระบวนการกลุม 
ดวยการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้น  ครูจะตองชวยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่   
ของแตละคนอยางถูกตองครบถวน  โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน  การมีสวนรวมของ
สมาชิกและการแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม  ดังนั้นควรประเมินการเรียนรูลักษณะ
ทางสังคมดวยวิธีการดังนี้ 
กกกกกกกก1. การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมทั้งนอกเวลาและในเวลาปฏิบัติงานกลุม  
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  บทบาทสมาชิก  วิธีการทํางานกลุม  การจัดตั้งสมาชิกกลุม  
เปนตน 

กกกกกกกก2. การสอบถาม  ซักถาม  ครูที่เกี่ยวของจะตองรูเขาใจพฤติกรรมการสอนในขณะสอน
และในขณะที่ครูไมสามารถสังเกตการณทํางานกลุมตลอดเวลา 
กกกกกกกก3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินผลการทํางานของกลุม  ซึ่งควรจะเปนการ
ประเมินทั้งดานเนื้อหาและการรวมมือกัน  การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน 
กกกกกกกก4. การประเมินดานผลงาน  ในการตรวจผลงานของแตละคนจากการปฏิบัติงานกลุม
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน  เชน  สมุดจดงาน  การรายงานกลุม  และชิ้นงานจากการปฏิบัติงาน
จริง 
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กกกกกกกกจะเห็นไดวา  การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมพื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกภายใน
กลุมเปนสําคัญ  ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง (วัชรา  เลาเรียนดี 2547 : 29-31) 
 

เทคนิคทีมเกมแขงขนั  TGT   
 

กกกกกกกกเทคนิคทีมเกมแขงขัน หรือ TGT  (Teams  Games  -  Tournament) 
 มีการจัดการเรียนรูตามลําดับข้ันเชนเดียวกันกับเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบ STAD (Student 
Teams – Achievement Division)กลาวคือ ครูตองดําเนินการสอนในสาระความรูหรือทักษะ 
ตาง ๆ ใหนักเรียนทั้งชั้นกอนจนแนใจวานักเรียนทุกคนรูและเขาใจในสาระความรูนั้นหรือรูและ 
เขาใจแนวทางการปฏิบัติพอสมควรกอนแลวจึงจัดกลุมใหนักเรียนรวมมือกันเรียนรูตามใบงาน  
หรือใบกิจกรรมที่เตรียมไวลวงหนาในแตละหนวยการเรียนรู  หรือแตละชั่วโมงสอน โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนในกลุมไดรวมมือกันศึกษา และทําแบบฝกหัด คนเกงคอยชวยเหลือ 
แนะนําอธิบายใหเพื่อนสมาชิกที่เรียนดอยกวาภายในกลุมสมาชิกที่เรียน    ออนกวาจะตองยอมรับ
รวมทั้งพยายามถาม-ตอบรวมเรียนรูและฝกปฏิบัติจนรูและเขาใจในสาระเหลานั้นอยางแทจริง   
ที่สําคัญสมาชิกกลุมทุกคนตองรู  ยอมรับวาผลงานและผลการเรียนรูจากการทดสอบคือผลงานที่
ทุกคนมีสวนรับผิดชอบ และเปนผลงานหรือผลการปฏิบัติของกลุม  สําหรับเทคนิคทีมเกมแขงขัน 
TGT นั้น ในขั้นของการทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลของเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบ STAD 
ครูจะตองจัดกลุมนักเรียนใหม  ดังแผนผังตัวอยางเทคนิค TGT โดยที่นักเรียนจะไมทําแบบทดสอบ
เปนรายบุคคลแตจะแขงขันกันตอบคําถามที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียนแทน  โดยที่ครูจะตองเตรียม
คําถามใหนักเรียนตอบ  โดยอาจจะสรางขอคําถามใหมี 3 ระดับ  คือ  คําถามสําหรับเด็กเรียนเกง  
เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนออน เปนตน  หรืออาจจะเปนขอคําถาม  คละกันทั้งยาก-งาย   
ใหแตละกลุมตอบคําถามเหลานั้น  คําถามเหมือนกันก็ได  โดยใหเหมาะสมกับระดับความพรอม
ของนักเรียนพรอมกับกําหนดเวลาในการทําแบบฝกหัดเพื่อการ  แขงขันแตละครั้งก็ไดการแขงขัน
โดยปกติไมจําเปนตองแขงขันทุกคาบเรียน อาจจะแขงขันเมื่อรวมมือกันเรียนรูจบแตละหนวย 
การเรียน  ซึ่งอาจจะตองใชเวลาเรียนมากกวา 2 คร้ัง ภายหลังจากการสอนของครู  และการรวมมอื
กันเรียนรูและฝกปฏิบัติแลว  การแขงขันกันระหวางทีม โดยแตละทีมตองตอบคําถามที่กําหนด  
มีการตรวจใหคะแนน ผูที่ไดคะแนนสูงสุดแตละทีม แขงขันจะรวมกลุมกันใหม  คนไดคะแนน 
รองลงมาอยูโตะเดิม คนที่ไดคะแนนต่ําสุดตองเปลี่ยนทีมแขงขัน  นักเรียนแตละกลุมอาจตองมี 
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การยายทีมเพื่อแขงขันจนกวาจะทําคะแนนไดในระดับที่กําหนดสําหรับการใหรางวัลกลุมใชวิธี
เดียวกับเทคนิค  STAD  โดยคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมที่สูงที่สุด คือ กลุมที่ไดรางวัล 
 

การจัดกลุมนกัเรียนเพื่อการแขงขัน (4 กลุม จากกลุมเดิม 3 กลุม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
แผนภูมิที่  3  เทคนิคทมีเกมแขงขัน  (TGT)  
ที่มา : วัชรา  เลาเรียนดี , เทคนิคและยุทธวิธีพฒันาทกัษะการคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร,  2547)  ,115.  
กกกก กกกกกกกกวิธีการแขงขันตามวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TGT ตามรูปแบบที่แทจริง 
อาจจะยุงยากซับซอน  สําหรับครูที่ไมคุนเคยกับเทคนิคนี้โดยเฉพาะ  ดังนั้นควรจัดการแขงขันกัน
ระหวางกลุมที่ควรเหมาะสมตามความพรอมของนักเรียนและความพรอมของครูแตทั้งนี้ตอง 
มุงเนนการรวมมือกันเรียนรูของนักเรียน ความรับผิดชอบดวยตนเองและตอกลุมที่สําคัญ ผลงาน
หรือผลการเรียนรูทุกครั้งเปนงานกลุม  ซึ่งจะเปนผลจากการพัฒนาการเรียนรูของแตละคน 
เปนหลัก (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 115-116) 
กกกกกกกกรูปแบบการรวมมือแบบ  TGT  มีองคประกอบ 3 ประการ  (Allen and others  
1970 : 319-326 ,อางถึงใน เกษม วิจิโน 2535 : 15-17) คือ 

กลุม  ก 
เกง ปานกลาง ออน 

เกงจากกลุม ก, ข, ค 

ปานกลางจากกลุม ก, ข, ค 

ปานกลางจากกลุม ก, ข, ค 

ออนจากกลุม ก, ข, ค 

ทีม A ทีม B ทีม C ทีม D 
ทีมใหมเพื่อเขา
แขงขันตอบ
ปญหา 

กลุม  ข 
เกง ปานกลาง ออน 

กลุม  ค 
เกง ปานกลาง ออน 
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กกกกกกกกทีม (Teams)  แบงนักเรียนออกเปน 4-5 ทีม  แตละทีมจะมีผูมีผลสัมฤทธิ์สูงคนหนึ่ง  
ปานกลาง 2 คน  และต่ํา 1 คน  อยางไรก็ดีแตละทีมตองประมาณวามีความสามารถทางการเรียน
พอ ๆ กัน  ตลอดชวงของการใช TGT  สมาชิกจะสังกัดทีมอยางถาวร  แตละทีมจะไดรับการฝกฝน
ที่เหมือนกันหรือตางกัน  และในทีมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทบทวนสิ่งที่ครูสอน 
กกกกกกกกเกม  (Games)  เกมที่ใชเปนการฝกทักษะ  ซึ่งเนนที่เนื้อหาหลักสูตร  นักเรียนจะได
ตอบปญหาเกมบนบัตร(Card)หรือเอกสาร(Sheet)ที่มีแตละทักษะ ซึ่งเนนเฉพาะกฎเกณฑ   
พื้นฐานสําคัญ คือ  การแขงขันกัน 
กกกกกกกกการแขงขัน  (Tournament)  การฝกในทีมจะมีการแขงขัน  การแขงขันจะมีอาทิตยละ 
1 คร้ัง หรือ 2 คร้ัง  โดยใหงานชนิดที่แตละทีมตองแขงขันกัน  แตละทีมจะไดรับการประเมินคราว ๆ 
ในระดับผลสัมฤทธิ์วาทีมไหนจะไดคะแนนสูงสุด (Top)  แตละคาบเรียนในปลายคาบเรียนนักเรยีน
หรือผูเลนทุกคนจะไดเปรียบคะแนนของแตละทีมวาทีมใดคะแนนสูงสุด (Top) ปานกลาง  ต่ํา  ทีม
ไดคะแนนสูงสุด  (Top)  ได 6 คะแนน  ปานกลาง 4 คะแนน  และต่ําได  2 คะแนน  คะแนนนี้จะ
บวกแยกคะแนนสมาชิกแตละคนดวยและมีการบวกรวม  (Tally)  กับครั้งกอน ๆ แลวจะมีการปรับ
วิธีการและเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกัน ผลคะแนนจะประกาศเปนการสาธารณะในลักษณะ 
จดหมายขาว  (Newsletter)  สัปดาหละครั้ง 
กกกกกกกกสมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (  2544 : 4-6 )  กลาวถึงองคประกอบของการแขงขันเปน
ทีมแบงเปน  5  ตอนคือ   
กกกกกกกก1.  การสอนในชั้น  ผูเรียนจะไดรับเนื้อหาที่จําเปนในชั่วโมง  การสอนสวนใหญจะเปน
การบรรยาย  อภิปรายอาจจะมีส่ิงการสอนอื่น  ๆ  ประกอบดวยก็ไดการสอนเพื่อ  TGT  แตกตาง
จากการสอนทั่ว  ๆ  ไปตรงที่ผูสอนเนนเอง  การเรียนแบบ  TGT  ใหนักเรียนทราบวานักเรียนตอง
ใหความสนใจอยางมากในเนื้อหาเพราะจะชวยใหประสบความสําเร็จในการแขงขัน 
กกกกกกกก2.  ทีม  แตละทีมจะประกอบดวยผูเรียน  4-5  คน  ในทีมจะมีความแตกตางกนัในเรือ่ง
ความสําเร็จในการเรียนและเพศ  ทีมมีหนาที่สําคัญในการเตรียมตัวสมาชิกใหพรอมเพื่อการเลน
เกมหลังจากชั่วโมงสอนแตละทีมจะนัดสมาชิกศึกษาเนื้อหาโดยมีแบบฝกหัดชวย  โดยทั่วไปผูเรียน
จะผลัดกันถามในแบบฝกหัดจนกวาจะเขาใจเนื้อหาทั้งหมด  ทีมเปนสวนสําคัญในการใชวิธีการ  
TGT  จุดเนนในทีมคือทําใหดีที่สุดเพื่อทีม  จะชวยเหลือเพื่อรวมทีมใหมากที่สุด  การสนับสนุนให
กําลังใจเพื่อนรวมทีมใหประสบความสําเร็จทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญในการเรียน  การที่ทีมทําให
เกิดความรูสึกรวมกัน เคารพซึ่งกันและกันทําใหนักเรียนเพิ่มสัจการแหงตน (Self - actualization) 
และทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกันมากขึ้น 
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กกกกกกกก3.  เกม  ในการเลนเกมผูเรียนจะตอบคําถามงาย  ๆ  เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่ไดศึกษาจาก
ชั้นเรียนและจากการทําแบบฝกหัดกับเพื่อนในทีม  ในการเลนเกมผูเรียนสามคนซึ่งเปนตัวแทนจาก
ทีมทั้งสามจะมาแขงขันกัน  คําถามที่ถามจะพิมพลงในกระดาษโดยเรียงลําดับคําถามนักเรียน
จะตองจั่วบัตรขึ้นหนึ่งใบ  แลวตอบคําถามตามหมายเลขที่ปรากฏในบัตรนั้น  นอกจากนี้ยังมีกฎที่
อนุญาตใหผูเลนทาซึ่งกันและกันได  ถาเห็นวาคนที่ตอบคําถามนั้นใหคําตอบที่ไมถูกตอง 
กกกกกกกก4.  การแขงขัน  การแขงขันจะเกิดขึ้นปลายสัปดาห  หลังจากที่ผูสอนไดใหเนื้อหาและ
แตละทีมไดฝกตอบคําถามกันจากกระดาษฝกหัดแลว  ในการแขงขันวันแรกผูสอนจะจัดใหผูเรียน
นั่งประจําแตละโตะแขงขัน  โดยใหผูเรียนที่ชนะการแขงขันโดยทําคะแนนไดดีที่สุดจากการแขงขัน
คร้ังกอน  ๆ  3 คน ( จากแตละทีม  ๆ ละ  1 คน  ) ประจําโตะตัวที่หนึ่ง  และคนที่ไดคะแนนรอง 
ลงมาอยูโตะที่สองและสามตามลําดับ  เมื่อเวลาผานไปแลว  1  สัปดาห  ผูเรียนจะตองเปลี่ยนโตะ
แขงขันโดยดูจากผลการแขงขันครั้งกอน  ๆ ผูชนะแตละโตะจะตองเล่ือนขึ้นไปแขงขันยังโตะที่
อันดับสูงขึ้น  ผูไดคะแนนรองลงมาจะคงอยูโตะเดิมและผูแพจะเลื่อนลงไปแขงโตะที่อยูอันดับ
ต่ําลงไป  ดวยวิธีนี้แมวาผูเรียนจะไมไดแขงที่โตะที่เหมาะกับระดับความสามารถของตนในครั้งแรก 
ก็จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติไปยังที่เหมาะสมกับตน 
กกกกกกกก5.  จดหมายขาว  จดหมายขาวจัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงความยินดีและใหกําลังใจแก
ทีมที่ชนะ  และผูเรียนที่ทําคะแนนดีเดนในการแขงขันแตละครั้ง  จดหมายขาวออกสัปดาหละครั้ง
เพื่อประกาศผลการแขงขันที่ผานพนไปในสัปดาหนั้น  ดังนั้นในแตละสัปดาหผูสอนตองเตรียม
เขียนจดหมายขาวเพื่อรายงานผลการแขงขัน  ในจดหมายขาวจะเนนผลงานของแตละทีมผูเรียนที่
ชนะแตละโตะและอันดับที่ของแตละทีมในสัปดาหนั้น  นอกจากจดหมายขาวแลวผูสอนอาจ 
เพิ่มเติมดวยการติดตามผลการแขงขันที่ปายนิเทศหรือใหรางวัลพิเศษก็ได 
 
ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  TGT 
กกกกกกกกวัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 16) ไดสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค (TGT)  
ดังนี้   
กกกกกกกก1.  ข้ันสอน  ครูสอนบทเรียนใชเวลา 1-2 คร้ัง/ชั่วโมง 
กกกกกกกก2.  ข้ันกิจกรรมกลุม  รวมกนัศึกษา  ฝกปฏิบตัิตามใบงาน ใชเวลา 1-2 คร้ัง/ชั่วโมง 
กกกกกกกก3. ข้ันการแขงขัน  ตอบปญหาระหวางกลุมใหม โดยจัดกลุมทีมละ 4-5 คน ตามจํานวน
ของนักเรียนในหอง  
กกกกกกกก4. ข้ันใหรางวัลกลุม คะแนนกลุม คํานวณไดจากคะแนนพัฒนาของสมาชิกรวมกนัและ
เฉล่ีย 
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กกกกกกกก5.  ข้ันสรุปบทเรียน 
กกกกกกกกสุลัดดา  ลอยฟา  (2536 :  35-37)  กลาวถึงขั้นตอนการสอนดวยการเรยีนแบบรวมมอืกนั
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมการแขงขัน  (TGT)  ดังนี้ 
กกกกกกกก1. การนําเสนอบทเรียนตอชั้นเรียน  ครูเสนอเนื้อหาตอชั้นเรียน  โดยครูควรชี้แนะหรือ
กระตุนใหเด็กนักเรียนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของบทเรียน  ครูเสนอเนื้อหา และจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม  และเสนอสื่อเพื่อใหนักเรียนเขาใจและเห็นจริงและสัมพันธ
กับชีวิตประจําวันมากที่สุด 
กกกกก 2.  การเรียนเปนกลุม  เปนการทํางานกลุมซึ่งประกอบดวยสมาชิกประมาณ  4-5 คน 
กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปแบบของการอภิปรายและการแกปญหารวมกันครูตองกระตุนให 
นักเรียนทราบวางานของกลุมจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมีจุดที่
นาสนใจดังนี้ 

2.1 ความยึดเหนี่ยวภายในกลุมของนักเรียน   สมาชิกในกลุมรักและศรัทธาซึ่งกัน 
หรือไม  นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหทํางานที่มีผลงาน  นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 
ในกลุมหรือไม  นักเรียนทุกคนทํางานรวมกันอยางแข็งขันหรือไม 

2.2  บทบาทของสมาชิกในกลุม  นักเรียนทุกคนในกลุมมีบทบาทที่ชัดเจน  เชน
คนอาน  คนบันทึก  คนรายงาน  คนคํานวณ  คนจับเวลา  เปนตน 

2.3  ความรับผิดชอบ  กลุมรับผิดชอบตองานสวนบุคคล  หรืองานกลุมมากนอย
เพียงใดการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนใหเรียนรูบรรยากาศในหองเรียน  และภายในกลุมมีลักษณะ
ของความชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากกวาการแขงขันหรือไม 

2.4  การชวยเหลือ  ครูติดตามความกาวหนาของกลุม  และใหความชวยเหลือ
เพื่อกลุมหรือเพื่อบุคคลในกลุมแกไดหรือไม  การชวยเหลือของครูชวยใหนักเรียนแกปญหาได
หรือไม  หรือครูบอกคําตอบกับนักเรียนเสียเอง  ครูทําบันทึกผลงานของกลุมวิธีแกปญหาและ
วิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายของกลุม  แลวแจงใหทุกคนทราบหรือไม 

2.5  การอภิปรายและสอนเพิ่มเติม  ครูไดสอนเพิ่มเติมหรือสรุปใจความสําคัญ
หรือไม  ครูทําการสอนทักษะกระบวนการกลุมเพื่อเพิ่มความยึดเหนี่ยวและประสิทธิผลของ 
งานกลุมและสอนทบทวน 
กกกกกกกก3.  การเลนเกมแขงขันเกมวิชาการ  เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ 
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน  การแขงขันประกอบดวย 
ผูเลนกลุมละ  4  คน  ซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอย  การกําหนดนักเรียนเขากลุมเลน
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เกมจะยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกันคือ  นักเรียนที่มีความสามารถสูง
ของแตละกลุมจะแขงขันกันนักเรียนทีมีความสามารถปานกลางของแตละกลุมจะแขงขันกัน  และ
นักเรียนที่มีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน  การที่นักเรียนมีความสามารถเทาเทียม
กันแขงขันกันของแตละกลุมจะทําใหนักเรียนแขงขันกับตัวเองและนักเรียนแตละคนไดมีโอกาส 
ชวยเหลือกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน 
กกกกกกกก4.  การยอมรับกลุม  กลุมที่ไดคะแนนรวมถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรางวัล  ไดแก กลุม
ระดับดีมาก  กลุมระดับยอดเยี่ยม  และกลุมระดับดี 
กกกกกกกกวัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 37)  ไดเสนอขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้   
กกกกกกกก1. ครูนําเสนอบทเรียนหรือขอความรูใหมแกนักเรียน  โดยอาจจะนําเสนอดวยสื่อ 
การเรียนการสอนที่นาสนใจหรือใชการอภิปรายทั้งหองเรียน  โดยครูเปนผูดําเนินการ 
กกกกกกกก2. แบงกลุมนักเรียนโดยจัดใหคละความสามารถและเพศ  แตละกลุมประกอบดวย
สมาชิก  4-5  คน  (เรียกกลุมนี้วา  Study  Group  หรือ  Home Group)  กลุมเหลานี้จะศึกษา 
ทบทวนเนื้อหาขอความรูที่ครูนําเสนอ สมาชิกกลุมที่มีความสามารถสูงกวา  จะชวยเหลือสมาชิก 
ที่มีความสามารถต่ํากวาเพื่อเตรียมกลุมสําหรับการแขงขันในชวงทายสัปดาหหรือทายบทเรียน 
กกกกกกกก3. จัดการแขงขัน  โดยจัดโตะแขงขันและทีมแขงขัน  (Tournament  Teams )  ที่มี 
ตัวแทนของแตละกลุม  (ตามขอ  2)  ที่มีความสามารถใกลเคียงกันมารวมแขงขันกันตามรูปแบบ
และกติกาที่กําหนด  ขอคําถามที่ใชในการแขงขันจะเปนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแลวและ 
มีการฝกฝนเตรียมพรอมในกลุมมาแลว  ควรใหทุกโตะแขงขันเริ่มแขงขันพรอมกัน 
กกกกกกกก4.  ใหคาคะแนนการแขงขัน  โดยใหจัดลําดับคะแนนผลการแขงขันในแตละโตะแลว 
ผูเลนจะกลับเขากลุมเดิม  (Study  Group)  ของตน 
กกกกกกกก5.  นําคะแนนการแขงขันของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของทีม  ทีมที่ไดคะแนน
รวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล 
กกกกกกกกอารยา  กลาหาญ  (2545 : 41) ไดสรุปข้ันตอนของวีธีการจัดการเรียนรูแบบทีมเกม
แขงขัน  (TGT)  มี  4  ข้ันตอนคือ   
กก 1. ครูเสนอเนื้อหา 

 2. นักเรียนเขากลุม 
      +    3. การแขงขันเกมวิชาการ 

กกก 4. การใหรางวัล 
+++++++++++ 
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วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
กกกกกกกกในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  วัชรา  เลาเรียนดี  (2547 : 29-30)กลาววา   
ผลงานของนักเรียนทุกคนคือผลงานของกลุม  และกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด  จัดเปนกลุมดีเยี่ยม
คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนคะแนนฐานและคะแนนสอบ
ควรเทียบกับคะแนน  100  เสมอ 
กกกกกกกกคะแนนฐานหมายถึง  คะแนนที่ไดจาการทําแบบทดสอบของนักเรียนที่สอบคัดเลือก
เขามา  โดยคิดเปนจํานวนเต็ม  100  คะแนน 
กกกกกกกกคะแนนพัฒนาหมายถึง  คะแนนที่นักเรียนแตละบุคคลเขาทําการแขงขันเกมวิชาการ
ในแตละครั้งไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแตละบุคคล  แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตาม
เกณฑที่กําหนดไว  จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปน
คะแนนเฉลี่ยของกลุม  ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัลเครื่องหมาย
แหงความสําเร็จ  
 
ตารางที่  8  การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาแตละคน 
 

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

กล 
ที่มา :  Slavin ,อางถงึใน  วชัรา  เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ 
(นครปฐม  :  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  , 2547) , 9. 
 
กกกกกกกกในการทดสอบแตละครั้ง  นักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน  และคํานวณวา
ตนเองตองทําคะแนนอีกเทาไรจึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง  คะแนนพัฒนาของแตละคน
ก็จะเปนสวนหนึ่งของคะแนนกลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุดหรือไดตามเกณฑจึงจะไดรับรางวัล 
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ตารางที่  9  การเปรียบเทยีบคะแนนพัฒนากลุม 
 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพฒันา 
0-15 กลุมเกง 
16-25 กลุมเกงมาก 
26-30 กลุมยอดเยีย่ม 

 
ที่มา :  Slavin , อางถึงใน  วชัรา  เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ 
(นครปฐม  :  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  , 2547) , 9. 
 

เทคนิค K W D L  
 

กกกกกกกกเทคนิค  KWDL  ไดพัฒนาขึ้นโดยโอเกิล (Ogle) ในป ค.ศ. 1986 และตอมาไดพัฒนา
ใหสมบูรณข้ึนโดย คาร และ โอเกิล  (Carr  and Ogle)  ในปถัดมา  1987  โดยยังคงสาระเดิมไว  
แตเพิ่มการเขียนผังสัมพันธทางความหมาย  (Semantic  Mapping)  สรุปเร่ืองที่อานและมีการ
นําเสนอเรื่องจากผังอันเปนการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด  นอกเหนือไปจากทักษะการฟง  
และการอาน  โดยมีวัตถุประสงคการสอนเพื่อสอนภาษาแตสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียน
วิชาอื่นๆ ที่มีการอานเพื่อทําความเขาใจ เชน  วิชาสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เปน
ตน เพราะวาจากขั้นตอน  KWDLผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ 
ตนเองมีการวางแผนตั้งจุดมุงหมายตรวจสอบความเขาใจในตนเอง  มีการจัดระบบขอมูล  เพื่อการ
ดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมีประโยชนในการฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห 
เขียนสรุป และนําเสนอโดยมีข้ันตอนกิจกรรม 4 ข้ันตอน ดังนี้  
กกกกกกกก ข้ันที่ 1  K (What we know)  นักเรียนรูอะไรบางในเรื่องที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทย
บอกใหทราบมีอะไรบาง 
กกกกกกก  ข้ันที่ 2  W  (What we want to know)  นักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
กกกกกกก  ข้ันที่ 3  D (What we do to find out)  นักเรียนจะตองทําอะไรบางเพื่อหาคําตอบ
ตามที่โจทยตองการ 
กกกกกกก  ข้ันที่ 4  L (What we learned)  นักเรียนสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู 
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กกกกกกกกชอวและคณะ  (Shaw  and  others 1997 : 65)  อาจารยประจํามหาวทิยาลยั           
มิสซีสซิปป  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนาํเทคนิค  KWDL มาใชสอนในวิชาคณิตศาสตร  โดยมี 
ข้ันตอนการเรียนการสอน 4 ข้ันตอน ดังนี ้
   ข้ันตอนที ่  1  แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิง่ที่รูเกีย่วกับโจทย  ส่ิงที่โจทย
กําหนดให  และสิ่งทีโ่จทยตองการทราบ  โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน  KWDL 
   ข้ันตอนที่ 2  นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติม     
เกี่ยวกับโจทย  หาความสัมพันธของโจทย  และกําหนดวิธีการในการแกปญหา 
   ข้ันตอนที่ 3  นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา  โดยเขียนโจทย
ปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ  หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 
   ข้ันตอนที่  4  ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหา  
โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทย  และสรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน
กกกกกกกกวีระศักดิ์  เลิศโสภา  (2544 : 6)  ไดนําเทคนิค  KWDL มาใชในการสอน  การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  โดยนํามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธิ์   
ดวยการปรับ รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทยปญหา 
ซึ่งมี 4 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอสถานการณของโจทยปญหา
หรือเกมคณิตศาสตร 

2. ข้ันดําเนินการสอน  ใชเทคนิคการสอน  KWDL ในการสอนแกโจทยปญหา 
ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน  คือ 
   1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย  ส่ิงที่
โจทยกําหนด  และส่ิงที่โจทยตองการทราบ  โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL 
   2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย   นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อหาส่ิงที่
ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทยหาความสัมพันธของโจทยและกําหนดวิธีการในการแกปญหา      
   3) ดําเนินการแกโจทยปญหานักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา  โดย
เขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ  หาคําตอบและตรวจคําตอบ 
   4) สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน    ใหนักเรียนแตละกลุมสรุป  เปนความรูที่รับจากการ
แกโจทยปญหา  โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา  และสรุปเปน
ความรูที่ไดจากการเรียน 
กกกกกกกก3.  ข้ันฝกทักษะ  นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร 
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กกกกกก 4. ข้ันวัดและประเมินผล  โดยสังเกตจากการรวมกิจกรรม  ตรวจผลงานกลุมและ 
แบบฝกหัด                
กกกกกกกกเทคนิคKWDLเปนเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาไดอยาง
หลากหลายตามขั้นตอนและสามารถหาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบไดอยาง
ชัดเจนรวมทั้งผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพรูจักหนาที่ความรับผิดชอบ  
เพื่อใหกลุมของตนเองประสบผลสําเร็จ 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

งานวจิัยที่เกีย่วกับเทคนคิ  TGT 
กกกกกกกกกกกศรีภรณ  ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยใชกจิกรรมการสอน
แบบ TGT และแบบ STAD ซึง่กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวดัเบญจมบพิตร  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2541 จํานวน 8 หองเรียน โดยมีข้ันตอนการสอนดวย
เทคนิค TGT ดังนี้  ข้ันที่ 1)  การนาํเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นโดยม ี  ข้ันนํา  ข้ันสอน  ข้ันสรุป 2) ข้ัน 
กิจกรรมกลุมยอย  3)  ข้ันการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ  4)  ข้ันคัดเลือกกลุมไดรับรางวัลโดยมี
กลุมยอดเยีย่ม  กลุมเกงมาก  กลุมเกง   ผลการวิจยัพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 สวนนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT กับแบบ STADมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติ 
 ปฏิมา  ธิกุลวงษ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
เร่ืองทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนคิ  TGT  
และวิธีสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา  2548  โรงเรียนวัดโคกโคเฒา  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  2 หองเรียน  รวม  64  คน  
โดยมีข้ันตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  เทคนิค  TGT ดังนี้   ข้ันที่  1) การเตรียม
ผูเรียนแจงจุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงคการทํางานกลุม  2)  การสอนเนื้อหาสาระ  
อธิบายเนื้อหาและยกตัวอยาง  3)  กิจกรรมกลุมยอย  4)  การแขงขันเกมวิชาการ  4)  การ
ประเมินผลและมอบรางวัล  ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูเร่ืองทศนิยม  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค  TGT  และวิธีสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูเทคนิค TGT มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
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 ศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ  (2548 : บทคดัยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่อง  การเปรียบเทยีบ 
ผลการเรียนรูทางการเรียน  เร่ือง  เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว  กับเทคนิคกลุมแขงขัน  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1  จํานวน  2  หองเรียน  รวม  54  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  1  หองเรียน  27  คน  จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว  2  และกลุมทดลอง  1  หองเรียน  จาํนวน  27  คน  จดัการเรียนรูดวย
เทคนิคกลุมแขงขัน  ในภาคเรียนที ่  2  ปการศึกษา  2548  โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห  โดยมี
ข้ันตอน 
การสอนแบบรวมมือกนั  เทคนิค  TGT  ดังนี ้  ข้ันที ่  1)  ข้ันนํา  2)  ข้ันสอน  3)  ข้ันกิจกรรมกลุม  
4) ข้ันการแขงขันเกมวิชาการ 5) ข้ันสรุปบทเรียนประเมนิผลงานกลุม  และมอบรางวัล  ผลการวิจยั
พบวา  ผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ทีจ่ัด 
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขนัม ี
ผลการเรียนรูหลังเรียนสงูกวากอนเรียน       
 

งานวจิัยที่เกีย่วกับเทคนคิ KWDL 
กกกกกกกกวีระศักดิ์  เลิศโสภา  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เร่ือง ผลของการใชเทคนิค 
การสอน KWDL ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถมศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 50 
ค น  
ไดจากการสุมอยางงาย  กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชเทคนิค  KWDL กลุมควบคุมไดรับการ
สอนตามปกติ  โดยการสอนดวยเทคนิค  KWDL มีข้ันตอนการสอนดังนี้  1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
เปนการทบทวนความรูเดิม  โดยนําเสนอสถานการณของโจทยปญหา   2.  ข้ันดําเนินการสอน  ใช
เทคนิคการสอน  KWDL ประกอบดวย 4   ข้ันตอน  ไดแก  1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย 2) หาสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับโจทย 3) ดําเนินการแกโจทยปญหา  และ 4) สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน  3.  ข้ันฝก
ทักษะ  นักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน  และ 4. ข้ันวัดและประเมินผล โดยสงัเกตจากการรวม
กิจกรรม  ตรวจผลงานกลุมและแบบฝกหัดผลการวิจัยพบวา1) คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ของนักเรียนหลังการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการใชเทคนิค  KWDL  
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สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอ  การสอนโดยใชเทคนิค KWDL 
กกกกกกกกนิรันดร แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
เร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตามแนวสสวท. ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา 
ทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนดวยดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู 
ดี แอล และตามแนวสสวท. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเรียนรู
เร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
และตามแนวสสวท . สูงกวาผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูตามแนวสสวท .2) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เห็นดวยในระดับมากตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
และตามแนวสสวท. โดยเห็นวา นักเรียนไดทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ ฝกใหนักเรียนเปน
คนมีความรับผิดชอบและกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้นนักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 
และนักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวสสวท. โดยเห็นวานักเรียน
ไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรูนักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาและไดแสดงความคิดเห็นรวม อภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา นักเรียนไดฝกคิด
วิเคราะหโจทยปญหาเปนขั้นตอนและไดรับประสบการณและความรูใหม 
กกกกกกกกน้ําทิพย ชังเกตุ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
รวมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) พฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพรวมพบวามีการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบรายขอพบวาการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกันอยูใน
ลําดับที่ 1  (3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับ
เทคนิค KWDL อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากตอ
บรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันรวมกับเทคนิค KWDL ผลการวิเคราะหเนื้อหา 
สวนใหญพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่ทําใหคนในกลุม ชวยกันทํางานดีและ
ปรึกษาหารือกันในกลุมทํางานไดวองไว และนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในกลุมเพิ่มข้ึน นักเรียนรู 
บทบาทการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี ทํางานอยางเปนระบบ และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 
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กกกกกกกกจากผลการวิจัยที่เกีย่วกับเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT และเทคนิค KWDL  ดังกลาว  
พบวา  เทคนคิและวิธีสอนดังกลาวสามารถพัฒนาผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร ดังนัน้ การที่จะ
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีผลการเรียนที่ดข้ึีน  สามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได   
ผูวิจัยเลง็เหน็ถึงความสําคญัดังกลาวแลว  จึงนําเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT และเทคนิค KWDL 
มาบูรณาการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
เร่ืองโจทยปญหาของ นกัเรียนใหดียิง่ขึ้น 
 

สรุป 
 

 กกกกกกกกจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนใหเยาวชนทุกคนได
เรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพเพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู  
ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  สามารถนําความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
จําเปนไปพัฒนา  คุณภาพใหดียิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆและ
เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่  ใหผูเรียนไดมีทักษะ
การคิด แกปญหาตามลําดับข้ันตอนและเปนระบบนั้น จําเปนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกัน
คิด รวมกัน แกปญหาและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซ่ึงกันและกันฉะนั้นการสอนใหนักเรียนได
รูจักแกปญหา  และมีพัฒนาการที่ดีข้ึน  ครูตองมีความเขาใจหลักการสอน ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสอน  และมีจิตวิทยาในการสอนจึงจะสามารถพัฒนาการสอนคณิตศาสตรโดยเฉพาะการ 
แกโจทยปญหา  ซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนสําหรับนักเรียน วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคทีมเกม 
แขงขัน  TGT  รวมกับ  เทคนิค  KWDL  เปนวิธีการหนึ่งที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การแกโจทยปญหาซึ่งมี  5  ข้ันตอน  ดังนี้  1)  ข้ันนําและทบทวนบทเรียน  2)  ข้ันสอนเนื้อหาใหม
ในการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค  KWDL  3)  ข้ันกิจกรรมกลุมยอย  4)  ข้ันการเลนเกมแขงขัน
ทางวิชาการ  5)  ข้ันสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม  การศึกษาการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ประเภทกอนการทดลอง  
(Pre -  Experimental Design)  แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design  
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย  ประกอบดวย  การดําเนินการวิจัย  วิธีและขั้นตอนการวิจัย  แบบแผนการทดลอง  
ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ขอมูล โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 
กกกกกกกกเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงคของการวิจัย   
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิจัย  ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร 
ที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล              
การวิเคราะหขอมูล   

 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการวิจยั  คือ  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบรีุ  
เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  4  หองเรียน  รวม  132 คนภาคเรียนที ่  2  ปการศึกษา  
2549 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งนี ้คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5  โรงเรยีนอํานวยศิลป
ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจัดนักเรียนทีม่คีวามสามารถทางการเรียนคละกัน และมี
ความสามารถทางการเรียนทีใ่กลเคียงกนั จากนัน้ไดสุมหองเรียนดวยวิธีอยางงาย  (Simple Random  
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Sampling)  เพือ่จัดเปนกลุมการทดลอง 1 หองเรียน  คือ  ชั้นประถมศึกษาปที ่5/4  จํานวน 36 คน  
ที่สอนดวยเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2549    
 
แบบแผนการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทกอน         
การทดลอง (Pre - Experimental Research)  แบบแผนการวิจัย One group Pretest –  Posttest  
Design  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547  :  144)  ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่  10  รูปแบบการทดลอง  One  group  Pretest  –  Posttest  Design   
  

 

T1 
 

 

x 

 

T2 
 

 
 กําหนดให    x  แทน   กลุมทดลองที่ใชเทคนิค  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  
      เร่ืองโจทยปญหา 
   T1  แทน   การทดสอบกอนเรียน 
     T2  แทน   การทดสอบหลังเรียน             
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
        ก การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยไดกาํหนดเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยประกอบดวย  
กกกกกกกก1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบใหนกัเรียนรวมมือกันโดยใชเทคนิคทมีเกมแขงขัน  TGT   
รวมกับเทคนิค  KWDL  เร่ืองโจทยปญหา  จํานวน  5  แผน  ประกอบดวยขั้นตอนการสอน  ดังนี ้
1)  ข้ันนําและทบทวนบทเรยีน  2)  ข้ันสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL 
3) ข้ันกิจกรรมกลุมยอย  4) ข้ันการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล
การทาํงานกลุม 
กกกกกกกก2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหา จํานวน  1  ฉบับ  
คือแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จาํนวน 32 ขอ  รวม 40  คะแนน โดยแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู ขอ 1–30 เปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1  คะแนน 
และตอบผิดได 0 คะแนน  โดยวัดพฤตกิรรมการเรียนรู  ดานความรู  ความจาํ  ความเขาใจ การนํา 
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ไปใช  การวิเคราะห  และการสังเคราะหขอที่ 31 – 32  เปนขอสอบแบบอัตนัย  วดัความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับ 5,4,3, 2, 1,  ขอละ  5  คะแนน  
รวม  10  คะแนน 
กกกกกกกก3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  เร่ืองโจทย
ปญหา จํานวน 1 ฉบับมี 2  ตอน  ไดแก  ตอนที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน
การสอน  เร่ืองการแกโจทยปญหา  ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานประโยชนที่ไดรับ รวม 20  ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบพรรณาความ   
เกี่ยวกับความคิดเห็น  ปญหา  และขอเสนอแนะที่มีตอวิธีสอน  เรื่องการแกโจทยปญหา 
กกกกกกกก4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  ประเมินโดยครูและนักเรียนเปนผูสังเกต 
พฤติกรรมความรวมมือในการทํางานกลุม  ประกอบดวย  การยอมรับฟงความคิดเหน็ การสงเสริม
ความคิดเหน็ดวยการถาม – ตอบ   การใหความรวมมอืขณะทํางานกลุม  การชวยเหลือสนับสนุน  
ยกยองใหกาํลงัใจกันและกนั 

 
ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 กกกกกกก 1.  แผนการจัดการเรียนรู   เร่ือง  การแกโจทยปญหา  ชั้นประถมศึกษาปที่  5   ที่จัดการ 
เรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค KWDL เปนแผนการเรียนรู
ที่ผูวิจยัสรางขึน้  โดยยึดจุดประสงคการเรยีนรู  ความคิดรวบยอด  หลักการ  เนื้อหา  จากหลักสตูร
สถานศกึษา พ.ศ. 2544  ในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่ 5  มาสรางแผนการจดัการเรียนรูแบบ 
รวมมือกนั โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  รวมทั้งสิน้ 5 แผน   กาํหนด
แผนละ  3  ชั่วโมง  มีข้ันตอนดังนี ้
   1.1   ศึกษารายละเอ ียดหล ักส ูตรการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศ ักราช  2544  
หลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร จากคูมือครูการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเร่ืองโจทย
ปญหา หลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตรของ โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีในชวงชั้นที่  2 
                1.2 วิเคราะหเนื้อหาผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรของสถานศึกษา     
โดยศึกษาจากชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) เพื่อแยกเนื้อหามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการ
เรียนรู ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 
   1.3  ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู  โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 
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1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรู ตามจุดประสงคหรือผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง  
โดยสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค  KWDL    ดังนี้  
            แผนจดัการเรียนรูที่  1  เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  จํานวน  3  ชั่วโมง 
            แผนจัดการเรียนรูที่  2  เร่ือง  โจทยปญหาการลบ    จํานวน  3  ชั่วโมง 
            แผนจดัการเรียนรูที่  3  เร่ือง  โจทยปญหาการคณู   จาํนวน  3  ชั่วโมง 
            แผนจดัการเรียนรูที่  4  เร่ือง  โจทยปญหาการหาร   จํานวน  3  ชั่วโมง 
                            แผนจัดการเรียนรูที ่ 5  เร่ือง  โจทยปญหาระคน       จํานวน  3  ชัว่โมง 

1.5  เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู  โดยใชเทคนิค  TGT  
รวมกับเทคนิค  KWDL ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานคณติศาสตร  ดาน
ภาษา  และดานการวัดผล  จํานวน  3  คน  (รายนามผูเชี่ยวชาญ  ในภาคผนวก จ  หนา 314)  
เพื่อตรวจสอบความถกูตองและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)     ของแผนการจัด 
การเรียนรู นําตารางการวิเคราะหคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคาํนวณ 
คาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ  1.00   ถือวา    มีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ
ได (รายละเอียดในภาคผนวก ง  ตารางที ่ 24  หนา 303)   การหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
มีเกณฑการประเมิน  ดังนี้  
กกกกกกกก          +1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
กกกกกกก              0  หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจดุประสงคขอนั้น 
หรือไม 
กกกกกกกก           -1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองตามจดุประสงคขอนั้น 
  1.6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ 
และผูเชี่ยวชาญโดยปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และการประเมินผล 
         1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัเรียนรู โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT 
รวมกับเทคนิค KWDL ที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองสอน โดยสุมแผนจาํนวน 3 แผนไดแก  แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ืองโจทยปญหาการบวก, แผนการจดัการเรียนรูที่  2  เร่ืองโจทยปญหาการลบ
และแผนการจดัการเรียนรูที่ 3 เร่ืองโจทยปญหาการคูณ  ไปสอนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  5/1  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จาํนวน  35  คน โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
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              1.8   นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไปทดลองใชมาปรับปรุงแกไข  โดยปรบัเปลี่ยนเรื่อง 
เวลาในการทําแบบฝกทักษะ  พรอมทั้งเพิ่มรูปภาพลงในแบบฝกทักษะ 
                   1.9   นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูกับนกัเรยีน 
กลุมทดลอง  ดังรายละเอยีดแผนภูมิที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคทมีเกมแขงขัน  TGT รวมกับ 
  เทคนิค  KWDL 

ขั้นที่ 1  ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตรจากคูมือครู การจัดการเรียนรูกลุมสาระ 
            คณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา 

ขั้นที่ 2   วิเคราะหเนื้อหา  จุดประสงค  จากหลักสูตรของสถานศึกษา 

ขั้นที่ 3  ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT รวมกับเทคนิค KWDL 

ขั้นที่ 4  สรางแผนการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังดวยการจัดการเรียนรู 
            แบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT รวมกับเทคนิค KWDL 

ขั้นที่ 5  เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคา IOC 

ขั้นที่ 6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นที่ 7  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแลว ไปทดลองใช 

ขั้นที่ 8  นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ไปทดลองใช มาปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่ 9  นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูกับนักเรียนกลุมทดลอง 
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กกกกกกกก2.  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหา  จํานวน  1  ชุด   คือ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  จํานวน  32  ขอ  รวม  40  คะแนน   แบงเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
    ตอนที่  1  แบบทดสอบปรนยั  ชนิด  4  ตวัเลือก  ขอ 1-30  เกณฑการใหคะแนนคือ  
ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน  โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความรู   ความจาํ  
ความเขาใจ  การนาํไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห 
  ตอนที่  2 แบบทดสอบอัตนยั ขอที่ 31-32 วัดความสามารถในการแกปญหาจาํนวน  
2  ขอ  ขอละ 5 คะแนน  รวม 10  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดง
วิธีทาํ  พัฒนามาจากคูมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร  สถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี  (2546 : 72)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  5  คะแนน  หมายถงึ  เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คาํตอบถกูตองและแสดง 
วิธีทาํที่มีประสิทธิภาพ  โดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
    4  คะแนน  หมายถึง  คําตอบถูกตอง  และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ 
     3  คะแนน  หมายถึง  คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทําถูกตอง 
     2  คะแนน  หมายถงึ  คาํตอบไมถูกตอง  มีการแสดงวิธีทาํแตยังไมสมบูรณ   
     1  คะแนน  หมายถงึ  คาํตอบไมถูกตอง  และแสดงวธิีทําไมถูกตอง  
  ข้ันตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดังนี ้
  2.1   ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่  5 
   2.2   ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธกีารสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
  2.3   วิเคราะหสาระ  และมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุม
สาระเรื่องการแกโจทยปญหา 
     2.4   สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหา  โดยมีแนวคิด
สอดคลองกับมาตรฐานและผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี้ 
          ขอที่ 1 – 35 วัดผลการเรียนรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง  การแกโจทย
ปญหาแบบปรนัย 4 ตัวเลือก   กําหนดเกณฑการใหคาคะแนนคือ  ตอบถูกได  1 คะแนน  และ
ตอบผิดได  0  คะแนน  จานวน  35  ขอ  เพื่อประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะไดขอสอบที่ถึง
เกณฑตามที่ตองการครบ  30  ขอ    
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  ขอที่  36 – 38  วัดความสามารถในการแกปญหา  เปนแบบอัตนัยโดยให 
นักเรียนแสดงวิธีทาํและอธิบายวธิีการแกปญหา พรอมทั้งหาคาํตอบของโจทยปญหาที่กาํหนดให  
จํานวน  3 ขอ   ขอละ  5 คะแนน  เพือ่ประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะไดขอสอบที่ถงึเกณฑ
ตามที่ตองการครบ  2  ขอ  
   2.5   เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู    
เร่ือง การแกโจทยปญหา   ตอผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  และนํามา 
ปรับปรุงแกไข  
  2.6  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  และตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรูไป
ใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา  ดานภาษา  และดานการวัดผล  จาํนวน  3  คน  ตรวจสอบความ 
ถูกตองของภาษาที่ใช  และความเหมาะสม  เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  แลว
เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง  0.50 -1.00  ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ที่ยอมรับไดโดยมีเกณฑการประเมินดังนี ้ (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 :17) 
           +1  หมายถงึ  แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
   0    หมายถงึ  ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
หรือไม 
  -1   หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น 
แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดยใหปรับขอสอบ ตอนที่  1 เปน  30 ขอ  
และตอนที่  2  เปน  2  ขอ  เพื่อความสะดวกในการหาความเชื่อมั่นของขอสอบใหสอดคลองกับ
ระดับพฤติกรรมของแตละจุดประสงค 
  2.7  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว   
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  35  คน  โรงเรียน 
อํานวยศิลปธนบุรี 
  2.8  นําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบดังนี้ 
            2.8.1  ตรวจสอบความยากงายคือการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ
ประเภทแบบทดสอบวัดความรู   ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด  โดยมีเกณฑความยากงาย
ระหวาง  0.20 – 0.80  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547  :  188)   ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีความยาก
งายอยูระหวาง  0.30 -  0.80  จํานวน  32  ขอ 
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     2.8.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกคือการวัดตรวจสอบคุณสมบัติของ 
เครื่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ข้ึนไป  
(มาเรียม นิลพันธุ  2547 : 186)  ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.22–0.72 
สําหรับขอสอบขอที่ 2,4,16,30, และ 31 ที่ไมถึงเกณฑผูวิจัยจึงตัดทิ้ง (รายละเอียดในภาคผนวก ค 
ตารางที่ 23  หนา  300) 

          2.8.3  ตรวจสอบความเชื่อมั่น  คือ  การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ 
ที่ใหผลการวัดคงที่  คงเสนคงวา  สม่ําเสมอ  โดยใชวิธีของ  คูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR-20  
(มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 182)  โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ข้ึนไป ผูวิจัยเลือกขอสอบ 
ที่ผานเกณฑจํานวน  30 ขอ  นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ผลการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นขอ 1–30 มีคาเทากับ 0.86 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 301) และขอที่ 31–33 
จํานวน 3 ขอ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ  
2547 : 183)  ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น  ขอที่ 31 –32 มีคาเทากับ 0.84 (รายละเอียดใน 
ภาคผนวก ค หนา 301) 
 2.9  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย  
 การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  มีข้ันตอน 
ดงัแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่  5  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย 

วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
แบบปรนัยจํานวน 35 ขอ  และแบบอัตนัยจํานวน 3 ขอ 

เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู 
ไปใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา  ดานภาษา และดานการวัดผล 

จํานวน  3 คน ตรวจสอบความถูกตอง  แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใช  เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5/1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 35  คน 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงาย ความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร  KR-20 
ของขอสอบขอที่ 1 –35 และขอที่ 36– 38 ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient ) 

ของ Cronbach 
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ตารางที่ 11  วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
                   ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

แบบทดสอบแบบปรนัย 
สาระ 

การเรียนรู 
จุดประสงค 
การเรียนรู 

คว
าม
รู 

คว
าม
จาํ

 
คว
าม

 
เขา

ใจ 
กา
รน
าํ 

ไป
ใช กา
ร 

วิเค
ราะ

ห 
กา
ร 

สัง
เคร

าะ
ห แบบทดสอบ

แบบอัตนัย 

รว
ม 

1.โจทย
ปญหา
การบวก 

1.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การบวกให
สามารถแสดง
วิธีทาํและหา 
คําตอบได 

- 1 4 1 - - 6 

2.โจทย
ปญหา 
การลบ 
 

2.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การลบให
สามารถแสดง
วิธีทาํและหา 
คําตอบได 

1 1 4 - - - 6 

3.โจทย
ปญหา
การคูณ 
 
 

3.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การคูณให
สามารถแสดง
วิธีทาํและหา 
คําตอบได 

- 2 4 - - - 6 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
แบบทดสอบแบบปรนัย 

สาระ 
การเรียนรู 

จุดประสงค 
การเรียนรู 

คว
าม
รู 

คว
าม
จาํ

 
คว
าม

 
เขา

ใจ 
กา
รน
าํ 

ไป
ใช กา
ร 

วิเค
ราะ

ห 
กา
ร 

สัง
เคร

าะ
ห แบบทดสอบ

แบบอัตนัย 

รว
ม 

4.โจทย
ปญหา
การหาร 

4.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การหารให
สามารถแสดง
วิธีทาํและหา 
คําตอบได 

- 2 4 1 - - 7 

5. โจทย
ปญหา 
การบวก  
ลบ คูณ 
หารระคน 

5.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การบวกลบ 
คูณหารระคน
ใหสามารถ
เขียนประโยค
สัญลักษณ 
แสดงวิธีทาํและ
หาคําตอบได 

- 1 3 - 1 2 7 

รวม 1 7 19 2 1 2 32 
  
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชหลักแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี    
(2547 : 37) ประเมินใน  ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน  การแสดงความคิดเห็น 
ดวยการถาม – ตอบ  การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม  การชวยเหลือสนับสนุนยกยองให
กําลังใจกันประเมินโดยครูและนักเรียน ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  3  
ระดับ  โดยกําหนดเกณฑ  ดังนี้ 
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ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา  5    คร้ัง    คาคะแนน   3 
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย  3-4   คร้ัง    คาคะแนน   2 
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2   คร้ัง    คาคะแนน   1 
โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับพฤติกรรมการทํางานกลุม  

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

จํานวน  12  ขอ  สรางตามลําดับดังนี้ 
3.1  ศึกษาเทคนิคและวิธีสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับความรวมมือ  

ในการทํางานกลุม 
3.2  ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม 
3.3  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน      

3 คน ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมของพฤติกรรม นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ 
สอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามี
ความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได  (รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 28 หนา 309)  

3.4  ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมใหกระชับและ
เขาใจงายขึ้น ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
3.6  ผลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนมาวิเคราะหหา   

คาเฉลี่ย (Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม       
มีข้ันตอน ดังแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่  6  ข้ันตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 1 ฉบับ        
แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดย
ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3  ประเด็น คือ  บรรยากาศในการเรียนรู   
กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  และเห็นดวยนอย 

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิดปลายเปด พรรณนาความคิดเห็นที่มีตอการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 

ศึกษาเทคนิคและวิธีสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับ 
ความรวมมือในการทํางานกลุม 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3  คน 
ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมของพฤติกรรม 

ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมตามคําแนะนํา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ผลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Χ ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
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 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ เร่ือง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร   มีดังนี้ 

     4.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL เร่ือง การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร 

 4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นและปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  

 4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง
ดานเนื้อหาและภาษา นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 26 หนา 306) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้  

 +1     หมายถึง      แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอง 
                                ตามประเด็นขอนั้น 

0     หมายถึง      ไมแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอง 
                             ตามประเด็นขอนั้นหรือไม 

 -1     หมายถึง       แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นไมสอดคลอง 
                                 ตามประเด็นขอนั้น 

 4.4  ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสอบถามความคิดเห็นใหกระชับและเขาใจ
งายตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่ใหแตละขอสอดคลองกันในแตละประเด็น 

 4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่

ไดเรียน เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยตอนที่ 1 นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
                            เห็นดวยมาก  ระดับ  3 
                            เห็นดวยปานกลาง ระดับ  2 
      เห็นดวยนอย  ระดับ  1 
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 โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นที่กําหนดแบบประมาณคา 
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเชิงนิมาน ดังนี้ 

2.50  -  3.00  = เห็นดวยมาก 
1.50  -  2.49  = เห็นดวยปานกลาง 
1.00  -  1.49  = เห็นดวยนอย 

 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีข้ันตอนดังแผนภูมิที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7   ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  
 
 
 
การดําเนินการทดลอง 

วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
1.  ขั้นกอนการทดลองสอน  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 

 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง 
ดานเนื้อหาและภาษา  และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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1.1  สรางแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบสังเกต 
พฤติกรรมการทํางานกลุม และแบบสอบถามความคิดเห็น 

1.2  ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  
TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL กับกลุมทดลอง เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูมากยิ่งขึ้นและ
สรางความคุนเคยกับนักเรียนกลุมทดลอง 

1.3   จัดกลุมนักเรียนในกลุมทดลองโดยพิจารณาจากคะแนนสอบวัดผลการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549 แลวนํามาจัดกลุมเกง ปานกลาง ออนและ 
ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู (Pretest) 

   การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน จํานวน 9 กลุม  แตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนเกง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน  

2. ขั้นทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองในกลุมทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู

ที่สรางขึ้น เพื่อไมใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL ตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5  แผน เปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง โดยมีข้ันตอนและวิธีสอนตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL ดังนี้ 
กกกกกกกก 1.  ข้ันนําและทบทวนบทเรียน   
       2.  ข้ันสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหาโดยเทคนิค KWDL  ดังนี้     
  2.1  ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการทราบ
โดยครูคอยใหคําแนะนํา  และชวยเหลือ    (K) 
  2.2  ครูและนักเรียนรวมกันอธิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดให
และหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดใหเหตุผลประกอบ    (W) 
   2.3 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณหา 
คําตอบและตรวจคําตอบได    (D) 
   2.4  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา  (L) 
กกกกกกกก 3.  ข้ันกิจกรรมกลุมยอย  (ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT รวมกับ  KWDL)     
กกกกกกกก 4.  ข้ันการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ   โดยใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ตามความสามารถของตนเอง  จํานวน  5  ฉบับ  จากแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  5  แผน ดังนี้ 
   นักเรียนกลุมเกง ทําแบบทดสอบปรนัย  จํานวน  5  ขอ  แบบอัตนัย จํานวน 2  ขอ 
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  นักเรียนกลุมปานกลางทําแบบทดสอบปรนัย จํานวน  5  ขอ แบบอัตนัย 
จํานวน 1 ขอ 
  นักเรียนกลุมออนทําแบบทดสอบปรนัย จํานวน  5  ขอ แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 
  จากนั้นนําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม  กลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัลเครื่องหมายแหงความสําเร็จ 
กกกกกกกก 5.   ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม พฤติกรรมการทํางานกลุม 
  เกณฑการประเมินกลุมที่ไดรับการยกยอง 
  กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  26 – 30  คะแนน   จะไดตําแหนง  กลุมยอดเยี่ยม 
  กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย  16 – 25  คะแนน   จะไดตําแหนง  กลุมเกงมาก 
  กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย    0 – 15  คะแนน    จะไดตําแหนง  กลุมเกง 

3.  ขั้นหลังทดลอง 
3.1  ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ ประเมินโดยครูและนักเรียน 

ทําการประเมินนักเรียนกลุมตัวอยาง และสรุปเปนรายแผนการจัดการเรียนรู 
3.2  ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปใชกับนักเรียนเพื่อทําการทดสอบหลัง

เรียน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
            3.3  ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเหน็ไปสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที ่8 
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             ไมผาน 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที่  8  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกบั  
                    เทคนิค  KWDL 
 
 ในการดําเนินการทดลองครั้งนี้ กอนมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ระหวางการ
ทดลองนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งสังเกตและประเมินโดยครูและนักเรียน  ทําการ

เร่ิมตน 

ขั้นสอนเนื้อหาใหมโดยใชเทคนิค KWDL 

ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 

ขั้นตอนการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ 

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
งานกลุม 

ผาน
เกณฑ 

ส้ินสุด 
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ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนกลุมทดลอง และหลังการสอนจบลงทําการทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เพื่อวัดผลการเรียนรูและใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เร่ือง 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 หลังการดําเนนิการทดลองเรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบผลการทดสอบวดัผล
การเรียนรู พฤติกรรมการทาํงานกลุม และความคิดเหน็ที่มีตอการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  แลว

นํามาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวย 
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชสูตร  KR-20 สําหรับแบบทดสอบปรนัย และใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา  ∝ - Coefficient สําหรับแบบทดสอบอัตนัย 

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

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

รวมกับเทคนิค KWDL วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ใชคาของเกณฑ  คือ 
  1.00  -  1.49 เห็นดวยนอย 
  1.50  -  2.49 เห็นดวยปานกลาง 
  2.50  -  3.00 เห็นดวยมาก 

5. ขอมูลจากการประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
(Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  1.00  -  1.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับนอย 
  1.50  -  2.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง 
  2.50  -  3.00 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้  ใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1.  สถิติพื้นฐาน 

         1.1  คาเฉลี่ย  (Mean) 

              Χ    = n
X∑  

เมื่อ Χ  แทน คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 

               ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     n แทน จํานวนทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 

 1.2  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

S.D.   = ( )
1n

XX
-

∑ - 2     

เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Σ แทน ผลรวมของคะแนนอนัดับคุณภาพ 

 X แทน คะแนนของอนัดับคุณภาพที่เลือกตอบ 

     Χ  แทน คะแนนเฉลีย่ของอันดับคุณภาพ 

    n แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 1.3  การทดสอบคาที  (t – test)  แบบ  dependent 

  t =  
( )[ ]1/22

−− ∑∑
∑

nDDn

D    ,  df  =  n - 1 

เมื่อ t แทน ผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 
กอนทําการวิจยัและหลงัทาํการวิจยั 

∑D แทน ผลรวมของผลตางของคะแนน 
∑D2 แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนยกกําลังสอง 
n             แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
df             แทน ข้ันแหงความเปนอิสระ 
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2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ ที่ใชในการทดลอง ไดแก   
2.1 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง  

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

เมื่อ   IOC. แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
     ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      n แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

2.2  การหาคาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบโดยใชเกณฑความยากงาย
ระหวาง  0.20 – 0.80  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 188)  
                                     P = 

n
R  

  เมื่อ       P         แทน คาความยากงายของขอสอบแตละขอ 

              R         แทน      จํานวนนักเรียนที่ตอบถกูในแตละขอ 

               n         แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 

 
2.3  การหาคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบโดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก   

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

            n 

            2 

  เมื่อ       D          แทน          คาอํานาจจาํแนกของขอสอบรายขอ 

               Ru         แทน          จํานวนนกัเรยีนที่ตอบถูกในกลุมสูง 

               Re         แทน          จํานวนนกัเรยีนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 

               n          แทน           จํานวนผูเขาสอบทั้งสองกลุม 
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2.4 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัยคํานวณจากสูตร KR-20 คูเดอร           
ริชารดสัน (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 182)  โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นระหวาง  0.70  ข้ึนไป 
                                              

                                              rtt  =   
1−n

n
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
2

∑
1

S

pq  

เมื่อ             rtt       แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
               n         แทน    จํานวนขอของแบบทดสอบ 
               S2        แทน    คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

    ∑pq    แทน    ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนตอบถูก 
                                                           ในแตละขอและสัดสวนของคนตอบผิดในแตละขอ 
 

2.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา          
(α -  Coefficient)  ซึ่งมีสูตรดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 183) 
 

          α     =  
1n

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 กลุมตวัอยาง 
เครื่องมือ /  

การวิเคราะหขอมูล 
1.   เพื่อเปรียบเทียบ 
ผลการเรียนรู เร่ืองการ
แกโจทยปญหาของ 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่
จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน 
TGT  รวมกับ เทคนิค 
KWDL กอนและหลัง
การจัดการเรียนรู 
 

- ทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน 
- การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT  
รวมกับ เทคนิค KWDL 
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู 
-  ทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูหลังเรียน 

-  แผนการจัดการเรียนรูที่
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT  รวมกับ 
เทคนิค KWDL 
-แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนและหลังการ
จัดการเรียนรู 
-  วิเคราะหขอมูลดวยคา
รอยละ(%),คาเฉลี่ย(Χ ), 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบ 
สมมติฐานโดยการ
ทดสอบคาที (t – test) 
แบบ dependent 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การทํางานกลุมของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน 
TGT  รวมกับ เทคนิค 
KWDL 

-  สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียน 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุมของ 
นักเรียน 
- วิเคราะหขอมูลดวย 
คาเฉลี่ย(Χ ), 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน  
TGT  รวมกับเทคนิค  
KWDL  

- สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกม 
แขงขัน  TGT  รวมกับ
เทคนิค  KWDL 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนอํานวยศิลป
ธนบุรี จํานวน  36 คน  
จาก  1  หองเรียน 

- แบบสอบถามความ 
คิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
- วิเคราะหขอมูลดวย
คาเฉลี่ย(Χ ),สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห
เนื้อหา 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรูเ ร่ือง  การแกโจทยปญหาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ ใชในการวิจัย   ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู   
แบบทดสอบและแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  
นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1  จํานวน  3  แผน  แลวนําไปใชกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  5/4  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  จํานวน  36  คน  ซึ่งเปนกลุมทดลองดวย
การทดสอบกอนเรียน  จากนั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  ทําการสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม  แลวจึงทดสอบหลังเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุม
ทดลอง  โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการ
วิจัย  ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
กกกกกกกกตอนที่  1  เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหา  ที่จัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL กอนเรียนและหลัง
เรียนกกกกกกกกกก 
 ตอนที่  2  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 
กกกกกกกกตอนที่  3  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 
 สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน  มีดังนี ้
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ตอนที่  1  เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียน  เรื่องการแกโจทยปญหาที่จัดการ 
เรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL กอน
เรียนและหลังเรียน   
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่  1 ผลการเรียนรู  เรื่องการแกโจทย
ปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันหรือไมดังใน 
รายละเอียดตารางที่  13 
 
ตารางที่  13   ผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหาทีจ่ัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั  
                    โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกบัเทคนิค  KWDL 
 

การทดสอบ จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
(Χ ) S.D. t-test Sig 

กอนเรียน 36 40 14.92 4.59 11.00 .000 
หลังเรียน 36 40 22.81 6.27   

 
กกกกกกกกจากตารางที่  13  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู  เรื่อง
การแกโจทยปญหาที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โดยใชเทคนคิ
ทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDLกอนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยทีก่ําหนดไวโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน (Χ  = 22.81,  
S.D.= 6.27)  สูงกวากอนเรียน (Χ  = 14.92 , S.D. = 4.59)   
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ตารางที่  14  คะแนนพัฒนารายกลุมของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบ   
                   รวมมือกนัโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 

กลุม 

1.โ
จท

ยป
ญ
หา

กา
ร

บว
ก 

  (
30

 ค
ะแ

นน
) 

2. 
โจ
ทย

ปญ
หา

 
กา

รล
บ 

(30
 ค
ะแ

นน
) 

3. 
โจ
ทย

ปญ
หา

 
กา

รค
ูณ(

30
 ค
ะแ

นน
) 

4. 
โจ
ทย

ปญ
หา

กา
ร

หา
ร(3

0 ค
ะแ

นน
) 

5. 
โจ
ทย

ปญ
หา

กา
ร

บว
ก 
ลบ

 ค
ูณ 

หา
ร

ระ
คน

(30
 ค
ะแ

นน
) 

คะ
แน

นพ
ัฒ
นา

เฉ
ลี่ย

 
รา
ยก

ลุม
 

ลํา
ดับ

ที ่
รา
ยก

ลุม
 

1 
25 

เกงมาก 
22 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
19 

เกงมาก 
18 

เกงมาก 
20.80 6 

2 
24 

เกงมาก 
23 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
19 

เกงมาก 21.40 4 

3 
21 

เกงมาก 
22 

เกงมาก 
19 

เกงมาก 
18 

เกงมาก 
19 

เกงมาก 19.80 9 

4 
26 

ยอดเยี่ยม 
24 

เกงมาก 
28 

ยอดเยี่ยม 
24 

เกงมาก 
22 

เกงมาก 24.80 1 

5 
26 

ยอดเยี่ยม 
23 

เกงมาก 
27 

ยอดเยี่ยม 
22 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 
23.80 2 

6 
21 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 
23 

เกงมาก 
18 

เกงมาก 
19 

เกงมาก 20.40 7 

7 
22 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 
19 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 20.40 7 

8 
21 

เกงมาก 
20 

เกงมาก 
22 

เกงมาก 
22 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 21.20 5 

9 
22 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 
23 

เกงมาก 
21 

เกงมาก 
22 

เกงมาก 
21.80 3 

คะแนน
พัฒนา
เฉล่ีย
รายแผน 

23.11 21.77 22.67 20.33 20.11 - - 

ลําดับที่
รายแผน 1 3 2 4 5 - - 
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กกกกกกกกจากตารางที่  14  พบวาคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของทุกกลุมสวนใหญอยูในระดับเกงมาก  
โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 4  มีคามากที่สุดเปนลําดับที่ 1  (Χ  = 24.80)  รองลงมา  กลุมที่  5   
(Χ  =23.80)  กลุมที่  9  (Χ  = 21.80)  กลุมที่  2  (Χ  = 21.40)  กลุมที่  8  (Χ  = 21.20)  กลุมที่  1 
(Χ  = 20.80)  กลุมที่  6 และ  กลุมที่  7   (Χ  = 20.40)  และกลุมที่  3  (Χ  = 19.80)  ตามลําดับ 
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนารายกลุมเฉลี่ยของแตละแผน  พบวาแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  (Χ  = 23.11)  รองลงมาคือ  แผนการจัดการเรียนรูที่3 (Χ  =22.67) 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  (Χ   = 21.77)  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 (Χ  = 20.33) แผนการจัด 
การเรียนรูที่  5  (Χ  = 20.11)  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  15  คะแนนการทดสอบหลังเรียน  เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้น 
                   ประถมศึกษาปที่  5  โดยแยกตามหนวยการเรียนรู 

 
 จากตารางที่  15  ผลการวเิคราะหขอมูลพบวา  คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทดสอบ
หลังเรียน  เร่ือง การแกโจทยปญหาคณติศาสตร ซึ่งคะแนนเฉลีย่รอยละเรื่องโจทยปญหาการคูณ
มากที่สุด  (75.50%)  รองลงมาคือ  โจทยปญหาการบวก  (58.33 %)  โจทยปญหาการหาร (51.57%)  
โจทยปญหาการลบ (51.33 %)และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  มีคะแนนเฉลีย่รอยละ
เปนลําดับสุดทาย  (50.40 %) 
 
 
 

หนวยการเรียนรู 
จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม Χ  S.D. 

คาเฉล่ีย
รอยละ 

ลําดับที่ 

1.  โจทยปญหาการบวก 36 6 3.50 1.06 58.33 2 
2.  โจทยปญหาการลบ 36 6 3.08 0.77 51.33 4 
3.  โจทยปญหาการคูณ 36 6 4.53 1.21 75.50 1 
4.  โจทยปญหาการหาร 36 7 3.61 0.87 51.57 3 
5.  โจทยปญหาการบวก 
ลบ คูณ  หารระคน 

36 15 7.56 2.44 50.40 5 
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ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวจิัย ขอที ่ 2 พฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนทีจ่ัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  
อยูในระดับใด  ดังรายระเอียดในตารางที่  16  
ตารางที่  16   ผลการประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5  
ประเมินประ   ประเมินโดยครูและนักเรียน            

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
คร ู นักเรียน พฤติกรรม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
การยอมรับความคิดเห็น 

1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

2.66 
 

0.50 
 

มาก 
 

2.88 
 

0.33 
 

มาก 
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.33 0.50 ปานกลาง 2.77 0.44 มาก 
3. แสดงถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนในกลุม 2.55 0.52 มาก 2.88 0.33 มาก 

เฉลี่ย 2.51 0.51 มาก 2.84 1.10 มาก 
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม 2.77 0.44    มาก 2.77 0.44 มาก 

5. ซกัถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม 2.55 0.52 มาก 2.88 0.33 มาก 
6. กระตุนใหเพือ่นแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของเพือ่นในกลุม 

2.55 0.52 มาก 2.77 0.44 มาก 

เฉลี่ย 2.62 0.49 มาก 2.81 0.40 มาก 
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 

7. กระตอืรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา 2.88 0.33 มาก 2.88 0.33 มาก 

8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย 2.77 0.44 มาก 2.88 0.33 มาก 
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 2.77 0.44 มาก 2.88 0.33 มาก 

เฉลี่ย 2.81 0.41 มาก 2.88 0.33 มาก 
การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจกัน
และกัน 
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เหน็ดวย 

2.77 0.44 มาก 2.88 0.33 มาก 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น 2.88 0.33 มาก 2.88 0.33 มาก 
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม 2.88 0.33 มาก 2.88 0.33 มาก 

เฉลี่ย 2.84 0.37 มาก 2.88 0.33 มาก 
คะแนนเฉลีย่โดยภาพรวม 2.70 0.44 มาก 2.85 0.54 มาก 
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ตารางที่ 16(ตอ) 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
ครู นักเรียน พฤติกรรม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
การยอมรับความคิดเห็น 

1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

2.66 
 

0.50 
 

มาก 
 

2.88 
 

0.33 
 

มาก 
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.55 0.52 มาก 2.44 0.52 ปาน

กลาง 
3. แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม 

2.77 0.44 มาก 2.77 0.44 มาก 

เฉล่ีย 2.66 0.49 มาก 2.70 0.43 มาก 
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม 2.66 0.50 มาก 2.77 0.44 มาก 

5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม 2.55 0.52 มาก 2.88 0.33 มาก 
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 

2.88 0.33 มาก 2.55 0.52 มาก 

เฉล่ีย 2.70 0.45 มาก 2.73 0.43 มาก 
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 

7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา 2.66 0.50 มาก 2.88 0.33 มาก 

8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย 2.77 2.44 มาก 2.66 0.50 มาก 
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 2.55 0.52 มาก 3.00 0.00 มาก 

เฉล่ีย 2.66 0.49 มาก 2.85 0.28 มาก 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน 
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย 

3.00 0.00 มาก 2.66 0.50 มาก 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น 2.88 0.33 มาก 2.55 0.52 มาก 
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม 2.81 0.52 มาก 2.55 0.52 มาก 

เฉล่ีย 2.71 0.28 มาก 2.59 0.51 มาก 
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.58 0.43 มาก 2.72 0.41 มาก 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
ครู นักเรียน พฤติกรรม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
การยอมรับความคิดเห็น 

1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

2.88 
 

0.33 
 

มาก 
 

3.00 
 

0.00 
 

มาก 
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.44 0.52 ปาน

กลาง 
3.00 0.00 มาก 

3. แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม 

2.66 0.50 มาก 2.66 0.50 มาก 

เฉล่ีย 2.66 0.45 มาก 2.89 0.17 มาก 
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ 
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม 2.66 0.50 มาก 2.77 0.44 มาก 

5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม 2.77 0.44 มาก 2.77 0.44 มาก 
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 

2.66 0.50 มาก 2.55 0.52 มาก 

เฉล่ีย 2.70 0.48 มาก 2.70 0.46 มาก 
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา 2.88 0.33 มาก 2.88 0.33 มาก 

8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย 2.77 0.44 มาก 2.77 0.44 มาก 

9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 
2.44 0.72 ปาน

กลาง 
2.77 0.44 มาก 

เฉล่ีย 2.70 0.50 มาก 2.81 0.43 มาก 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกนัและกัน 
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย 

3.00 0.00 มาก 2.77 0.44 มาก 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น 3.00 0.00 มาก 2.44 0.52 ปาน
กลาง 

12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม 2.55 0.72 มาก 2.44 0.52 ปาน
กลาง 

เฉล่ีย 2.85 0.24 มาก 2.55 0.49 มาก 
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.73 0.42 มาก 2.74 0.39 มาก 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
ครู นักเรียน พฤติกรรม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
การยอมรับความคิดเห็น 

1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

2.77 
 

0.44 
 

มาก 
 

2.88 
 

0.33 
 

มาก 
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.44 0.52 ปาน

กลาง 
2.88 0.33 มาก 

3. แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม 

2.44 0.52 ปาน
กลาง 

2.66 0.50 มาก 

เฉล่ีย 2.55 0.49 มาก 2.81 0.39 มาก 
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม 2.66 0.50 มาก 2.88 0.33 มาก 

5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม 2.77 0.44 มาก 2.77 0.44 มาก 
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 

2.55 0.52 มาก 2.55 0.52 มาก 

เฉล่ีย 2.66 0.49 มาก 2.73 0.43 มาก 
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 

7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา 2.55 0.72 มาก 2.77 0.44 มาก 

8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย 2.55 0.52 มาก 2.88 0.33 มาก 
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 2.55 0.52 มาก 2.66 0.50 มาก 

เฉล่ีย 2.55 0.59 มาก 2.77 0.42 มาก 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน 
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย 

2.88 0.33 มาก 2.88 0.33 มาก 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น 2.77 0.44 มาก 2.55 0.52 มาก 
12.  พูดชมเชยเพื่อนในกลุม 2.77 0.44 มาก 2.55 0.52 มาก 

เฉล่ีย 2.81 0.40 มาก 2.66 0.46 มาก 
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.64 0.49 มาก 2.74 0.43 มาก 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
ครู นักเรียน พฤติกรรม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
การยอมรับความคิดเห็น 

1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

2.66 
 

0.50 
 

มาก 
 

2.88 
 

0.33 
 

มาก 
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.66 0.50 มาก 2.88 0.33 มาก 
3.แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม 

2.66 0.50 มาก 2.88 0.33 มาก 

เฉล่ีย 2.66 0.50 มาก 2.88 0.33 มาก 
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม 2.22 0.44 
ปาน
กลาง 2.77 0.44 มาก 

5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม 2.66 0.50 มาก 3.00 0.00 มาก 
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 2.55 0.72 มาก 2.88 0.33 มาก 

เฉล่ีย 2.48 0.55 ปาน
กลาง 

2.88 0.26 มาก 

การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา 2.44 0.52 

ปาน
กลาง 

3.00 0.00 มาก 

8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย 2.66 0.50 มาก 2.77 0.44 มาก 
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 2.55 0.72 มาก 3.00 0.00 มาก 

เฉล่ีย 2.55 0.58 มาก 2.92 0.15 มาก 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน 
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย 

2.88 0.33 มาก 3.00 0.00 มาก 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น 2.55 0.52 มาก 2.88 0.33 มาก 

12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม 2.44 0.52 ปาน
กลาง 

2.88 0.33 มาก 

เฉล่ีย 2.62 0.46 มาก 2.92 0.22 มาก 
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.58 0.52 มาก 2.90 0.24 มาก 
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 ตารางที ่16 (ตอ) 

 

สรุปแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 
ครู นักเรียน 

  พฤติกรรม 
Χ  S.D. ระดับ ลําดับ

ที่ 
Χ  S.D. ระดับ ลําดับ

ที่ 
การยอมรับความคิดเห็น 

1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

2.73 
 

0.45 
 

มาก 
 

1 
 

2.90 
 

0.26 
 

มาก 
 

1 

2.ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.48 0.51 ปาน
กลาง 

3 2.79 0.32 มาก 2 

3. แสดงออกถึงความตั้งใจและ 
ใสใจตอการพูดของเพื่อนในกลุม 

2.62 0.50 มาก 2 2.77 0.42 มาก 3 

เฉล่ีย 2.61 0.49 มาก 3 2.82 0.33 มาก 2 
การแสดงความคิดเห็นดวยการ
ถามตอบ 
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนในกลุม 

2.60 0.48 มาก 3 2.79 042 มาก 2 

5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนใน
กลุม 

2.66 0.48 มาก 1 2.86 0.31 มาก 1 

6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุม 

2.64 0.52 มาก 2 2.66 0.47 มาก 3 

เฉล่ีย 2.63 0.49 มาก 2 2.77 0.40 มาก 3 
การใหความรวมมือขณะทํางาน
กลุม 
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียน
ตลอดเวลา 

2.69 0.33 มาก 2 2.88 0.29 มาก 1 

8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , 
การอภิปราย 

2.70 0.49 มาก 1 2.79 0.41 มาก 3 

9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของ
กลุม 

2.16 1.05 ปาน
กลาง 

3 2.86 0.25 มาก 2 

เฉล่ีย 2.52 0.64 มาก 4 2.84 0.32 มาก 1 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

กกกกกกกก 
 จากตารางที่  16 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค 
KWDL  ซึ่งประเมินโดยครูจากการสังเกตนักเรียนจํานวน 9 กลุมในการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ การชวยเหลือสนับสนุน 
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน (Χ  = 2.79, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ การแสดงความเห็นดวย
การถาม-ตอบ (Χ  = 2.63, S.D. = 0.49) ดานการยอมรับความคิดเห็น (Χ  = 2.61, S.D. = 0.49) 
และดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม  
(Χ  = 2.52, S.D. = 0.64) 
กกกกกกกกเมือ่พิจารณาแตละดานเปนรายประเด็น พบวา ดานการยอมรับความคิดเห็นประเดน็ 
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ เคารพรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน (Χ  = 2.73, S.D. = 0.45) และ 
การยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย ( Χ  =2.48,  
S.D. = 0.51) 
กกกกกกกกดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
คือ ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม (Χ  = 2.66, S.D. = 0.48) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนในกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย  (Χ  = 2.60, S.D. = 0.48) 

สรุปแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 
ครู นักเรียน 

  พฤติกรรม 
Χ  S.D. ระดับ ลําดับ

ที่ 
Χ  S.D. ระดับ ลําดับ

ที่ 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยอง
ใหกําลังใจซึ่งกนัและกัน 
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุมที่เราเห็นดวย 

2.91 0.22 มาก 1 2.84 0.32 มาก 1 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมได
พูดแสดงความคิดเห็น 

2.82 0.32 มาก 2 2.66 0.44 มาก 2 

12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม 2.64 0.51 มาก 3 2.66 0.44 มาก 2 
เฉล่ีย 2.79 0.35 มาก 1 2.72 0.40 มาก 4 

คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 2.64 0.49 มาก - 2.79 0.36 มาก - 
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กกกกกกกกดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม พบวาประเดน็ทีม่ีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มี
สวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย (Χ  = 2.70, S.D. = 0.49) และ การปฏิบัตติามระเบียบ 
ขอตกลงของกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย (Χ  = 2.16, S.D. = 1.05) 
กกกกกกกกดานสุดทาย คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน พบวา 
ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การกลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เรา 
เห็นดวย (Χ  = 2.91, S.D. = 0.22) และการพูดชมเชยเพื่อนในกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติมาก
เปนลําดับสุดทาย (Χ  = 2.64, S.D. = 0.51) 
กกกกกกกกจากการสรุปคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการทาํงานกลุมในแผนการจัดการเรยีนรูแตละแผน
แสดงถึงระดับการปฏิบัติ พฤติกรรมกลุมที่พัฒนาขึ้น โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการทาํงานกลุมในระดับมากเปนลําดับที ่1 คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 (Χ  = 2.73, 
S.D. = 0.42) แผนการจัดการเรียนรูที ่ 1 (Χ  = 2.70, S.D. = 0.44) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  
(Χ  = 2.64, S.D. = 0.49  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 (Χ  = 2.58, S.D. = 0.43) แผนการจัด 
การเรียนรูที่ 5 เปนลาํดับสุดทาย (Χ  = 2.58, S.D. = 0.52) 
กกกกกกกกผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ซึ่งประเมินโดยนักเรียนจํานวน 
9 กลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน โดยภาพรวม พบวานักเรียนมี
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุดคือ  ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม (Χ  = 2.84, S.D. = 0.32)   รองลงมาคือ 
ดานการยอมรับความคิดเห็น (Χ  = 2.82, S.D. = 0.33) ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการ 
ถาม-ตอบ (Χ  = 2.77, S.D. = 0.40) และดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ  
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน (Χ  = 2.72, S.D. = 0.40) 
กกกกกกกกเมือ่พิจารณาแตละดานเปนรายประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ดานการยอมรับความ
คิดเหน็ คือ การเคารพรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน (Χ= 2.90, S.D. = 0.26) และดานการแสดงออก
ถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนในกลุม มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย 
(Χ  = 2.77, S.D. = 0.42) 
กกกกกกกกดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
คือ การซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม (Χ  = 2.86, S.D. = 0.31) และการกระตุนใหเพื่อนแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย 
(Χ  = 2.66, S.D. = 0.47) 
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กกกกกกกกดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ 
การกระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา (Χ  = 2.88, S.D. = 0.29) และการมีสวนรวมในการ
ทําใบงาน การอภิปราย มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดบัสุดทาย (Χ  = 2.79, S.D. = 0.41) 
กกกกกกกกดานสุดทาย คอื ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึง่กนัและกนั พบวา 
ประเด็นทีม่ีการปฏิบัติมากทีสุ่ด คือ กลาวสนับสนนุความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เราเห็นดวย  
(Χ  = 2.84, S.D. = 0.32) และการเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็นและการพดู
ชมเชยเพื่อนในกลุม มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติมากเปนลาํดับสุดทาย (Χ  = 2.66, S.D. = 0.44) 
กกกกกกกกจากการสรุปคาเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนแสดงถึงระดับการปฏิบัติ 
พฤติกรรม กลุมที่พัฒนาขึ้น โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางาน
กลุมในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 (Χ  = 2.90, S.D. = 0.24) แผน 
การจัดการเรียนรูที่ 1 (Χ  =2.85,S.D.=0.54) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 (Χ  =2.74, S.D. = 0.39) 
แผนจัดการเรียนรูที่ 4 (Χ  = 2.74, S.D. = 0.43) และแผนจัดการเรียนรูที่ 2 เปนลําดับสุดทาย  
(Χ  = 2.72, S.D. = 0.41) 

 
ตอนที่  3  ศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขนั  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่  3  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน 
ระดับใด  ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนคิ  
KWDL   
 
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีม  
                 เกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   
 
ความคิดเห็นที่มีตอวิธกีารจัดการเรยีนรู 

Χ  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับ
ที่ 

1. ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.50 0.59 เห็นดวยมาก 3 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 2.58 0.57 เห็นดวยมาก 2 
3. ดานประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม 2.61 0.58 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.56 0.58 เห็นดวยมาก - 
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ddddddddจากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  โดยภาพรวมนักเรียน
เห็นดวยอยูในระดับมาก   (Χ  = 2.56 , S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณารายดานพบวาลําดับที่ 1   
นักเรียนเห็นดวยมากในดานประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม  (Χ  = 2.61 , S.D. = 0.58)  
รองลงมานักเรียนเห็นดวยมากในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  (Χ  = 2.58 , S.D. = 0.57)  และ 
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ  บรรยากาศในการเรียนรู  (Χ  = 2.50 , S.D. = 0.59 )   
ddddddddระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค  KWDLเมื่อพิจารณาเปนรายดานดังรายละเอียด
ในตารางที่  18  19  20  และ  21 
 
ตารางที่  18  ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีม  
                   เกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
Χ  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที่ 

1. นกัเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรม
ตามขั้นตอน 2.43 0.65 เห็นดวยปานกลาง 4 

2.  เปนการจัดการเรียนรูที่ทาํใหนักเรียน
มีการชวยเหลอืกันในกลุม 2.56 0.61 เห็นดวยมาก 2 

3.  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม 2.58 0.55 เห็นดวยมาก 1 

4.  เปนการจัดการเรียนรูที่ทาํใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นอยางอสิระ 2.42 0.60 เห็นดวยปานกลาง 5 

5.  เปนการจัดการเรียนรูที่ทาํใหนักเรียน
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมกัน 

2.53 0.56 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.50 0.59 เห็นดวยมาก - 
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 จากตารางที่  18  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL   ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู โดยภาพรวม   นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  (Χ  = 2.50 , S.D. = 0.59)   เมือ่พจิารณาเปน
รายขอ พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก เปนลําดับที่  1  คือ  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม(Χ  = 2.58 , S.D. = 0.55)  และลําดับสุดทายคือ  เห็นดวยปาน
กลางเปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ(Χ  = 2.42, 
S.D. = 0.60 ) 
 
ตารางที่  19  ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค 
                    ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL   ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
  

ดานการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 
Χ  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที่ 

1. นกัเรียนไดเรียนรูและลงมอืปฏิบัติได
อยางเปนระบบ 2.58 0.55 เห็นดวยมาก 6 

2.  การปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรูทําไดไมยาก 2.17 0.65 เห็นดวยปานกลาง 7 

3.  เปนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดง 
ความคิดเหน็รวมกนั 

2.69 0.52 เห็นดวยมาก 1 

4.  เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือกัน
ในการทํางานกลุม 2.67 0.48 เห็นดวยมาก 3 

5.  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของเพือ่นในกลุม 2.69 0.52 เห็นดวยมาก 1 

6.  เปนการสงเสริมในดานวิเคราะห
เร่ืองโจทยปญหามากขึน้ 2.64 0.59 เห็นดวยมาก 4 

7.  นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมอง
ในการเรียนรูนี ้ 2.61 0.64 เห็นดวยมาก 5 

รวม 2.58 0.57 เห็นดวยมาก - 
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กกกกกกกกจากตารางที่  19    ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL   ดานการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  (Χ  = 2.58 , S.D. = 0.57)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  เปนลําดับที่   1  คือ  เปนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด  และแสดงความคิดเห็นรวมกัน  และเปนกิจกรรม
ที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม  (Χ  = 2.69 , S.D. = 0.52)    และ
ลําดับสุดทาย คือ  เห็นดวยปานกลาง เปนการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูทําได
ไมยาก  (Χ  = 2.17 , S.D.=0.65) 
 
ตารางที่  20    ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกนัโดยใชเทคนิคทีม  
                      เกมแขงขนั TGT  รวมกับเทคนิค KWDL   ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 
 

ดานประโยชนที่ไดรับจาก 
การจัดกิจกรรม 

Χ  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที ่

1. นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับ 
ขั้นตอนในกิจกรรมนี้ 

2.58 0.55 เห็นดวยมาก 6 

2. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะดานการอานจากการจดักิจกรรมนี้ 2.61 0.60 เห็นดวยมาก 5 

3. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความ 
รวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2.39 0.64 เห็นดวยปานกลาง 8 

4.นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดใน
เวลาที่ครูกําหนด 

2.72 0.57 เห็นดวยมาก 2 

5. นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของ 
กิจกรรมการเรียนรูไปใชในวิชาอื่น ๆ ได 2.64 0.59 เห็นดวยมาก 4 

6.  นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
รวบรวมขอมูล 

2.50 0.65 เห็นดวยมาก 7 

7. นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการ
แกปญหาจากสภาพปญหาทีแ่ทจริง 2.67 0.53 เห็นดวยมาก 3 

8. นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของ
คณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ 

2.78 0.48 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.61 0.58 เห็นดวยมาก - 
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 จากตารางที่    20   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL   ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรม   โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  (Χ  = 2.61 , S.D. = 0.58)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  เปนลําดับที่  1 คือ นักเรียนเห็นคุณคา
และประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้  (Χ  = 2.78 , S.D. = 0.48)   และลําดับ
สุดทาย คือ  เห็นดวยปานกลาง  นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือและชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน  (Χ  = 2.39 , S.D. = 0.64) 
                 นอกจากนี้ นกัเรียนไดใหขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในการแสดงความคิดเห็น  
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค 
KWDL  
กกกกกกกกจากขอคําถามปลายเปด ขอที่ 1 “นักเรียนคิดวาการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกนัโดย
ใชเทคนิคทีม เกมแขงขัน TGT   รวมกับเทคนิค KWDL มีขอดีอยางไรบาง”  สามารถสรุปไดดังนี ้

 
ตารางที่ 21 ขอดีของการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม เกมแขงขันTGT   
                 รวมกับเทคนิค KWDL 

 
ขอดี จํานวนนักเรยีน รอยละ 

1. ทําใหเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น 10 27.78 
2. มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม 9 25.00 
3. ฝกการคิดอยางเปนลําดับข้ันตอน 6 16.67 
4. ไดแขงขันและมีความสนุกสนาน 5 13.89 

 
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  

แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม เกมแขงขัน TGT   รวมกับเทคนิค KWDL จากคําถามปลายเปด 
พบวา ขอดีของ การจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันเมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงจากมากไปนอย  
ดังนี้  ทําใหเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น  รอยละ  27.78   มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม รอยละ
25.00   ฝกการคิดอยางเปนลําดับข้ันตอน  รอยละ  16.67 ไดแขงขันและมีความสนุกสนานรอยละ  
13.89  ตามลําดับ 
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กกกกกกกกกจากขอคําถามปลายเปด ขอที่ 2 “นักเรียนมีขอแนะนําเพื่อปรับปรุงในการจัด 
การเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม เกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค KWDLอยางไรบาง”  
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 22   ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม  

                   แขงขันTGT   รวมกับเทคนิค KWDL  

 
ขอเสนอแนะ จํานวนนักเรยีน รอยละ 

1. แบบฝกทักษะมีหลายขอ ควรลดจํานวนขอใหนอยลง 7 19.44 

2. ควรที่จะจัดกิจกรรมกับรายวิชาอืน่ ๆ 11 30.56 

 

 จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขันTGT   รวมกับเทคนิค KWDL จากคําถามปลายเปด 
พบวา  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงจากมากไปนอย 
ดังนี้ ควรที่จะจัดกิจกรรมกับรายวิชาอื่น ๆ  รอยละ  30.56  แบบฝกทักษะมีหลายขอ ควรลด
จํานวนขอใหนอยลง  รอยละ  19.44   
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บทที่  5 
 

สรุปผล  อภปิราย  และขอเสนอแนะ 
 

กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรูเ ร่ือง  การแกโจทยปญหาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับ
เทคนิค  KWDL   เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ประเภทกอนการทดลอง
(Pre - Experimental  Design) แบบกลุมเดียวกันซึ่งทําการทดสอบกอนและหลังเรียน   
(The – One  Group  Pretest – Posttest  Design) มีวัตถุประสงคการวิจัย (1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขง TGT รวมกับเทคนิค KWDL  กอนและหลังการจัดการเรียนรู  
(2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL  (3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLในดาน
บรรยากาศ  กิจกรรมการเรียนรู  และประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม   ประชากรที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/4  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   จํานวน  36  คน   
ที่ไดจากการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling) 
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองการแกโจทยปญหา
ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL   ที่ผาน
การตรวจคาดัชนีความสอดคลอง   ไดคาดัชนีความสอดคลอง   1.00  จํานวน   5  แผน  
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน  เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    
จํานวน  1  ฉบับ  โดยแบงออกเปน  2  ตอน   คือ  ตอนที่  1  เปนแบบเลือกตอบ  4  ตวัเลอืก   จาํนวน  
30  ขอ   และตอนที่  2  เปนแบบอัตนัย   จํานวน  2  ขอ  แบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงาย  
(P)  ระหวาง  0.30  -  0.93  คาอํานาจจําแนก (D)  ระหวาง 0.22 - 0.72  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.86  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขง TGT รวมกับเทคนิค KWDL มีคาดัชนีความ
สอดคลอง   1.00  วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคะแนนเปนคารอยละ (%)  การหาคาเฉลี่ย (Χ )   
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาที  (t-test)  แบบ  Dependent  และการ
วิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูเ ร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค 
KWDL  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรู  เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL   กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว   โดยหลังการ
จัดการเรียนรู   นักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน   เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังเรียนแตละหนวย พบวา โจทยปญหาการคูณ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และโจทยปญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด 
 2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมอืกนั   
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL    ที่สังเกตโดยครู  โดยภาพรวมพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา    
พฤติกรรมกลาวสนับสนุน  ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  เปนลําดับที่ 1 สวนดานที่นักเรียน
ปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ  การปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม  และพฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักเรียน ที่สังเกตโดยนักเรียน  โดยภาพรวมพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม 
อยูในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
เปนลําดับที่ 1  สวนดานที่นักเรียนปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย คือ การกระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็น  
และเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมแสดงความคิดเห็น  และการพูดชมเชยเพื่อนในกลุม 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดาน เรียงตามลําดับ คือดานประโยชนที่ได
จากการจัดกิจกรรม นกัเรียนเหน็ดวยมากเปนลําดบัที ่  1  คือนกัเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของ
คณิตศาสตรจากการทาํกิจกรรมนี้  และเหน็ดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ  นักเรียนไดรับการ
สงเสริมใหมีความรวมมือ และชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู  นักเรียน 
เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่ปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและ
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แสดงความคดิเห็นรวมกนั และเปนกิจกรรมที่สงเสรมิใหนกัเรียนยอมรับความคดิเห็นของเพื่อนใน
กลุม   และเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ  เปนการปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ตอน  การ
จัดการเรียนนีท้ําไดไมยาก  ดานบรรยากาศการเรียนรู  นักเรยีนเหน็ดวยมากเปนลาํดับที่  1  คือ  
เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพนัธที่ดีกับเพื่อนในกลุม  และเหน็ดวยปานกลางเปน
ลําดับสุดทายคือ  เปนการจดักิจกรรมการเรียนรูทีท่ําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเหน็อยางอิสระ 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

กกกกกกกกจากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรยีน 
ชั้นประถมศกึษาปที ่  5  ทีจ่ัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั TGT รวมกบั
เทคนิค KWDL    สามารถนาํมาสูการอภิปรายผล  ดังนี ้
กกกกกกกก1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเร่ือง การแกโจทยปญหาของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค 
KWDL  กอนเรียนและหลังเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.05  ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยหลังการจัดการเรียนรูมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียนทั้งนี้เปน
เพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนักเรียนตองชวยเหลือกัน  ยอมรับกันและกัน ทําใหนักเรียน
สามารถเสนอความคิดภายในกลุมมีการทํางานรวมกันทําใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ   
ดังที่  จอยซและเวล  (Joyce  and  Weil 1986 , อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 165) ไดกลาวไว
วาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือ
แนะนํากัน เนื ่องจากผูเรียนอยูในวัยเดียวกันสามารถสื ่อสารสื่อความหมายแกกันและกัน 
ไดงายและทําใหเขาใจงายกวาที ่ครูสอน นอกจากนั้นการเสริมแรงทางบวกตามหลักการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยการใหรางวัลแกกลุมที่ทําใหคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑที่กําหนด 
ก็เปนการกระตุนใหผูเรียน มีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเอง  เพื่อความสําเร็จของกลุม   ซึ่งเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานดานจิตวิทยาที่วาดวยการ
เสริมแรงเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนตองการจะเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก 
ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา   แขมมณี (2545 :  263)   ที่กลาววา  การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปน
การจัดที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยตนเอง  และดวย
ความรวมมือ   และความชวยเหลือจากครู  เพื่อน ๆ  รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ  
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน  ซึ่งในการ
จัดการเรียนรูในแตละครั้งมีการแจงจุดประสงคการเรียนรู คะแนนฐาน  และการกําหนดเกณฑการ
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ประสบความสําเร็จใหนักเรียนทราบ และเมื่อจัดการเรียนรูจบในแตละหนวยแลวจะมีการทดสอบ
ยอยนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความสามารถของนักเรียน   คะแนนของแตละคนที่ได 
จะสงผลตอคะแนนพัฒนาของกลุมถากลุมใดทําคะแนนพัฒนาไดตามเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับ
รางวัลและคําชมเชยชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดของสลาวิน  (Slavin  1984 : 20-21, อางถึงใน  วารุณี   อุนบุญ  2540 :  49-50)  
ที่วาดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนพัฒนาสติปญญาของตนเอง  การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบ  และประเมินความกาวหนาของผูเรียน   และในการ
ทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะรูคะแนนพัฒนาของตนเอง  จากนั้นมีการนําคะแนนของ 
แตละคนในกลุมมารวมกัน  แลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม  ดังนั้นสมาชิกในกลุมจึงตอง
พยายามเรียนรูและชวยเหลือกันเพราะ   ถาไดคะแนนนอยก็จะทําใหคะแนนของกลุมนอยลงดวย   
จึงทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมแรง   ชวยเหลือ  พึ่งพาอาศัยกัน   เนื่องจากผูเรียนไดมี
โอกาสทํางานรวมกัน  จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และการที่เด็กเกงไดชวยเหลือ
เพื่อนที่เรียนชา   ทําใหเด็กเกงไดเพิ่มความเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้น  ๆ  ไดลึกซึ้ง
กวาเดิม เพราะไดอธิบายใหแกเพื่อนภายในกลุม  โดยนักเรียนที่เรียนออนจะไดรับการฝกฝน  และ
ไดแนวทางจากนักเรียนเกงทําใหมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  สอดคลองกับ   ศรีสมวงษ  
สุขคันธรักษ  (2548 : 135)  ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันที่จัดนักเรียนคละความสามารถ 
คือ  เกง  ปานกลาง  ออน  สมาชิกในแตละกลุมเขากลุมชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรู
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือช้ีแนะแหลงขอมูลและ
จัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่ จึงทําใหนักเรียนเรียนรู
กระบวนการทํางานกลุม  และการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน อีกทั้งการนําคะแนนพัฒนาของแตละคน
ภายในกลุมมารวมกันแลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม  เพื่อเปนกลุมที่มีการพัฒนายอดเยี่ยม    
ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน   ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมในการที่จะ
ทําใหกลุมของตนประสบความสําเร็จ เพื่อที่จะไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย ดวยความสามารถ
และวัยที่ใกลเคียงกัน  สอดคลองกับ สุรพล  พยอมแยม (2544 : 98-99)  ที่กลาววา กลุมเพื่อนรวมวัย
ชวยเหลือในเรื่องระหวางการเรียนที่มีผลตอการเรียนของเด็กใหดีขึ้น  เนื่องจากกลุมเพื่อนรวม
วัยที่มีปฏิสัมพันธตอกันสวนใหญชวยเหลือเกื้อกูลกันในการเรียนตั้งใจเรียนจะมีแรงจูงใจใหสมาชิก
คนอื่นในกลุมปฏิบัติตนไปในทางที่ดี  และประสบความสําเร็จในการเรียนไปพรอม  ๆ  กัน 
สอดคลองกับ  ปฏิมา   ธิกุลวงษ  (2548 : 114)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค 
TGT ใชกระบวนการกลุมในการทํางานและกิจกรรม เปนการรวมกันเรียนรูเปนกลุมๆละ 4-5  คน 
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นักเรียนในกลุมมีความรวมมือใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานการเรียนและการทํางาน โดย
นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนดีกวาไดชวยกันอธิบาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนดวยกันที่มีความสามารถต่ํากวา ที่ไม
เขาใจในเนื้อหาในบทเรียน และกิจกรรมทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียน 
มากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิสา   ตุลาไล (2540 : บทคัดยอ)   ไดทําการวิจัยเพื่อ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแบบ 
รวมมือกันเรียนรู กับการสอนปกติในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน TGT 
สูงกวา นักเรียนที่เรียนโดยการใชแผนการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
นักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของความกาวหนาไมแตกตางกัน  และ
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีภรณ   ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองระบบสมการเชิงเสน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3   ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมแบบ  TGT  แบบ  STAD   และการสอนตาม 
คูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ  TGT   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
แบบ STAD และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วราภรณ   บรรติ  (2543 : บทคัดยอ)  
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทํางานกลุม ในกลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยการสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์  STAD รวมกับแบบทีมการแขงขัน  TGT  ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตาม
รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   และนักเรียนที่เรียนโดย
การสอนตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมในการทํางานกลุมสูงกวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
วัสริน ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD รวมกันกับ
การเรียนแบบกลุมการแขงขัน  TGT พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเศษสวน 
ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันสูงกวาสอนตามแนวคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบรวมมือกันมีความคิดเห็นวาชอบการเรียนแบบ 
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รวมมือกันมีความสนุกสนานในการเรียนไดชวยกัน คิดและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ  
ทําใหพวกเขามีความสุข กระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเองเหตุผลสําคัญ 
อีกประการหนึ่งที่สงผลใหผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  คือ  การนําเทคนิค  KWDL มาใชปฏิบัติในขณะดําเนินการสอนและรวมปฏิบัติงานกลุม
ของนักเรียนที่เร่ิมตนโดยครูรวมกับนักเรียนทั้งชั้น ฝกคิดหาคําตอบตามลําดับขั้นของ KWDL ซึ่ง 
กอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนรวมกันคิดแกปญหาดวยการฝก
อานโจทยอยางละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 K: เรารูอะไร (What  we  
know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง  เปนการเตรียมความรูพื้นฐาน โดยนักเรียนแตละคนรวมกัน
อานโจทยปญหา และวิเคราะหรวบรวมขอมูลที่ไดจากโจทยวามีขอมูลอะไรบางเปนขอมูลเกี่ยวกับ
อะไร เพื่อนําไปใชแกปญหาในขั้นตอนตอไป ซึ่งครูจะตั้งคําถามกระตุนความคิดของนักเรียนให 
นักเรียนไดตอบคําถามเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโจทยปญหา และอธิบายขอมูลเพิ่มเติมใหนักเรียน 
เขาใจมากยิ่งขึ้น ข้ันที่ 2 W : นักเรียนรวมกันวิเคราะหหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ  (What  we  
want  to  know) โดยนักเรียนจะรวมกันแสดงความคิดเห็น   เพื่อเสนอแนวทางในการแกโจทย
ปญหาดวยเหตุผลของแตละคน และนําวิธีที่แตละคนเสนอมาพิจารณาและทดลองใชแกปญหา 
เพื่อตรวจสอบวาแตละวิธีใชไดผลเปนอยางไรวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด ในขั้นนี้นักเรียน
แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และโตแยงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตุผลเชื่อมโยง
ความรูที่ไดรับมาเพื่อนํามาใชแกปญหา  ข้ันที่ 3 D : นักเรียนรวมกันแสดงวิธีแกปญหาตามที่ได
เลือกไว  (What  we  do)  โดยเริ่มจากการเขียนประโยคสัญลักษณ เพื่อใหนักเรียนเห็นแนวทาง 
ในการคิดคํานวณวาจะตองคํานวณจํานวนใดกอน   จากนั้นรวมกันแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ
ตามที่โจทยตองการไปทีละขั้นตอน   ในขั้นตอนนี้นักเรียนไดฝกการคํานวณ   กลุมเกงไดชวยเหลือ
และอธิบายขั้นตอนและวิธีการแกปญหา โดยครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือกับนักเรียนในการเขยีน
อธิบายวิธีการแกปญหาใหถูกตองชัดเจน ข้ันที่ 4 L: เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ  ข้ันที่ 3 
(What  we  learned) โดยตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลการแกปญหา อธิบายวิธีแกปญหาที
ละขั้นตอนใหเพื่อน ๆ และครูไดรับฟง  ครูจะเปนผูคอยถามคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ   เมื่อ
นักเรียนลังเลในการตอบคําถามหรือการนําเสนอ  ครูใหขอมูลยอนกลับใหนักเรียนตอบอยางมั่นใจ   
และรวมกันสรุปความรูและประโยชนที่ไดจากการเรียนรู ในขั้นนี้เปนการฝกใหนักเรียนกลาพูด  
กลาแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรูวิธีการแกปญหาที่หลากหลายจากกลุมเพื่อน
สามารถนําไประยุกตใชในสถานการณอ่ืน ๆ ได ลําดับขั้นตอนของเทคนิค KWDL มีกระบวนการ
คิดและรวมกันคิดทุกขั้นตอนภายในกลุม  ทําใหนักเรียนทุกคนฝกคิดอยางเปนระบบ   ฝกเขียน
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และมีการแขงขันระหวางกลุมทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการทําคะแนนของตนเองเพิ่มข้ึน  
เพื่อใหคะแนนของกลุมเพิ่มข้ึน   เพื่อเขาสูเกณฑที่ไดกําหนดไว นักเรียนไดเรียนรูรวมกันในการแยก
ประเด็นโจทยปญหาออกเปนสวนๆ โดยการนําความรูเดิมที่ไดรับการฝกมากอนตามประเด็นที่
กําหนดมาให  ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไรจะมีวิธีการใดบางที่จะทําใหไดคําตอบมาเปน 
องคประกอบสําคัญของ KWDL ซึ่งชี้ใหเห็นผลการเรียนรูหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน  และการ
ตั้งคําถามเพิ่มเติมของครู แตละขั้นของ KWDL ชวยกระตุนใหนักเรียนคิดหาคําตอบไดดียิ่งขึ้น 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วีระศักดิ์   เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องผลของ
การใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  
สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิรันดร   แสงกุหลาบ  (2547 :บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเปรียบเทียบ 
ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอลและตามแนว  สสวท.  ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู เร่ือง
โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล สูงกวา
ผลการเรียนรูตามแนว สสวท. อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  สอดคลองกับงานวิจัยของ   (น้ําทิพย   
ชังเกตุ   2547 :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาการคูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD รวมกับเทคนิค  
KWDL  ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค  STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ  ทองใส (2548 : บทคดัยอ)   
ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู   เ ร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5   โดยวิธีการจัดการเรียนรู   ดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณี   
ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธี
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล    รวมกับแนวคิดของวรรณี กอนและหลังเรียน   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  หลังการ
จัดการเรียนรูมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน 
กกกกกกกกจากผลการวิจัยคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร   เมื่อแยกตามหนวยการเรียนรูพบวา  หนวยการเรียนรู  โจทยปญหาการคูณ   
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มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนโจทยข้ันตอนเดียว  เปนเรื่องที่นักเรียนเคย
เรียนมาแลว   สอดคลองกับงานวิจัยของ  จินดา  สวพันธ  (2533 :  21)  ที่กลาววา  นักเรียนทํา
โจทยปญหาคณิตศาสตรข้ันตอนเดียวไดดี  และหนวยการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวก  ลบ  
คูณ  หารระคน  มีคาเฉลี่ยของคะแนนต่ําที่สุด   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะเนื้อหาเรื่องโจทยปญหาการ
บวก  ลบ  คูณ  หารระคน  ยากและซับซอน   ในโจทยปญหาขอหนึ่งเมื่อนํามาเขียนเปนประโยค
สัญลักษณแลว  จะมีเครื่องหมายบวก  ลบ  คูณ  หาร   มากกวาหนึ่งเครื่องหมาย    นกัเรยีนตองใช
วิธีคิดมากกวาหนึ่งขั้นตอน   และตองใชทักษะการคิดคํานวณทั้งสี่ดานมาผสมผสานในขอเดียวกัน    
ทําใหนักเรียนเกิดความสับสน   นอกจากนี้การแปลความ และการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ
โจทยปญหาไมสามารถเชื่อมโยงความรูพื้นฐานเดิมกับโจทยปญหาที่ซับซอนได นอกจากนั้นเปน
เพราะใชเวลาในการฝกคิดคํานวณและแบบฝกหัดที่เทากับหนวยอื่น ๆ มีความยากและซับซอน
นอยกวา  ซึ่งสงผลใหความสามารถในการแกโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  ซึ่งเนื้อหา
ซับซอนนอยกวาหนวยอื่น ๆ มีคะแนนต่ําที่สุด  สอดคลองกับแนวคิดของ ชารลและเลสเตอร  
(Charles   and   Lester 1982 : 10-12 ,อางถึงใน  ปรีชา  เนาวเย็นผล  2544 : 31)  ที่กลาววา   
ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความสามารถการแกปญหาคือ  ทักษะการอานและทักษะการฟง เมื่อพบ
ปญหานักเรียนจะตองอานและทําความเขาใจกับปญหาที่ตองอาศัยองคความรูเกี่ยวกับศัพท 
บทนิยาม  มโนมติ  และขอเท็จจริงตางๆ ทางคณิตศาสตรเพื่อเชื่อมโยงกับปญหา 
กกกกกกกก2. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียน โดย
ภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา           
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้ตองมีการชวยเหลือกันภายในกลุมตองอาศัยการเรียนรูรวมกัน
ของสมาชิกทุกคนในกลุม และความรับผิดชอบของตัวเอง เพื่อจะทําใหกลุมของตนเองประสบ
ความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ จอหนสัน  และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 
105 – 107, อางถึงใน วัสริน ประเสริฐศรี 2544: 38 – 39) เกี่ยวกับองคประกอบของกิจกรรม           
การเรียนแบบรวมมือกันไวคือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทางบวก การติดตอปฏิสัมพันธ
โดยตรง การรับผิดชอบตอตนเอง ทักษะความสัมพันธกับกลุมเล็กและกลุมอ่ืน และกระบวนการ
กลุม และสอดคลองกับหลักการที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานกลุมของ ลัดดา ศิลานอย (2534 
:33) ที่วาตองพยายามใหสมาชิกกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมหรือมีสวนรวมในการทํางาน สมาชิกตอง 
คิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะชวยแกปญหาของกลุม ความสําเร็จของงานถือวาเปน
ความสําเร็จของกลุม และในการทํางานกลุม การเรียนเปนกลุมนั้นนักเรียนที่เขากลุมตองมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134

ความสามารถที่แตกตางกัน  เพื่อใหเด็กมีความสามารถตางกัน ทุกเพศทุกวัยปรับตัวเขาหากัน           
มีปฏิสัมพันธตอกันรวมกันในการทํางานกลุมเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ  จอหนสันและจอหนสัน  (Johnson and Johnson 1996:18 , อางถึงใน อรุณศรี 
เหลืองธานี  2542 : 10) กลาวไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  เปนวิธีการจัดประสบการณ 
การเรียนรูใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 3 – 5 คน สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน 
เพศ เชื้อชาติ และความสามารถทางการเรียนของนักเรียนแตละกลุม จะมีนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา คละกัน สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธรับฟงความคิดเห็น
ตลอดจนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบและประสบความสําเร็จใน
การเรียนรวมกัน 
กกกกกก จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซึ่งประเมินโดยครู  พบวา   
พฤติกรรมการทํางานกลุมดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีการติดตามดูแลใหนักเรียนใหความรวมมอื
ชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจกัน ทําใหการทํางานเพื่อใหเห็นผลงานกลุมมีประสิทธิภาพและบรรลุ 
เปาหมายของกลุมขณะเรียน นักเรียนมีการปรึกษาหารือกัน กระตือรือรนในการทํางานรวมกัน 
ชวยอธิบายบทเรียนใหแกสมาชิกในกลุมที่ยังไมเขาใจ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองและตอ
กลุม และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื ่อนในกลุ ม  รวมทั ้งการแสดงความหวงใยการสราง
ความสัมพันธและดูแลเพื่อนในกลุมสอดคลองกับ จินตนา เล็กลวน (2541 :18) ที่กลาววา  การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูกระบวนการกลุม  เพราะในการปฏิบัติงาน 
รวมกันตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานกลุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุม
จึงสงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองและเพื่อน และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน  
กกกกกกกกสําหรับดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการใหความรวมมือขณะ
ทํางานกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนแตละคนตองการใหงานบรรลุเปาหมายทําใหนักเรียน
เกิดความกระตือรือรนในการที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จกอน ซึ่งสงผลใหนักเรียนไมให
ความรวมมือในขณะทํางานกลุมมากเทาที่ควร  และอาจเนื่องมาจาก ในชวงแรกของการเรียน  
นักเรียนบางคนรีบลงมือทํางาน ไมปรึกษาหารือซักถามกัน นักเรียนที่เกงไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม 
นักเรียนที่ออนทําแบบฝกหัดไมได ทํางานชาไมทันเพื่อน แตไมกลาซักถามเพื่อนอาจเปนเพราะ 
นักเรียนเคยชินในการเรียนแบบเดิม ผูวิจัยจึงเนนย้ําใหนักเรียนทุกคนใหความรวมมือขณะทํางาน
กลุม โดยสมาชิกทุกคนตองชวยเหลือกันเพื่อชวยในการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปาหมายของกลุม การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ชวยใหนักเรียนเขาใจ ใสใจผูอ่ืน เห็นความ
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แตกตางระหวางตนและเพื่อน ทําใหรูจักนิสัยและความสามารถเฉพาะของแตละบุคคล สอดคลอง
กับ ทิศนา แขมมณี (2544 : 263) ที่กลาววา วิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนนักเรียนเปนศูนยกลางชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเอง และดวยความ
รวมมือ และความชวยเหลือจากเพื่อนๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกันทุกคน 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซึ่งประเมินโดยนักเรียน พบวา  
พฤติกรรมการทํางานกลุมดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการใหความรวมมือ
ขณะทํางานกลุม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสมาชิกทุกคนในกลุมมีเปาหมายรวมกัน  นักเรียนกลุมออน
และกลุมปานกลางจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนกลุมเกงโดยใชกระบวนการทํางานกลุมชวย 
ในการทํางาน  เพื่อใหผลงานของกลุมมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของกลุม  สอดคลองกับ  
จินตนา  เล็กลวน  (2541 : 18)  ที่กลาววา  การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  ทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูกระบวนการกลุมเพราะในการปฏิบัติงานรวมกันตองมีการทบทวนกระบวนการ
ทํางานของกลุมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ   
 สําหรับดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน  
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้นักเรียน
ตองรวมมือกันเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันแลกันตลอดเวลา  จึงละเลยการชมเชยใหกําลังใจกันและ
กัน  สวนการสนับสนุนยกยองใหกําลังใจมีนอยเพราะนักเรียนไมคอยมีเวลาตองมุงที่จะชวยเหลือ
กันเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงจึงอาจละเลยพฤติกรรมนี้ไปเชนกัน  สอดคลองกบั  ศรสีมวงษ  สุขคนัธรกัษ  
(2548 : 145) ที่กลาววา  นักเรียนไมคอยมีเวลาตองมุงที่จะชวยเหลือใหงานสําเร็จลุลวง  และ 
นักเรียนไมคุนเคยกับการทํางานกลุมที่ตองมีการยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ในการ
จัดการเรียนรู  ผูสอนไดพยายามกระตุนใหนักเรียนทํางานกลุมดวยความเขาใจชวยเหลือให
กําลังใจ  มีการฝกทํางานรวมกันเสมอ   
กกกกกกก 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค 
ทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวย   อยูในระดับมาก    
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ  คือ  ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   และดานบรรยากาศในการ
เรียนรู  ตามลําดับ   ผลปรากฏดังนี้ 

     3.1   ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวย
มาก  คือ  นักเรียนเห็นคุณคา  และประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้   ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน  การรวมมือกันเรียนรูชวยใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน   
มีความรวมมือกัน   มีการปฏิสัมพันธกัน   ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน   ชวยใหการเรียน
นาสนใจและสามารถมีความรูความเขาใจในบทเรียน   ชวยกันทํางานใหสําเรจ็ลุลวงตามเปาหมาย   
และสามารถทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด  และผลงานที่ออกมานั้นถูกตองเปนที่นาพอใจ  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ  วัฒนาพร   ระงับทุกข  (2542 : 34)  ที่กลาววา  การเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูสามารถนํามาใชไดกับการเรียนทุกวิชาทุกระดับช้ัน  และจะมีประสิทธิภาพยิ่งกับ 
กิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา  การเนนคุณธรรม  จริยธรรม  การ 
เสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน  ทักษะทางสังคม  การสรางนิสัยความรับผิดชอบรวมกัน  และ
ความรวมมือกันในกลุม   และประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยปานกลาง   เปนลําดับสุดทาย คือ   
นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมเกม
การแขงขันทางวิชาการ มีนักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม เปนการกระตุนเราความสนใจใน 
กิจกรรมการเรียนมากขึ้นสําหรับเด็ก    
        3.2   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก  คือ  
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด  และแสดงความคิดเห็นรวมกัน  เปน
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม   เปนเพราะเทคนิค TGT มีการ
รวมมือกันเรียนรู  ชวยเหลือกันจากเกมการแขงขัน   ครูไดสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม
ข้ันตอนการเรียนรู   นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น   และชวยเหลือซึ่งกันและกันจนกลุม
ประสบความสําเร็จ   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  สลาวิน   ( Slavin 1990 , อางถึงใน  วัชรา   เลาเรียนดี  
2545  : 165)  ไดเสนอแนะไววา  การใหผูเรียนเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-6  คน  จะชวยใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรน   ภูมิใจในตนเอง   ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุม ชวยให 
ผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น  พัฒนาความสัมพันธที่ดี  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนมากขึ้น สราง
ความมั่นใจในตนเอง  และรูคุณคาของตนเองมากขึ้น และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่ 
ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ   แตสมาชิกกลุมตองยอมรับและเห็นความสําคัญของผลงานกลุม
ที่มาจากสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน  สอดคลองกับแนวคิดของ  สุรพล   พยอมแยม (2544 : 103) 
ซึ่งกลาววา   การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีกลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู  ผูสอนจะตองทําให 
ผูเรียนแตละคนตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนกลุม ใหประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจักชวยเหลือเพื่อน ๆ 
โดยเฉพาะดานการเรียนและตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมกันใหมาก
ที่สุด   และนักเรียนเห็นดวยปานกลาง  เปนลําดับสุดทาย  คือ  การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน   
และการจัดการเรียนรูทําไดไมยาก  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะนักเรียนตองใชเวลามากในการทํากิจกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137

และใบงานรวมกัน จึงทําใหการปฏิบัติตามขั้นตอนนอย  และนักเรียนรูสึกวาทําใบงานยาก    
เนื่องจากมีเวลาจํากัด   จึงทําใหการปฏิบัติตามขั้นตอนไมเปนไปอยางตอเนื่องนักเรยีนทกุกลุมตอง
ใชเวลาอยางคุมคา  การปฏิบัติงานไมเปนตามขั้นตอนการเรียนรูไมทั่วถึงกับทุกคน 
        3.3   ดานบรรยากาศในการเรียนรู  โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากคอืเปนการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนในกลุมทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียน 
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน  มีการตอบคําถามกันในกลุมอยางสนุกสนาน   มีการชวยเหลือ
กันในกลุมซึ่งทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางดี  สอดคลองกับแนวคิดของ  รุง  แกวแดง (2541 : 29)   
กลาวไววา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ควรมีกิจกรรมหลากหลาย  สนุกสนาน  จะทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ  และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม   นักเรียนชอบ
ทํางานเปนกลุม  เพราะไดทํากิจกรรมตาง ๆ   ไดปรึกษาหารือ  และชวยเหลือซึ่งกันและกัน   ทั้งนี้
อาจเปนเพราะเพื่อนรวมกันชวยสรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุม   สรางความคุนเคยกัน    
ยอมรับซ่ึงกันและกัน   เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกนั   
จึงสงผลใหเกิดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน   สอดคลองกับแนวคิดของ  สุรพล  พยอมแยม  (2546 : 
103)  กลาววา  การเสริมสรางความสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีกลุมเพื่อน  เพื่อการเรียนรู   ผูสอน
จะตองทําใหผูเรียนแตละคนตระหนักถึงความอยูรวมกันเปนกลุม   ใหมีประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจัก 
ที่จะชวยเหลือเพื่อน ๆ โดยเฉพาะดานการเรียน   และตองจัดบรรยากาศใหผูเรียนทํากิจกรรม 
รวมกันมากที่สุด  และนักเรียนเห็นดวย  เปนลําดับสุดทาย คือ  เปนการจัดการเรียนรูที่ทําให 
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะแตละกลุมจะมีนักเรียนคละ
ความสามารถ   มีทั้งนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน   นักเรียนกลุมเกงไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม
อยางแทจริง   นักเรียนออนไมสอบถามเพื่อนเมื่อไมเขาใจในบทเรียน   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ 
นักเรียนเคยชินกับการเรียนการสอนแบบปกติที่เคยเรียนคือการฟงครูอธิบาย ฝกทํางานคนเดียว  
ในการเรียนรูแบบรวมมือกันการปฏิบัติกิจกรรมบางครั้งนักเรียนเกงจะมีความมั่นใจในตนเองสูง   
ไมคอยยอมรับฟงเพื่อนที่ออนกวาโดยตนมุงแสดงความคิดเห็นคนเดียว   แตเมื่อนักเรียนเห็นถึง 
ผลงานของกลุมที่เกิดจากความไมรวมมือกัน   นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของเพื่อน 
ในกลุมมากขึ้น สอดคลองกับ  ศรีเรือน    แกวกังวาน  (2545 : 264)  ที่กลาววา  นักเรียนในวัยนี้
เปนวัยที่อยากใหมีผูสนใจรวมกิจกรรมกับตน  ตนไดมีโอกาสรวมและรับรูในกิจกรรมของผูอ่ืนมี
ความรูสึกวาตนนั้นมีเจาของและเปนเจาของ   มีความรูสึกวามีเพื่อนรวมทุกขรวมสุขกับเรา และยัง
ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและพอใจ เกดิแรงจูงใจที่ชวยกลุมตอไป  ซึ่งสอดคลองกับ  สาคร  ปนแอ 
(2547 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร   เร่ืองสมการดวยวิธีสอนแบบ
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รวมมือกัน  แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซึ่งประเมินโดยครู  หัวหนากลุม  และนักเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัครั้งนี้  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะที่เนนวา  จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู  
และการศึกษาครั้งตอไป  ซึ่งประกอบดวย  ขอเสนอแนะทัว่ไป  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
คร้ังตอไป  ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
กกกกกกกก1.   จากผลการวิจัยพบวา  คะแนนหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิ
ทีมเกมแขงขัน TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   สูงกวากอนการจัดการเรยีนรูแสดงใหเห็นวา  วิธกีาร
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL   สามารถ
พัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีข้ึน  ดังนัน้ โรงเรยีนหรือหนวยงาน 
ที่เกีย่วของควรมีการนาํไปเผยแพรใหกับครูผูสอน หรือผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกับเนื้อหาอื่น ๆ หรือในรายวิชาอื่น ๆ 
กกกกกกกก2.   จากผลการวิจัยพบวา  คะแนนที่ไดจากการทดสอบเรือ่ง โจทยปญหาการบวก  ลบ  
คูณ หารระคนมีคะแนนต่าํสดุ  ดงันัน้  ครูควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหมกีารทําแบบฝกหดั
มากกวาเนื้อหาอื่นมกีารแขงขันกันระหวางกลุมมากขึ้น  เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจ  และมีทกัษะทาง
คณิตศาสตร  เรื่องการแกโจทยปญหาไดดียิ่งขึ้น 
ก 3.   จากผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมในการทํางานกลุมของนักเรียน คือ  การแสดง
ความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน   นักเรียนมีการปฏิบัตินอย  ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียน
ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง   สงเสริมความมั่นใจในการพูด 
การแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น   ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานกลุมประสบความสําเร็จมากขึ้น 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
กกกกกกกก1.   ควรมีการศึกษาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ  หรือพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร  
ดวยเทคนิคที่หลากหลาย  เชน  วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน 
TGT  กับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมืออ่ืน ๆ เชน  เทคนิค   TAI  เทคนิค  STAD  วิธีสอนแบบ  
Missouri  วิธีสอนแบบแผนผังตนไม  เปนตน 
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กกกกกกกก2.   ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและพัฒนาการของทักษะการทํางานกลุม
คณิตศาสตรดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับ
เทคนิค  KWDL  กับชวงชั้นอ่ืน ๆ  เชน  ชวงชั้นที่  3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3)  และชวงชั้นที่ 4  
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6)   และในหนวยอื่น ๆ 
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นิรันดร  แสงกุหลาบ.“การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของ 
กกกกกกกกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เคดับเบิ้ลยูดีแอล และ 
กกกกกกกกตามแนว สสวท.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร   
กกกกกกกกและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 
บุญชม  ศรีสะอาด. รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน . กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2535. 
ปฏิมา  ธิกุลวงษ.”การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง  ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค  TGT และวิธีสอนแบบปกติ” 
  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ   
                 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2547.     
ประยูร  อาษานาม. การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา : หลักการและ 
กกกกกกก แนวปฏิบัต.ิ กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพประกายพรึก, 2537. 
ปรีชา  เนาวเยน็ผล. “ การพฒันาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร. “วารสาร  
Dd คณิตศาสตร 43, 4 ( พฤศจกิายน – ธันวาคม  2538) : 64-66 
เปรมจิตต  ขจรภัยลาเซน."วธิีสอนแบบการเรียนรูรวมกนั.’’ เอกสารประกอบการบรรยาย 
กกกกกกกกคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2536. (อัดสําเนา) 
พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร.  "การเรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน." สารพัฒนาหลักสูตร 9,5 
กกกกกกกก(กุมภาพนัธ 2533) : 35-37. 
พวงรัตน  ทวีรัตน. วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร . พิมพคร้ังที่ 8 . 
กกกกกกกกกรุงเทพฯ : สํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
            ประสานมิตร,2543. 
มาเรียม  นิลพนัธุ.  วิธวีิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. นครปฐม : โรงพิมพ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547.   
ยุพนิ  พพิิธกุล. การสอนคณติศาสตร. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
กกกกกกกก2530. 
 __.วิธีสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2525. 
เยาวพา  เดชะคุปต. กิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, 2525. 
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ราตี  รุงทวีชยั. คณิตศาสตรหลายกลยุธท กับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2544. 
 ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย และพัฒนาวชิาชพีครู, 2545 
รัตนา  เจียมบญุ. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของ 
กก  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ           
กกกกกก รวมมือประกอบการสอนแบบ  Team – Games - Tournament  กับการสอนตามคูมือ 
              ครู."  วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมธัยมศึกษา   
             บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540. 
รุง  แกวแดง.  ปฏิวัติการศึกษาไทย.  พมิพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร  : สํานักพมิพมติชน,  2541. 
โรงเรียนอาํนวยศิลปธนบุรี. ฝายวิชาการ. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. กรุงเทพฯ :  
  2548. 
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  หลักการวิจยัทางการศึกษา . พิมพคร้ังที ่3 .กรุงเทพฯ :กกกก
กกกก ศูนยสงเสริมวชิาการ, 2531. 
ลัดดา  ศิลานอย. การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศกึษา . คณะศกึษาศาสตร   
 มหาวิทยาลยัขอนแกน,2534.  
วนา  ชลประเวส.  "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชเกม  กับวิธีสอนแบบปฏิบัติการทดลอง 
กกกกกกกกทีม่ีตอผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
กกกกก ปที่  1."  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมธัยมศึกษา  

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2526. 
วรรณี  โสมประยูร.  "วิธีสอนแบบวรรณี". เอกสารเผยแพรผลงานทางวชิาการ. 
กกกกกกกกคณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2536.(อัดสําเนา) 
วราภรณ  กลอมใจ. “ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพสมองทางภาษากับความสนใจในการแกไข 
  โจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  การศึกษา 1“วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
  และการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2536. 
วราภรณ  บรรติ.  “การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพฤติกรรมในการทาํงานกลุมในกลุม 
กกกกกกกกวชิาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดย 
กกกกกกกกการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
กกกกกกกกการประถมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2543. 
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วัชรา  เลาเรียนดี.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. นครปฐม :  
กกกกกกกกภาควิชาหลักสตูรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 
_________. เทคนิคและยทุธวธิีพฒันาทกัษะการคิด  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ.   
 นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร,   
 2548. 
วัฒนาพร  ระงบัทุกข.  แผนการสอนทีเ่นนนกัเรียนเปนหลกั.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ  :  
กกกก  แอลทีเพรส, 2542. 
วัสริน  ประเสริฐศรี.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน 
กกกกกกกกของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกนักับ 
กกกกกกกกการสอนตามแนวคูมือครู.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
กกกกกกกกสาขาวิชาหลกัสตูรและการนิเทศ  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544. 
วารุณี  อุนบญุ.” การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนนการเรียน 
 แบบรวมมือกนัเรียนรู  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6.“ วิทยานิพนธปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2540. 
วีระศักดิ์  เลิศโสภา.  "ผลของการใชเทคนคิการสอน  KWDL  ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทย 
กกกกกกกกปญหาคณิตศาสตร  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ." วิทยานิพนธปริญญา 
กกกกกกกกครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลยั, 2544. 
ศรีภรณ  ณะวงศษา.  "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสนใจในการเรียน 
กกกกกก คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 
กกกกกกก การเรียนแบบ  STAD  แบบ  TGT  และการสอนตามคูมอืครู."  วิทยานพินธปริญญา  
กกกกก การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมธัยมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร , 2542.  
ศรีเรือน  แกวกังวาน.จิตวทิยาพฒันาการชีวิตทุกชวงวัย . เลม 1. พมิพคร้ังที ่ 8  กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2545.     
ศรีสมวงษ  สุขคนธรักษ.  “การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอวกับเทคนิคกลุมแขงขัน.” 
  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ   
  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2548. 
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สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. คูมือครูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 . 
  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2539. 
  .การจัดสาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตรชวงชัน้ที ่ 3  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 
  กรุงเทพ ฯ : กราฟฟค , 2546. 
  .คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  โอลิมปกระหวางประเทศ  2548 [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ  
 29  มีนาคม  2549. เขาถึงไดจาก http:// www. Ipst. ac. th /olypi / math.shtml. 
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. การยึดผูเรียนเปนศนูยกลางและการประเมนิตามสภาพจรงิ. พมิพคร้ังที่3 . 
  เชียงใหม : สํานักพิมพเดอะโนวเลดจ  เซนเตอร, 2544. 
สาคร  ปนแอ.”การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่องสมการ  ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั 
  แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล  ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.”  
 วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ   
 บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2548. 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ   
กกกกกกก พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.คะแนนการสอบระดับชาติ.[ ออนไลน ] .เขาถึงเมื่อ 
   29  มีนาคม  2549 . เขาถึงไดจาก  http://  school. obec .go .th/duadonklang /  
  NT.htm  .    
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  แผนเศรษฐกิจและสังคม 
กกกกกกกกแหงชาติ  ฉบับที่เกา  พ.ศ.2545-2549. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว,  
 2545. 
สุนีย  คลายนลิ.  "การเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนวัยจบการศึกษา 
กกกกกกกกภาคบังคับ." วารสารการศึกษาวทิยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   
กกกกกกกก32, 129 (มีนาคม -  เมษายน  2547)  : 9-18. 
สุนีย  เหมะประสิทธิ.์ “การพฒันาการสอนคณิตศาสตรเพื่อแกไขขอบกพรองในการแกโจทยปญหา 
 คณิตศาสตร  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4.” วิทยานพินธปริญญาการศึกษา 
  ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
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อศิภรณ  อินทรมณี. “การสังเคราะหงานวจิัยเกี่ยวกับวิธสีอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา.” 
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อังคณา  ปานนก. “การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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ภาคผนวก ก 
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่   1 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                           ชั้นประถมศึกษาปที่   5 
เรื่อง โจทยปญหาการบวก                 เวลา   3    ชัว่โมง 

มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5 
 

สาระสําคัญ 
 การแกโจทยปญหาการบวก  จะตองวเิคราะหโจทย  ปญหา  เพื่อเปนแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคาํตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณแลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการบวก 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาการบวก  สามารถวิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธทีําและหา
คําตอบ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2.    สามารถใชภาษา  และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  ส่ือความหมาย   
และนําเสนอไดอยางถูกตอง  เหมาะสม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   บอกความหมายของโจทยปญหาการบวกได 
 2.   สามารถบอกวิธีการแกโจทยปญหาการบวกได 
 3.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและแสดงวิธทีําได  
 4.   สามารถสรางโจทยปญหาการบวกไดอยางสรางสรรค 
 5.   แสดงออกดวยคําพูดหรอืการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได 
 

 สาระการเรยีนรู 
 โจทยปญหาการบวก 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 
 1. ครูและนกัเรียนรองเพลง  มาเรียนคณิต  พรอมกับทาํทาทางประกอบเพลงตาม  
จินตนาการ 

2.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรยีน  
3.   ทบทวนเกีย่วกับ  การบวก  โดยใหนักเรียนชวยกนัหาคําตอบ  จากแถบประโยค 
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 4.   นกัเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ  การบวกพรอมทั้งชวยกนัหาคําตอบ 
 5.   ครูแนะนาํ  และอธิบายเทคนิค  KWDL  วาแตละตัว หมายถึงอะไร  และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน  K  ข้ันตอน  W  ข้ันตอน D  ข้ันตอน  L 
 

 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
 1.   ครูนําสถานการณโจทยปญหาการบวก  ใหนกัเรียนรวมกันอาน 
 
 
 
 
 ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทย โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง  
KWDL  ดังนี ้
 -   หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอีะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่นกัเรียน
บอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  K 
 -   หาสิง่ที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธกีารแกปญหาอยางไรบาง  (การอภิปราย)  
ครูเขียนขอมูลที่นกัเรียนบอกลงในแผนผงั  KWDL  ชอง  W 
 -   นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การดําเนินการ)  
ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธกีารหาคําตอบทีน่ักเรียนรวมกนัตอบลงในแผนผัง KWDL  
ชอง  D 
 -  นกัเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร  
 (การนาํเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา  และเหตุทีเ่ลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว 
 
 
 

38,065  +  68,937  =    

98,721  +  18,961  =    

36,124  +  42,446  =    

 ศรรามขายที่ดนิแปลงแรกไดเงิน   50,735   บาท   ขายทีด่ินแปลงที่สองไดเงิน  
35,492  บาท   ศรรามขายทีด่ินไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
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 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
 1.   ครูแบงกลุม ๆ ละ   4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  อัตราสวน  1: 2:1  
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และบทบาทการทาํงานเปนกลุมใหนกัเรยีนทราบ 
 2.   ใหแบงกลุมรวมกนัศึกษา  และปฏิบัตติามกิจกรรม  K  W  D  L 
 3.   นกัเรียนแตละกลุมศึกษา  และปฏิบัตติามใบงานที่  1 
 4.   นกัเรียนออกมานําเสนอ  วธิีการแกปญหาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่  1 
 

 ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ 
 1.   ครูใหนกัเรียนเลนเกม  “บันไดสูดาว”  โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว 
 2.   ครูแจงกตกิา  และวธิีการเลน 
 3.   ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน 
 4.   สรุปคะแนน 
 

 ขั้นสรุปบทเรยีน  และประเมินผลการทาํงานกลุม 
 1.   นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  และครูสรุปเพิ่มเติม   พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน 
 2.   นกัเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 3.   ข้ันคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม  นกัเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม  
และจดบันทกึคะแนนความกาวหนา 
 4.   ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ  และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จําเปนตองพัฒนา 
ตอไป  นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม  จดบันทึกคะแนนความกาวหนา   นักเรยีนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.   บัตรตัวเลข  และบัตรคําตอบการบวก 
 2.   แถบสถานการณ  โจทยปญหาการบวก 
 3.   แผนผัง  KWDL 
 4.   ใบงาน 
 5.   เพลงมาเรียนคณิต 
 6.   เกมการแขงขัน 
 7.   แบบทดสอบ 
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การวัดผลประเมินผล 
 1.   วิธกีารวัดผลประเมินผล 
       -   สังเกตจากการรวมกจิกรรม 
       -   ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลงัเรียน 
       -   ตรวจใบงาน 
       -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2.   เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
       -   แบบทดสอบ  กอน / หลังเรียน 
       -   แบบประเมินใบงาน 
       -   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 1.   ผลการจัดกิจกรรม 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.   ปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3.   แนวทางแกปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 4.   ขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ .................................................... 
               (นางสาวเนตรนรนิทร     พมิละมาศ) 
             ครูผูสอน 
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เพลง  มาเรียนคณิต 
 มาเรียน  พากเพียรทกุวัน แลวคิดเลขกันขยันเลาเรียน 
ตั้งใจขยันหมั่นเพยีร   เลิกเรียนแลวเราจะไดรองรํา 
ทุกวันทักษะควรม ี   คิดเลขใหดี  ครูมีประจํา 
คุณครูทุกทานคอยทวนคํา  เพื่อย้ําใหเราเขาใจถวนถี่ 
 2+2  นั้นไดเทาไร  2+2  ก็ตองได  4  แมไมใชผิดไปไกล 
บวก  ลบ  คณู  หาร  ใหแน  พอ  แม  ก็จะภูมิใจ 
จําเอาไวชายหญิง   พวกเรานักเรียน  พากเพียรแนเอย 
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เกม  “บันไดสูดาว” 
 

จุดประสงคการจัดกิจกรรม 
 1.   เพื่อทบทวนและตรวจสอบทักษะการบวก 
 2.   เพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี 
 

สื่อและอุปกรณ 
 โจทยการบวก 
 

การดําเนินกจิกรรม 
 1.   แบงนกัเรยีนออกเปนกลุม  กลุมละ  4  คน 
 2.  ครูนําแผนภูมิเกี่ยวกับโจทยการบวกใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัคิดหาคําตอบตามลําดับ
ข้ันบันไดที่อยูลางสุดจนถึงบนัไดขั้นสุดทาย   เมื่อไดคําตอบใหวิง่ไปเขียนคําตอบบนกระดานดาํ   แลว
หยิบปายดาวซึ่งเปนคาํตอบสุดทายที่ไดบนกระดานดําที่ครูติดไว   หากกลุมใดคิดคําตอบไมตรง
กับทีค่รูเฉลยไวบนกระดานดาํ แสดงวาคิดคําตอบผดิที่ข้ันบนัไดขัน้ใดขัน้หนึ่งใหรีบทบทวนดทูีละขัน้ 
 

ตัวอยางโจทยการบวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   -  คําตอบที่ไดในขั้นที่  1  จะนําไปใชกับการบวกในขั้นที่ 2  ที่เวนวางไวตามลําดับขั้นบันได 
       -  กระดาษคําตอบที่ครูติดบนกระดานดําทําเปนรูปดาว  โดยปดคว่ําคําตอบไว 
 
 
 
 

                               

               20 + 19 + 37  + 411 + 1,043  = 

       3,736 +   = 

                                   + 1,567  = 
                     649,217  +                  = 

                             + 11  =   

7,710 
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การจัดการเรยีนรูเทคนิค  KWDL 
 

 การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL  หมายถึง   เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค  
KWL  ของโอเกิล  (Ogle, 1986)  ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน  นั่นคือ  นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมีคุณภาพมากขึ้น ดวย
เทคนิค  KWL , KWDL  และ  KWL  plus   วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ  
KWDL  มีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับ  KWL  เพียงแตเพิ่มข้ัน  D  ในขั้นตอนที่  3  ซึ่ง  
KWDL  มาจากคําถามที่วา 
 K    :    เรารูอะไร  (What  we  know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง  (สําหรับคณิตศาสตร) 
 W   :    เราตองการรู , ตองการทราบอะไร  (What  we  want  to  know) 
 D  :   เราทาํอะไร , อยางไร   (What  we  do)  หรือเรามีวิธกีารอยางไรบาง   หรือมี
วิธดีําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร 
 L    :   เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ  ข้ันที่  3  (What  we  learned)  ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู  และวิธีศึกษาคําตอบ  และขั้นตอนการคิดคํานวณ  เปนตน 
 
 

แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช   KWDL 
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  :   KWDL  Chart 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. ........................... 
................................ 
................................ 
2. ........................... 
................................ 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
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 สถานการณโจทยปญหาการบวก 
 
 
 
 
 
 การทาํโจทยปญหาตามเทคนิค  KWDL 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยให
หาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด 
คําตอบอยางไร 

-   ศรรามขายที่ดิน
แปลงแรกไดเงิน 
50,735  บาท   
-   ขายที่ดินแปลง
ที่สองไดเงิน  
35,492  บาท 

- จํานวน
เงินที่ขาย
ที่ดินได
ทั้งหมด 

แสดงวิธีทํา 
วิธี  บวก (+) 
ประโยคสัญลักษณ 
50,735+35,492=  
วิธีทํา 
ศรรามขายที่ดิน           50,735   บาท 
แปลงแรกไดเงิน                  + 
ขายที่ดินแปลง            35,492   บาท 
ที่สองไดเงิน 
ศรรามขายที่ดินได      86,227   บาท 
เงินทั้งหมด 
ตอบ   ๘๖,๒๒๗    บาท 

คําตอบ 
86,227  บาท 
สรุปขั้นตอน 
50,735+35,492= 86,227 

หรือ 
35,492+50,735= 86,227 
 

 
 

 
 

 

  

 ศรรามขายที่ดนิแปลงแรกไดเงิน   50,735   บาท   ขายทีด่ินแปลงที่สองไดเงิน  
35,492  บาท   ศรรามขายทีด่ินไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
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ใบกิจกรรม 
 

โจทยขอที่................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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ใบงานที่  1 
 

เรื่อง โจทยปญหาการบวก 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 1.   นกัเรยีนสามารถวเิคราะหโจทย  แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกได 
 2.   แสดงออกดวยคําพูด  หรือ  การกระทาํในการปฏิบัติงานกลุมได 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค  KWDL 
 

 1.   ปวีณาจางเหมาคนงานมาขุดบอเลี้ยงปลาราคา  24,000  บาท   ซื้อพันธุปลามา
ปลอยอีก   28,357   บาท  ปวีณาจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 
 
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 

4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยใบงานที่  1 
 

 1.   ปวีณาจางเหมาคนงานมาขุดบอเลี้ยงปลาราคา  
24,000  บาท  ซื้อพนัธุปลามาปลอยอีก   28,357   บาท  
ปวีณาจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 

 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   ปวีณาจาง
เหมาคนงานมา
ขุดบอเล้ียงปลา
ราคา 24,000 
บาท   
-   ซื้อพันธุปลา
มาปลอยอีก  
28,357 บาท 

- จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ตอง
จาย 

แสดงวิธีทํา 
วิธีบวก (+) 
ประโยคสัญลักษณ 
24,000+28,357=  
วิธีทํา 
ปวีณาจางเหมาคนงาน   24,000   บาท 
มาขุดบอเล้ียงปลาราคา         + 
ซื้อพันธุปลามาปลอยอีก  28,357   บาท 
ปวีณาตองจายเงิน          52,357   บาท 
ทั้งหมด 
ตอบ   ๕๒,๓๕๗    บาท 

คําตอบ 
52,357  บาท 
สรุปขั้นตอน 
24,000+28,357= 52,357 

หรือ 
28,357+24,000= 52,357 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการบวก (เด็กเกง) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนําไปใช   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT)  รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  1 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (  ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีั้งหมด  2  ขอ   ใหทาํทกุขอ ๆ ละ   5  คะแนน  ใชเวลาทาํ  
10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  1 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
 

1.   ชาวนาขายขาว  82,550  กโิลกรัม   ขายขาวเหนยีว  25,850   กิโลกรัม   ชาวนาขายขาว 
ทั้งหมดกีก่ิโลกรัม 
     ก.     56,700   กิโลกรัม 
     ข.   108,400   กิโลกรัม 
     ค.   180,400   กิโลกรัม 
     ง.   208,500   กิโลกรัม 
 

2.   แมคาขายเสื้อไดเงิน  51,914  บาท  ขายกางเกงไดเงิน   43,706  บาท   แมคาขายของไดเงิน
ทั้งหมดกี่บาท 
     ก.   95,620   บาท 
     ข.   96,500   บาท 
     ค.   98,008   บาท 
     ง.      8,208   บาท 
 

3.   พอเลีย้งปลาดุก  73,154  ตัว   ซื้อมาเพิ่มอีก  9,550  ตัว   พอมีปลาทัง้หมดกี่ตัว 
     ก.   72,704   ตัว 
     ข.   80,500   ตัว 
     ค.   82,704   ตัว 
     ง.   92,704  ตัว 
 

4.   ประเทศสหรัฐอเมริกามพีื้นที่  9,629,091  ตารางกิโลเมตร   ซึง่นอยกวาประเทศจีน  32,130   
ตารางกโิลเมตร   ประเทศจีนมีพื้นที่เทาใด 
     ก.   9,596,961   ตารางกิโลเมตร 
     ข.   9,662,442   ตารางกโิลเมตร 
     ค.   9,661,221   ตารางกิโลเมตร 
     ง.   9,772,442   ตารางกโิลเมตร 
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5.   ชาวสวนคนหนึ่งไดกาํไรจากการขายทุเรียนเปนเงนิ  1,736,525   บาท   และไดกําไรจากการ
ขายมังคุดเปนเงิน  2,786,408   บาท   ชาวสวนไดกําไรจากการขายผลไมเปนเงนิทัง้หมดกี่บาท 
     ก.   1,049,883   บาท 
     ข.   2,522,933   บาท 
     ค.   3,552,966   บาท 
     ง.   4,522,933   บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   ปที่แลวโรงงานแหงหนึง่ขายรองเทาได  3,285,423  คู  ปนี้
ขายไดมากกวาปที่แลว  6,769  คู  ปนี้โรงงานขายรองเทาไดกี่คู 
 

K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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2.   โทรทัศนราคา  54,857  บาท  ตูเย็นราคา  67,358  บาท  ถาซื้อทัง้สองอยางตอง
จายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
ตอนที่  1 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ก การนาํไปใช 
2 ข การนาํไปใช 
3 ค การนาํไปใช 
4 ค การนาํไปใช 
5 ง การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
ตอนที่  2 

1.   ปที่แลวโรงงานแหงหนึง่ขายรองเทาได  3,285,423  คู  ปนี้ขายไดมากกวาปที่แลว  
6,769  คู  ปนีโ้รงงานขายรองเทาไดกี่คู 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   ปที่แลว 
โรงงานแหงหนึ่ง
ขายรองเทาได  
3,285,423  คู 
-   ปนี้ขายได
มากกวาปที่แลว  
6,769   คู 

- ปนี้ขาย 
รองเทาไดกี่คู 

แสดงวิธีทํา 
วิธีบวก (+) 
ประโยคสัญลักษณ 
3,285,423+6,769 =  
วิธีทํา 
ปที่แลวโรงงานแหง     3,285,423   คู 
หนึ่งขายรองเทาได                 + 
ปนี้ขายไดมากกวาป          6,769   คู 
ที่แลว 
ปนี้ขายรองเทาได       3,292,192   คู 
ตอบ   ๓,๒๙๒,๑๙๒    คู 

คําตอบ 
3,292,192  คู 
สรุปขั้นตอน 
3,285,423+6,769 = 
3,292,192   

หรือ 
6,769+3,285,423 = 
3,292,192   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 168

2.   โทรทัศนราคา  54,857  บาท  ตูเย็นราคา  67,358  บาท  ถาซื้อทัง้สองอยางตอง
จายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยให
หาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   โทรทัศนราคา 
54,857 บาท 
-   ตูเย็นราคา  
67,358  บาท 

- จํานวนเงิน
ที่ตองจาย
คาสงของทั้ง
สองอยาง 

แสดงวิธีทํา 
วิธีบวก (+) 
ประโยคสัญลักษณ 
54,857 +67,358  =  
วิธีทํา 
โทรทัศนราคา                  54,857 บาท 
                                             + 
ตูเย็นราคา                      67,358  บาท 
ถาซื้อทั้งสองอยาง          122,215 บาท 
ตองจายเงินทั้งหมด 
ตอบ   ๑๒๒,๒๑๕  บาท 

คําตอบ 
122,215บาท 
สรุปขั้นตอน 
54,857 +67,358 = 
122,215 

หรือ 
67,358 +54,857 = 
122,215 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการบวก (ปานกลาง) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL)  แผนที่  1 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (  ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1  ขอ     5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 

ตอนที่ 1  จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคาํตอบเดยีว 

1. วันศุกรพอคาขายสมได 1,563 ผล วันเสารขายไดมากกวาวนัศุกร 798 ผล วันเสารพอคาขาย
สมไดกี่ผล 
ก. 765 ผล   ข. 2,351  ผล 
ค. 2,361 ผล   ง. 2,371 ผล 

2. ขายไกไดเงิน 2,450 บาท ขายปลาไดมากกวาไก 870 บาท ขายไกและปลาไดเงนิเทาไร 
ก. 5,770 บาท   ข. 5,760 บาท 
ค. 3,750 บาท   ง. 3,320 บาท 

3. เอกเลี้ยงไกพนัธุไขไว 2,150 ตัว เลี้ยงไกพันธุเนื้อมากกวาพนัธุไข 109 ตัว เอกเลีย้งไกพันธุเนื้อ
กี่ตัว  
ก. 2,259 ตัว   ข.  2,269 ตัว 
ค.  2,341 ตัว   ง. 2,449 ตัว 

4. อรทัยเก็บมะมวงได 3,180 ผล เก็บสมไดมากกวามะมวง 780 ผล อรทยัเก็บผลไมไดกี่ผล 
ก. 3,960 ผล   ข. 7,120 ตัว 
ค. 7,130 ผล   ง.  7,160 ตัว 

5. วันแรกขายของไดเงิน 4,695 บาท ซึง่ไดนอยกวาวนัที่สอง 1,250 บาท วนัที่สองขายของได 
เทาไร 
ก.  6,945 บาท   ข. 5,945 บาท 
ค. 3,455 บาท   ง. 3,405 บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   เกษตรกรคนหนึ่งซื้อแมวัวราคา 28,900 บาท และซื้อแม
หมูราคา 12,500 บาท เกษตรกรคนนี้ตองจายเงินเทาไร 
 

K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ค การนาํไปใช 
2 ง การนาํไปใช 
3 ก การนาํไปใช 
4 ก การนาํไปใช 
5 ข การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
ตอนที่  2 
 
1.   เกษตรกรคนหนึ่งซื้อแมวัวราคา 28,900 บาท และซื้อแมหมูราคา 12,500 บาท เกษตรกรคนนี้
ตองจายเงนิเทาไร 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   เกษตรกร 
คนหนึ่งซื้อแมวัว
ราคา 28,900 
บาท -  ซื้อแมหมู
ราคา 12,500 
บาท 

- เกษตรกรคนนี้
ตองจายเงินรวม
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีบวก (+) 
ประโยคสัญลักษณ 
28,900 + 12,500 =  
วิธีทํา 
เกษตรกรซื้อแมวัวราคา 28,900 บาท  

                                       + 
ซื้อแมหมูราคา             12,500 บาท 
เกษตรกรตองจายเงินรวม41,400 บาท
ตอบ   ๔๑,๔๐๐ บาท 

คําตอบ 
41,400 บาท 
สรุปขั้นตอน 
28,900 + 12,500 = 
41,400    

หรือ 
12,500 + 28,900 = 
41,400 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการบวก (ออน) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั(TGT) รวมกบัเทคนิค  (KWDL)  แผนที่  1 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (  ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1 ขอ     5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 

ตอนที่ 1  จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคาํตอบเดยีว 

1. ขายเงาะไป 2,500 ผล เหลืออีก 125 ผล เดิมมีเงาะกี่ผล  
ก.  1,525  ผล   ข. 1,625 บาท 
ค. 2,725 ผล   ง. 3,625 บาท 

2. สมเชงมีเงนิ 2,624 บาท คณุพอใหอีก 265 บาท สมเชงจะมีเงนิเทาไร 
ก. 2,889  บาท   ข. 2,789 บาท 
ค.  2,699 บาท   ง. 2,589 บาท 

3. รถจักรยานราคา 1,587 บาท วิทยุราคา 1,345 บาท ถาซื้อสองชนิดจะตองจายเงนิเทาไร 
ก. 1,932 บาท   ข. 1,999 บาท 
ค. 2,932 บาท   ง. 3,999 บาท 

4. สวนผลไมของคุณลุงมีตนชมพู 1,245 ตน ตนขนนุ 1,807 ตน ในสวนของคุณลุงมีตนไมกี่ตน 
ก.  1,250  ตน   ข. 2,052  ตน 
ค.  3,052 ตน   ง. 3,250 ตน 

5. ตุกเก็บเงนิได 1,435 บาท ถาเก็บเพิ่มอีก 1,450 บาท ตุกจะเก็บเงินไดทั้งหมดเทาไร 
ก.  1,885  บาท   ข.  2,885 บาท 
ค.  3,885 บาท   ง. 4,885 บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   รถบรรทุกมีน้ําหนัก 15,300 กิโลกรัม รถเกงหนกั 7,500 กิโลกรัม รถสองคันนี้มนี้ําหนกั
รวมกันเทาไร 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ข การนาํไปใช 
2 ก การนาํไปใช 
3 ค การนาํไปใช 
4 ค การนาํไปใช 
5 ข การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
ตอนที่  2 
 
1.   รถบรรทุกมีน้ําหนัก 15,300 กิโลกรัม รถเกงหนกั 7,500 กิโลกรัม รถสองคันนี้มนี้ําหนกัรวมกนั
เทาไร 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   รถบรรทุกมี 
น้ําหนัก 15,300 
กิโลกรัม  
-  รถเกงหนัก 
7,500 กิโลกรัม 

- รถสองคันนี้มี
น้ําหนักรวมกัน
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีบวก (+) 
ประโยคสัญลักษณ 
15,300 + 7,500 =  
วิธีทํา 
รถบรรทุกมีน้ําหนัก 15,300 กิโลกรัม  

                                       + 
รถเกงหนัก               7,500 กิโลกรัม 
รถสองคันนี้มี         22,800 กิโลกรัม 
น้ําหนักรวมกัน        
ตอบ   ๒๒,๘๐๐ กิโลกรัม 

คําตอบ 
22,800 กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน 
15,300 + 7,500 = 22,800    

หรือ 
7,500 + 15,300 = 22,800 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ระดับการปฏบิัติของ
นักเรียน 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏบิัติ 

มากกวา  
5 ครั้ง 

3-5 ครั้ง 1-2 ครั้ง 

 การยอมรบัความคิดเห็น    
1 เคารพและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน    
2 ยอมรับการตดัสินใจในมตขิองกลุม    
3 แสดงออกถึงความตัง้ใจและใสใจตอการพดูของเพื่อน

ในกลุม 
   

 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
4 แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนในกลุม    
5 ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม    
6 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับคาม

คิดเห็นของเพือ่นในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
7 กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา    
8 มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    
 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจกันและกัน    

10 กลาวสนับสนนุความคิดเหน็ของเพื่อนในกลุมที่เรา 
เห็นดวย 

   

11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ 
คิดเห็น 

   

12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม    
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 คร้ัง   คาคะแนน 3 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 คร้ัง   คาคะแนน 2 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 คร้ัง   คาคะแนน 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 178

แผนการจัดการเรียนรูที่   2 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                           ชั้นประถมศึกษาปที่   5 
เรื่อง โจทยปญหาการลบ                 เวลา   3    ชัว่โมง 

มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5 
 

สาระสําคัญ 
 การแกโจทยปญหาการลบ  จะตองวิเคราะหโจทยปญหา  เพื่อหาแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคาํตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ   แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการ
ลบ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาการลบ  สามารถวิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธทีําและหา 
คําตอบ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2.   สามารถใชภาษา  และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  ส่ือความหมาย   
และนําเสนอไดอยางถกูตอง  เหมาะสม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   บอกความหมายของโจทยปญหาการลบได 
 2.   สามารถบอกวิธีการแกโจทยปญหาการลบได 
 3.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาสามรถแสดงในรูปประโยคสญัลักษณ และแสดงวิธีทาํได  
 4.   สามารถสรางโจทยปญหาการลบไดอยางสรางสรรค 
 5.   แสดงออกดวยคําพูดหรอืการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได 
   
  

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการลบ 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนรองเพลง  เปดในสระน้ํา  พรอมกับทาํทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ 
 2.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรยีน 
 3.   ทบทวนเกีย่วกับ  การลบ โดยใหนักเรยีนชวยกนัหาคําตอบ  จากแถบประโยค 
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 4.   นกัเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ  การลบพรอมทั้งชวยกันหาคําตอบ 
 5.   ครูแนะนาํ  และอธิบายเทคนิค  KWDL  วาแตละตัว หมายถึงอะไร  และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน  K  ข้ันตอน  W  ข้ันตอน D  ข้ันตอน  L 
 

 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
 1.   ครูนําสถานการณโจทยปญหาการลบ ใหนักเรียนรวมกันอาน 
 
 
 
 
  
 ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง  
KWDL  ดังนี ้
 -   หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอีะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่นกัเรียน
บอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  K 
 - หาสิง่ที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  (การ
อภิปราย)  ครูเขียนขอมูลทีน่กัเรียนบอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  W 
 - นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา  ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การ
ดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวธิีการหาคําตอบที่นกัเรียนรวมกันตอบลงใน
แผนผัง KWDL  ชอง  D 
 -  นักเรยีนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร  (การ
นําเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนกัเรียนออกมาอธิบายขัน้ตอนการแกปญหา  และเหตทุี่เลือกใชวิธีการ 
แกปญหาดงักลาว 
 

54,326  - 2,115  =    

94,033  - 4,022  =    

87,923  - 7,654  =    

  

 อุดมศักดิ์มีเงนิ  65,254  บาท   ซื้อโทรศพัทมือถือไป  13,500  บาท   
อุดมศักดิ์เหลอืเงินกี่บาท 
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 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
 1.   ครูแบงกลุม ๆ ละ   4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  อัตราสวน  1: 2:1  
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และบทบาทการทาํงานเปนกลุมใหนกัเรยีนทราบ 
 2.   ใหแบงกลุมรวมกนัศึกษา  และปฏิบัตติามกิจกรรม  K  W  D  L 
 3.   นกัเรียนแตละกลุมศึกษา  และปฏิบัตติามใบงานที่  1 
 4.   นกัเรียนนออกมานําเสนอ  วธิีการแกปญหาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่  1 
 

 ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ 
 1.   ครูใหนกัเรียนเลนเกม “  พลงัลบ “ โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว 
 2.   ครูแจงกตกิา  และวธิีการเลน 
 3.   ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน 
 4.   สรุปคะแนน 
 

 ขั้นสรุปบทเรยีน  และประเมินผลการทาํงานกลุม 
 1.   นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  และครูสรุปเพิ่มเติม   พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน 
 2.   นกัเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 3.  ข้ันคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม  นกัเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม  
และจดบันทกึคะแนนความกาวหนา 
 4.   ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ  และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จําเปนตองพัฒนา 
ตอไป  นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม  จดบันทึกคะแนนความกาวหนา   นักเรยีนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.   บัตรตัวเลข  และบัตรคําตอบการลบ 
 2.   แถบสถานการณ  โจทยปญหาการลบ 
 3.   แผนผัง  KWDL 
 4.   ใบงาน 
 5.   เพลงเปดในสระน้าํ 
 6.   เกมการแขงขัน 
 7.   แบบทดสอบ 
 

การวัดผลประเมินผล 
 1.   วิธกีารวัดผลประเมินผล 
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       -   สังเกตจากการรวมกจิกรรม 
       -   ตรวจใบงาน 
       -   ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลงัเรียน 
       -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

 2.   เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
       -   แบบประเมินใบงาน 

      -   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
       -   แบบทดสอบ  กอน / หลังเรียน 
บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 1.   ผลการจัดกิจกรรม 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.   ปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3.   แนวทางแกปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 4.   ขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ .................................................... 
             (นางสาวเนตรนรินทร     พมิละมาศ) 
             ครูผูสอน 
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เพลง  เปดในสระน้าํ 
เนื้อรอง  ลําพอง   จันทรถาวร                               ทํานอง  เพลงชมทุง 

  เห…..เห……….    ฮา…….ฮา……… 
คิดเลขนี่หนาอยาไดหวัน่ไหว    ฝูงเปดอยูในสระน้ํานั่น 
เดินขึ้นบกพลันออกจากฝูงส่ีตัว    เหลือแปดตัวนับดูจนทั่วในสระน้ําไมผิด 
พวกเราทุกคนนี่เกงคณติ     มาชวยกนัคิด  เดิมฝงูเปดมีเทาไร 
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เกม  “พลังลบ” 
 

จุดประสงคการจัดกิจกรรม 
 1.   เพื่อฝกทกัษะการลบ 
 2.   เพื่อฝกความสามัคค ี และความรับผิดชอบ 
 3.   เพื่อฝกการเคารพกฎกตกิา 
 

สื่อและอุปกรณ 
 1.   บัตรจํานวนที่มีคาไมเกนิ  1,000,000 
 2.   บัตรเกม 
 

การดําเนินกจิกรรม 
 1.   แบงนกัเรยีนออกเปนกลุม  กลุมละ  4  คน  แลวแจกบัตรเกมใหแตละกลุม 
 2.   ครูสุมจับฉลากบัตรจํานวนทีม่ีคาไมเกิน  1,000,000  คร้ังละ  1 ใบ  ติดบนกระดานดํา  
แลวใหแตละกลุมเขียนคําตอบที่ไดจากการลบกับจํานวนที่มีในบัตรเกมของแตละกลุมลงในชองที ่
2  ตามลกูศร 
 3.   ครูสุมจับฉลากบัตรจํานวนทีม่ีคาไมเกิน  1,000,000  อีกครั้ง  แลวติดบนกระดานดาํ  
นักเรียนคิดคําตอบดวยการนําไปลบกับจํานวนในชองที ่  2  แลวใสคําตอบที่ไดในชองที่  3  ทาํ
เชนนี้ไปเร่ือง ๆ จนครบทุกชอง   แลวตรวจความถกูตองรวมกนั 
 

ตัวอยางบัตรเกม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุมที่ ........ 
สมาชิก  1. ................................................................... 
             2. .................................................................. 
             3. .................................................................. 
 4. .................................................................. 
     
 
 
 
 
 
     

786,533 
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การจัดการเรยีนรูเทคนิค  KWDL 
 

 การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL  หมายถึง   เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค  
KWL  ของโอเกิล  (Ogle , 1986)  ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน  นั่นคือ  นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมีคุณภาพมากขึ้น   ดวย
เทคนิค  KWL , KWDL  และ  KWL  plus   วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ  
KWDL  มีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับ  KWL  เพียงแตเพิ่มข้ัน  D  ในขั้นตอนที่  3  ซึ่ง  
KWDL  มาจากคําถามที่วา 
 K    :    เรารูอะไร  (What  we  know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง  (สําหรับคณิตศาสตร) 
 W   :    เราตองการรู , ตองการทราบอะไร  (What  we  want  to  know) 
 D  :   เราทาํอะไร , อยางไร   (What  we  do)  หรือเรามีวิธกีารอยางไรบาง   หรือมี
วิธดีําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร 
 L    :   เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ  ข้ันที่  3  (What  we  learned)  ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู  และวิธีศึกษาคําตอบ  และขั้นตอนการคิดคํานวณ  เปนตน 
 

แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช   KWDL 
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  :   KWDL  Chart 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 
D 

ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
..............................
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
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 สถานการณโจทยปญหาการลบ 
 
 
 
 
 
 การทาํโจทยปญหาตามเทคนิค  KWDL 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   อุดมศักดิ์มีเงิน  
65,254  บาท    
 ซื้อโทรศัพทมือถือ
ไป  13,500  บาท 

- อุดมศักดิ์
เหลือเงิน 
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีลบ (-) 
ประโยคสัญลักษณ 
65,254 -  13,500 =  
วิธีทํา 
อุดมศักดิ์มีเงิน            65,254  บาท    
                                         - 
ซื้อโทรศัพทมือถือไป    13,500  บาท 
อุดมศักดิ์เหลือเงิน       51,754   บาท 
ตอบ   ๕๑,๗๕๔    บาท 

คําตอบ 
51,754  บาท 
สรุปขั้นตอน 
65,254 -  13,500 = 51,754 

หรือ 
13,500 - 65,254 = 51,754 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 อุดมศักดิ์มีเงนิ  65,254  บาท   ซื้อโทรศพัทมือถือไป  13,500  บาท   
อุดมศักดิ์เหลอืเงินกี่บาท 
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ใบกิจกรรม 
 

โจทยขอที่................. 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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ใบงานที่  1 
 

เรื่อง โจทยปญหาการลบ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 1.   นกัเรยีนสามารถวเิคราะหโจทย  แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญหาการลบได 
 2.   แสดงออกดวยคําพูด  หรือ  การกระทาํในการปฏิบัติงานกลุมได 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค  KWDL 
 

 1.   ชาวบานเลี้ยงไก  73,659  ตัว  เลี้ยงปลา  32,550   ตวั  ชาวบานเลี้ยงปลานอยกวา
เลี้ยงไกกี่ตวั 
 
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 

4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยใบงานที่  1 
 

 1.   ชาวบานเลี้ยงไก  73,659  ตวั  เลีย้งปลา  32,550   ตวั  
ชาวบานเลีย้งปลานอยกวาเลี้ยงไกกี่ตวั 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   ชาวบานเลี้ยง
ไก  73,659  ตัว 
-   เล้ียงปลา  
32,550   ตัว 

- ชาวบานเลี้ยง
ปลานอยกวา
เล้ียงไกกี่ตัว 

แสดงวิธีทํา 
วิธีลบ (-) 
ประโยคสัญลักษณ 
73,659  -  32,550   =  
วิธีทํา 
ชาวบานเลี้ยงไก           73,659   ตัว     
                                       - 
เล้ียงปลา                     32,550   ตัว 
ชาวบานเลี้ยงปลา       41,109    ตัว 
นอยกวาเลี้ยงไก 
ตอบ   ๔๑,๑๐๙    ตัว 

คําตอบ 
41,109  บาท 
สรุปขั้นตอน 
73,659 - 32,550   = 
41,109   
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการลบ( เด็กเกง ) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทาํขึ้นโดยมวีัตถปุระสงคเพื่อทดสอบทักษะพืน้ฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนําไปใช   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  หลงัการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT)  รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  2 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (    )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีั้งหมด  2  ขอ   ใหทาํทกุขอ ๆ ละ   5  คะแนน  ใชเวลาทาํ  
10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  2 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
 

1.   แมคาขายเงาะไดเงนิ  54,300  บาท  ขายสมไดเงนิ  78,200  บาท  แมคาขายเงาะไดเงิน 
      นอยกวาขายสมกีบ่าท 
     ก.   132,500    บาท 
     ข.   133,000    บาท 
     ค.   23,800      บาท 
     ง.    23,900      บาท 
 

2.   นิดหนอยเก็บเงนิได  67,500   บาท   ตองเก็บเงินเพิ่มอีกเทาใดจึงจะไดครบ  155,750  บาท 
     ก.   88,250      บาท 
     ข.   98,250      บาท 
     ค.   223,250    บาท 
     ง.   350,550     บาท 
 

3.   ปราณีมีเงิน   897,656  บาท  ตองการซื้อสรอยเพชรราคา   1,654,321 บาท  ปราณีตองหา 
      เงนิเพิ่มอีกกี่บาท 
     ก.       756,005    บาท 
     ข.       756,665    บาท 
     ค.   2,551,977    บาท 
     ง.   2,766,665     บาท 
 

4.   อุดรมีเงนิ  7,365,254   บาท   ซื้อบานราคา  2,365,310   บาท  อุดรเหลือเงนิกีบ่าท 
     ก.   4,989,764   บาท 
     ข.   4,999,944   บาท 
     ค.   9,730,564   บาท 
     ง.   9,999,944   บาท 
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5.   นานอยจบักุงขายครั้งแรกไดเงิน   345,000   บาท  จับกุงครั้งที่สองขายไดเงนินอยกวาครั้งแรก   
      98,300   บาท  นานอยขายกุงครั้งที่สองไดเงินเทาไร 
     ก.   140,700    บาท 
     ข.   146,700    บาท 
     ค.   240,700    บาท 
     ง.   246,700    บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   ปวีณามเีงิน   125,875   บาท  ประชามีเงิน   94,786   
บาท  ปวีณามเีงินมากกวาประชาเทาไร 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

 
  

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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2.   โรงเรียนคณิตศึกษาซื้อสมุดมาจํานวน   1,554,000   เลม   
แจกนักเรียนไป  850,754  เลม  โรงเรียนยงัมีสมุดเหลืออีกกี่เลม 

 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ง การนาํไปใช 
2 ก การนาํไปใช 
3 ข การนาํไปใช 
4 ข การนาํไปใช 
5 ง การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
ตอนที่  2 
 

1.   ปวีณามเีงิน   125,875   บาท  ประชามีเงิน   94,786   
บาท  ปวีณามเีงินมากกวาประชาเทาไร 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   ปวีณามีเงิน  
125,875  บาท 
-   ประชามีเงิน  
94,786  บาท 

- จํานวนเงินของ 
ปวีณาที่มี 
มากกวาประชา 

แสดงวิธีทํา 
วิธีลบ (-) 
ประโยคสัญลักษณ 
125,875    -  94,786  =  
วิธีทํา 
ปวีณามีเงิน               125,875    บาท      
                                       - 
ประชามีเงิน                 94,786    บาท 
ปวีณามีเงินมากกวา     31,088    บาท 
ประชา 
ตอบ   ๓๑,๐๘๘    ตัว 

คําตอบ 
31,088  บาท 
สรุปขั้นตอน 
125,875  -  94,786  = 
31,088   
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2.   โรงเรียนคณิตศึกษาซื้อสมุดมาจาํนวน 1,554,000  เลม   แจกนักเรียนไป  850,754  เลม  
โรงเรียนยังมีสมุดเหลืออีกกีเ่ลม 

 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยให
หาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   โรงเรียน
คณิตศึกษาซื้อ
สมุดมาจํานวน  
1,554,000   
เลม 
-   แจกนักเรียน
ไป  850,754  
เลม 

- จํานวน
สมุดที่
เหลือจาก
การแจก
นักเรียน 

แสดงวิธีทํา 
วิธีลบ (-) 
ประโยคสัญลักษณ 
1,554,000   -  850,754  =  
วิธีทํา 
โรงเรียนคณิตศึกษา      
ซื้อสมุดมาจํานวน        1,554,000  เลม 
                                                  - 
แจกนักเรียนไป               850,754  เลม 
โรงเรียนยังมีสมุดเหลือ   703,246   เลม
ตอบ   ๗๐๓,๒๔๖  เลม 

คําตอบ 
703,246  บาท 
สรุปขั้นตอน 
1,554,000   -  850,754= 
703,246   
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการลบ (เด็กปานกลาง) 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 

 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL)  แผนที่  2 
 2.    ขอสอบมทีั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (    )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1 ขอ  5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  2 

 
ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. สมชายเลีย้งไก 84,500 ตัว ขายไป 3,997 ตัว จะเหลือไกกี่ตัว 
ก. 4,253  ตัว   ข. 4,353 ตัว 
ค. 4,453 ตัว   ง. 4,553 ตัว 

2. วิไลมีเงนิ 56,900 บาท ผานิตมีเงนิ 34,560 บาท วิไลมเีงินมากกวาผานิตกี่บาท 
ก. 22,430  บาท   ข. 22,034  บาท 
ค. 22,340  บาท   ง. 22,403  บาท 

3. เครื่องซักผาราคา 29,000 บาท โทรทัศนสีราคา 15,600 บาท โทรทศันสีถูกกวาเครื่องซักผา 
กี่บาท 
ก. 13,200  บาท   ข.  13,300  บาท 
ค.  13,400  บาท   ง.  13,500  บาท 

4. จังหวัด ก มีประชากร 345,650 คน เปนประชากรชาย 156,891 คน จงัหวัด ก จะมีประชากร
หญิงกี่คน 
ก.  188,759  คน   ข.  188,597  คน 
ค. 188,579  คน   ง. 188,975  คน 

5. วิภามีเงิน 734,561 บาท ซื้อรถยนตราคา 456,000 บาท วิภายงัเหลือเงินกี่บาท 
ก.  278,651  บาท   ข. 278,156  บาท 
ค.  278,516  บาท   ง. 278,561  บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   ชาวสวนซื้ออุปกรณทําสวนราคา 135,700 บาท เมื่อจายเงินไปแลว ยงัขาด
เงินอยูอีก 4,650 บาท ชาวสวนนําเงนิไปซื้อของทั้งหมดจํานวนเทาไร 
 

K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
  

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 

ตอนที่  1 
 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ค การนาํไปใช 
2 ค การนาํไปใช 
3 ค การนาํไปใช 
4 ก การนาํไปใช 
5 ง การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
ตอนที่  2 
 
1.   ชาวสวนซื้ออุปกรณทําสวนราคา 135,700 บาท เมื่อจายเงินไปแลว ยังขาดเงนิอยูอีก 4,650 
บาท ชาวสวนนําเงินไปซื้อของทัง้หมดจาํนวนเทาไร 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   ชาวสวนซื้อ
อุปกรณทําสวน
ราคา 135,700 
บาท  
-   เม่ือจายเงินไป
แลว ยังขาดเงินอยู
อีก 4,650 บาท 

- ชาวสวนนํา
เงินไปซื้อของ
ทั้งหมดจํานวน
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีลบ (-) 
ประโยคสัญลักษณ 
135,700  -  46,500  =  
วิธีทํา 
ชาวสวนซื้ออุปกรณ  135,700    บาท   
ทําสวนราคา                             - 
เม่ือจายเงินไปแลว      4,650      บาท 
ยังขาดเงินอยูอีก  
ชาวสวนนําเงิน          131,050    บาท 
ไปซ้ึอของทั้งหมด      
ตอบ   ๑๓๑,๐๕๐    บาท 

คําตอบ 
131,050  บาท 
สรุปขั้นตอน 
135,700  -  46,500  = 
131,050   
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการลบ (เด็กออน) 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 

 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั(TGT) รวมกบัเทคนิค  (KWDL)  แผนที่  2 
 2.    ขอสอบมทีั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (    )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1 ขอ   5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 201

 
แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  2 

 
ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. วีระมีเงนิ 1,769 บาท มานะมีเงนินอยกวาวีระ 331 บาท มานะมีเงินเทาไร 
ก.  2,100  บาท   ข.  2,000 บาท  
ค. 1,438 บาท   ง.  1,428 บาท 

2. มีขาวสาร 4,500 กิโลกรัม ขายไป 2785 กโิลกรัม จะเหลอืขาวสารอีกเทาไร 
ก. 7,285  กิโลกรัม   ข.  1,815  กิโลกรัม 
ค.  1,725 กิโลกรัม   ง. 1,715 กิโลกรัม 

3. โทรทัศนราคา 6,540 บาท เครื่องคอมพวิเตอรราคา 28,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรราคา 
แพงกวาโทรทศันเทาไร 
ก. 3,740  บาท   ข. 20,450 บาท 
ค. 20,460 บาท   ง. 21,460 บาท 

4. ฟารมแหงหนึง่มีเปดและไกรวมกนั 2,865 ตัว เปนไก 1,576 ตัว จะเปนเปดกี่ตัว 
ก. 1,289  ตัว   ข.  1,441 ตัว 
ค.  4,289 ตัว   ง.  4,441 ตัว 

5. มาลีขายดอกไมได 6,710 บาท ซึ่งมากกวาผลไม 1,769 บาท มาลีขายผลไมไดเทาไร 
ก.  4,931  บาท   ข.  4,941  บาท 
ค.  4,951  บาท   ง. 8,479 บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   สมศักดิม์ีเงนิ 9,500 บาท สาวิตรีมเีงินนอยกวาสมศักดิ์ 1,350 
บาท สาวิตรีมีเงินเทาไร 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
  

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง  มกีารแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 

ตอนที่  1 
 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ค การนาํไปใช 
2 ง การนาํไปใช 
3 ง การนาํไปใช 
4 ก การนาํไปใช 
5 ข การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
ตอนที่  2 
 

1. สมศักดิ์มีเงนิ 9,500 บาท สาวิตรีมีเงนินอยกวาสมศักดิ์ 1,350 บาท สาวิตรีมีเงนิเทาไร 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด 
คําตอบอยางไร 

-   สมศักดิ์มีเงิน 
9,500 บาท  
-  สาวิตรีมีเงินนอย
กวาสมศักดิ์ 1,350 
บาท 

- สาวิตรีมีเงิน
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีลบ (-) 
ประโยคสัญลักษณ 
9,500  -  1,350  =  
วิธีทํา 
สมศักดิ์มีเงิน          9,500 บาท  

                    - 
สาวิตรีมีเงิน            1,350 บาท 
นอยกวาสมศักดิ์  
สาวิตรีมีเงิน             8,150    บาท 
ตอบ   ๘,๑๕๐    บาท 

คําตอบ 
8,150  บาท 
สรุปขั้นตอน 
9,500  -  1,350  = 8,150   
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ระดับการปฏบิัติของนักเรยีน  
ขอ 

 
 

พฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏบิัติ 
มากกวา 
 5 คร้ัง 

3-5 คร้ัง 1-2 คร้ัง 

 การยอมรบัความคิดเห็น    
1 เคารพและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน    
2 ยอมรับการตดัสินใจในมตขิองกลุม    
3 แสดงออกถึงความตัง้ใจและใสใจตอการพดูของ

เพื่อนในกลุม 
   

 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
4 แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนในกลุม    
5 ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม    
6 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเหน็ของเพื่อนในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
7 กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา    
8 มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    
 การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจกันและกัน    

10 กลาวสนับสนนุความคิดเหน็ของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย 

   

11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ
คิดเห็น 

   

12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม    
 
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 คร้ัง   คาคะแนน 3 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 คร้ัง   คาคะแนน 2 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 คร้ัง   คาคะแนน 1 
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แผนการจัดการเรียนรูที่   3 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                           ชั้นประถมศึกษาปที่   5 
เรื่อง โจทยปญหาการคูณ                 เวลา   3    ชัว่โมง 

มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5 
 

สาระสําคัญ 
 การแกโจทยปญหาการคูณ  จะตองวิเคราะหโจทยปญหา  เพื่อหาแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคาํตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ   แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการ
คูณ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาการคูณ  สามารถวิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธทีําและหา
คําตอบ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2.  สามารถใชภาษา  และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  ส่ือความหมาย   
และนําเสนอไดอยางถกูตอง  เหมาะสม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   อธิบายความหมายของโจทยปญหาการคูณได 
 2.   สามารถแสดงขั้นตอนวธิีการแกโจทยปญหาการคูณได 
 3.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาสามารถแสดงรูปประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทาํได 
 4.   สามารถสรางโจทยปญหาการคูณไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล 
 5.   แสดงออกดวยคําพูด  หรือการกระทาํ  ในการปฏิบัติงานกลุมได 
 

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการคูณ 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 
       1. ครูและนักเรียนรองเพลง  การแกโจทยปญหา  พรอมกับทาํทาทางประกอบเพลงตาม 
จินตนาการ 
       2.  นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรยีน 
       3.  ทบทวนเกีย่วกับ  การคณู โดยใหนักเรียนชวยกนัหาคําตอบ  จากแถบประโยค 
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 4.   นกัเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ  การคูณพรอมทั้งชวยกันหาคําตอบ 
 5.   ครูแนะนาํ  และอธิบายเทคนิค  KWDL  วาแตละตัว หมายถึงอะไร  และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน  K  ข้ันตอน  W  ข้ันตอน D  ข้ันตอน  L 
 

 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
1. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการคูณ ใหนักเรียนรวมกนัอาน 

 
 
 
 
  
 ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทย โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง  
KWDL  ดังนี ้
 หาสิง่ที่โจทยกาํหนดใหมีอะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่นกัเรียน
บอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  K 
 หาสิง่ที่โจทยตองการทราบคอือะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  (การอภิปราย)  
ครูเขียนขอมูลที่นกัเรียนบอกลงในแผนผงั  KWDL  ชอง  W 
 นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การดําเนินการ)  
ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธกีารหาคําตอบทีน่ักเรียนรวมกนัตอบลงในแผนผัง KWDL  
ชอง  D 
 นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหาและมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร  
(การนําเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขัน้ตอนการแกปญหา  และเหตทุี่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว 

155 ×23  =    

245 ×16  =    

379 ×29  =    

  

 มารูโกะและเพื่อน ๆ ไปเทีย่วสวนสัตวตองเสียคาผานประตูคนละ  15  บาท
ซึ่งมีจาํนวน  87  คน  จะตองเสียคาผานประตูเปนเงินทั้งหมดกี่บาท 
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 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
 1.   ครูแบงกลุม ๆ ละ   4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  อัตราสวน  1: 2:1  
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และบทบาทการทาํงานเปนกลุมใหนกัเรยีนทราบ 
 2.   ใหแบงกลุมรวมกนัศึกษา  และปฏิบัตติามกิจกรรม  K  W  D  L 
 3.   นกัเรียนแตละกลุมศึกษา  และปฏิบัตติามใบงานที่  1 
 4.   นกัเรียนนออกมานําเสนอ  วธิีการแกปญหาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่  1 
 

 ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ 
 1.   ครูใหนกัเรียนเลนเกม “  ชี้ปุบตอบปบ  “ โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว 
 2.   ครูแจงกตกิา  และวธิีการเลน 
 3.   ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน 
 4.   สรุปคะแนน 
 ขั้นสรุปบทเรยีน  และประเมินผลการทาํงานกลุม 
 1.   นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  และครูสรุปเพิ่มเติม   พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน 
 2.   นกัเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 3.   ข้ันคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม  นกัเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม  
และจดบันทกึคะแนนความกาวหนา 
 4.  ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ  และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จําเปนตองพัฒนา 
ตอไป  นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม  จดบันทึกคะแนนความกาวหนา   นักเรยีนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรยีนอีกครั้ง 
 

สื่อการเรียนรู 
 1.   บัตรตัวเลข  และบัตรคําตอบการคูณ 
 2.   แถบสถานการณ  โจทยปญหาการคณู 
 3.   แผนผัง  KWDL 
 4.   ใบงาน 
 5.   เพลงการแกโจทยปญหา 
 6.   เกมการแขงขัน 
 7.   แบบทดสอบ 
 

การวัดผลประเมินผล 
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 1.   วิธกีารวัดผลประเมินผล 
       -   สังเกตจากการรวมกจิกรรม 
       -   ตรวจใบงาน 
       -   ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลงัเรียน 
       -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

 2.   เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
       -   แบบประเมินใบงาน 

      -   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
       -   แบบทดสอบ  กอน / หลังเรียน 
 

บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 1.   ผลการจัดกิจกรรม 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.   ปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3.   แนวทางแกปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 4.   ขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ .................................................... 
               (นางสาวเนตรนรนิทร     พมิละมาศ) 
             ครูผูสอน 
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เพลง  การแกโจทยปญหา 

เนื้อรอง  กมล    ช่ืนทองคํา                  ทํานอง  แววเสียงแคน 
 การทําโจทยปญหา  มีหลักวาทําตามขั้นตอน 
พี่นี้จะสั่งสอน    เจาบังอร  จงจําใหดี 
อยาหลีกหนี จงกระทํา   โองามขํา  เจาอยาลมืเลือน 
 หนึ่งอานโจทยปญหา  สองนองยาแปลคําถาม 
สามนั้นวิเคราะหขอความ  เขียนสัญลักษณเปนขั้นที่สี่ 
หาคนดีคํานวณรอบคอบ  ตรวจคําตอบครูชอบนักเอย 

้
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เกม “ชี้ปุบตอบปบ” 
 
จุดประสงคการจัดกิจกรรม 
 1.   เพื่อทบทวนความคลองตัวของการทองสูตรคูณ 
 2.   เพื่อสรางความสนุกสนาน 
 3.   เพื่อสรางความเคารพกฎกติกา 
 
จํานวนผูเลน 
 เลนทัง้หองแบงเปนกลุม  กลุมละ  4  คน 
 
การดําเนินกจิกรรม 
 1.   ผูเรียนคนหนึง่จากกลุมหนึง่เปนคนชีถ้ามสูตรคูณ  เชน  5 × 7  =   
 2.   ใหชี้ไปยังสมาชิกกลุมถดัไป  ถาตอบไดใหผูตอบไดตั้งคําถามกลุมถัดไป  ถาตอบไมได
ตองยืนขึน้ 
 3.   ใชเวลาเลน  10  นาท ี
 4.   กลุมใดมผูียืนขึ้นมาก  เปนผูแพ 
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การจัดการเรยีนรูเทคนิค  KWDL 
 

 การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL  หมายถงึ   เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค  
KWL  ของโอเกิล  (Ogle , 1986)  ที่ตองอาศัยทกัษะการอานเปนพื้นฐาน  นัน่คือ  นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมคีุณภาพมากขึ้นดวยเทคนิค  
KWL , KWDL  และ  KWL  plus   วิธกีารจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ  KWDL   
มีข้ันตอนการดําเนนิการเชนเดียวกับ  KWL  เพียงแตเพิ่มข้ัน  D  ในขั้นตอนที ่ 3  ซึ่ง  KWDL   
มาจากคําถามที่วา 
 K    :    เรารูอะไร  (What  we  know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง  (สําหรับคณิตศาสตร) 
 W   :    เราตองการรู , ตองการทราบอะไร  (What  we  want  to  know) 
 D  :   เราทาํอะไร , อยางไร   (What  we  do)  หรือเรามีวิธกีารอยางไรบาง   หรือมี
วิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร 
 L    :   เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ  ข้ันที่  3  (What  we  learned)  ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู  และวิธีศึกษาคําตอบ  และขั้นตอนการคิดคํานวณ  เปนตน 
 

แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช   KWDL 
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  :   KWDL  Chart 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 
D 

ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. ........................... 
................................ 
................................ 
2. ........................... 
................................ 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
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 สถานการณโจทยปญหาการคูณ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
การทาํโจทยปญหาตามเทคนิค  KWDL 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   มารูโกะและเพื่อน 
ๆไปเที่ยวสวนสัตว
ตองเสียคาผานประตู 
คนละ 15 บาท 
-   ซึ่งมีจํานวน 87 
คน 

- จํานวนเงินที่
ตองเสียคา
ประตู 

แสดงวิธีทํา 
วิธีคูณ (×) 
ประโยคสัญลักษณ    15 × 87 =  
วิธีทํา 
มารูโกะและเพื่อน ๆ  ไป    15  บาท    
เที่ยวสวนสัตวตองเสีย               × 
คาผานประตูคนละ 
ซึ่งมีจํานวน                        87  คน 
จะตองเสียคาผาน          1,305   บาท 
ประตูทั้งหมด 
ตอบ   ๑,๓๐๕    บาท 

คําตอบ 
1,305  บาท 
สรุปขั้นตอน 
15 × 87 = 1,305 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 มารูโกะและเพื่อน ๆ ไปเทีย่วสวนสัตวตองเสียคาผานประตูคนละ  15  บาท
ซึ่งมีจาํนวน  87  คน  จะตองเสียคาผานประตูเปนเงินทั้งหมดกี่บาท 
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ใบกิจกรรม 
 

โจทยขอที่.................  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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ใบงานที่  1 
 

เรื่อง โจทยปญหาการคูณ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 1.   นกัเรยีนสามารถวเิคราะหโจทย  แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญหาการคูณได 
 2.   แสดงออกดวยคําพูด  หรือ  การกระทาํในการปฏิบัติงานกลุมได 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค  KWDL 
 

 1.   หมูตวัหนึง่หนัก  137  กโิลกรัม  ชางหนึ่งตัวหนักเปน  16 เทา  ของหม ู ชางหนกัเทาไร 
 
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 

4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยใบงานที่  1 
 

 1.   หมูตัวหนึง่หนัก  137  กิโลกรัม  ชางหนึง่ตัวหนกัเปน  16 เทา  
ของหม ู ชางหนักเทาไร 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   หมูตัวหนึ่งหนัก 
137  กิโลกรัม 
-   ชางหนึ่งตัวหนัก
เปน 16 เทา 

- น้ําหนักของ
ชาง 

แสดงวิธีทํา 
วิธีคูณ (×) 
ประโยคสัญลักษณ    137 × 16 =  
วิธีทํา 
หมูตัวหนึ่งหนัก              137  กิโลกรัม    
                                        × 
ชางหนึ่งตัวหนักเปน       16   เทาของหมู 
ชางหนัก                   2,192   กิโลกรัม 
ตอบ   ๒,๑๙๒   กิโลกรัม 

คําตอบ 
2,192   กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน 
137 × 16 = 2,192 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการคณู( เด็กเกง ) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนําไปใช   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL)  แผนที่  3 
 2.  ขอสอบมทีัง้หมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (   )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีั้งหมด  2  ขอ   ใหทาํทกุขอ ๆ ละ   5  คะแนน  ใชเวลาทาํ  
10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  3 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
 

1.   แมคามีขนมอยู  157,280  ชิน้   ขายไปชิ้นละ  5  บาท  ถาขายขนมหมด  แมคาจะไดเงิน 
     ทั้งหมดเทาไร 
     ก.   786,400   บาท 
     ข.   789,500   บาท 
     ค.   886,400   บาท 
     ง.   889,500   บาท 
 

2.   อดิศรไดรับเงินเดือน  เดือนละ   12,557  บาท   ครบ  1  ป  อดิศรจะไดรับเงินเดือนทั้งหมด 
     กี่บาท 
     ก.   150,600   บาท 
     ข.   150,674   บาท 
     ค.   150,684   บาท 
     ง.   150,694   บาท 
 

3.   สมใจซ้ือทเุรียนผลละ 138  บาท  ซื้อจํานวน  95  ผล  สมใจตองจายคาทุเรียนทัง้สิน้เทาไร 
     ก.   13,000   บาท 
     ข.   13,110   บาท 
     ค.   14,110   บาท 
     ง.   15,000   บาท 
 

4.   ขายปากกาดามละ  85  บาท  ถาขายได  14  โหล  จะขายปากกาไดเงินเทาไร 
     ก.   14,280   บาท 
     ข.   14,550   บาท 
     ค.   15,280   บาท 
     ง.   16,550   บาท 
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5.   แมคาขายองุนได  150  กิโลกรัม  กิโลกรัมละ   120  บาท  แมคาขายองุนไดเงนิทั้งหมดกี่บาท 
     ก.   16,000   บาท 
     ข.   18,000   บาท 
     ค.   19,000   บาท 
     ง.   20,000   บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   พอคาขายขาวสารราคากระสอบละ  1,995  บาท  ถาซื้อ  67  
กระสอบ  จะตองจายเงนิกี่บาท 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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2.   กุงกุลาดาํราคากิโลกรัมละ   386  บาท  ชาวประมงขายไป   
285  กิโลกรัม   ชาวประมงขายกุงกุลาดําไดเงินกีบ่าท 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 
D 

ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ก การนาํไปใช 
2 ค การนาํไปใช 
3 ข การนาํไปใช 
4 ก การนาํไปใช 
5 ข การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
ตอนที่  2 
 
  1.   พอคาขายขาวสารราคากระสอบละ  1,995  บาท  ถาซื้อ  67  กระสอบ  
จะตองจายเงนิกี่บาท 

 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   พอคาขายขาวสาร
ราคากระสอบละ 
1,995 บาท 
-   ถาซื้อ 67 
กระสอบ 

- จํานวนเงินที่
จะตองจายคา
ขาวสาร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีคูณ (×) 
ประโยคสัญลักษณ    1,995 × 67 =  
วิธีทํา 
พอคาขายขาวสารราคา  1,995    บาท 
 กระสอบละ                           × 
ถาซื้อ                               67   กระสอบ 
จะตองจายเงิน         133,665   บาท 
ตอบ   ๑๓๓,๖๖๕    บาท 

คําตอบ 
133,665  บาท 
สรุปขั้นตอน 
1,995 × 67 = 
133,665 
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2.   กุงกุลาดาํราคากิโลกรัมละ   386  บาท  ชาวประมงขายไป   
285  กิโลกรัม   ชาวประมงขายกุงกุลาดําไดเงินกีบ่าท 

 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด 
คําตอบอยางไร 

-   กุงกุลาดํา
ราคากิโลกรัมละ 
386 บาท 
-   ชาวประมง
ขายไป  285 
กิโลกรัม 

- จํานวนเงินที่
ชาวประมง
ขายกุง
กุลาดําได 

แสดงวิธีทํา 
วิธีคูณ (×) 
ประโยคสัญลักษณ   386 × 285 =  
วิธีทํา 
กุงกุลาดําราคากิโลกรัมละ    386   บาท 
                                              × 
ชาวประมงขายไป                285   บาท 
ชาวประมงขายกุงกุลาดํา110,010  บาท 
ไดเงิน 
ตอบ   ๑๑๐,๐๑๐    บาท 

คําตอบ 
110,010  บาท 
สรุปขั้นตอน 
386 × 285  = 110,010 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการคณู (เด็กปานกลาง) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT)  รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  3 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (   )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1 ขอ     5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  3 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. ขายกระเปาเดนิทางลอลากจํานวน 15 ใบ ราคาใบละ 599 บาท จะไดเงินเทาไร 
ก.  7,985  บาท      ข.  8,985 บาท 
ค.  8,995 บาท      ง. 9,985 บาท 

2. ซื้อที่นอนอเนกประสงคราคาชุดละ 619 บาท จํานวน 25 ชุด ตองจายเงินเทาไร 
ก. 15,375 บาท      ข. 15,465 บาท 
ค. 15,475 บาท      ง. 25,475 บาท 

3. ซื้อเครื่องทําน้าํเยน็ราคา 3,990 บาท จํานวน 13 เครื่อง จะตองจายเงนิเทาไร 
ก.  41,870 บาท      ข. 51,870 บาท 
ค.  52,870 บาท      ง. 61,870 บาท 

4. พอคาซื้อเสื้อยดื 105 ตัว ราคาตัวละ 69 บาท จะตองจายเงนิเทาไร 
ก. 6,245 บาท      ข. 7,145 บาท 
ค. 7,245 บาท      ง. 8,245  บาท 

5. ในสวนมีมงัคุดจํานวน 103 เขง แตละเขงมีมังคดุ 119 ผล จะมีมงัคุดทั้งหมดกี่ผล 
ก.  13,257 ผล      ข.  12,357 ผล 
ค. 12,257 ผล      ง.  12,247 ผล 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   หนังสือคณิตศาสตรหนึง่เลมม ี380 หนา ถามีหนังสอื 50 เลมจะ
มีจํานวนกีห่นา 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ข การนาํไปใช 
2 ค การนาํไปใช 
3 ข การนาํไปใช 
4 ค การนาํไปใช 
5 ค การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
ตอนที่  2 
 
  1.   หนงัสือคณิตศาสตรหนึง่เลมม ี380 หนา ถามีหนังสอื 50 เลม จะมีจํานวนกีห่นา 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   หนังสือ
คณิตศาสตรหนึ่ง
เลมมี 380 หนา  
-   ถามีหนังสือ 50 
เลม 

- จํานวนหนา
ของหนังสือ 

แสดงวิธีทํา 
วิธีคูณ (×) 
ประโยคสัญลักษณ    380 × 50 =  
วิธีทํา 
หนังสือคณิตศาสตรหนึ่งเลมมี 380 หนา  

                                              × 
ถามีหนังสือ                             50 เลม  
จะมีจํานวน                    19,000    หนา 
ตอบ   ๑๙,๐๐๐    หนา 

คําตอบ 
19,000  หนา 
สรุปขั้นตอน 
380 × 50 = 19,000 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการคณู (เด็กออน) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT)  รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  3 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (   )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1  ขอ    5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  3 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. ถังใบหนึง่จุน้าํได 20 ลิตร ถัง 45 ใบ จนุ้ํารวมกันไดทัง้หมดกี่ลิตร 
ก.  450 ลิตร                ข. 900 ลิตร 
ค. 1,200 ลิตร     ง. 1,500 ลิตร 

2. พอคานับลูกกวาดใสถงุ 18 ถุง ไดถงุละ 120 เม็ดพอดี จะมีลูกกวาดทัง้หมดกี่เม็ด 
ก. 1,860 เม็ด     ข. 2,060 เม็ด 
ค. 2,160 เม็ด     ง. 2,260 เม็ด 

3. ทิพยรับกางเกงมายอมสี 572 ตัว คิดคายอมตัวละ 85 บาท ทิพยจะไดเงินคายอมสีกางเกง 
เทาไร 
ก. 48,620  บาท     ข. 49,620  บาท 
ค. 58,620  บาท     ง. 59,620  บาท 

4. พอซื้อใขไกมา 40 โหล ในราคาโหลละ 36 บาท พอจายเงินไปกี่บาท 
ก. 1,340 บาท     ข.  1,440 บาท 
ค. 1,540 บาท     ง. 1,640 บาท 

5. โรงงานแหงหนึ่งผลิตถงุเทาจํานวน 1,852 คู สงไปขายคูละ 29 บาท จะไดเงินกีบ่าท 
ก. 57,308  บาท     ข.  55,308  บาท 
ค. 54,508  บาท     ง. 53,708  บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   นองหนอยซื้อพนัธุปลามาเลีย้งตวัละ 12 บาท ถาซื้อ 800 ตวั 
จะตองจายเงนิเทาไร 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 

ตอนที่  1 
 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ข การนาํไปใช 
2 ค การนาํไปใช 
3 ก การนาํไปใช 
4 ข การนาํไปใช 
5 ง การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
ตอนที่  2 
 
  1.   นองหนอยซื้อพนัธุปลามาเลี้ยงตัวละ 12 บาท ถาซื้อ 800 ตัว จะตองจายเงนิเทาไร 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยให
หาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด 
คําตอบอยางไร 

-   นองหนอยซื้อ
พันธุปลามาเลี้ยง
ตัวละ 12 บาท  
-   ถาซื้อ 800 ตัว 

- จะตอง
จายเงิน 
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีคูณ (×) 
ประโยคสัญลักษณ    12 × 800 =  
วิธีทํา 
นองหนอยซื้อพันธุปลา         12  บาท       
มาเล้ียงตัวละ                            × 
ถาซื้อ                               800  ตัว 
จะตองจายเงิน                9,600    บาท 
ตอบ   ๙,๖๐๐    หนา 

คําตอบ 
9,600  บาท 
สรุปขั้นตอน 
12 × 800 = 9,600 
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แผนการจัดการเรียนรูที่   4 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                           ชั้นประถมศึกษาปที่   5 
เรื่อง โจทยปญหาการหาร                 เวลา   3    ชัว่โมง 

มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5 
 

สาระสําคัญ 
 การแกโจทยปญหาการหาร  จะตองวิเคราะหโจทยปญหา  เพื่อหาแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคาํตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ   แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการ
หาร 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.   เมื่อกาํหนดโจทยปญหาการหาร  สามารถวิเคราะหโจทยปญหา  แสดงวิธทีําและหา
คําตอบ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2.   ใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจ สรุปผลอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   อธิบายความหมายของโจทยปญหาการหารได 
 2.   สามารถแสดงขั้นตอนวธิีแกโจทยปญหาการหารได 
 3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณ และแสดง 
วิธีทาํได    
 4.    สามารถสรางโจทยปญหาการหารไดอยางสรางสรรค สมเหตุสมผล 
 5.   แสดงออกดวยคําพูดหรอืการกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได  
  
 

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการหาร 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 
 1.   ครูและนักเรียนรองเพลง โจทยปญหา พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ 

2.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรยีน 
 3.   ทบทวนเกีย่วกับ  การหาร โดยใหนักเรยีนชวยกนัหาคําตอบ  จากแถบประโยค 
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 4.   นกัเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ  การหารพรอมทั้งชวยกนัหาคําตอบ 
 5.   ครูแนะนาํ  และอธิบายเทคนิค  KWDL  วาแตละตัว หมายถึงอะไร  และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน  K  ข้ันตอน  W  ข้ันตอน D  ข้ันตอน  L 
 

 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
2. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการหาร   ใหนกัเรียนรวมกันอาน 

 
 
  
  

 ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง  
KWDL  ดังนี ้
 -   หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอีะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่นกัเรียน
บอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  K 
 - หาสิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง(การอภิปราย)  
ครูเขียนขอมูลที่นกัเรียนบอกลงในแผนผงั  KWDL  ชอง  W 
 - นักเรียนจะดาํเนินการแกโจทยปญหา ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การเนินการ)  
ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวธิีการหาคําตอบที่นกัเรียนรวมกนัตอบลงในแผนผัง KWDL  
ชอง  D 
 -  นกัเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร   
(การนําเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนกัเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา  และเหตุที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว 
 

  

2,035 ÷25  =    

6,245 ÷65  =    

129 ÷6  =    

  

 พี่ชายใจดีมีเงนิอยู  3,200  บาท  แบงใหนอง  5  คน  คนละเทา ๆ กนั   
นองแตละคนจะไดเงินคนละเทาไร 
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 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
 1.   ครูแบงกลุม ๆ ละ   4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  อัตราสวน  1: 2:1  
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และบทบาทการทาํงานเปนกลุมใหนกัเรยีนทราบ 
 2.   ใหแบงกลุมรวมกนัศึกษา  และปฏิบัตติามกิจกรรม  K  W  D  L 
 3.   นกัเรียนแตละกลุมศึกษา  และปฏิบัตติามใบงานที่  1 
 4.   นกัเรียนนออกมานําเสนอ  วธิีการแกปญหาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่  1 
 

 ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ 
 1.   ครูใหนกัเรียนเลนเกม  “ OX  การหาร “   โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว 
 2.   ครูแจงกตกิา  และวธิีการเลน 
 3.   ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน 
 4.   สรุปคะแนน 
 ขั้นสรุปบทเรยีน  และประเมินผลการทาํงานกลุม 
 1.   นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  และครูสรุปเพิ่มเติม   พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน 
 2.   นกัเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 3.   ข้ันคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม  นกัเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม  
และจดบันทกึคะแนนความกาวหนา 
 4.   ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสาํเร็จ  และบันทกึขอมูลนักเรียนที่จาํเปนตองพัฒนา 
ตอไป  นักเรยีนทกุกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม  จดบันทกึคะแนนความกาวหนา   นกัเรียนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง 
สื่อการเรียนรู 
 1.   บัตรตัวเลข  และบัตรคําตอบการหาร 
 2.   แถบสถานการณ  โจทยปญหาการหาร 
 3.   แผนผัง  KWDL 
 4.   ใบงาน 
 5.   เพลงการแกโจทยปญหา 
 6.   เกมการแขงขัน 
 7.   แบบทดสอบ 
การวัดผลประเมินผล 
 1.   วิธกีารวัดผลประเมินผล 
       -   สังเกตจากการรวมกจิกรรม 
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       -   ตรวจใบงาน 
       -   ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลงัเรียน 
       -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

 2.   เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
       -   แบบประเมินใบงาน 

      -   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
       -   แบบทดสอบ  กอน / หลังเรียน 
บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 1.   ผลการจัดกิจกรรม 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.   ปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3.   แนวทางแกปญหา 
 .................................................................................................................................. 
 4.   ขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
  
      ลงชื่อ .................................................... 
               (นางสาวเนตรนรนิทร     พมิละมาศ) 
             ครูผูสอน 
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เพลง  โจทยปญหา 
                                                                            ทํานอง  เตา  งู  และกา 
 โจทยปญหา  เปนปญหา 
พวกเรามาศึกษาดูกัน  จะไดรูชวยตคีวามใหแมนยําอยาทําหนาเศรา 
 อานโจทยพลัน  อยาหวั่นไหว โจทยบอกอะไร ไหนลองตรวจดู 
จะไดรูเขาใจดี   บอกวิธีคิดซิทันใด 
 แบงกลุมกัน  อานเร็วไว ไมเขาใจตรงไปถามครู 
เลือกเสาะหาสื่อมาดู  ไดเรียนรู ชัดเจนแนนอน 
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เกม  “OX  การหาร” 
 
จุดประสงคการจัดกิจกรรม 
 1.   ฝกทักษะการหาร 
 2.   เพื่อสรางความสนุกสนาน 
 
จํานวนผูเลน 
 แบงนักเรยีนออกเปนกลุม  กลุมละ   4  คน 
 
วิธีดําเนินการ 
 1.   ครูชูบัตรประโยคสัญลักษณการหาร  เชน   45  ÷ 9  =   , 200  ÷ 10  =   
 2.   ใหนักเรียนในแตละกลุมคิดและแยงกันตอบ  ทมีใดตอบถูก  มีสิทธิ์เลือกกา  O หรือ X  
ในตาราง 
  o     x     o 
                    x 
                    x     o 
 3.   ทีมใดเรียงแนวตัง้   แนวนอนหรือแนวทแยงไดครบ  3  จํานวนกอน  ทีมนัน้เปนผูชนะ 
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การจัดการเรยีนรูเทคนิค  KWDL 
 

 การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL  หมายถงึ   เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค  
KWL  ของโอเกิล  (Ogle , 1986)  ที่ตองอาศัยทกัษะการอานเปนพื้นฐาน  นัน่คือ  นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมคีุณภาพมากขึ้นดวยเทคนิค  
KWL , KWDL  และ  KWL  plus   วิธกีารจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ  KWDL   
มีข้ันตอนการดําเนนิการเชนเดียวกับ  KWL  เพยีงแตเพิ่มข้ัน  D  ในขั้นตอนที่  3  ซึ่ง  KWDL   
มาจากคําถามที่วา 
 K    :    เรารูอะไร  (What  we  know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง  (สําหรับคณิตศาสตร) 
 W   :    เราตองการรู , ตองการทราบอะไร  (What  we  want  to  know) 
 D  :   เราทาํอะไร , อยางไร   (What  we  do)  หรือเรามีวิธกีารอยางไรบาง   หรือมี
วิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร 
 L    :   เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ  ข้ันที่  3  (What  we  learned)  ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู  และวิธีศึกษาคําตอบ  และขั้นตอนการคิดคํานวณ  เปนตน 
 

แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช   KWDL 
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  :   KWDL  Chart 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 
D 

ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
................................ 
................................ 
2. .......................... 
................................ 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 238

 สถานการณโจทยปญหาการหาร 
 
 
 
 
 
 การทาํโจทยปญหาตามเทคนิค  KWDL 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   พี่ชายใจดีมีเงินอยู 
3,200  บาท 
-   แบงใหนอง 5 คน 
คนละเทา ๆ กัน 

- นองแตละ
คนจะไดเงิน
คนละเทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีหาร (÷) 
ประโยคสัญลักษณ    3,200 ÷ 5 =  
วิธีทํา 
พี่ชายใจดีมีเงินอยู          3,200    บาท   
                                              ÷ 
แบงใหนอง                           5    คน 
นองแตละคนจะไดเงิน       640    บาท 
คนละ 
ตอบ   ๖๔๐    บาท 

คําตอบ 
640  บาท 
สรุปขั้นตอน 
3,200 ÷ 5  = 640 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 พี่ชายใจดีมีเงนิอยู  3,200  บาท  แบงใหนอง  5  คน   
คนละเทา ๆ กนั  นองแตละคนจะไดเงนิคนละเทาไร 
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ใบกิจกรรม 
 

โจทยขอที่.................  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
K    
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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ใบงานที่  1 
 

เรื่อง โจทยปญหาการหาร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 1.   นกัเรยีนสามารถวเิคราะหโจทย  แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญหาการคูณได 
 2.   แสดงออกดวยคําพูด  หรือ  การกระทาํในการปฏิบัติงานกลุมได 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค  KWDL 
 

 1.   ขาวสารถุงหนึง่ราคา  1,152  บาท  มีน้ําหนัก  48  กิโลกรัม  คนขายคิดราคาขาว
กิโลกรัมละเทาไร 
 
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 

4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยใบงานที่  1 
 

 1.   ขาวสารถุงหนึ่งราคา  1,152  บาท  มีน้ําหนัก  48  กิโลกรัม  
คนขายคิดราคาขาวกิโลกรัมละเทาไร 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   ขาวสาร 
ถุงหนึ่งราคา  
1,152  บาท 
-   มีน้ําหนัก  48 
กิโลกรัม 

- ขาวราคา
กิโลกรัมละ 
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีหาร (÷) 
ประโยคสัญลักษณ    1,152 ÷ 48 =  
วิธีทํา 
ขาวสารถุงหนึ่งราคา     1,152    บาท      
                                              ÷ 
มีน้ําหนัก                         48    กิโลกรัม 
คนขายคิดราคา                24    บาท 
กิโลกรัมละ 
ตอบ   ๒๔  บาท 

คําตอบ 
24  บาท 
สรุปขั้นตอน 
1,152 ÷ 48 =   24 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการหาร ( เด็กเกง ) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT)  รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  4 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (    )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีั้งหมด  2  ขอ   ใหทาํทกุขอ ๆ ละ   5  คะแนน  ใชเวลาทาํ  
10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  4 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
 

1.   นกซื้อไขมา  15  โหล  คิดเปนเงนิ  315  บาท  ไขราคาโหลละเทาไร 
     ก.   330    บาท 
     ข.   300    บาท 
     ค.   20     บาท 
     ง.   21     บาท 
 

2.   แกวจายคาปุยเปนเงนิทั้งหมด  1,350  บาท  ไดปุยมาจาํนวน  45  ถงุ  คนขายคิดราคาปุย 
     ถุงละเทาไร 
     ก.   30         บาท 
     ข.   35         บาท 
     ค.   1,395    บาท 
     ง.   1,305    บาท 
 

3.   มีขาวสารอยู  7,280  กิโลกรัม  แบงใสถุงขายได  65  ถุง  แตละถงุมีขาวสารอยูเทาไร 
     ก.   106  กิโลกรัม 
     ข.   115  กิโลกรัม 
     ค.   113  กิโลกรัม 
     ง.   112  กโิลกรัม 
 

4.   รานคาติดราคาขายผาเมตรละ  85  บาท  ราตรีมีเงนิ  10,200  บาท  จะซื้อผาไดความยาว 
     เทาไร 
     ก.   110   เมตร 
     ข.   120   เมตร 
     ค.   130   เมตร 
     ง.   150   เมตร 
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5.   รักชาตทิาํงานไดคาแรงทัง้หมด   19,600  บาท   เขาทาํงานไมหยุดเลยเปนเวลา  7  สัปดาห   
     รักชาติไดคาแรงคิดเปนเงินวันละเทาไร 
     ก.   2,800   บาท 
     ข.   2,000   บาท 
     ค.   400      บาท 
     ง.   300       บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   ปูดองมนี้าํมันบรรจุถงัไวจํานวน  6,510  ลิตร   แบงใสถัง ๆ ละ  
35  ลิตร  จะใสไดทั้งหมดกีถ่ัง 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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2.   ปลาทูซื้อเสื้อมา  72  ตัว  คนขายคิดราคา  1,080  บาท  

คนขายคิดราคาเสื้อตัวละเทาไร 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ง การนาํไปใช 
2 ก การนาํไปใช 
3 ง การนาํไปใช 
4 ข การนาํไปใช 
5 ค การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
ตอนที่  2 
 
  1.   ปูดองมนี้ํามนับรรจุถงัไวจํานวน  6,510  ลิตร   แบงใสถัง ๆ ละ  35  ลิตร  จะใสได
ทั้งหมดกีถ่ัง 

 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   ปูดองมีน้ํามันบรรจุ
ถังไวจํานวน  6,510  
ลิตร 
-   แบงใสถัง ๆ ละ  35 
ลิตร 

- จํานวนน้ํามันที่
บรรจุไดทั้งหมด
เทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีหาร (÷) 
ประโยคสัญลักษณ    6,510 ÷ 35 = 

 
วิธีทํา 
ปูดองมีน้ํามันบรรจุถัง   6,510   ลิตร   
ไวจํานวน                              ÷ 
แบงใสถัง ๆ  ละ                35    ลิตร 
จะใสไดทั้งหมด               186    ถัง 
ตอบ   ๑๘๖    ถัง 

คําตอบ 
186  ถัง 
สรุปขั้นตอน 
6,510 ÷ 35 =   186 
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2.   ปลาทูซื้อเสื้อมา  72  ตัว  คนขายคิดราคา  1,080  บาท  คนขายคดิราคาเสื้อตัวละ
เทาไร 

 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   ปลาทูซื้อเส้ือมา 
72  ตัว 
-   คนขายคิดราคา  
1,080 บาท 

- ราคาเสื้อที่ขายมี
ราคาตัวละเทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีหาร (÷) 
ประโยคสัญลักษณ    1,080 ÷ 72 =  
วิธีทํา 
คนขายคิดราคา                 1,080   บาท 
                                             ÷ 
ปลาทูซื้อเส้ือมา                     35    ตัว 
คนขายคิดราคาเสื้อตัวละ       15    บาท 
ตอบ   ๑๕   บาท 

คําตอบ 
15  บาท 
สรุปขั้นตอน 
1,080 ÷ 72 =   15 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการหาร (เด็กปานกลาง) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL)  แผนที่  4 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (    )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด 1 ขอ     5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  4 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. นักเรียน 40 คนสอบไดคะแนนรวมกนั 2,800 คะแนน เฉลี่ยไดคะแนนคนละเทาไร 
ก. 60 คะแนน   ข. 70 คะแนน 
ค. 80 คะแนน   ง. 90 คะแนน 

2. มีเงนิ 5,500 บาท ซื้อเสื้อได 50 ตัว เสื้อราคาตัวละเทาไร 
ก. 103 บาท   ข. 105 บาท 
ค. 110 บาท   ง.  115 บาท 

3. วิภาเก็บเงนิไดปละ 9,000 บาท วิภาเก็บเงนิเฉลี่ยไดเดือนละเทาไร 
ก. 300 บาท   ข. 450 บาท 
ค. 650 บาท   ง. 750 บาท 

4. ขายขาวสารไป 245 ถุง ไดเงิน 20,825 บาท ขายขาวสารไปราคาถุงละกี่บาท 
ก.  55 บาท   ข. 85 บาท 
ค. 95 บาท   ง. 105 บาท 

5. โรงงานผลิดชอนสอมผลิตได 22,320 คู ตองการบรรจุกลองละ 48 คู จะตองใชกลองกี่ใบ 
ก. 465 ใบ   ข. 375 ใบ 
ค. 295 ใบ   ง. 155 ใบ 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   กระดาษจํานวน 25 แผน พิมพตัวหนังสือได 15,000 ตัว เฉล่ีย
แลวกระดาษหนึง่แผนพิมพหนงัสือไดกี่ตัว 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 

4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 

ตอนที่  1 
 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ข การนาํไปใช 
2 ค การนาํไปใช 
3 ง การนาํไปใช 
4 ข การนาํไปใช 
5 ก การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
ตอนที่  2 
 
  1.   กระดาษจํานวน 25 แผน พิมพตวัหนังสือได 15,000 ตัว เฉล่ียแลวกระดาษหนึ่งแผน
พิมพหนังสือไดกี่ตัว 

 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   กระดาษ
จํานวน 25 แผน  
-  พิมพ
ตัวหนังสือได 
15,000 ตัว 

- กระดาษหนึ่ง
แผนพิมพ
หนังสือไดกี่ตัว 

แสดงวิธีทํา 
วิธีหาร (÷) 
ประโยคสัญลักษณ  15,000 ÷ 25 =  
วิธีทํา 
พิมพตัวหนังสือได    15,000   ตัว    

                           ÷ 
กระดาษจํานวน             25   แผน               
เฉล่ียแลวกระดาษหนึ่งแผนพิมพตัวหนังสือ
ได               600    ตัว 
ตอบ   ๖๐๐    ตัว 

คําตอบ 
600 ตัว 
สรุปขั้นตอน 
15,000 ÷ 25 = 600 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการหาร (เด็กออน) 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมกมแขงขนั (TG T) รวมกับเทคนิค (KWDL)  แผนที่  4 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (    )  แลวจงึเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1  ขอ   5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  4 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. มีขาวสาร 395 กิโลกรัม ตวงใสถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม จะไดขาวสารทั้งหมดกี่ถุง 
ก. 79  ถุง   ข. 80 ถุง 
ค. 81 ถุง   ง. 85 ถุง 

2. มีสมทัง้หมด 696 ผล ตักใสตะกราใบละ 24 ผล จะตองใชตะกราทัง้หมดกี่ใบ 
ก. 26 ใบ   ข. 27 ใบ 
ค. 28 ใบ   ง. 29 ใบ 

3. มีน้ําตาลทราย 95 กิโลกรัม แบงใสถงุๆ ละ 5 ขีด จะไดกี่ถุง 
ก.  15 ถุง   ข. 19 ถุง 
ค. 25 ถุง   ง. 29 ถุง 

4. โรงเรียนแหงหนึ่งรับนักเรียนเขาชั้นป.1 จาํนวน 1,150 คน จัดเปนหองๆ ละ 50 คน จะได 
ทั้งหมดกีห่อง 
ก. 20  หอง   ข. 21  หอง 
ค. 22 หอง   ง. 23 หอง 

5. รานทาํรองเทาผลิตรองเทาได 24 คู ขายไปราคาเดียวกนัไดทั้งหมด 9,960 บาท รานทาํรองเทา
ขายรองเทาไปคูละกี่บาท 
ก. 415 บาท   ข. 515 บาท 
ค. 615 บาท   ง. 715 บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

1. ตูหนงัสือขนาดเดียวกนั 13 หลัง ใสหนังสอืไดรวม 1,300 เลม  
ตูหนงัสือหลงัหนึง่ใสหนังสือไดกี่เลม 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
ตอนที่  1 

 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ก การนาํไปใช 
2 ง การนาํไปใช 
3 ข การนาํไปใช 
4 ง การนาํไปใช 
5 ก การนาํไปใช 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
ตอนที่  2 
 
  1.   ตูหนงัสอืขนาดเดียวกนั 13 หลงั ใสหนงัสือไดรวม 1,300 เลม ตูหนงัสือหลงัหนึง่ใส
หนงัสือไดกี่เลม 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   ตูหนังสือ
ขนาดเดียวกัน 
13 ใบ  
-  ใสหนังสือได
รวม 1,300 เลม 

- ตูหนังสือใบ
หนึ่งใสหนังสือ
ไดกี่เลม 
 

แสดงวิธีทํา 
วิธีหาร (÷) 
ประโยคสัญลักษณ  1,300 ÷ 13 =  
วิธีทํา 
ตูหนังสือใสหนังสือไดรวม   1,300   เลม    

                           ÷ 
ตูหนังสือขนาดเดียวกัน           13   หลัง        
ตูหนังสือหนึ่งหลังใสหนังสือได100    เลม 
ตอบ   ๑๐๐    เลม 

คําตอบ 
100 เลม 
สรุปขั้นตอน 
1,300 ÷ 13 = 100 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ระดับการปฏบิัติของ 
นักเรียน 

 
ขอ 

 

พฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏบิัติ 

มากกวา 
 5 ครั้ง 

3-5 คร้ัง 1-2 คร้ัง 

 การยอมรบัความคิดเห็น    
1 เคารพและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน    
2 ยอมรับการตดัสินใจในมตขิองกลุม    
3 แสดงออกถึงความตัง้ใจและใสใจตอการพดูของเพื่อน

ในกลุม 
   

 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
4 แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนในกลุม    
5 ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม    
6 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับคาม 

คิดเห็นของเพือ่นในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
7 กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา    
8 มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    
 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจกันและกัน    

10 กลาวสนับสนนุความคิดเหน็ของเพื่อนในกลุมที่เรา 
เห็นดวย 

   

11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ 
คิดเห็น 

   

12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม    
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 คร้ัง   คาคะแนน 3 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 คร้ัง   คาคะแนน 2 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 คร้ัง   คาคะแนน 1 
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แผนการจัดการเรียนรูที่   5 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                           ชั้นประถมศึกษาปที่   5 
เรื่อง โจทยปญหาการบวก  ลบ คูณ  หารระคน             เวลา   3    ชัว่โมง 

มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5 
 

สาระสําคัญ 
 การแกโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  จะตองวิเคราะหโจทยปญหา      เพื่อ
หาแนวทางในการแสดงวิธกีารหาคาํตอบ โดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ แลวจึง
ดําเนนิการตามขั้นตอนการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.    เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  สามารถวเิคราะหโจทยปญหา  
แสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ  พรอมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2.  สามารถใชภาษา  และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  ส่ือความหมาย   
และนําเสนอไดอยางถกูตอง  เหมาะสม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.    อธิบายความหมายของโจทยปญหาระคนได 
 2.    วเิคราะหโจทยปญหาระคน เพื่อหาวธิีดําเนนิการไดอยางถกูตอง 
 3.    เมื่อกาํหนดโจทยปญหาระคนสามารถแสดงรูปประโยคสัญลักษณ และแสดงวธิีทําได
อยางสมเหตุสมผล   
 4.    สามารถสรางโจทยปญหาระคนไดอยางสรางสรรคและสมเหตสุมผล 
 5.    แสดงออกดวยคําพูด หรือการกระทาํในการปฏิบัติงานกลุมได 
   

สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวก  ลบ  คณู  หารระคน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนรองเพลง โจทยปญหาระคน พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม 
 จินตนาการ 

2.  นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรยีน 
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 3.   ทบทวนเกีย่วกับ  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนโดยใหนกัเรียนชวยกันหาคําตอบ  จาก
แถบประโยค 

 
 
 

 4.   นกัเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน        พรอมทั้ง
ชวยกนัหาคําตอบ 
 5.   ครูแนะนาํ  และอธิบายเทคนิค  KWDL  วาแตละตัว หมายถึงอะไร  และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน  K  ข้ันตอน  W  ข้ันตอน D  ข้ันตอน  L 
 

 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
3. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน    ใหนักเรียนรวมกันอาน 

 
 
  
  

 ครูถามคําถามใหนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหโจทย  โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง  
KWDL  ดังนี ้
 -   หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอีะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่นกัเรียน
บอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  K 
 -   หาสิง่ทีโ่จทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง                    
(การอภิปราย)  ครูเขียนขอมลูที่นกัเรียนบอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  W 
 -   นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา  ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง                    
(การดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวธิีการหาคาํตอบที่นกัเรียนรวมกันตอบลงใน
แผนผัง KWDL  ชอง  D 

(3,600+2,651)-2,765  =    

(1,440 ÷12) × 35  =    

(450+12)+(6,300 ÷30)  =    

  

 น้ําอิงมีเงินอยู  40,525  บาท  เจาพระยาใหมาเพิ่มอีก 47,658  บาท  ซื้อเสื้อ
ใหโขงเขมตัวหนึง่ราคา  2,699  บาท  น้ําอิงเหลือเงินอยูเทาไร 
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 -  นกัเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร   
(การนําเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนกัเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา  และเหตุที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว 
 

 ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
 1.   ครูแบงกลุม ๆ ละ   4  คน  คละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  ออน  อัตราสวน  1: 2:1  
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และบทบาทการทาํงานเปนกลุมใหนกัเรยีนทราบ 
 2.   ใหแบงกลุมรวมกนัศึกษา  และปฏิบัตติามกิจกรรม  K  W  D  L 
 3.   นกัเรียนแตละกลุมศึกษา  และปฏิบัตติามใบงานที่  1 
 4.   นกัเรียนนออกมานําเสนอ  วธิีการแกปญหาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่  1 
 

 ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ 
 1.   ครูใหนกัเรียนเลนเกม “  ชวยกันคิด  “  โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว 
 2.   ครูแจงกตกิา  และวธิีการเลน 
 3.   ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน 
 4.   สรุปคะแนน 
 

 ขั้นสรุปบทเรยีน  และประเมินผลการทาํงานกลุม 
 1.   นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน  และครูสรุปเพิ่มเติม   พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน 
 2.   นกัเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 3.   ข้ันคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม  นกัเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม  
และจดบันทกึคะแนนความกาวหนา 
 4.   ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสาํเร็จ  และบันทกึขอมูลนักเรียนที่จาํเปนตองพฒันา 
ตอไป  นักเรยีนทกุกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม  จดบันทกึคะแนนความกาวหนา   นกัเรียนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง 
 

 

สื่อการเรียนรู 
 1.   บัตรตัวเลข  และบัตรคําตอบการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 2.   แถบสถานการณ  โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 3.   แผนผัง  KWDL 
 4.   ใบงาน 
 5.   เพลงโจทยปญหา 
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 6.   เกมการแขงขัน 
 7.   แบบทดสอบ 
 

การวัดผลประเมินผล 
 1.   วิธกีารวัดผลประเมินผล 
       -   สังเกตจากการรวมกจิกรรม 
       -   ตรวจใบงาน 
       -   ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลงัเรียน 
       -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

 2.   เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
       -   แบบประเมินใบงาน 

      -   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
       -   แบบทดสอบ  กอน / หลังเรียน 
 

บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 1.   ผลการจัดกิจกรรม 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.   ปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3.   แนวทางแกปญหา 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 4.   ขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ .................................................... 
               (นางสาวเนตรนรนิทร     พมิละมาศ) 
             ครูผูสอน 
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เพลง  โจทยปญหาระคน 
                                                                            ทํานอง  หนูไมรู 
 งายจริง งายจริง เธอจา  โจทยปญหา  โจทยปญหาระคน 
แมบวกลบคูณหารสับสน   เราก็คนคําตอบไดเร็วไว 
หนูตองรูและเขาใจ    วาโจทยนั้นใหอะไรมา 
กอนจะนึกแกปญหา   คิดดูวาโจทยถามอะไร 
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เกม  “ชวยกันคิด” 
 
จุดประสงคการจัดกิจกรรม 
 1.   เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแปลงประโยคสญัลักษณเปนโจทยปญหา 
 2.   เพื่อฝกความคิดสรางสรรค 
 3.   เพื่อฝกความสามัคค ี
 4.   เพื่อใหนกัเรียนเกิดความสนุกสนาน 
 

สื่อและอุปกรณ 
 1.   บัตรประโยคสัญลักษณการบวกลบระคน  4-5   บัตร  เชน 

 
 2.   กระดาษกลุมละ  1  แผน 
 

การดําเนินกจิกรรม 
 1.   แบงนกัเรยีนเปนกลุม  กลุมละ  4  คน 
 2.   ครูอธิบายจุดประสงคของการเลนเกม 
 3.   ครูอธิบายวิธีการเลน 
      3.1   ครูชูบัตรประโยคสัญลักษณใหสมาชิกแตละกลุมระดมสมองชวยกันแตงโจทย
ปญหา  (ถาแตงโจทยปกตถิูกได  1  คะแนน  แตงโจทยไมปกติถูกตองและสมเหตุสมผลได  2  
คะแนน) 
      3.2   เมื่อครูบอกใหเขียน  แตละกลุมเขยีนลงในกระดาษ  เมื่อครูบอกหมดเวลาใหหยุด 
      3.3   ใหตวัแทนกลุมอาน  แลวครูและนักเรียนรวมกนัเฉลย 
      3.4   ทาํเชนนี ้ 4-5  คร้ัง 
 4.   เมื่อส้ินสุดการเลน  ครูและนักเรยีนชวยกันรวมคะแนน  หาผูชนะและรอง 
 
หมายเหต ุ  แทนที่จะใหนกัเรียนเขยีนในกระดาษอาจใหเขียนลงในแผนใส    ถามีเครื่องฉายภาพ 
       ขามศีรษะหรืออาจใหเขยีนบนกระดานดําแทน 

25 + 15 – 8 =  (65 + 25 + 8) – 17 =  

36 - 6 – 10 + 5 =  40 + (21 + 18) =  
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การจัดการเรยีนรูเทคนิค  KWDL 
 

 การจัดการเรียนรูเทคนิค  KWDL  หมายถงึ   เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค  
KWL  ของโอเกิล  (Ogle , 1986)  ที่ตองอาศัยทกัษะการอานเปนพื้นฐาน  นัน่คือ  นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมคีุณภาพมากขึ้นดวยเทคนิค  
KWL , KWDL  และ  KWL  plus   วิธกีารจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ  KWDL   
มีข้ันตอนการดําเนนิการเชนเดียวกับ  KWL  เพยีงแตเพิ่มข้ัน  D  ในขั้นตอนที่  3  ซึ่ง  KWDL   
มาจากคําถามที่วา 
 K    :    เรารูอะไร  (What  we  know)  หรือโจทยบอกอะไรเราบาง  (สําหรับคณิตศาสตร) 
 W   :    เราตองการรู , ตองการทราบอะไร  (What  we  want  to  know) 
 D  :   เราทาํอะไร , อยางไร   (What  we  do)  หรือเรามีวิธกีารอยางไรบาง   หรือมี
วิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร 
 L    :   เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ  ข้ันที่  3  (What  we  learned)  ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู  และวิธีศึกษาคําตอบ  และขั้นตอนการคิดคํานวณ  เปนตน 
 

แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช   KWDL 
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  :   KWDL  Chart 
K 

โจทยบอกอะไรบาง 
W 

โจทยใหหาอะไร 
D 

ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
................................ 
................................ 
2. ........................... 
................................ 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
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 สถานการณโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 
 
 
 
 
 การทาํโจทยปญหาตามเทคนิค  KWDL 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   น้ําอิงมีเงิน
อยู  40,525 
บาท 
-   เจาพระยาให
มาเพิ่มอีก  
47,658  บาท 
-   ซื้อเส้ือให 
โขงเขมตัวหนึ่ง
ราคา  2,699  
บาท 

- จํานวนเงินที่
ไดมาเพิ่มจากที่
เจาพระยาให 
- จํานวนเงินที่
เหลือจากการ
ซื้อเส้ือคือ
จํานวนเงิน 
ทั้งหมด 

แสดงวิธีทํา 
วิธีที่  1   วิธีบวก  (+) 
วิธีที่  2  วิธีลบ  (-) 
ประโยคสัญลักษณ     
(40,525+47,658) – 2,699 =  
วิธีทํา 
น้ําอิงมีเงินอยู                 40,525   บาท  
                                              + 
เจาพระยาใหมาเพิ่มอีก   47,658    บาท   
น้ําอิงมีเงินทั้งหมด           88,183   บาท 
                                               - 
ซื้อเส้ือใหโขงเขม               2,699   บาท 
น้ําอิงเหลือเงินอยู            85,484   บาท 
ตอบ   ๘๕,๔๘๔     บาท 

คําตอบ 
85,484   บาท 
สรุปขั้นตอน 
(40,525+47,658)–2,699  
=  85,484 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม 

  

 น้ําอิงมีเงินอยู  40,525  บาท  เจาพระยาใหมาเพิ่มอีก 47,658  บาท  
 ซื้อเสื้อใหโขงเขมตัวหนึ่งราคา  2,699  บาท  น้าํอิงเหลือเงินอยูเทาไร 
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ใบกิจกรรม 
 

โจทยขอที่................. 
................................................................................................................................. 

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

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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ใบงานที่  1 
 

เรื่อง โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 1.   นกัเรยีนสามารถวเิคราะหโจทย  แสดงวิธีทาํ    และหาคําตอบของโจทยปญหาการบวก  
ลบ  คูณ  หารระคน ได 
 2.   แสดงออกดวยคําพูด  หรือ  การกระทาํในการปฏิบัติงานกลุมได 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค  KWDL 
 

 1.   แสงเดือนขายขาวผัด  178  หอ  ราคาหอละ  25  บาท  และขายเครื่องดื่มไดเงินอีก  
5,875  บาท  รวมเปนเงนิทัง้หมดเทาไร 
 
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยใบงานที่  1 
 

 1.   แสงเดือนขายขาวผัด  178  หอ  ราคาหอละ  25  บาท  
และขายเครื่องดื่มไดเงินอกี  5,875  บาท  รวมเปนเงนิทัง้หมดเทาไร 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

-   แสงเดือนขาย
ขาวผัด  178  หอ 
-   ราคาหอละ  25 
บาท 
-   ขายเครื่องดื่ม
ไดเงิน 5,875  
บาท 

- จํานวนเงินที่
ไดจากการขาย
ขาวผัด 
- จํานวนเงิน 
ทั้งหมด 

แสดงวิธีทํา 
วิธีที่  1   วิธีคูณ  (×) 
วิธีที่  2  วิธีบวก  (+) 
ประโยคสัญลักษณ     
(178×25) + 5,875 =  
วิธีทํา 
แสงเดือนขายขาวผัด            178   หอ     
                                              × 
ราคาหอละ                            25    บาท  
ไดเงิน                               4,450   บาท 
                                               + 
ขายเครื่องดื่มไดเงินอีก      5,875   บาท 
รวมเปนเงินทั้งหมด          10,325   บาท 
ตอบ  ๑๐,๓๒๕     บาท 

คําตอบ 
10,325   บาท 
สรุปขั้นตอน 
(178×25) + 5,875  =  
10,325 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

  (เด็กเกง)  
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 

 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT)  รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  5 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (     )  แลวจึงเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีั้งหมด  2  ขอ   ใหทาํทกุขอ ๆ ละ   5  คะแนน  ใชเวลาทาํ  
10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  5 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
 

1.   รานคาแหงหนึง่มีปากกา  125  ดาม  ส่ังซื้อมาเพิ่มอีก  95  ดาม ขายปากกาไปดามละ   
    15  บาท  จะไดเงินทั้งหมดกี่บาท 
     ก.   3,000   บาท 
     ข.   3,300   บาท 
     ค.   3,600   บาท 
     ง.   4,000   บาท 
 

2.   ขายขาว   5,227  กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  25  บาท  นําเงินไปซื้อปุย  12,780  บาท  เหลอื 
     เงินกี่บาท 
     ก.   116,895   บาท 
     ข.   117,895   บาท 
     ค.   118,895   บาท 
     ง.   119,895   บาท 
 

3.   ลูกกวาด  178,920  เมด็  นาํไปขาย   67,800  เมด็  ทีเ่หลือแบงใสถุงถงุละ  120  เม็ด  จะได 
      กี่ถงุ 
     ก.   956  ถุง 
     ข.   946  ถุง 
     ค.   936  ถุง 
     ง.   926  ถุง 
 

4.   มีสมุด  11,350  เลม  แบงใหเด็ก  550  คน  คนละ  9  เลม จะเหลือสมุดกี่เลม 
     ก.   4,600   เลม 
     ข.   6,200   เลม 
     ค.   6,400   เลม 
     ง.   7,400   เลม 
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5.   ลุงดํามทีุเรียน  2,500   กิโลกรัม   สงขายตลาด   1,250   กิโลกรัม  ที่เหลือนาํไปขายเองราคา 
     กิโลกรัมละ   25   บาท  ลุงดําขายทุเรียนเองไดเงิน 
     ก.   31,250   บาท 
     ข.   32,360   บาท 
     ค.   41,250   บาท 
     ง.   42,360   บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   พอใจมีเงนิ  67,500  บาท   นาํเงินไปซื้อปุย  80   ถงุ  ราคาถุงละ   
350  บาท   พอใจจะไดรับเงินทอนจากผูขายเทาไร 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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2.   แมมีเงนิ  257,363  บาท   นําไปซื้อผา  125   เมตร   ราคาเมตรละ  250  บาท   

 แมเหลือเงินกีบ่าท 
 
 
 
 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 

ตอนที่  1 
ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 

1 ข การนาํไปใช 
2 ข การนาํไปใช 
3 ง การนาํไปใช 
4 ค การนาํไปใช 
5 ก การนาํไปใช 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 

ตอนที่  2 
  1.   พอใจมีเงนิ  67,500  บาท   นาํเงนิไปซื้อปุย  80   ถงุ  ราคาถงุละ   350  บาท   พอใจ
จะไดรับเงินทอนจากผูขายเทาไร 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด 
คําตอบอยางไร 

-   พอใจมีเงิน  
67,500 บาท 
-   นําเงินไปซื้อปุย 
80 ถุง 
-   ราคาถุงละ  
350 บาท 

- เงินทอนที่
พอใจจะไดรับ
จากผูขาย 

แสดงวิธีทํา 
วิธีที่  1   วิธีลบ  (-) 
วิธีที่  2  วิธีคูณ  (×) 
ประโยคสัญลักษณ     
67,500 – (80×350) =  
วิธีทํา 
พอใจนําเงินไปซื้อปุย            80   ถุง      
                                              × 
ราคาถุงละ                         350    บาท    
ตองจายเงิน                   28,000   บาท 
พอใจมีเงิน                     67,500   บาท 
                                               - 
จายเงินซื้อปุย                28,000    บาท 
พอใจจะไดรับเงินทอน    39,500   บาท 
ตอบ  ๓๙,๕๐๐     บาท 

คําตอบ 
39,500  บาท 
สรุปขั้นตอน 
67,500 – (80×350)   =  
39,500   
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2.   แมมีเงนิ  257,363  บาท   นําไปซื้อผา  125   เมตร   ราคาเมตรละ  250  บาท   

 แมเหลือเงินกีบ่าท 
 
K 

โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยให
หาอะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด 
คําตอบอยางไร 

-   แมมีเงิน  
257,363  บาท 
-   นําไปซื้อผา  
125  เมตร 
-   ราคาเมตรละ  
250 บาท 

- เงินที่
เหลือจาก
การซื้อผา 

แสดงวิธีทํา 
วิธีที่  1  วิธีคูณ  (×) 
วิธีที่  2   วิธีลบ  (-) 
ประโยคสัญลักษณ     
257,363 – ( 125 × 250 )  =  
วิธีทํา 
แมซื้อผา                            125   เมตร    
                                              × 
ราคาเมตรละ                      250    บาท   
ตองจายเงิน                   31,25 0   บาท 
แมมีเงิน                       257,363   บาท 
                                               - 
นําไปซื้อผา                    31,250   บาท 
แมเหลือเงิน                 226,113   บาท 
ตอบ  ๒๒๖,๑๑๓     บาท 

คําตอบ 
226,113  บาท 
สรุปขั้นตอน 
257,363 – (125 × 250 )  =  
226,113 
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  

(เด็กปานกลาง) 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 

 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  5 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (     )  แลวจึงเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1  ขอ   5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  5 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. ซื้อคอมพิวเตอร 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท มีเงนิ 40,000 บาท จะเหลือเงินเทาไร 
ก. 100 บาท   ข.  1,000 บาท 
ค.  10,000 บาท   ง. 39,000 บาท 

2. มีเงนิอยู 6,200 บาท ซื้อวทิยุ 4,200 บาท เงินที่เหลือนาํไปซื้อผาหมผืนละ 250 บาท จะไดกี่ผืน 
ก.  8 ผืน   ข. 9 ผืน 
ค. 10 ผืน   ง. 11 ผืน 

3. สบูราคาโหลละ 180 บาท ซือ้สบู 3 โหล ใหธนบัตรใบละ 1,000 บาท จะไดรับเงินทอนเทาไร 
ก. 330 บาท   ข.  460 บาท 
ค.  530 บาท   ง. 660 บาท 

4. สม 2,500 กิโลกรัม แบงใสเขงๆ ละ 25 กิโลกรัม ขายเขงละ 300 บาท จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
ก. 25,000 บาท   ข.  28,000 บาท 
ค. 30,000 บาท   ง. 33,000 บาท 

5. สบูครึ่งโหลราคา 90 บาท สบู 3 โหล จะราคาเทาไร 
ก. 45 บาท   ข. 93 บาท 
ค. 140 บาท   ง. 540 บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   แมมีเงนิ 900 บาท แบงใหลูก 3 คนๆ ละเทาๆ กนั พอเพิ่ม
ใหลูกอีกคนละ 150 บาท ลูกกจะไดรับเงนิทัง้หมดคนละกี่บาท 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 
ตอนที่  1 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ข การนาํไปใช 
2 ก การนาํไปใช 
3 ข การนาํไปใช 
4 ค การนาํไปใช 
5 ง การนาํไปใช 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 

ตอนที่  2 
 

  1.   แมมีเงนิ 900 บาท แบงใหลูก 3 คนๆ ละเทาๆ กนั พอเพิ่มใหลูกอีกคนละ 150 บาท 
ลูกกจะไดรับเงินทั้งหมดคนละกี่บาท 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   แมมีเงิน 900 
บาท 
 - แบงใหลูก 3 
คนๆ ละเทาๆ 
กัน  
-  พอเพิ่มใหลูก
อีกคนละ 150 
บาท 

- ลูกกจะไดรับ
เงินทั้งหมดคน
ละกี่บาท 

แสดงวิธีทํา 
วิธีที่  1   วิธีหาร  (÷) 
วิธีที่  2  วิธีบวก  (+) 
ประโยคสัญลักษณ     
(900 ÷ 3) + 150  =  
วิธีทํา 
แมมีเงิน                   900        บาท   

÷ 
แบงใหลูก                    3      คน       
จะไดคนละ                300   บาท 

                     + 
พอเพิ่มใหอีกคนละ       150   บาท 
ลูกจะไดรับเงินคนละ     450   บาท 
ตอบ  ๔๕๐     บาท 

คําตอบ 
450  บาท 
สรุปขั้นตอน 
(900 ÷ 3) + 150  =  450   
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรยีน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  

(เด็กออน) 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 

 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ  การวิเคราะห   และการนาํไปใช   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิทีมเกมแขงขนั (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่  5 
 2.   ขอสอบมีทั้งหมด   2  ตอน  นักเรียนควรอานคาํชี้แจงใหเขาใจ 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือกใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด  5  ขอ  ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้หมด   
10  นาท ี
 2.   กาเครื่องหมาย  ( )   ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ ง.  ทีน่ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคาํเดียว  ดังนี ้
   

ก ข ค ง 
  X  

 
 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั  (     )  แลวจึงเลือกคําตอบทีถู่กตอง
ใหม  ดังนี ้
  

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2     ใหนักเรียนแสดงวิธทีํา  มทีัง้หมด  1 ขอ    5  คะแนน  ใชเวลาทํา  10  นาท ี
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่  5 
 

ตอนที่  1   จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้  และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 

1. ปาอาย ุ49 ป ออนกวาลุง 9 ป ลุงและปามอีายุรวมกันเทาไร 
ก. 58 ป   ข.  100 ป 
ค. 107 ป   ง. 200 ป 

2. ดาราจายคาคอมพิวเตอรไป 5,500 บาท และยังเหลือเงนิอีก 1,700 บาท เดิมดารามีเงนิเทาไร 
ก. 2,700 บาท   ข. 3,200 บาท 
ค. 5,700 บาท   ง. 7,200 บาท 

3. รองเทาผาใบราคาคูละ 180 บาท ขายไป 25 คู จะไดเงนิทั้งหมดเทาไร 
ก. 4,500 บาท   ข. 4,600 บาท 
ค.  4,800 บาท   ง. 5,500 บาท 

4. ซื้อมังคุด 50 ลังๆ ละ 15 กิโลกรัม ขายไปกิโลกรัมละ 35 บาท จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
ก. 27,250 บาท   ข. 26,250 บาท 
ค. 26,150 บาท   ง. 26,000 บาท 

5. ตุกตา 49 ตัว ราคา 5,880 บาท ตุกตาราคาตัวละเทาไร 
ก. 100 บาท   ข. 105 บาท 
ค. 110 บาท   ง. 120  บาท 
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ตอนที่  2 
คําชี้แจง   จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํและหาคาํตอบ 
 

 1.   เปนตอซ้ือกุงมาจากนากุง 40 กโิลกรัม เปนเงนิ 4,000 
บาท และนาํมาขายกโิลกรัมละ 125 บาท เปนตอจะไดกาํไรเทาไร 
 

K 
โจทยบอกอะไรบาง 

W 
โจทยใหหาอะไร 

D 
ดําเนินการตาม
กระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และ
คิดคําตอบอยางไร 

1. .......................... 
.............................. 
.............................. 
2. .......................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 

1. ............................ 
................................ 
................................ 
2. ............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

แสดงวิธีทาํ 
วิธีที ่ 1…………….. 
วิธีที ่ 2 ................... 
ประโยคสัญลักษณ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

คําตอบ 
.............................. 
.............................. 
สรุปข้ันตอน 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวธิีทํา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง  คําตอบถูกตอง   และแสดงวิธีทาํ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถงึการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห 
4 คําตอบถูกตอง  และแสดงวธิีทําถูกตองสมบูรณ 
3 คําตอบไมถูกตอง  แตแสดงวิธีทาํถกูตอง 
2 คําตอบไมถูกตอง   มีการแสดงวิธทีําแตยงัไมสมบูรณ 
1 คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 
ตอนที่  1 

ขอที่ เฉลย ระดับพฤติกรรมที่ประเมนิ 
1 ค การนาํไปใช 
2 ง การนาํไปใช 
3 ก การนาํไปใช 
4 ข การนาํไปใช 
5 ง การนาํไปใช 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 

ตอนที่  2 
 

  1.   เปนตอซ้ือกุงมาจากนากุง 40 กิโลกรมั เปนเงนิ 4,000 บาท และนํามาขายกิโลกรัมละ 
125 บาท เปนตอจะไดกําไรเทาไร 
 

K 
โจทยบอก
อะไรบาง 

W 
โจทยใหหา
อะไร 

D 
ดําเนินการตามกระบวนการ 

L 
คําตอบที่ได  และคิด
คําตอบอยางไร 

-   เปนตอซื้อกุง
มาจากนากุง 40 
กิโลกรัม  
-  เปนเงิน 
4,000 บาท 
-  นํามาขาย
กิโลกรัมละ 125 
บาท 

- เปนตอจะได
กําไรเทาไร 

แสดงวิธีทํา 
วิธีที่  1   วิธีคูณ  (x) 
วิธีที่  2  วิธีลบ  (-) 
ประโยคสัญลักษณ     
(40 X 125) – 4,000  =  
วิธีทํา 
เปนตอซื้อกุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม  
                                        X 
ขายไปกิโลกรัมละ          125       บาท     
จะไดเงิน                         5,000   บาท 
เปนตอจายเงินซื้อกุงมา    4,000   บาท 
เปนตอจะไดกําไร             1,000   บาท 
ตอบ  ๑,๐๐๐     บาท 

คําตอบ 
1,000  บาท 
สรุปขั้นตอน 
(40 x 125) – 4,000  =  
1,000  
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ระดับการปฏบิัติของนักเรยีน  
ขอ 

 
พฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏบิัติ มากกว 

 5 ครั้ง 
3-5 ครั้ง 1-2 ครั้ง 

 การยอมรบัความคิดเห็น    
1 เคารพและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน    
2 ยอมรับการตดัสินใจในมตขิองกลุม    
3 แสดงออกถึงความตัง้ใจและใสใจตอการพดูของ

เพื่อนในกลุม 
   

 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
4 แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนในกลุม    
5 ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม    
6 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ

คิดเห็นของเพือ่นในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
7 กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา    
8 มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    
 การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจกันและกัน    

10 กลาวสนับสนนุความคิดเหน็ของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย 

   

11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ 
คิดเห็น 

   

12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม    
 
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 คร้ัง   คาคะแนน 3 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 คร้ัง   คาคะแนน 2 
  ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 คร้ัง   คาคะแนน 1 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 
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แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหา 

ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
 

 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้มีจาํนวน  32  ขอ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  ใหนักเรียนทาํทุกขอ 
 2.   เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบจํานวน  1  ชัว่โมง 
   3.   แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน  2  สวน 
ตอนที่  1   ขอ  1-30  เปนแบบปรนัย   4  ตัวเลือก   ขอละ   1  คะแนน 
ตอนที่  2   ขอ  31-32  เปนแบบอัตนัย   ขอละ  5  คะแนน 
 
ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ใหนกัเรียนปฏิบัติดังนี ้
 กาเครื่องหมายกากบาท  (×)  ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก. ข. ค. หรือ  ง.  ที่นกัเรียน 
คิดวาเปนคาํตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว  ดังนี ้
 

ก ข ค ง 
  X  

 
 หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทบั (     ) แลวจงึเลอืกคําตอบที่ถกูตอง
ใหม  ดังนี ้
 

ก ข ค ง 
    

 
ตอนที่  2   ใหนกัเรียนแสดงวิธทีํา  มีทัง้หมด  2  ขอ  ใหทําทุกขอ ๆ ละ  5  คะแนน  ใชเวลาทํา   
10  นาท ี  
 
 
 

คําชี้แจง 
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1.  ขายสมโอ  618  ผล  ราคาผลละ   35  บาท  นําเงินไปซื้อขาวสารในราคาถังละ  260  บาท  
ไดกี่ถัง  เขียนเปนประโยคสญัลักษณ 

 ก.   (618× 35) ÷ 260  =    
 ข.   618 × (260 - 35)  =    
 ค.   (260× 35) ÷ 618  =    
 ง.   (618 – 260) ÷ 35  =     
 
2.   ลุงเชยเกบ็ทุเรียนจากสวนครั้งแรกได   4,586  ผล  เก็บจากสวนครั้งที่สองได  3,809  ผล   
      ลุงเชยเกบ็ทุเรียนไดทั้งหมดกี่ผล 

ก. 717     ผล 
ข. 7,368  ผล 
ค. 8,395  ผล 
ง. 8,485  ผล 
 

3.  สมาคมนักกีฬาตองจายเงินคาเสื้อกีฬาสี  52,780  บาท  ไดวางมัดจํา  39,600  บาท  สมาคม  
     ตองจายเงนิเพิม่อีกเทาไรจึงจะครบตามที่ตกลงไว 
 ก.   10,280  บาท 
 ข.   12,160  บาท 
 ค.   13,180  บาท 
  ง.   92,380  บาท 
 
4.  ทํางานไดเงินวันละ  160  บาท  ทํางาน  25  วันไดรับเงินทั้งหมดกี่บาท 
 ก.   3,700  บาท 
 ข.   2,800  บาท 
 ค.   3,900  บาท 
 ง.   4,000  บาท 
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5.  นิภาพรซื้อสบูมา  2  โหล  จายเงินใหทางราน  168  บาท   ผูขายคดิราคาสบูกอนละกี่บาท 
     โจทยขอนีก้ําหนดอะไรมาให 

ก. ราคาสบู  1  กอน 
ข. เงินทอนทีน่ิภาพรไดรับ 
ค. จํานวนสบูทีน่ภิาพรซื้อ 
ง. เงินทีน่ิภาพรตองจายเพิ่ม 

 
6.  แมใหเงนิสดุสวย  540  บาท  พอใหอีก   270  บาท  สุดสวยนาํไปซื้อชุดนักเรียนราคา   
     490  บาท  สุดสวยเหลือเงินเทาไร 
 โจทยขอนี้มีวธิคีํานวณอยางไร 

ก. การบวกและการลบ 
ข. การคูณและการหาร 
ค. การบวกและการคูณ 
ง. การหารและการลบ 

 
7.  อ่ึงอางกระโดดไดไกลที่สุด   7  ฟุต  จงิโจกระโดดไดไกลเปน  8  เทาของอึ่งอาง   จิงโจกระโดด
ไดไกลเทาไรขอความใดถูกตองที่สุด 

ก. อ่ึงอางกระโดดไดไกลที่สุด 
ข. หาคําตอบโดยนํา  8  มาบวกกับ  7 
ค. จิงโจกระโดดไดใกลที่สุด 
ง. หาคําตอบโดยนํา  8  มาคณูกับ  7 
 

8.  รานคาแหงหนึ่งเปดขายสินคาทุกวนัในสัปดาหนี้ขายได  7,245  บาท   เฉล่ียแลวขายสนิคาได
วันละเทาไร 
 ก.   135     บาท 
 ข.   1,035  บาท 
 ค.   1,207  บาท 
 ง.   1,249  บาท 
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9.  สมุด  8  เลม  ราคา  72  บาท   ถาซื้อ  19  เลม  ตองจายเงินกี่บาท 
 ก.   171  บาท 
 ข.   173  บาท 
 ค.   174    บาท 
 ง.   179   บาท 
 
10.  โรงงานซือ้กระดาษมา  70,000  รีม  ใชไปแลว   47,568  รีม  ซื้อมาเพิ่มอีก   25,000  รีม   
       โรงงานจะเหลือกระดาษกี่รีม 
 ก.   45,396   รีม 
 ข.   47,432   รีม 
 ค.   49,561   รีม 
 ง.   49,432   รีม 
 
11.  เชือกเสนหนึง่ยาว  300  เมตร   ตัดออกเปนเสน  เสนละ  3  เมตร  จํานวน  65  เสน  เหลือ 
       เชือกยาวกี่เมตร 
 ก.   100   เมตร 
 ข.   105   เมตร 
 ค.   150   เมตร 
 ง.   195   เมตร 
 
12.  สวนแหงหนึง่ปลูกมะมวง 64,800 ตน  ปลูกมะพราว 34,600 ตน สวนนี้ปลูกมะมวงและ 
       มะพราวทั้งหมดกี่ตน 

ก.  99,700 ตน 
ข.  99,600  ตน 
ค.  99,500 ตน 
ง.   99,400 ตน 
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13.  โรงเรียนแหงหนึง่มนีักเรียน 4,700 คน มนีักเรยีนชาย 2,362 คน จะมีนกัเรียนหญิงกี่คน 
 ก.  2,438 คน 
 ข.  2,428 คน  
 ค.  2,328 คน 
 ง.  2,338 คน 
 
14.  เนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 97 บาท ซื้อเนื้อหมมูา 14 กิโลกรัม จะตองจายเงนิเทาไร 

ก. 318  บาท 
ข. 328  บาท 
ค. 338  บาท 
ง. 348  บาท 

 
15. โรงเรียนแหงหนึง่มนีักเรยีน 980 คน แบงออกเปน 14 แถวเทาๆ กนั จะไดนักเรียนแถวละกี่คน 

ก.  58 คน 
ข.  66 คน 
ค. 70 คน 
ง.  80 คน 

 
16. กระเปาราคา 278 บาท รองเทาราคา 280 บาท ถงุเทาราคา 19 บาท เสื้อเชิ้ตราคา 139 บาท 

ซื้อสินคาทั้งหมดจะตองจายเงนิเทาไร 
ก.  710 บาท 
ข.  720 บาท 
ค.  730 บาท 
ง.  740 บาท 
 

17. กองเชียรสีมวงมี 41,459 คน กองเชยีรสีเขียวมี 35,763 คน มีกองเชียรทั้งหมดกี่คน 
ก.  70,000  คน 
ข.  77,222  คน 
ค. 77,233  คน 
ง.  78,122  คน 
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18. รานคาแหงหนึง่ในเดือนกันยายน มีรายไดการขายของทัง้หมด 98,000 บาท ซึง่เปนกาํไร
ทั้งหมด 28,000 บาท จงหาวาตนทนุของรานคาแหงนี้เปนเทาไร 
ก.  68,000  บาท 
ข.  70,000  บาท 
ค. 72,000  บาท 
ง. 126,000 บาท 

 

19. แมจายเงินคาขนมใหนองแนนอาทิตยละ 87 บาท ใน 1 เดือน แมจายเงินไปเทาใด 
ก.  318 บาท 
ข. 328 บาท 
ค. 338 บาท 
ง.  348 บาท 

 

20. มีผลไม 143 ผล แบงใสจานๆละ 7 ผลจะไดกี่จาน เหลือผลไมกี่ผล 
ก.  18 จาน  เหลอื 3 ผล 
ข. 19 จาน  เหลอื 4 ผล 
ค.  20 จาน  เหลอื 3 ผล 
ง.  21 จาน  เหลือ 5 ผล 

 

21. ตูเย็นราคา 6,000 บาท เตารีดราคานอยกวาตูเยน็ 5,350 บาท โทรทัศนราคาเปน 3 เทาของ
เตารีด จงหาราคาของโทรทศัน 
ก.  1,750 บาท 
ข. 1,850 บาท 
ค. 1,950 บาท 
ง. 2,050 บาท 

 

22. นองฟาไดรับเงินคาขนมไปโรงเรียนเดอืนละ 2,580 บาท คาเรียนพิเศษเดือนละ 3,119 บาท คา   
      อุปกรณการเรียนเดือนละ 300 บาท คณุแมจายเงินใหนองฟาเดือนละเทาไร 

ก.  3,999 บาท 
ข.  4,999 บาท 
ค.  5,999 บาท 
ง.  6,999 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 292

23. มีเงนิ 65,800 บาท ซื้อโทรทศัน 9,360 บาท ซื้อคอมพิวเตอร 29,500 บาท จะเหลือเงินเทาไร 
ก.  26,830 บาท 
ข.  26,840 บาท 
ค.  26,940 บาท 
ง.  38,860 บาท 

 
24. รถยนตคันหนึง่แลนจากกรุงเทพฯ ถงึสระบุรี ไดระยะทาง 128 กิโลเมตร ถารถยนตคันนี้แลน

จากกรงุเทพฯ ถึง สระบุรี ไปกลับวนัละ 1 เที่ยว เปนเวลา 2 สัปดาห จะไดระยะทางรวมทั้งหมด
กี่กโลเมตร 
ก.  876  กิโลเมตร 
ข.  1,792 กิโลเมตร 
ค. 2,840 กิโลเมตร 
ง.  3,584 กิโลเมตร 

 
25. หนึง่ป มี 365 วัน ถา 1,825 วัน เทากับกี่ป 

ก.  4 ป 
ข. 5 ป 
ค. 6 ป 
ง. 7 ป 
 

26. รถโดยสารปรับอากาศม ี44 ทีน่ั่ง เก็บคาโดยสารคนละ 25 บาท ถาวิง่รับผูโดยสาร 6 เทีย่ว จะ
ไดรับเงินเทาไร 
ก.  6,600 บาท 
ข. 6,500  บาท 
ค. 6,060 บาท 
ง. 5,600 บาท 
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27. พอคาขายสมโอไปจํานวน 635 ผล ถาสมโอราคาผลละ 25 บาท พอคาจะขายไดเงินเทาไร 
ก. 8,125 บาท 
ข. 9,125 บาท 
ค. 9,215 บาท 
ง. 9,515 บาท 

 
28. หนึง่ โม โจ กัตต ไดเขาหหุนตั้งรานขายของ พอถึงสิน้ปไดกําไรเปนเงิน 502,800 บาท โดยนาํ

ผลกําไรมาแบงคนละเทาๆ กัน จะไดรับสวนแบงกําไรคนละเทาไร 
ก. 125,700  บาท 
ข. 152,700  บาท 
ค. 153,700  บาท 
ง. 172,500  บาท 

 
29. มีสมอยู 145 เขง บรรจุเขงละ 135 กิโลกรัม ถาซื้อมาเพิม่อีก 1,425 กโิลกรัม จงหาวามีสม

ทั้งหมดกีก่ิโลกรัม 
ก.   18,150  กิโลกรัม 
ข. 19,575  กิโลกรัม 
ค. 21,000  กิโลกรัม 
ง. 22,000  กิโลกรัม 

 
30. ประเทืองซื้อกระเปาหนงั 15 ใบ ราคาใบละ 580 บาท และซื้อเสื้อกันหนาว 16 ตัว ตวัละ 850 

บาท ประเทืองจะตองจายเงนิเทาไร 
ก.  13,600  บาท 
ข. 20,300  บาท 
ค. 22,300  บาท 
ง. 23,000  บาท 
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ตอนที่  2   
คําชี้แจง    จงพิจารณาโจทยปญหาตอไปนี้แลวแสดงวธิทีําและหาคาํตอบ 
 
 1.   ชบาแกวซือ้กุงมาจากนากุง  40  กิโลกรัม   เปนเงิน   4,000  บาท  แลวนํามาขาย
กิโลกรัมละ   125  บาท  ชบาแกวจะไดกําไรเทาไร 
 
วิเคราะหโจทยปญหา 
สิ่งที่โจทยกําหนดให 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
สิ่งที่โจทยถาม 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
วิธีการแกโจทยปญหา 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
วิธีทาํ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ตอบ 
............................................................................................................................................ 
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 2.   มีน้าํตาลทราย   1,500  กิโลกรัม  แบงใสถุง  ถุงละ  5  กโิลกรัม     นาํไปขายถงุละ  
75  บาท  จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
 
วิเคราะหโจทยปญหา 
สิ่งที่โจทยกําหนดให 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
สิ่งที่โจทยถาม 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
วิธีการแกโจทยปญหา 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
วิธีทาํ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ตอบ 
............................................................................................................................................ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 

ตอนที่  1    แบบปรนัย 
 
ขอที่ เฉลย ประเภทคําถาม ขอที่ เฉลย ประเภทคําถาม 

1 ก ความเขาใจ 16 ข เขาใจ 
2 ค นําไปใช 17 ข นําไปใช 
3 ค นําไปใช 18 ข นําไปใช 
4 ง นําไปใช 19 ง นําไปใช 
5 ค สังเคราะห 20 ค เขาใจ 
6 ก เขาใจ 21 ค นําไปใช 
7 ง เขาใจ 22 ค นําไปใช 
8 ข นําไปใช 23 ค นําไปใช 
9 ก นําไปใช 24 ง เขาใจ 
10 ข นําไปใช 25 ข เขาใจ 
11 ข ความรูความจาํ 26 ก เขาใจ 
12 ง วิเคราะห 27 ค นําไปใช 
13 ง นําไปใช 28 ก นําไปใช 
14 ค นําไปใช 29 ค นําไปใช 
15 ค นําไปใช 30 ค นําไปใช 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 

 1.   ชบาแกวซือ้กุงมาจากนากุง  40  กิโลกรัม   เปนเงิน   4,000  บาท  แลวนํามาขาย
กิโลกรัมละ   125  บาท  ชบาแกวจะไดกําไรเทาไร 
 
วิเคราะหโจทยปญหา 
 ส่ิงที่โจทยกําหนดให 
  -   ชบาแกวซือ้กุงมาจากนากุง   40  กิโลกรัม 
  -   เปนเงิน   4,000  บาท 
  -   นําไปขาย  กิโลกรัมละ  125  บาท 
สิ่งที่โจทยถาม 
  -   กาํไรจากการที่ชบาแกวขายกุง 
วิธีการแกโจทยปญหา 

- วิธีคูณ  ( × ) 
- วิธีลบ  ( - ) 

 ประโยคสัญลักษณ  (40 × 125) + 4,000 =   
วิธีทาํ 
 ชบาแกวซื้อกุงมาจากนากุง    40  กิโลกรัม 
 ขายไปกิโลกรมัละ   125  บาท 
 จะไดเงิน            5,000  บาท 
 ชบาแกวจายเงินซื้อกุง           4,000  บาท 
 ชบาแกวจะไดกําไร           1,000  บาท 
  ตอบ    ๑,๐๐๐     บาท 
 
 
 
 
 
 
 

× 

- 
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 2.   มีน้าํตาลทราย   1,500  กิโลกรัม  แบงใสถุง  ถุงละ  5  กโิลกรัม     นาํไปขายถงุละ  
75  บาท  จะไดเงินทั้งหมดเทาไร 
 
วิเคราะหโจทยปญหา 
 ส่ิงที่โจทยกําหนดให 
  -   มนี้ําตาลทราย   1,500  กิลกรัม 
  -   แบงใสถุง  ถุงละ  5  กิโลกรัม 
  -   นําไปขายถงุละ  75  บาท 
สิ่งที่โจทยถาม 
  -   จะไดเงินทัง้หมดเทาไร 
วิธีการแกโจทยปญหา 

- วิธีหาร  ( ÷ ) 
- วิธีคูณ  ( × ) 

 ประโยคสัญลักษณ  (1,500  ÷ 5) × 75 =   
วิธีทาํ 
 มีน้ําตาลทราย            1,500  กิโลกรัม 
 แบงใสถุง ถุงละ         5  กิโลกรัม 
 จะได                300  ถุง 
 นําไปขายถุงละ                 75  บาท 
 จะไดเงินทั้งหมด          22,500  บาท 
  ตอบ    ๒๒,๕๐๐    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷ 

× 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลการเรยีนรูของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 300

ตารางที่ 23 คาความยากงาย  ( p )  และคาอํานาจจาํแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 

ขอ 
คาความ 
ยากงาย 

( p ) 

คาอํานาจ 
จําแนก 

( r ) 
ความหมาย ขอ 

คาความ 
ยากงาย 

( p ) 

คาอํานาจ 
จําแนก 

( r ) 

ความ 
หมาย 

1 0.45 0.33 ใชได 19 0.40 0.24 ใชได 
2* 0.93 0.03 ตัดทิ้ง 20 0.60 0.35 ใชได 
3 0.82 0.41 ปรับปรุง 21 0.88 0.27 ปรับปรุง 
4* 0.85 0.10 ตัดทิ้ง 22 0.68 0.33 ใชได 
5 0.47 0.22 ใชได 23 0.73 0.69 ใชได 
6 0.32 0.49 ใชได 24 0.43 0.41 ใชได 
7 0.75 0.30 ใชได 25 0.77 0.59 ใชได 
8 0.82 0.37 ปรับปรุง 26 0.60 0.60 ใชได 
9 0.65 0.40 ใชได 27 0.55 0.59 ใชได 

10 0.62 0.72 ใชได 28 0.30 0.27 ใชได 
11 0.90 0.46 ปรับปรุง 29 0.60 0.34 ใชได 
12 0.43 0.58 ใชได 30* 0.32 0.06 ตัดทิ้ง 
13 0.68 0.48 ใชได 31* 0.93 0.28 ปรับปรุง 
14 0.68 0.54 ใชได 32 0.60 0.63 ใชได 
15 0.82 0.25 ปรับปรุง 33 0.43 0.70 ใชได 
16* 0.05 0.17 ตัดทิ้ง 34 0.60 0.58 ใชได 
17 0.62 0.54 ใชได 35 0.32 0.35 ใชได 
18 0.45 0.33 ใชได     

 

หมายเหต ุ   การเลือกขอสอบ  ผูวิจยัเลือกดังนี ้
 1.   จํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกนัและกระจายใหครบทุกจุดประสงค 
 2.   ขอสอบทีม่ีคาความยากงาย  ( p ) ระหวาง  0.20-0.80 
 3.   ขอสอบที่มีคาอาํนาจจําแนก ( r )  ตั้งแต  0.20  ข้ึนไป  จดัเปนขอสอบที่มีระดับ
อํานาจจําแนก  ดังนัน้ขอสอบที่ไมถูกเลือก  จงึไดแก  2,4,16,30,31  เปนขอสอบที่มคีาความยาก
งายและคาอํานาจจาํแนกไมเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด ผูวิจัยจงึคัดขอสอบดังกลาวออก   สําหรับ
ขอสอบที่ 3,8,11,15,21  มีคาอํานาจจาํแนกไมถึงเกณฑที่กําหนด   ผูวจิัยไดทําการปรับปรุง  แกไข 
เนื้อหา ขอความใหเขาใจงายและใกลเคียงกับตัวนักเรียน 
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น   ( Reliability )  ของแบบทดสอบ 
 การหาคาความเชื่อมั่น  ( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา         
ตอนที่  1    โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป      สูตร  K R 20   ของ    Kuder 
Richardson   ไดคาดังนี ้
 

คาความเชื่อมัน่  ( Reliability ) 
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

Alpha     =     0.857 
Alpha     =     0.86     

 
 การหาคาความเชื่อมั่น( Reliability )   ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา    
ตอนที ่ 2   โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  สูตร  ∝  - Coefficients  ของ  Cronbach    ได
คาดังนี ้
 
   

คาความเชื่อมัน่  ( Reliability ) 
ของแบบทดสอบ            วัดผลการเรียนรู 

Alpha     =     0.835 
Alpha     =     0.84     
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 
ความเชื่อมั่นของเครื่องมอื 
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ตารางที่  24  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกันโดยใช      
                   เทคนิค  ทมีเกมแขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 

ระดับความคิดเห็น 

รายการประเมิน 1 2 3 R∑

 
IO

C 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1   ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2.  มาตรฐานการเรียนรู 
     2.1   ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่ 
              คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
     3.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับสาระ 
             การเรียนรู 

3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

4.  สาระการเรียนรู 
     4.1   ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู 
      4.2   ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่ 
             คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     5.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่ 
               คาดหวัง 
        5.2  ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระการเรียนรู 
        5.3  ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับการประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

6.  ส่ือการเรียนรู 
     6.1   ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

7.  การประเมินผล 
     7.1   ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผลกับผลการเรียนรูที่ 
             คาดหวัง 
      7.2   ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

8.  เครื่องมือวัดผลการเรียนรู 
     8.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูกับผลการ 
             เรียนรูที่คาดหวัง 
       8.2  ความเหมาะสมและความสอดคลองของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูกับ 
             กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 
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ตารางที่  25 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
                   กอนเรียนและหลังเรียน 

 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ 

1 2 3 R∑  IOC 

ปรนัย  
1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 25   (ตอ) 
 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ 

1 2 3 R∑  IOC 

26 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 

อัตนัย  
1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการ      
       เรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกันเทคนิค KWDL 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการ 

1 2 3 
 
R∑
 

IOC 

 ดานบรรยากาศการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  รวมกับ
เทคนิค  KWDL 

+1 +1 +1 3 1 

1. นักเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรมตามขั้นตอน
แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  
รวมกับเทคนิค  KWDL 

+1 +1 +1 3 1 

2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  เปนการ
จัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีการชวยเหลือกันใน
กลุม 

+1 +1 +1 3 1 

3. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL เปนการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม 

+1 +1 +1 3 1 

4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL เปนการจัดการ
เรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ 

+1 +1 +1 3 1 

5. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน  TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL  เปนการ
จัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนความ 
คิดเห็นรวมกัน 

+1 +1 +1 3 1 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT รวมกับ
เทคนิค  KWDL   

     

6. นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติไดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 3 1 
7. การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

ทําไดไมยาก 
+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 26 ( ตอ ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการ 

1 2 3 
 
R∑
 

IOC 

8. 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดคิดและแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

9. 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 3 1 

10. เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม +1 +1 +1 3 1 

11. 
เปนการสงเสริมในดานการวิเคราะหเร่ืองโจทยปญหา
มากขึ้น +1 +1 +1 3 +1 

12. นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมองในการเรียนนี้ +1 +1 +1 3 +1 
 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน  TGT  
รวมกับเทคนิค  KWDL 

 
 

 
  

 
  

13. นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอนในกิจกรรมนี้ +1 +1 +1 3 1 
14. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการ

อานจากการจัดกิจกรรมนี้ +1 +1 +1 3 1 

15. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือและ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 3 1 

16. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดในเวลาที่ครู
กําหนด 

+1 +1 +1 3 1 

17 นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู 
ไปใชเรียนในวิชาอื่น ๆ ได 

+1 +1 +1 3 1 

18. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการรวบรวมขอมูล +1 +1 +1 3 1 
19. นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหาจากสภาพ

ปญหาที่แทจริง 
+1 +1 +1 3 1 

20. นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตร
จากการทํากิจกรรมนี้ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่  27  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูแบบ   

                                        รวมมือกนัโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ตอนที ่2 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการประเมิน 

1 2 3 R∑  IOC 

 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดกจิกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน 
TGT รวมกับเทคนิค KWDL ในการสอน การแกโจทย
ปญหา 

     

1.  นักเรียนคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันโดย
ใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกันเทคนิค KWDL ในการ
สอนการแกโจทยปญหามีขอดี อยางไรบาง 

+1 +1 +1 3 1 

2.  นักเรียนมีขอแนะนําที่ควรตองเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT  
รวมกับเทคนิค KWDL ในการสอนการแกโจทยปญหา 
อยางไรบาง 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบประเมินการทาํงานกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ 
                 รวมมือกันโดยใช  เทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL 
 

 

ระดับความ
คิดเห็น ขอที่ รายการประเมิน 

1 2 3 
R∑  IOC 

การยอมรบัความคิดเห็น +1 +1 +1 3 1 
 1. เคารพและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน +1 +1 +1 3 1 
2. ยอมรับการตดัสินใจในมตขิองกลุม +1 +1 +1 3 1 

3. แสดงออกถึงความตัง้ใจและใสใจตอการพดูของ
เพื่อนในกลุม +1 +1 +1 3 1 

การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ      
4. แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 3 1 
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 3 1 

6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของเพือ่นในกลุม +1 +1 +1 3 1 

การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม      
7. กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา +1 +1 +1 3 1 
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย +1 +1 +1 3 1 
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม +1 +1 +1 3 1 
การชวยเหลอืสนับสนนุ ยกยองใหกําลังใจกันและกัน      

10. กลาวสนับสนนุความคิดเหน็ของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย +1 +1 +1 3 1 

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ 
คิดเห็น +1 +1 +1 3 1 

12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 29  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ  
                  องคประกอบของแผนการเรียนรู จาํนวน 5 แผน จากผูเชีย่วชาญจาํนวน 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 

 
ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ  
                 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 1 ฉบับ จากผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 คน 
 

แบบทดสอบ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 
กอนเรียน – หลังเรียน เทากับ 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
                 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน จากผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 คน 
 
แบบสอบถามความคิดเหน็ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 
ตอนที่ 1 แบบมาตราสวน

ประมาณคา 
เทากับ 1.00 เหมาะสม 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ เทากับ 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  32  คะแนนเต็มกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เรื่องการ   
                   แกโจทยปญหาคณิตศาสตร   ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 
 

แบบทดสอบ 
วัดผลการเรยีนรู 

แบบทดสอบ 
วัดผลการเรยีนรู คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน 

คา 
ความตาง 

คนที ่
กอนเรียน หลังเรียน 

คา 
ความตาง 

1 21 26 5 19 14 33 19 
2 14 25 11 20 24 33 9 
3 16 20 4 21 16 22 6 
4 11 19 8 22 13 24 11 
5 19 29 10 23 12 18 6 
6 8 10 2 24 21 32 11 
7 8 20 12 25 21 30 9 
8 10 25 15 26 11 21 10 
9 11 20 9 27 14 31 17 
10 8 10 2 28 17 20 3 
11 11 15 4 29 17 21 4 
12 18 33 15 30 17 23 6 
13 24 32 8 31 17 30 13 
14 14 20 6 32 17 23 6 
15 19 20 1 33 9 13 4 
16 12 17 5 34 19 27 8 
17 17 21 4 35 9 17 8 
18 19 23 4 36 9 12 3 

    รวม 278      
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ตารางที่ 33  การคํานวณคา  t-test  Dependent   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู    
                  กอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแกโจทยปญหาที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน   
                โดยใชทีมเกมแขง TGT  รวมกับเทคนิค  KWDL 
 
t-test 
 

Paired  Samples  Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std.  Error 

Mean 
Pair    POS 22.8056 36 6.2693 1.0449 
1        PRE 14.9167 36 4.5943 .7657 

 
Paired   Samples   Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1  POS & PRE 36 .728 .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   
POS & 
PRE 

7.8889 4.3013 .7169 6.4335 9.3443 11.004 35 .000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 313

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 314

 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 

 
1. อาจารยพวงแกว  โคจรานนท โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานสุสรณ  

อ.กระทุมแบน จ.สมทุรสาคร 
2. อาจารยเพ็ญนภา  ประเสรฐิสังข  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวทิยา  

อ.สองพีน่อง  จ.สุพรรณบุรี 
3. อาจารยสุภาภรณ  ทองใส  โรงเรียนอาํนวยศิลปธนบุรี  

อ.บางแค  จ.กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 315

 
ประวัติผูวิจยั 

 
ชื่อ-สกุล      นางสาวเนตรนรินทร  พิมละมาศ 
ที่อยู     88/750  ตําบลไรขิง  อําเภอสามพราน        

                            จังหวัดนครปฐม 
ที่ทาํงาน    โรงเรียนอาํนวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค 
     กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  

พ. ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
ประถมศึกษา จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

พ. ศ. 2547 ศึกษาตอหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนเิทศ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทํางาน    
         พ. ศ. 2544-ปจจุบัน  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร  โรงเรียนอาํนวยศิลปธนบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

	Button1: 


