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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา(2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการ
เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา (3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน  
ปการศึกษา  2550  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   จํานวน  20  คน    เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  
แผนการจัดการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหา จํานวน 6 แผน ใชเวลาสอน 14 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชคือ  (1)  
เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องโจทยปญหา โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ 
Dependent  (2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team 
Assisted  Individualization : TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI)รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา   พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
กอนและหลังจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังจัด 
การเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู   2) พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ในภาพรวมพบวานักเรียนมีระดับ
การปฏิบัติของพฤติกรรมการทํางานกลุมทุกแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
พฤติกรรมพบวา นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดในดานการแสดงความคิดเห็น การถาม – ตอบ  และนักเรียนปฏิบัตินอย
ที่สุดคือ การใหคําชม ใหกําลังใจ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาโดยภาพรวมเห็นดวยระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมเปนลําดับแรกนักเรียนเห็นดวยระดับ
ปานกลาง  และเห็นดวยกับดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูเปนลําดับสุดทายนักเรียนเห็นดวยระดับปานกลาง 
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 The  purposes  of  this  research  were  (1)  to   compare  the  learning  outcomes  
on  problem  solving  of    fourth   grade  students  before   and   after   being  taught  by  TAI  
Technique  together  with  Polya  Process  2)  to  study  group working  behaviors  of   the   
students  that  taught  by  TAI Technique  together  with  Polya  Process and  3)  to  study  
students , opinions  towards the instruction  with TAI Technique  together  with  Polya  
Process. The sample consisted of  20  students  of  fourth  grade  class  during  the  academic  
year 2007, Watphoaon School, Suphanburi  Province. The research  instruments were  lesson  
plans , learning outcomes test, observations forms of group working behaviors and 
questionnaires. Statistical analysis  were  accomplished  by  mean ( X ) , standard  deviation 
(S.D.) , t – test dependent  and  content  analysis. 
 
 The  results  of  the  research  were  as  follow  : 
 1)  The  learning  outcomes  on  problem  solving  of fourth  grade  students after  
being taught  by  TAI  Technique  together  with  Polya  Process  were  statistically  significant  
different  at  .05  level ; whereas  the  learning  outcomes  on  problem  solving  of  the  
students  after  the  instruction  was  higher  than  before  the  instruction. 
 2)  The  group  working  behaviors  of  the  students   overall  were  performed  at  
a  moderate  level ; On  the  aspect  of  question  and  answer  were  performed  at  the  
highest  level  whereas  on  the  aspect  of  praises  and  encouragement  were  performed  at  
the  lowest  level. 
 3)  The  students , opinions  towards  the  instruction  with  TAI  Technique  
together  with  Polya  Process  overall  were  at  a  moderate  agreement  level. On  the  
aspect  of  learning  environment  were  perceived  at  the  least  agreement  level.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเปนส่ิงที่ชวย   
ขัดเกลาใหเยาวชนเปนทั้งผูมีความรู ความสามารถ และดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
รวมถึงเปนคนดีของสังคม   ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540  มุงพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพของตน 
ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูหรือสรางความรูไดดวยตัวเอง แนวการจัดการเรียนการสอนใหมจึง
มุงเนนการลงมือปฏิบัติที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยการใชเครือขายการเรียนรูที่มีอยูรอบตัว          
ซ่ึงผูเรียนสามารถสราง แลกเปลี่ยน ถายทอดและกระจายความรูสูกันและกันไดอยางกวางขวาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีผูสอนเปนผูช้ีแนะแนวทางหรือสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นบทบาทของผูสอนและผูเรียนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2545 มาตรา 22 
ยังกําหนดอีกวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และในการจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุดนั้น จะตองคํานึงถึงความรูความสามารถของผูเรียนแตละคน ซ่ึงมีความแตกตางกันและ
สามารถพัฒนาและเรียนรูไดแตกตางกันออกไป (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2547 :  4) อีกทั้ง
เปาหมายของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติคือ การพัฒนาคนและคุณภาพของคนใหเปนผู
ที่มีปญญา รูจักเหตุและผล รูจักแกปญหาไดอยางชาญฉลาด รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค มุงพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทํางาน และการอยูรวมกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 1 - 2) ซ่ึงเห็นไดวาเปนกระบวนการที่เกิดจาก
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่เปนสาระการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด คํานวณ วิเคราะหใชเหตุผลและแกปญหา เหลานี้ลวนเปนรากฐานหรือเครื่องมือในการ
แสวงหาความรูในวิทยาการตาง ๆ  ตอไป รวมไปถึงการจัดการศึกษาในคริสตศตวรรษที่  21 นี้ ยัง
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มุงพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในยุคโลกาภิวัตนซ่ึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรุดหนาไป
อยางรวดเร็ว         เด็กจะตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูที่มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตร 
ไดรับการพัฒนาความสามารถถึงขั้นเรียนรูในการแกปญหามีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเพียง
พอที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิต คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ใฝหาความรู และสามารถแสดง
ความคิดไดอยางชัดเจน ถาเด็กไดรับการพัฒนาความสามารถอยางสม่ําเสมอจนถึงขั้นเรียนรู
แกปญหา ซ่ึงทําใหเห็นไดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญมากวิชาหนึ่ง  
 การแกปญหาคณิตศาสตรนั้น     ยังเปนเรื่องสําคัญมากที่สุด   ซ่ึงไดรับความสนใจ
อยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกามาแลวกวา 70 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในป ค.ศ.2000 สภาครูผูสอน
คณิตศาสตร ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกเอกสารชื่อ Principles and Standards for School 
Mathematics ในเอกสารนี้ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ตอง
สรางทักษะกระบวนการแกนักเรียนซึ่งไดแก การแกปญหา (problem solving) การใชเหตุผล 
(reasoning) การสื่อสาร (communication) และการนําเสนอ (presentation)  ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความรู และความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดในการสอน
คณิตศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการอีกดวย  ซ่ึง ทักษะ/กระบวนการตาง ๆ นั้นมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ที่ประเทศไทยนั้นใชอยูในปจจุบันอีกดวย สําหรับวิชาคณิตศาสตร มีลักษณะเปนนามธรรม และ
เนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายใหเด็กเขาใจ ตองใชความคิดอยางสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรูและ
เขาใจโครงสรางทางคณิตศาสตรได  ดวยลักษณะของรายวิชาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนนี้ จึงทํา
ใหผูเรียนสวนใหญจึงไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร และมีผลการเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ 
นักเรียนคิดแกปญหาคณิตศาสตรไมเปน การจัดการเรียนการสอนของครูจึงมีลักษณะเปนการสอน
และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดผลก็คือนักเรียนทําการบานเองไมได นักเรียนไมสนใจและไมตั้งใจ
เรียน นักเรียนสวนมากไมมีทักษะในการคิดคํานวณ และไมมีทักษะในการคิดแกไขปญหา
คณิตศาสตรนอกจากนี้ครูคณิตศาสตรโดยทั่วไปคิดวาการสอนคณิตศาสตรแผนใหมมุงเนนความ
เขาใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร แตเพียงอยางเดียว ไมจําเปนตองใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
ดานการทําแบบฝกหัดหรือการทําการบานมาก ๆ สําหรับหลักการจัดการเรียนการสอนวิชาประเภท
ทักษะ เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย  ตองฝกมาก ๆ จึงจะชํานาญและใชไดคลองแคลว 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2541 
ในประเทศไทย โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สรุปไดวา
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร(1)  มีคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนเทากับ 18.6  จากคะแนนเต็ม 40 และวิชา
คณิตศาสตร (2) มีคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนเทากับ 19.6 จากคะแนนเต็ม 40 เชนกัน นอกจากนี้ในวิชา
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คณิตศาสตร  (2)เปนวิชาคณิตศาสตรที่มีการวัดเกี่ ยวกับการนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน การรูจักคิดอยางมีเหตุผลการแสดงความคิดออกมาอยางมีระบบ มีจํานวนผูเรียนที่
ควรปรับปรุงมากกวาวิชาอื่น ๆ ถึงรอยละ 16.80 (กรมวิชาการ 2541 : 15) ในทํานองเดียวกันผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน สังกัด
เทศบาลตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยในปการศึกษา 2548  พบวา โดยเฉลี่ยรวมทั้ง 6 สาระ ไดคะแนนเฉลี่ย 49.65  
ซ่ึงต่ํากวารอยละ 60.00  ตามที่เกณฑกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด และต่ํากวาเกณฑของ
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน คือ รอยละ 70.00  เมื่อจําแนกรายสาระ สาระที่ 1 จํานวนและการ
ดําเนินการ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 38.14  สาระที่ 2  การวัด ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.22  สาระ    
ที่ 3 เรขาคณิต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50.20 สาระที่ 4 พีชคณิต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.13  สาระ
ที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 88.26  และสาระที่ 6 ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 36.96  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔  
                 วัดโพธ์ิอน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ปการศึกษา 2548 
 

สาระที่ 1-6 

สถาบัน 
เกณฑ 
คุณภาพ 
(รอยละ) 

สาระที่ 1 
จํานวน 
และการ 
ดําเนินการ 

สาระที่ 2 
การวัด 

สาระที่ 3 
เรขา 
คณิต 

สาระที่ 4 
พีชคณิต 

สาระที่ 5 
การ

วิเคราะห 
ขอมูลและ 
ความนาจะ 

เปน 

สาระที่ 6 
ทักษะ/ 
กระบวน
การ 
คณิต 
ศาสตร 

เฉลี่ย 
รวม 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 

60.00 

โรงเรียน
เทศบาล ๔ 

70.00 
38.14 65.22 50.20 39.13 88.26 36.96 49.65 

 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ผลการประเมินในสาระที่ 6  ทักษะ / กระบวนการ
คณิตศาสตร ซ่ึงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตร       
มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดในสาระการเรียนรูทั้งสิ้น 6 สาระ คือ  36.96 และต่ํากวาเกณฑคุณภาพที่กรม
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สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด คือ รอยละ 60.00 อีกทั้งยังไมเปนไปตามที่เปาหมายของ
โรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70.00  จึงนับไดวาเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งที่ควรไดรับการแกไข 
ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากตัวผูเรียนเอง คือผูเรียนวิเคราะหโจทยปญหาไมได ไมสามารถคิดอยางมีเหตุผล
และการคิดอยางมีระบบ และสภาพปญหาคุณภาพการสอนของผูสอน คือ ผูสอนไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม ๆ เทคนิคการสอนที่ใชอยูเปนประจําไมไดเอ้ืออํานวยใหเกิด
ความคิดอยางมีเหตุผลและมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตรใหแกผูเรียน ขาดการฝกทักษะ
การคิดใหกับผูเรียน ผูสอนไมไดผลิตส่ือที่ตรงตามกระบวนการแกโจทยปญหา (กรมวิชาการ 2539 : 
98) กิจกรรมการเรียนการสอนและบทบาทของผูสอน นับวาสําคัญตอการที่จะชวยใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหา ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนเปนนักแกปญหาได โดยการเลือก
ปญหาที่เหมาะสมใหผูเรียนทํา ประเมินความเขาใจและการใชยุทธวิธีตาง ๆ ของผูเรียน  
 ทักษะ/กระบวนการคณิตศาสตร จําแนกออกเปน ความสามารถในการแกปญหา  
ความสามารถในการใหเหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
และการนําเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงวิชา
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได และความคิดริเร่ิมสรางสรรค นั้น เปนความสามารถที่ผูเรียนทุกคน
ควรจะมีและควรไดรับการฝกฝนเปนอยางดี เพราะวาทักษะกระบวนการคิดและความสามารถ
เหลานี้ จะมีสวนชวยในการพัฒนาความคิดทําใหผูเรียนสามารถคิดโดยใชเหตุผล เปนคนชางสังเกต 
สามารถวิเคราะหปญหา ซ่ึงเปนพื้นฐานใหผูเรียนเติบโตเปนบุคคลผูมีความสามารถในการ
แกปญหาชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข เปนที่ยอมรับของผูอ่ืน ดังที่วสัิยทศัน
ของโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์อน กลาวไววา “นักเรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานของชาติโดย
โรงเรียนใชทรัพยากรอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนเปนแหลงการเรียนรู และเปนที่ยอมรับของชุมชน” 
ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ มุงหวังให
ผูเรียน ”เปนคน เกง  ดี  และมีความสุข” 
 ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึงควรเนนการชวยผูเรียนใหไดรับการฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ซ่ึงเปนทักษะที่สําคัญยิ่งที่จะตองพัฒนาให
เกิดในตัวผูเรียน เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต ดังที่โพลยา(Polya) กลาววา การแกปญหาเปน
พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย สวนใหญที่สุดของความคิดขณะที่มนุษยยังมีสติจะเกี่ยวของกับปญหา 
(Polya 1957 : 221) มนุษยมีการแกปญหาอยูตลอดเวลาเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวความเจริญ 
กาวหนาของโลกที่เกิดขึ้นก็เกิด จากการรูจักแกปญหาของมนุษย ฟชเชอร (Fisher : 1987) กลาววา 
ทักษะการแกปญหา เปนทักษะพื้นฐานสําหรับการดําเนินชีวิตในแตละวัน สงเสริมความสามารถใน
ระดับตางๆ ที่จะนําไปสูการประสบความสําเร็จในชีวิต ทักษะการแกปญหานี้จะสงผลตอทักษะ  
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อ่ืน ๆ ไดแก ความคิดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ และสงเสริมกลยุทธตาง ๆ ไดแก การ
สังเกต การออกแบบ การตัดสินใจ การระดมสมองทํางานเปนกลุม และใชเปนเครื่องมือหาคําตอบ 
การแกปญหาเปนกิจกรรมที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้นการแกปญหาจึงมีความสําคัญ
ในการจัดการศึกษาของมนุษยดวย ทั้งนี้เพราะวาการจัดการศึกษาในปจจุบันไดใหความสําคัญใน
เรื่องการแกปญหา และวัตถุประสงคประการหนึ่งในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร คือใหผูเรียนได
เรียนรูวิธีการแกปญหา ฝกกระบวนการคิด ทําใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะหหาเหตุผล ในหนังสือ 
Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics (1989) กลาววา การแกปญหาควร
จะเปนจุดเนนที่สําคัญในหลักสูตรคณิตศาสตร เปนเปาหมายพื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร และ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับการเรียนคณิตศาสตร (Kennedy and Tipps 1994 : 135) การแกปญหาเปนสิง่
สําคัญ สามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูแนวคิดและทักษะตาง ๆ ทางคณิตศาสตร (สมาคมครู
คณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา : NTCM. 2000 :182 : citing Schroeder and Lester. 1989. New 
Directions for Elementary School Mathematics.) นอกจากนี้ สมาคมครูคณิตศาสตรในสหรัฐ 
อเมริกา (NTCM) ไดกําหนดใหการแกปญหา เปน 1 ใน 5 มาตรฐานกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ในหนังสือ Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics ป ค.ศ.2000  
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จึงสนใจที่จะใชวิธี 
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการคณิตศาสตร ดานการแกโจทยปญหาโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน       
เร่ือง โจทยปญหา เนื่องจากเทคนิคดังกลาวเปนเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับสาระคณิตศาสตรที่
สามารถทําใหผูเรียนคิดแกปญหาและเพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนให
มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนชวยกันในกลุมเพื่อน  เนนการระดมความคิด การให
โอกาสผูเรียนในการคิด นักเรียนก็จะกลาคิดกลาทําและรวมกันรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น 
นอกจากนี้การมีสวนรวมนี้ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและมีแรงจูงใจ การทํางานเปน
กลุมยอย หรือทํางานเดี่ยวกับการทํางานรวมกับผูอ่ืนและไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยให
นักเรียนไดมีสวนเปนเจาของในการเรียนนั้น ๆ การมีสวนรวมจะชวยลดความกลัวในเรื่องความ
ผิดพลาดและชวยให นักเรียนกลาเสี่ยง ในเวลาเดียวกันจะเปนโอกาสสําหรับครูที่จะใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองใหดีขึ้น   
 การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : 
TAI) เปนแนวคิดของสลาวิน  (Slavin) (อางถึงในวัชรา  เลาเรียนดี  2547 : 15)  เปนการเรียนแบบ
รวมมือที่พัฒนาสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเฉพาะ  นักเรียนที่ทําคะแนนไมถึงเกณฑ
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ที่กําหนด จะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนนักเรียนที่เรียนเกงใหการอธิบายบทเรียนเมื่อยังไมเขาใจ  
ก็จะไดรับการชวยเหลือจากครูโดยมีการจัดกลุมเล็กเพื่ออธิบายจนสามารถเขาใจเนื้อหาไดเปนอยาง
ดี สําหรับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) เปนแนวคิดของโพลยา (Polya 
1957. :16 – 17) ไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาไว  4  ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา (Understanding the Problem) พิจารณาวาอะไรคือ ขอมูล   
อะไรคือส่ิงไมรู อะไรคือเงื่อนไขของปญหา ปญหาตองการใหหาอะไรคําตอบอยูในรูปแบบใด 
รวมทั้งพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ใหเพียงพอจะแกปญหาหรือไม  มากเกินความจําเปนหรือขัดแยงกันเอง
หรือไม    
 ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา (Devising a Plan) เปนขั้นตอนที่สําคัญมากตองพิจารณา
วาจะแกปญหาดวยวิธีใด แกอยางไร คนหาความสัมพันธ ความเชื่อมโยงระหวางขอมูลท่ีรูกับที่ไมรู
ในปญหา ถาหาความเชื่อมโยงไมไดก็อาศัยหลักการวางแผนดังนี้ 
 (1) เคยเหน็ปญหานี้มากอนหรือไม มีลักษณะคลายกับปญหาที่เคยแกมากอนหรือไม 
 (2) รูวาปญหาสัมพันธกับอะไรหรือไม    รูทฤษฎีที่จะนํามาใชแกปญหานั้นหรือไม 
 (3) พิจารณาสิ่งที่ไมรูในปญหา  และพยายามคิดถึงปญหาที่คุนเคย  ซ่ึงมีส่ิงที่ไมรู
เหมือนกันหรือคลายกัน โดยดูวาจะใชวิธีการแกปญหาที่คุนเคยมาใชแกไดหรือไม 
 (4) ควรอานปญหาอีกครั้ง และวิเคราะหดูวาแตกตางจากปญหาที่เคยพบหรือไม 
 ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน (Carrying out the Plan)   เปนขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่
วางไว ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน ตรวจสอบในแตละขั้นตอนที่ปฏิบัติวา  ถูกตองหรือไม 
เพิ่มเติมรายละเอียดที่จําเปนเพื่อความชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งพบคําตอบหรือพบวิธีการ
แกปญหาได 
 ขั้นที่  4  ตรวจสอบผล  (Looking  Back)  เปนการตรวจผลที่ไดในแตละขั้นตอนที่ผาน
มาเพื่อดูความถูกตองของคําตอบ และวิธีการในการแกปญหาพิจารณาวายังมีคําตอบอื่น หรือวิธีการ
แกปญหาวิธีอ่ืน ๆ อีกหรือไม แลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ปรับปรุงวิธีการแกปญหาให
กะทัดรัด ชัดเจนและเหมาะสมตลอดจนขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้นและยังอาจ
ปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อหาขอสรุปและสรุปผลการแกปญหาในรูปทั่วไป (คูมือสงเสริมผูเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร  
 นั่นคือ กระบวนการแกปญหาของโพลยา จะเปนแนวทางใหนักเรียนแกปญหา
ตามลําดับขั้นตอน และเมื่อนํามาใชรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา นักเรียนจะรวมกัน
เรียน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมในที่สุด 
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 การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีการชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล  
หากนักเรียนประเมินผลไมผานเกณฑ 75 % และในระหวางที่มีการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการแก
โจทยปญหานั้นจะใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาเพื่อใหนักเรียนใชสําหรับแกโจทยปญหา
โดยมีขั้นตอนในการแกโจทยปญหา 4 ขั้นตอนดังนี้ 1)  ขั้นทําความเขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน
แกปญหา 3)  ขั้นดําเนินการตามแผน 4)  ขั้นตรวจสอบผล   
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัย  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา    
สําหรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) นั้นจะมีการชวยเหลือกันในการ
เรียนมากกวา เพราะนอกจากเพื่อนอธิบายไมเขาใจแลว ยังมีโอกาสที่ครูจะไดจัดกลุมเล็กเพื่ออธิบาย
ซํ้าอีกครั้ง  ซ่ึงทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทําแบบทดสอบยอยเพื่อใหผานเกณฑที่
กําหนด กอนที่จะมีการคิดคะแนนผลงานกลุม 
 สําหรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) สลาวิน (Slavin)     
ไดสรุปไววาเปนการเรียนรูแบบรวมมือที่พัฒนาสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยเฉพาะ
นักเรียนที่ทําคะแนนไมถึงเกณฑที่กําหนด (รอยละ 75) จะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนนักเรียนที่
เรียนเกงใหการอธิบายบทเรียนเมื่อยังไมเขาใจก็จะไดรับการชวยเหลือจากครู โดยมีการจัดกลุมเล็ก
เพื่ออธิบาย จนสามารถเขาใจเนื้อหาไดเปนอยางดี ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) นั้น จะมีการชวยเหลือในการเรียนรูมากกวา เพราะนอกจากเมื่อ
อธิบายไมเขาใจแลว ยังมีโอกาสที่จะใหครูไดจัดกลุมเล็กเพื่ออธิบายซ้ําอีกครั้ง ซ่ึงจะทําใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหามากกวา โดยมีผูเสนอขั้นตอนไวคลายคลึงกันดังนี้ 1) ขั้นเตรียม ครูแบงนักเรียน
ออกเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถเกง ปานกลาง ออนในอัตราสวน 1:2:1 2) ขั้น
นําเขาสูบทเรียน  การจัดกลุม (Team)  3) ขั้นสอน  การสอนในหองเรียน  (Class  Presentation)  ครู
ทําการสอนเนื้อหาและเอกสารแนะนําบทเรียนประกอบการสอน  4) ขั้นฝกทักษะ  การศึกษาเปน
รายกลุม (Team  Study) ครูใหนักเรียนแตละคนจับคูทําแบบฝกทักษะ 5) ขั้นประเมินผล  การศึกษา
เปนกลุมและการสอนในกลุมยอย (Team  Study  and  Teaching  Group)นักเรียนทําแบบฝกทักษะ
แลวใหทําแบบทดสอบยอยชุด ก และ ชุด ข 6) ความสําเร็จของกลุม(Team Score and Team  
Recognition) นําคะแนนที่ไดมาคิดเปนรอยละแลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม และ 7)  การ
สอนในกลุมยอย (Teaching  Groups) ในกรณีที่นักเรียนทําแบบฝกหัดไมผานเกณฑ  ใหเพื่อน
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อธิบาย   แตถายังไมเขาใจอีกก็ใหครูอธิบายอีกครั้ง   และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุด ข ไม
ผานอีก  ครูจัดกลุมชวยเหลืออีกครั้ง 
 สําหรับกระบวนการแกปญหาของโพลยา โพลยา (Polya. 1957 : 16 – 17) ไดกําหนด
ขั้นตอนวิธี ที่ใชการสอนตามขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา (Polya’s Problem Solving Steps)    
คือ ขั้นที่ 1) ทําความเขาใจโจทย (Understanding the Problem) ขั้นที่ 2) วางแผนแกปญหา 
(Devising a Plan) ขั้นที่ 3) ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the Plan) ขั้นที่ 4) ตรวจสอบผล (Looking  
Back)    
 จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา  ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ ขั้นท่ี 1  ขั้นนําและขั้นสอน
บทเรียน  ประกอบดวย 1.1) ทดสอบกอนเรียน  1.2)  ทบทวนความรูเดิมเรื่อง การบวก ลบ คูณ และ
หาร  1.3) แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังประจําหนวยการเรียนรู  1.4) แบงกลุมนักเรียนคละ
ความสามารถ เกง  ปานกลาง ออน โดยมีอัตราสวน 1 : 2 : 1 พรอมกับชี้แจงบทบาทหนาที่และ
วัตถุประสงคของการทํางานกลุม  และ1.5) ครูสอนบทเรียนโดยอธิบายใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับ
การใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน ในการแกโจทยปญหา ไดแก  1.5.1)  ขั้นทํา
ความเขาใจกับปญหา 1.5.2)  ขั้นวางแผนแกปญหา  1.5.3)  ขั้นดําเนินการตามแผนในขั้นที่ 1.5.2)  
และ 1.5.4)  ขั้นตรวจสอบผล ครูผูสอนจะตองมีการสาธิต การใชส่ือประกอบ และแจกเอกสาร
แนะนําบทเรียนประกอบการเรียนการสอน ขั้นท่ี 2  ขั้นฝกทักษะเปนกลุม ประกอบดวย  2.1) ให
นักเรียนแตละกลุมที่จัดไวชวยกันทําแบบฝกหัด โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาในการแก
โจทยปญหา 2.2) เพื่อนในกลุมชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน ให
เพื่อนในกลุมชวยกันอธิบาย ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย          
ประกอบดวย 3.1) เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดครบแลวใหทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 1 จํานวน 8 ขอ 
ถานักเรียนคนใดทําไดรอยละ 75 (6 ขอ)  ถือวาผานเกณฑ ถาทําไดไมถึงรอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุม
ชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดิมทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 2 ถานักเรียนยังทําแบบทดสอบชุดที่ 
2 ไมผานเกณฑอีก  ใหครูเปนผูอธิบายเพิ่มเติม 3.2) นักเรียนคนที่ทําคะแนนไดผานเกณฑรอยละ 75 
เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกํากับถือวาเปนผูที่สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่
กําหนด  จากนั้นนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู หนวยละ 10 ขอ เมื่อ
นักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรียนคนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม  
ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุปบทเรียน  4.1) ครูสรุปบทเรียนในแตละหนวยการเรียนรูกับนักเรียนทั้งชั้น  ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปไดดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง   โจทยปญหา      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI)รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการ
เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 
คําถามการวิจัย 
 1.  ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
แตกตางกันหรือไม 
 2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา อยูในระดับใดและ
เปนอยางไร 

การจัดการเรยีนรูแบบกลุมชวยเหลือ 
เปนรายบุคคล   (TAI) รวมกับกระบวน 

การแกปญหาของโพลยา 
 

ขั้นที่ 1  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
ขั้นที่ 2  ขั้นฝกทักษะเปนกลุม 
ขั้นที่ 3  ขั้นประเมินผล การศกึษาเปนกลุม 
             และการสอนในกลุมยอย 
ขั้นที่ 4  ขั้นสรุปบทเรียน 

1) ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา 
2) พฤติกรรมการทํางานกลุม 
3) ความคิดเหน็ของนักเรียน 
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 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา อยูในระดับใดและเปน
อยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
แตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ในสังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียน
ที่ 1         ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่  (พานิชอุทิศ)                
3  หองเรียน จํานวน 102  คน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหมอัมพวัน 1 หองเรียน จํานวน  27  คน  
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน และโรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสําราญ       
1 หองเรียน จํานวน  18 คน รวมทั้งส้ิน 167 คน 
 กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาในครั้งนี ้คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน สังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
1  หองเรียน จํานวน 20 คน  ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550   ไดจากการสุมโรงเรียนดวยวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากโรงเรียน        
    ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  คือ    การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 ตัวแปรตาม ไดแก  
 1.   ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา   
 2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 3. ความคิดเหน็ของนักเรียน 
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 เนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้ ไดใชเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระที่ 6 : ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 13 ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดโพธิ์อน เร่ือง โจทยปญหา 
 ระยะเวลา 
 ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โดย
ใชเวลาสอนทั้งส้ิน 3 สัปดาห สัปดาหละ 5 ช่ัวโมง  ระหวางเดือน  มิถุนายน – กรกฎาคม  2550 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ
ตาง ๆ ไวดังนี้ 
 1.  การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่มีการแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 
คน  คละตามความสามารถเกง ปานกลาง และออน เพื่อรวมการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม            
ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนตอไปนี้  ขั้นที่ 1  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน ขั้นที่ 2  ขั้นฝกทักษะ
เปนกลุม ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอยและ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
บทเรียน   
 2.   ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง โจทยปญหา 
 3.   พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง  การปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนซึ่งวัดไดจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม  
การแสดงความคิดเห็น / การถาม – ตอบ / การรับฟงในกระบวนการสอน / การรวมมือกับกลุม / 
การใหคําชม กําลังใจ และความตั้งใจในการทํางาน   
 4. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง ระดับความรูสึกและการเห็นดวยของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใน 4 ประเด็น คือ 1) ดานบรรยากาศในการจัดการ
เรียนรู 2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3)  ดานประโยชนของการจัดกิจกรรม และ 4)  อ่ืน ๆ  
ไดแก ปญหาและขอเสนอแนะ 
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 5.  นักเรียน หมายถึง   ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดโพธิ์อน สังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน สังกัดเทศบาลตําบล
สองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม
และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 : กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 2)  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน : กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
 3)  วิธีสอนคณิตศาสตร 
 4)  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู : เทคนิค TAI 
 5)  กระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya) 
 6)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  6.1  งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   :  กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
  
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง  ๆ     ของโลกในยุคโลกาภิวัตนมีผลตอ   
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปน
ที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญามีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลกหลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยูคือหลักสูตรประถมศึกษา     
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง  
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พ.ศ.2533) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการไดติดตามและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลาย
ประการไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ ในเรื่องที่สําคัญตอไปนี้
 1.  การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่
แทจริงของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
 2.  การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคจึง
ตองปรับปรุงขบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความคิดสรางสรรค 
 3.  การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูให
คนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิตสามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยู
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
ทองถ่ินและชุมชน ประกอบดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดให
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนให
บุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
             นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ไดกําหนดใหมีการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของ
หลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
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ประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป 
             ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน เพื่อชวย
กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยังยืน เชื่อมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางคน บูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรูและ
เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงานสรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน กระทรวง 
ศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544  
โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในดานปฏิบัติ กลาวคือ เปน
หลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรู
ในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปน
ชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปน
พลเมืองดีของชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอใหสถานศึกษาจัดทํา
สาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคมภูมิปญญา
ทองถ่ินคุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละกลุม 
 หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ 
 1.   เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล  
 2.   เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.   สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 4.   เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
 5.   เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
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 จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี       
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 
 1. เห็นคุณค าของตน เอง  มี วิ นั ย ในตน เองปฏิบั ติ ตนตามหลั กธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.   มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
 3.   มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.   มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5.   รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6.   มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7.   เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8.   มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9.   รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 โครงสราง 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑.   ระดับชวงชั้น 
        กําหนดหลักสูตรเปน ๔ ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
        ชวงชั้นที่ ๑ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑–๓ 
        ชวงชั้นที่ ๒ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔–๖ 
        ชวงชั้นที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑–๓ 
        ชวงชั้นที่ ๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔–๖ 
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 ๒.   สาระการเรียนรู 
        กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน ๘ กลุม 
ดังนี้ 
  ๒.๑  ภาษาไทย 
  ๒.๒  คณิตศาสตร 
  ๒.๓  วิทยาศาสตร 
  ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๒.๖  ศิลปะ 
  ๒.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๒.๘  ภาษาตางประเทศ 
 สาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนรูทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ
จัดเปน ๒ กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง 
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค 
 เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศ
อ่ืน ๆ  สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นได ใหสอดคลองและ
สนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมแสดงไวในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ชวงชั้นที ่
๑ 

(ป.๑-๓) 

ชวงชั้นที ่
๒ 

(ป.๔-๖) 

ชวงชั้นที ่
๓ 

(ม.๑-๓) 

ชวงชั้นที ่
๔ 

(ม.๔-๖) 
การศึกษาภาคบังคับ  

ชวงชั้น 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุมสาระการเรียนรู  ๘ กลุม  
ภาษาไทย                 
 
คณิตศาสตร 
 
วิทยาศาสตร 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
ศิลปะ    
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ภาษาตางประเทศ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 

 
 

 
 

 
 

เวลาเรียน 

 
ประมาณปละ 
๘๐๐-๑,๐๐๐ 

ชม. 
 

 
ประมาณปละ 
๘๐๐-๑,๐๐๐ 

ชม. 
 

 
ประมาณปละ 
๘๐๐-๑,๒๐๐ 

ชม. 
 

 
ไมนอยกวา 
ปละ ๘๐๐-
๑,๐๐๐ ชม. 
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หมายเหตุ 
  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลัก เพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรู
และการแกปญหา 
  สาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และ
การทํางาน 
  กิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรู นอกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพัฒนา
ตนตามศักยภาพ 
 ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุมสาระตาง ๆ ไดตามสภาพกลุมเปาหมาย 
สําหรับการศึกษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรียนและชวงชั้นไดตามระดับการศึกษา 
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม  
 คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
 คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มีโครงสรางประกอบดวยคําอนิยาม บทนิยาม 
สัจพจนที่เปนขอตกลงเบื้องตน จากนั้นจึงใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางทฤษฎีบทตางๆ ขึ้น   
และนําไปใชอยางเปนระบบ คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน 
เปนเหตุเปนผลและมีความสมบูรณในตัวเอง 
  คณิตศาสตรเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ เพื่อให
ไดขอสรุปและนําไปใชประโยชน คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันใน
การสื่อสาร ส่ือความหมาย และถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ 
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 วิสัยทัศน 
 การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิตดามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ 
ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียนแต
ละคนทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น
ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
ไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวย
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรูผูสอนควร
บูรณาการสาระตางๆเขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถานศึกษาอาจ
จัดใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนขึ้น หรือฝกทักษะกระบวนการมากขึ้น
โดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมก็ได เชน แคลคูลัสเบื้องตน หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียน 
 
คุณภาพผูเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร และ
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรูทาง
คณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุลระหวางสาระ   
ทาง ดานความรู ทักษะ กระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังนี้ 
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 1. มีความรู ความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับ จํานวนและการดําเนินการ การ
วัดเรขาคณิต พืชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป
ประยุกตได 

 2. มีทักษะการคิด คํานวณและนําคณิตศาสตรไปใชแกปญหาได 

 3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ สามารถคิดอยางมีเหตุผลและใช
เหตุผลในการแสดงความคิดอยางเปนระเบียบชัดเจน 

 4. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 5. เพื่อใหเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาที่ตองใชคณิตศาสตรหรือในการเรียน
คณิตศาสตรช้ันสูง 

 
คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6)  
 เมื่อผูเรียนเรียนจบชวงชั้นที่ 2 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
 1. มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย การ
ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ 
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสรางโจทยได  
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของจํานวนพรอมทั้งสามารถนําความรู
ไปใชได 
 3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นําหนัก ปริมาตรและความจุ 
สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสมและนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ได 
 4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และ 
สามมิติ 
 5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 
 6. สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหา พรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวและแกสมการนั้นได 
 7. เก็บรวบรวมขอมูลในรูปแผนภูมิตาง ๆ สามารถอภิปรายประเด็นตาง ๆ จาก
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางและกราฟ รวมทั้งใชความรูเกี่ยวกับความ
นาจะเปนเบื้องตนในการอภิปรายเหตุการณได 
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 8. มีทักษะกระบวนการางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่เหมาะกับการใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายและ
การนําเสนิทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตร 
 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวย 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรู ผูสอนควร
บูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 
 สาระที่ ๑ : จํานวนและการดําเนินการ 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวน
ในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค ๑.๒ : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค ๑.๓ : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค ๑.๔ : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไป
ใชได 
 สาระที่ ๒ : การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๒ : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
 มาตรฐาน ค ๒.๓ : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
 สาระที่ ๓ : เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
 มาตรฐาน ค ๓.๒ : ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได 
 สาระที่ ๔ : พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๔.๑ : อธิบายและวิเคราะหรูปแบบ (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตาง ๆ ได  
 มาตรฐาน ค ๔.๒ : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร
อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
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 สาระที่ ๕ : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค ๕.๑ : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
 มาตรฐาน ค ๕.๒ : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหาได 
 สาระที่ ๖ : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ : มีความสามารถในการแกปญหา 
 มาตรฐาน ค ๖.๒ : มีความสามารถในการใหเหตุผล 
 มาตรฐาน ค ๖.๓ : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
และการนําเสนอ 
 มาตรฐาน ค ๖.๔ : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
 มาตรฐาน ค ๖.๕ : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์อน :  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 โรงเรียนเทศบาล ๔  วัดโพธ์ิอน ตั้งอยูที่  ถนนบางลี่ – หนองวัลยเปรียง  ต.สองพี่นอง  
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง   กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มีนาคม  พ.ศ.2476  มีเนื้อท่ี 1 ไร 2  งาน      
เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีนักเรียนในปการศึกษา 2550  
จํานวนทั้งสิ้น 130  คน เปนนักเรียนชาย  63 คน  และเปนนักเรียนหญิง 67  คนโดยมีผูบริหาร คือ  
นายกฤตนัย  ปุญญะสิทธิ์  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน  
 “นักเรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานของชาติ โดยโรงเรียนใชทรัพยากรอยางเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนเปนแหลงการเรียนรู และเปนที่ยอมรับของชุมชน”  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธ์ิอนไดมีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคไวจํานวน       
5 ขอ ดังนี้ คือ 
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 1.   มีระเบียบวินัย 
 2.  มีความรับผิดชอบ 
 3.  มีความซื่อสัตย 
 4.  มีความประหยัดและออม 
 5. มีมารยาท 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน 
ชวงชั้นท่ี 2  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6) 

ตารางที่ 3 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน ชวงชั้นที่ 2  
เวลาเรียน / ป (ชั่วโมง) กลุมสาระ 

ป.4 ป.5 ป.6 
1. สาระการเรียนรูพื้นฐาน    
       1)  ภาษาไทย 200 200 200 
       2)  คณิตศาสตร 200 200 200 
       3)  วิทยาศาสตร 120 120 120 
       4)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 
       5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
       6)  ศิลปะ 80 80 80 
       7)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 
       8)   ภาษาตางประเทศ : ภาษาอังกฤษ 80 80 80 

รวม 8 กลุมสาระ 920 920 920 
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม    
       1) สาระเพิ่มเติม - - - 
       2) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 80 80 

รวมเวลาเรียนท้ังป 1,000 1,000 1,000 
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คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4          เวลาเรียน  200  ช่ัวโมง / ป 

 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ใหมีความรู  ความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน และ
สามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชไดในเนื้อหาเกี่ยวกับ  
 จํานวนนับที่มากกวา  100,000  การบอกจํานวน  การอานและเขียนตัวเลขแทนจํานวน  
ใชหลักคาของตัวเลขในแตละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจํานวน  การใช
เครื่องหมาย  และการเรียงลําดับจํานวน   
 การบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนและโจทยปญหา  การบวก  การลบ  จํานวนที่
มีหลายหลัก  การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลัก  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  และโจทยปญหา   
 เศษสวน  การบวก  การลบเศษสวน  ความหมาย  การอาน  และการเขียนเศษสวน  การ
เปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน  การใชเครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ  การบวก  การลบ  
เศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน  
 ทศนิยม  ความหมาย  การอานและการเขียนทศนิยมหนึ่งตําแหนง  การเปรียบเทียบ
ทศนิยม  การใชเครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ 
 การวัดความยาว  (กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร  และวา)  การเลือกเครื่องวัด
และหนวยการวัดความยาว  มาตราสวน  โจทยปญหา  และสถานการณ  
 การชั่ง  (เมตริกตัน  กิโลกรัม  กรัม  และขีด)  การเลือกเครื่องชั่งและหนวยการชั่ง  การ
คะเนน้ําหนัก  ความสัมพันธระหวางหนวยการชั่ง  โจทยปญหา  และสถานการณ      

 การตวง  (ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเซนติเมตร  ลิตร  มิลลิลิตร  และถัง)  การตวง  การ
คะเนปริมาตรหรือความจุ  ความสัมพันธระหวางหนวยการตวง โจทยปญหา  และสถานการณ   

 เงิน  การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุด และการอาน การเปรียบเทียบจํานวนเงินและการ
แลกเงิน  บันทึกรายรับ – รายจาย โจทยปญหาและสถานการณ  

 เวลา  การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาและการอาน การบอกชวงเวลา การอาน และการ
บันทึก กิจกรรม  หรือเหตุการณตาง ๆ ที่ระบุเวลา  ความสัมพันธระหวางนาที  ช่ัวโมง  วัน  สัปดาห  
เดือน  และป  โจทยปญหาและสถานการณ      
 รูปเรขาคณิต  และสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  สวนของระนาบ  จุด  สวนของ
เสนตรง  รังสี  เสนตรง  และมุม  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  เสนทแยงมุม  เสนขนาน  สวนประกอบรูป
ของวงกลม  และสมบัติพื้นฐานของรูปวงกลม  รูปที่มีแกนสมมาตร  การประดิษฐลวดลายโดยใช
รูปเรขาคณิต   
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 แบบรูปและความสัมพันธ  แบบรูปของจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน   
แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ  การบอกความสัมพันธ หรือการเขียนประโยคสัญลักษณ  
แสดงความสัมพันธของสถานการณ หรือโจทยปญหา   
 การวิเคราะหขอมูล หรือความนาจะเปนเบื้องตน การอานแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  
และตาราง  การเก็บรวบรวมขอมูล และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง เหตุการณที่เกิดขึ้น
อยางแนนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตามและไมเกิดขึ้นอยางแนนอน 
 หนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  : ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน ผูวิจัยไดนําเสนอหนวยการ
เรียนรู ที่ 13 การบวก  ลบ  คูณ  หาร ระคน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  หนวยการเรียนรูที่ 13  

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยยอยการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
1)   การบวกและลบ 
2) การคูณและหาร 
3) การบวก ลบ คูณ หารระคน 
4) โจทยปญหาการบวกและลบ 
5) โจทยปญหาการคูณและหาร 
6) โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

12 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

 
 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา  
ปท่ี 4  
 สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ และสาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
 มาตรฐาน ค. 1.2 
 1. เมื่อกําหนดโจทยการบวกใหสามารถหาคําตอบพรอมทั้งตะหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและแสดงวิธีทําได 
 2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบและแสดง  
วิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
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 3. เมื่อกําหนดโจทยการลบให  สามารถหาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และแสดงวิธีทําได 
 4. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบใหสามารถหาคําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และแสดงวิธีทําได 
 มาตรฐาน ค. 1.3 
 5.    เมื่อกําหนดโจทยการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกวาสี่หลักให  
สามารถหาคําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และแสดงวิธีทําได 
 มาตรฐาน ค. 1.4 
 6.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกวาส่ีหลักให   
สามารถวิเคราะหโจทย หาคําตอบและแสดงวิธีทําได พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได  
 7.  เมื่อกําหนดโจทยการคูณจํานวนที่มากกวาหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกวาสองหลัก
ให  สามารถหาคําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และแสดงวิธีทําได   
 8.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณจํานวนที่มากกวาสองหลักกับจํานวนที่มากกวา
สองหลักให สามารถวิเคราะหโจทย หาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบที่ได 
 9.  เมื่อกําหนดโจทยการหารที่มีตัวหารไมเกินสามหลักใหสามารถหาคําตอ พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและแสดงวิธีทําได 
 10. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารที่มีตัวหารไมเกินสามหลักให สามารถวิเคราะห
โจทยและแสดงวิธีทํา  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  
 11. เมื่อกําหนดโจทยการบวก ลบ คูณ หารระคนใหสามารถหาคําตอบพรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวิธีทําได 
 12. เมื่อกําหนดโจทยปญหา การบวก  ลบ คูณ หารระคนให สามารถวิเคราะหโจทย  
หาคําตอบและแสดงวิธีทํา  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 13. เมื่อกําหนดสถานการณให สามารถสรางโจทย และโจทยปญหาพรอมทั้งหา
คําตอบและแสดงวิธีทําได 
 มาตรฐาน ค 6.1 
 14. ใชวิธีที่หลากหลายแกปญหาได 
 15. ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยี  แกปญหาในสถานการณจริงได 
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 มาตรฐาน ค 6.2 
 16. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 6.3 
 17. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  ส่ือความหมายและนําเสนอ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 6.4 
 18. นําความคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืนได 
 19. นําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในชีวิตจริง
ได 
 มาตรฐาน ค 6.5 
 20.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 

วิธีสอนคณิตศาสตร 
 

หลักการสอนคณิตศาสตร 
 ในการสอนวิชาคณิตศาสตรนั้น ครูผูสอนจําเปนจะตองรูและเขาใจหลักการสอน
คณิตศาสตรและนําสิ่งเหลานี้ไปใชในการสอน เพื่อชวยใหนักเรียน เรียนวิชาคณิตศาสตรดวยความ
เขาใจ มีความรูและประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควาไวดังนี้ 
 หลักการสอนคณิตศาสตร (หลักการสอนคณิตศาสตร : 2549) 
 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการสอนคณิตศาสตร  
 1.  ปรัชญาการสอนคณิตศาสตร เปนหลัก/กฎ ทั่วไปในการสอนคณิตศาสตรมี
แนวคิดสําคัญคือใหนักเรียนคนพบหลักการตาง ๆ ดวยตนเอง สอนจากรูปธรรม สูนามธรรม และ
มุงการนําไปใช  
 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตรมี 2 ทฤษฎี หลักดังนี้ คือ ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู  
 3.  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรเปนทฤษฎีที่เปนหลักคณิตศาสตรในการสอน ทฤษฎี
แหงการฝกฝน , ทฤษฎีแหงการเรียนรูโดยบังเอิญ และทฤษฎีแหงความหมาย  
 4.  ทฤษฎีการเรียนรู เปนทฤษฎีที่จําเปนสําหรับใชในการสอนคณิตศาสตรเปน    
อยางยิ่ง เพราะธรรมชาติคณิตศาสตรมีความจําเปนนามธรรมยากที่เด็กจะเขาใจ จําเปนจะตองอาศัย
หลักจิตวิทยาเขาชวย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 29

 5.  ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการเรียน การสอนคณิตศาสตรมีหลายทฤษฎี 
เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของเพียเจต , บรูเนอร , ทฤษฎีและแนวคิดของ กาเย , บลูม , 
ดีนส, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต , ฯลฯ  
 6.  จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตรไดแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา 
หลายคน สรุปใจความสําคัญไดดังนี้ คือ การตรวจสอบความพรอมของผูเรียนกอนสอน, สอนจาก
รูปธรรมไปสูนามธรรม ควรใหกําลังใจแกผูเรียนขณะสอน และควรมีการประเมินผลการสอนเปน
ระยะ  
 7.  หลักการสอนคณิตศาสตร คือ สอนเมื่อมีผูเรียนมีความพรอม สอนตามลําดับ
ขั้นตอน จากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม ใชวิธีสอนที่หลากหลาย ใชวิธีอุปนัย ในการ
สรุปหลักเกณฑของบทเรียน และนําความรูไปใชโดยวิธีนิรนัย ผูเรียนควรมีสวนรวมในบทเรียน 
สงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานตามความสามารถ 
  8.  การสอนคณิตศาสตรตามกระบวนการ คือ การสอนตามลําดับขั้นตอน ของแตละ
กระบวนการ กระบวนการที่เหมาะสมกับสาระกลุมคณิตศาสตรมี 5 กระบวน คือ กระบวนการสราง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร, กระบวนการเรียนรูความเขาใจ, กระบวนการสอนทักษะปฏิบัติ , 
กระบวนการสอนทักษะการคิดคํานวณ และกระบวนการสอนทักษะการแกโจทยปญหา  
 9. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร เปนส่ิงที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนประกอบดวย ทักษะ / กระบวนการแกปญหา , ทักษะ 
/ กระบวนการใหเหตุผล , ทักษะ / กระบวนการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการ
นําเสนอ , ทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 Ciskhank and  Sheffield (อางถึงในสุลัดดา  ลอยฟา  2526 ) ไดกลาวถึงหลักการสอน
คณิตศาสตรไววา หลักการสอนคณิตศาสตรที่สําคัญจะตองชวยพัฒนาผูเรียนใน 3 ดานตอไปนี้ 
 1. การพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร (Developing Concepts) มโนมติทาง
คณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนอยางมาก ที่ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนเขาใจเสียกอน เพราะหากผูเรียนไม
เขาใจมโนมติทางคณิตศาสตรเร่ืองนั้นๆ กอนแลว ผูสอนจะไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจขั้นตอน
ตอไปของการสอนไดอยางแทจริง 
 2. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร (Developing and Practicing Skills) การพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร หมายถึง การทําใหผูเรียนเขาใจในวิธีการกระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจน
สัญลักษณ ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซ่ึงวิธีการ กระบวนการขั้นตอนหรือสัญลักษณ ที่
กลาวถึงนี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกับมโนมติเสมอ ผูสอนควรพยายามทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางแทจริง ไมใชการทองจําเอาเทานั้น 
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 3. การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา การเรียนคณิตศาสตร คือ การแกปญหา การ 
แกปญหาเปนกระบวนการ ผูเรียนจะตองพัฒนาเทคนิควิธีในการแกปญหาดวยตัวเอง บทบาทของ
ครูคือเปนผูชวยช้ีแนะแนวทางใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ครูควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถ สํารวจ คิดคน แกปญหาดวยตนเอง โดยคํานึงถึง
ส่ิงตอไปนี้ 
  3.1 การสรางบรรยากาศของความประสบความสําเร็จในการแกปญหา เพื่อไมให 
นักเรียนลมเหลวในการแกปญหาตั้งแตตนในการเรียน ครูควรเลือกปญหางายๆ ใหนักเรียน
แกปญหากอน และเมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จในครั้งแรกแลวจะเกิดมีกําลังใจและตัง้ใจมากขึน้
ในการแกปญหาที่ยากและซับซอนตอไป 
  3.2 สนับสนุนใหนักเรียนแกปญหา ทักษะการแกปญหา จะตองฝกฝนดวยตนเอง
บอยๆ และสม่ําเสมอ ครูจะตองหาปญหาหรือสรางปญหาที่นาสนใจใหแกนักเรียน เพราะปญหาที่
นาสนใจนั้น คือ ส่ิงที่จะกระตุนใหนักเรียนสนใจ และเกิดความอยากแกปญหานั้นๆ การสราง
ปญหาที่นาสนใจนั้น ครูอาจดัดแปลงมาจากโจทยในแบบเรียนโดยเปลี่ยนชื่อในแบบเรียนเปนชื่อ
ของการตูนที่เด็กๆ ช่ืนชอบ หรืออาจใสช่ือนักเรียนในสถานการณปญหาก็ได 
  3.3 ใหนักเรียนมีโอกาสสรางปญหาดวยตนเอง การใหโอกาสนักเรียนสรางปญหา
ดวยตนเอง จะชวยทําใหนักเรียนเขาใจปญหาไดดีขึ้น และจะสามารถแกปญหาไดดี ทั้งนี้เพราะการ
ที่นักเรียนสามารถสรางปญหาไดเอง เขาตองรูโครงสรางของปญหาเปนอยางดีวาประกอบดวย
สวนประกอบที่จําเปนอะไรบาง นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด และสัมพันธความรูและ
ทักษะทางคณิตศาสตรกับปญหาในชีวิตประจําวันของเขา ในการใหนักเรียนสรางปญหาดวยตนเอง 
อาจทําไดโดยครูกําหนดจํานวนใหแลวใหนักเรียนสรางสถานการณจากจํานวนนั้น  
  3.4 สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมยอยหรือเปนคูในการแกปญหา เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนชวยกันคิด อภิปราย สํารวจคิดคน วิธีการแกปญหาเปนกลุมยอย จะชวยใหพัฒนา
หรือกระตุนใหนักเรียนแสดงออกเพิ่มมากขึ้น และเปนการสรางบรรยากาศเชิงสรางสรรคในการ
แกปญหาอีกดวย 
 สุลัดดา ลอยฟา (2535) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไววาการสอนคณิตศาสตร
จะประสบผลสําเร็จได ครูตองชวยพัฒนาเด็กในดานตอไปนี้ 
 1. ความรู ความเขาใจในมโนมติทางคณิตศาสตร (Conceptual) 
 2. วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน และสัญลักษณ (Procedural) 
 3. เชื่อมโยง ความเขาใจในมโนมติ กับวิธีการ กระบวนการ และสัญลักษณ 
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 การเชื่อมโยงระหวางมโนมติกับวิธีการ จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท
หรือความเขาใจแบบ Relation Understanding ซ่ึงหากครูสามารถพัฒนาใหเด็กเกิด Relation 
Understanding จะทําใหเด็กจําส่ิงที่เรียนไดงาย และมีความคงทนในการเรียนรู และนําไปสูการเรยีน
หรือความคิดใหมดวยตนเอง ตลอดจนสามารถชวยในการเรียนมโนมติ และวิธีการใหมๆ ไดงาย
ยิ่งขึ้น การสอนเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิด Relation Understanding อาจทําไดโดย 
 1. ครูควรใชส่ือประกอบการเรียนการสอนใหมาก เพราะเด็กในระดับประถมยังอยู
ในขั้นเขาใจในสิ่งที่เปนรูปธรรม (Concrete Operational Stage) แตคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เปน
นามธรรม จึงเปนการยากที่จะเขาใจได และส่ือก็เปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยทําใหเด็กเขาใจคณิตศาสตรได 
ส่ือที่ครูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนควรหลากหลาย แปลกใหม ไมซํ้าซาก 
 2. สงเสริมใหเด็กฝกคิดยอนกลับไปมา (Reflection Thought) การที่เด็กสามารถคิด
ยอนกลับไปมาไดนั้น แสดงใหเห็นวาเด็กมีความเขาใจอยางถองแท ทั้งในดานมโนมติและวิธีการ 
ตลอดจนขั้นตอนในการแกปญหา ตัวอยางในการคิดยอนกลับไปกลับมา 
  7  มากกวา  6  อยู  1 
  1  นอยกวา  7  อยู  6 
  6  นอยกวา  7  อยู  1 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่จะสามารถชวยพัฒนา Relation Understanding ไดอีก เชน 
  - สงเสริมบรรยากาศการแกปญหา 
  - สงเสริมใหเด็กตรวจสอบคําตอบดวยตนเอง 
  - สงเสริมใหเด็กอธิบายส่ิงที่เขาใจดวยภาษาของเด็กเอง 
  - สงเสริมการใชสัญลักษณในการเรียนการสอน ซ่ึงครูตองสอนใหเด็กเขาใจมโน
มติกอนจึงใชสัญลักษณ มิเชนนั้น หากครูใชสัญลักษณกอนที่เด็กจะเขาใจมโนมติ จะทําใหเด็กเกิด
การจําแบบนกแกวนกขุนทอง  
 

สรุป หลักการสอนคณิตศาสตร (สุลัดดา  ลอยฟา   2549) 
   
  มโนมติทาง  ทักษะทางคณิตศาสตร  การนําไปใช 
  คณิตศาสตร 
  
แผนภาพที่   2   หลักการสอนคณิตศาสตร  
ที่มา : หลักการสอนคณิตศาสตร [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2549. เขาถึงไดจาก  
http : // www.rmu.ac.th 
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 วัลลภา (2535) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาไวดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา เนนการพัฒนานักเรียนให
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคณิตศาสตรเบื้องตน เพื่อใหสามารถนําเอาไปใชใน
ชีวิตประจําวันได รวมทั้งเปนความรูพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงตอไป นอกจากนี้ยังเนนใหนักเรียนมี
ทักษะในการแกปญหา การสังเกต การรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจน
ปลูกฝงและสงเสริมเจตคติ (Attitude) ที่ดีตอคณิตศาสตร 
 เพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนการสอนดังกลาว กระบวนการเรียนการสอน
คณิตศาสตร จึงควรประกอบดวยการพัฒนา 3 สวนดวยกันคือ การพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร
การพัฒนาทักษะของมโนมติ เพื่อใหเกิดความชํานาญและเปนอัตโนมัติ และการพัฒนา
ความสามารถในการนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน  ดังแผนภาพที่ 3 
 
  มโนมติ   ทักษะ   การนําไปใช 
 
แผนภาพที่ 3    การพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
ที่มา : หลักการสอนคณิตศาสตร [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2549. เขาถึงไดจาก  
http : // www.rmu.ac.th 
 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จึงควรเนนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งสาม
สวนดังกลาว 
 
ทฤษฎีการเรียนรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
 สําหรับทฤษฎีการเรียนรูที่ เปนประโยชนตอการเ รียนการสอนคณิตศาสตร               
ผูวิจัยขอนําเสนอดังนี้ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) ของเพียเจต(Piaget) 
หลักการเรียนรูตามแนวคิดของเพียเจต คือ 
 1)  เด็กนักเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
 2)  การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล ตัวผูเรียนเองเทานั้นที่ทราบวาตัวเองเกิดการ
เรียนรู 
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 3)  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระดับ คือ 
     ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว(sensori-motor stage)(แรกเกิด - 2ป) 
     ขั้นที่ 2 ขั้นกอนปฏิบัติการ (preoperational stage) (2 - 7 ป) 
     ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม (concrete operational stage) (7-11 ป หรือ 12 ป) 
    ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติการนามธรรม (formal operational stage) (11 ป หรือ 12 ป      
ขึ้นไป) 
 สิ่งที่ควรคํานึงในการนําแนวคิดของเพียเจตมาใช  
 1)  ภาษาและความคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ เปนหนาที่ของครูที่จะตองคิดถึง
เร่ืองนี้และพยายามสังเกตอยางใกลชิด เพื่อที่จะไดทราบถึงลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก   
 2)  เด็กพยายามที่จะทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองเพื่อที่จะเรียน ฉะนั้นโดยเฉพาะกับเด็ก  
เล็ก ๆ วิธีที่ดีที่สุดคือเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยตนเอง เด็กจะเกิดการ
เรียนรูและเกิดความเขาใจอยางแทจริง การที่เด็กเปนเพียงผูรับในการเรียนเกี่ยวกับ facts หรือ 
concepts นั้น ถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งของความเขาใจอยางแทจริง  
 3)  เด็กจะมีความสนใจ และจะเรียนรูไดดีในเมื่อส่ิงที่จะเรียนนั้นมี ความยากงาย ปาน
กลาง พอท่ีจะเกิดการสมาน (assimilate) เขาไปตามประสบการณที่แตละคนมีอยู และมีความแปลก
ใหมพอที่จะกระตุนใหเกิดความสนใจ ฉะนั้นในการสอนสิ่งใด กับเด็ก ครูจะตองคํานึงถึง
ความคุนเคยซึ่งเด็กมีตอส่ิงนั้น และขณะเดียวกันก็คํานึงถึง ความแปลกใหม ซ่ึงจะเปนสิ่งกระตุนให
เกิดความสนใจ ทั้งความแปลกใหมจะกอใหเกิด การเรียนรูในการสอน ครูจะพบวาเด็กแตละคนมี
ความแตกตางกันในแงของประสบการณ แมวาจะมีอายุเทากัน ฉะนั้นสิ่งที่ครูคิดวาแปลกใหม
สําหรับเด็กคนหนึ่งอาจจะไมเปน ส่ิงแปลกใหมสําหรับอีกคนหนึ่ง นั่นแสดงใหเห็นวาตามความคิด
ของเพียเจตแลว การสอนเปนกลุมเปนสิ่งที่แทบจะเปนไปไมได ฉะนั้นเด็กควรไดเรียน ไดทํางาน
ตามความสนใจของแตละคน มีอิสระที่จะเลือก ในที่สุดก็จะเปนผูนําตนเอง 
 4) ความคิดของเด็กจะมีพัฒนาการเปนไปตามลําดับขั้นตาง ๆ ซ่ึงแตละขั้นจะแสดง
ใหทราบวา เด็กสามารถทําอะไรไดบาง หรือไมสามารถทําอะไรไดบาง ซ่ึงครูจะตองตระหนักถึงสิ่ง
ที่เด็กทําไดและไมได เด็กจะตองไมถูกบังคับใหเรียนในเมื่อยังไมพรอม แตครูจะชวยจัดสิ่งแวดลอม
ให และครูจะตองอนุญาตใหเด็กคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง ครูจะตองเปนผูที่ไวตอการรับรู
ส่ิงบกพรองและสิ่งเดนในตัวเด็ก และรูจักวิธีที่จะตองชวยเหลือ  
 5) ในโรงเรียนเด็กควรไดรับการสงเสริมใหพูด ไดแสดงความคิดเห็น ไดโตแยง ส่ิง
เหลานี้เปนสังคมปฏิสัมพันธ (social interaction) ซ่ึงจะชวยเสริมสรางใหเด็กมีสติปญญางอกงามขึ้น 
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จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร  
 กระบวนการที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีหลายกระบวนการดวยกันแต
ที่เหมาะสมกับสาระกลุมคณิตศาสตรมีดังนี้ 
 - ใหนักเรียนมีความพรอมกอนที่จะสอน 
 - สอนจากสิ่งที่นักเรียนมีประสบการณ หรือไดพบเห็นอยูเสมอ ไดคิด ไดทํา ทําใหเด็ก
เขาใจ และไดเร็วขึ้น 
 - สอนใหนักเรียนเขาใจ และมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนยอย และ
สวนยอย กับสวนใหญ เชน 4+5 = 5+4 หรือ 18 = 10+8 
 - สอนจากงายไปหายาก 
 - ใหนักเรียนไดฝกหัดทําซํ้า ๆ จนกวาจะคลอง และมีการทบทวนอยูเสมอ  
 - ตองใหเรียนรูจากรูปธรรมไปหานามธรรม  
 - ใหกําลังใจ  
 - คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 - จัดกิจกรรมการสอนที่มีการยืดหยุนได ใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมได
ตามความพอใจ และมีความสนุกสนาน 
 - การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน 
 - ฝกใหนักเรียนรูจักตรวจสอบคําตอบตนเอง 
 ดีนส  (Deans : 2006)  เปนนักคณิตศาสตรผูมีช่ือเสียงเปนที่รูจักในประเทศออสเตรเลีย 
อังกฤษ แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา ดีนสมีความสนใจในทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต และได
เสนอแนวคิดวา การสอนคณิตศาสตรควรเนนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นใหมากที่สุด     
ยิ่งกิจกรรมเพิ่มขึ้นเทาใดประสบการณทางคณิตศาสตรก็เพิ่มมากขึ้นเทานั้น  
 ดีนส เห็นวาส่ิงที่มีอิทธิพลตอการสอนคณิตศาสตรมีหลายองคประกอบดังนี้ 
 1)  ลําดับขั้นการสอน เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสอน 
 2)  การแสดงความคิด ตองใชหลายวิธีและหลาย ๆ รูปแบบเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอด 
 3)  การทําใหเกิดความคิดได จะตองอยูในรูปตอไปนี้ตามลําดับ   สรุปไดดังแผนภาพ
ที่ 4 
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Concrete 
 

Semi – Concrete 
 

Abstract 
แผนภาพที่ 4  ลําดับของการเกิดความคดิ 
ที่มา : หลักการสอนคณิตศาสตร [ออนไลน] . เขาถึงเมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2549. เขาถึงไดจาก  
http : // www.rmu.ac.th 
 
 4)  ความพรอมทางวุฒิภาวะ สุขภาพ ประสบการณเดิม ความสนใจ ความถนัด เวลา 
เหตุการณ สถานที่ บรรยากาศ และสมาธิ 
 5)  การไดมีโอกาสฝกฝนบอย ๆ 
 6)  การเสริมแรงที่เหมาะสมและเพียงพอ ไมวาจะเปนทางวาจาหรือทาทาง 
 7)  การรูจักใชวิธีการและสื่อการเรียนใหเหมาะสมและคุมคา 
 กานเย  (Gagne : 2006) ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะเพื่อเกิดการคนพบ 
(guided discovery)  ซ่ึง บูรเนอร (Bruner) นั้นเนนกระบวนการ (process) แต กานเย มีความคิดเห็น
ตรงกันขาม คือ มุงเนนผล ของพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กานเย สนใจวาผูเรียนไดเรียนอะไร 
การเรียนการสอนจะตองกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม วาจะใหเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงคอะไรบาง กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ กานเย จะเริ่มจากการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหพื้นความรูเดิมของเด็ก การจัดลําดับขั้นของการเรียนโดย
การชี้แนะของครู การจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดหรือวิธี (style) การเรียนรูของผูเรียนและ
การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียน 
 กานเย ไดนําเอาแนวคิดของกลุมนักจิตวิทยาอ่ืนมาพิจารณารวมกันแลวอธิบายการ
เรียนรูเปน 8 ลําดับขั้น 
 ขั้นที่ 1  เปนการเรียนรูระดับต่ําสุด ผูเรียนมีการสนองตอส่ิงเราโดยไมสามารถบังคับ
ได 
 ขั้นที่ 2  เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับ การตอบสนอง 
แตกตางจากการเรียนรูขั้นที่ 1 คือผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได เปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นอยางตั้งใจและรูตัว อันเนื่องจากเสริมแรงและการทําซํ้า  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36

 ขั้นที่ 3  เปนการเรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและ การตอบสนองเกิด
ติดตอกันเปนลูกโซ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําหรือ การเคลื่อนไหว  
 ขั้นที่ 4  เปนการเรียนรูทํานองเดียวกับขั้นที่ 3 แตกตางกันที่ขั้นที่ 4 นั้นจะเปนเรื่อง
เฉพาะที่เกี่ยวกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน  
 ขั้นที่ 5  เปนการเรียนรูที่เด็กสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งของประเภท
เดียวกัน  
 ขั้นที่ 6  เปนการเรียนรูที่เด็กสามารถสรุปความเหมือนของสิ่งตาง ๆ ได  
 ขั้นที่ 7  เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแต 2 ความคิดรวบ
ยอดเขาดวยกัน จนสามารถตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นได  
 ขั้นที่ 8  เปนการเรียนรูที่สามารถนํากฎเกณฑตาง ๆ ไปใชแกปญหาได 
 กานเย ไดสรุปวาการเรียนรูขั้นสูงตองอาศัยความรูในขั้นต่ําตอเนื่องกันเปนลําดับ 
ความคิดของกานเยสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดดังนี้ 
 1) ตองจัดลําดับเนื้อหาของเรื่องที่จะสอนโดยเริ่มจากเนื้อหายอย แลวจึงพัฒนาให
สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น  
 2)   ตองใหเด็กเกิดการเรียนรูตามลําดับขึ้นทีละนอย และถาเด็กเรียนเรื่องใดไมไดก็
ตองวินิจฉัยยอนกลับวาเด็กขาดการเรียนรูในขั้นใด จะเห็นวาแนวคิดของกานเยจะชวยในการวาง
แผนการสอนไดเปนอยางดี  
 กานเย เชื่อวาเด็กจะเรียนความคิดรวบยอดใหมไดเมื่อเด็กไดเรียนความคิดรวบยอดยอย 
ซ่ึงเปนพื้นฐานของความคิดรวบยอดใหมนั้นเสียกอน ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนอยางมี
ระบบ จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง และแนวคิดของ กานเย จึงเปนแบบฉบับของการเรียนการสอน
ระบบโปรแกรม นอกจากนี้ กานเย เชื่อวา ส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนเก็บรักษาความรู (retention) ไวได
นานมีอยู 3 ประการ คือ 
 1)  กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความฝงใจ 
 2)  การเขาใจอยางชัดเจน 
 3)  การจําแนกความรูเดิมและความรูใหม 
 บลูม (Bloom : 2006) เสนอทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียน ซ่ึงเปนทฤษฎีที่มีขอตกลง
เบื้องตน 2 ประการ ประการแรกคือ พื้นเพของผูเรียน (history) เปนหัวใจการเรียนในโรงเรียน ถา
แตละคนเขาเรียนในชั้นเรียนที่มีพื้นเพคลายกันแลวก็จะมีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันมาก ประการที่ 2 
คือ คุณลักษณะของแตละคน (ความรูที่จําเปนกอนเรียน แรงจูงใจใน การเรียน) และคุณภาพของ
การสอน ซ่ึงเปนสิ่งที่สามารถปรับปรุงได เพื่อใหแตละคนและทั้งกลุมมีระดับการเรียนรูที่สูงขึ้น  
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 ตามรูปแบบของทฤษฎีนี้ ความสามารถหรือคุณสมบัติดานพุทธิพิสัย (cognitive) 
คุณลักษณะดานจิตพิสัย (affective) และคุณภาพของการสอนจะเปนตัวกําหนด ผลการเรียน ซ่ึงผล
การเรียน ไดแก ระดับและประเภทของผลสัมฤทธิ์ อัตราการเรียนรูและคุณลักษณะดานจิตพิสัย 
คุณภาพของการสอนประกอบดวยองค 4 ประการ ไดแก การชี้แนะ (cues) หมายถึง การบอก
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนและงานที่จะตองทํา ใหนักเรียนทราบอยางชัดเจน การมีสวนรวม 
(participation) หมายถึง การรวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง (reinforcement) 
หมายถึง การชมเชย ตําหนิ กลาวขอสนับสนุนใหเหมาะสมกับผูเรียน การใหขอมูลสะทอนกลบัและ
แกไขขอบกพรอง (feedback and correctives) ซ่ึงการใหขอมูลสะทอนกลับ หมายถึง การวินิจฉัย
และชี้แจงใหนักเรียนทราบวานักเรียนแตละคนบรรลุการเรียนรูในจุดประสงคขอใดบาง และยังขาด
ในจุดประสงคใด สวนการแกไข เปนกระบวนการและกิจกรรมที่ใชเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน โดยยึดขอมูลสะทอนกลับนั้น 
 การนําทฤษฎีของ บลูม ไปใชนั้นมีแนวคิดดังนี้ 
 1)  แยกวิชาเปนหนวยเล็ก ๆ แตละหนวยใชเวลา 2 สัปดาห 
 2)  ระบุจุดมุงหมายของการสอนแตละหนวยใหชัดเจน 
 3)  ทําการสอนแตละหนวยโดยการสอนเปนกลุมตามปกติ 
 4) ทําการทดสอบวินิจฉัยความกาวหนา (formative test) ในตอนทายของแตละหนวย
ยอย เพื่อพิจารณาวามีความรอบรูในหนวยนั้น ๆ แลวหรือยัง ถายังจะมีจุดใดที่จะตองซอมเสริม
เพื่อใหรอบรู 
 5)  ใชวิธีการเฉพาะเพื่อซอมเสริมแกไขขอบกพรอง เชน ติดตอกันเองในกลุมยอย ให
อานเฉพาะบางหนา ใชบทเรียนสําเร็จรูป ใชโสตทัศนวัสดุชวย แลวแต ความเหมาะสมและหลังจาก
เรียนตามวิธีการดังกลาวจนจบครบทุกอยางแลวก็ทดสอบครั้งสุดทาย (ใชแบบทดสอบชนิด 
summative test) เพื่อใหเกรดวิชานั้นผูที่ทําไดในระดับการรอบรูที่กําหนดไวหรือสูงกวาจะได   
เกรด A  
 กูลฟอรด (Guilford : 1967) ไดเสนอทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาขึ้นโดยกลาววา 
ความสามารถแตละอยางของบุคคลเปนความสามารถเฉพาะ (specific abilities) ซ่ึงความสามารถ
ตามทฤษฎีของเขามี 150 ชนิด ซ่ึงเปนผลมาจากปฏิสัมพันธของ 3 มิติ คือ กระบวนการคิด 
(operation) เนื้อหา (content) และผลการคิด (products)  
 โครงสรางทางสติปญญาประกอบไปดวยความรู ความเขาใจ ความจํา ความคิดอเนกนัย 
ความคิดเอกนัย และการประเมินผล ทุกอยางเปนสวนประกอบสําคัญของการแกปญหา และขอมูล
ตาง ๆ นั้น คนเราจะเรียนรูไดจากรูปภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย หรือพฤติกรรม ส่ิงตาง ๆ จะเก็บ
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ไวในความจําและจะนําออกมาใชเมื่อมีการแกปญหา ดังนั้นการแกปญหาจึงเปนการทํางานรวมกัน
ของความสามารถทางสมองทุกดาน คือ 
 1)  การแกปญหาเปนการทํางานรวมกันของความจํา (memory) การรู การเขาใจ 
(cognition) และผลการคิด (products) เพื่อทําความเขาใจโครงสรางของปญหาและสภาพที่กอใหเกิด
ปญหาขึ้น อาจมีการปรับส่ิงที่รับรูใหเขากับความรูเดิมในความจํา, ความสามารถในการประเมินผล 
ทําหนาที่กล่ันกรองเพื่อแยกสิ่งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปญหาจากกัน 
 2)  การรับรูปญหาและขอมูลในตัวปญหา อาจจะมีหลาย ๆ ครั้ง โดยมีกระบวนการ
เปนแบบเดิม 
 3)  ทางออกของปญหาอาจเปนการสิ้นสุดกระบวนการแกปญหาหนึ่ง ๆ เชน เมื่อมี
ทางออกที่ 1 แตไมถูกตองเหมาะสม จึงเกิดการคิดจนพบทางออกที่ 2 หากยังไมดีจะเกิดการคิด
ทบทวนใหม จนไดทางออกที่ 3 ซ่ึงเปนวิธีการแกปญหาที่นาพอใจ 
 4)  ลักษณะสําคัญของกระบวนการแกปญหา คือมีการวนของกระบวนการ โดยเริ่ม
จากการรูและเขาใจไปยังความจําไปสูการประเมินกลับมาที่การรูใหม การวนอาจจะมีหลาย ๆ ครั้ง
และอาจกวางขวางมาก และการวนเวียนจะยืดหยุนตามลําดับของเหตุการณ (บังอร เสรีรัตน, 2539) 
 ดังนั้น การแกปญหาตามแนวทฤษฎีของ กูลฟอรด จะมี 5 ขั้น คือ  
 ขั้นที่ 1  นําตัวปอนจากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกเขามา  
 ขั้นที่ 2  กล่ันกรองขอมูล โดยการกระตุน ตั้งใจ และกําหนดทิศทาง  
 ขั้นที่ 3  เกิดความรูสึกวาเกิดปญหา และจัดโครงสรางของปญหา  
 ขั้นที่   4  ผลผลิต   คือคําตอบที่จะนํามาแกปญหา  
 ในการนําขอมูลจาก 4 ขั้นตอนมาใช จะตองมีการประเมินโดยนําเอาความรูสึกที่เก็บไว
ในสวนความจําของสมองมาใชประกอบดวย แลวประเมินผลที่ออกมาในทุกขั้นตอน  
 ขั้นที่ 5  การประเมินผลคําตอบสุดทาย เมื่อไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด ก็ทําการ
แกปญหานั้นใหหมดไป แตถาทางเลือกนั้นไมสามารถใชไดก็จะเริ่มกระบวนการในขั้นที่ 1    ตอไป
ใหม (พวงเพ็ญ   ชุณหปราณ, 2533) 
 นักจิตวิทยากลุมนี้มีแนวคิดวา คนเราจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ ในลักษณะเปนสวนรวม
กอน หลังจากนั้นจึงจะแยกเปนสวนยอย หมายถึงวา การเรียนรูเกิดจากการจัดประสบการณที่อยูกัน
อยางกระจัดกระจายใหมารวมกันเสียกอน แลวพิจารณาเปนสวนยอย  
 ในดานการแกปญหา นักจิตวิทยา กลุมเกสตอลท มีแนวคิดวาเมื่อบุคคลเผชิญกับ
สถานการณปญหา ภาวะของความรู (cognition) ก็จะอยูในลักษณะที่ไมสมดุล และความไมสมดุล
จะคงอยูจนกวาจะสามารถแกปญหาได ดังนั้นภาวะของความไมสมดุลของความรูนี้จะเปนแรงจูงใจ
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ใหเกิดพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดภาวะสมดุลของความรู นักจิตวิทยากลุมนี้ถือวาการเรียนรูเปน
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับความรู (cognition phenomenon) การเรียนรูเปนเรื่องของการจัดระเบียบ 
หมวดหมู รูปรางของปรากฏการณใหเปนโครงสรางแหงความรู เมื่อคนเราพบกับปญหาและรับรู
รูปรางปญหาทั้งหมด แลวจัดรูปแบบ (pattern) ส่ิงที่รับรูนั้นใหม ในขณะที่กําลังหาชองทาง
แกปญหานั้น หากสามารถมองเห็นปญหาในรูปแบบใหมได ก็แสดงวาสามารถคนพบหรือเขาใจ
ชองทางที่จะแกปญหานั้น ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไตรตรองแลว และเกิดขึ้นอยางทันทีทันใด ซ่ึง
เรียกวาการหยั่งเห็น (insight) หมายถึง ความเขาใจสาระสําคัญขององคประกอบในปญหานั้นวามี
ความสัมพันธกันอยางไร และควรแกตรงจุดใดกอนหลัง 
 
การเรียนรูตามแนวคิดของกลุมเกสตอลท (Gestalt)  มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1.   การรับรู (perception) หมายถึง การแปลความ ตีความสิ่งเราที่รับโดยอวัยวะสัมผัส
สวนใดสวนหนึ่ง หรือทั้ง 5 สวน ซ่ึงการแปลความจะอาศัยประสบการณเดิมที่มีปญหา การรับรู
อาจจะเกิดขึ้นจากการมีประสบการณเดิมตางกัน หากตองการใหเกิดการรับรูในสิ่งเดียวกัน ตอง
กําหนดองคประกอบขึ้น 2 สวนคือ  
  สวนที่ 1 ภาพหรือส่ิงที่ตองการใหสนใจ (figure) เปนสิ่งที่ตองการใหเรียนรู  ซ่ึง
เปนสวนที่เดน เปนจุดศูนยกลางของสิ่งที่เราความสนใจ  
  สวนที่ 2 สวนประกอบ (ground) เปนสิ่งแวดลอมและประกอบอยูในการเรียนรู  
 2.   การหยั่งเห็น (insight) หมายถึง การแกปญหาโดยทันทีทันใด มองเห็นแนวทาง
แกปญหาไดตลอด ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดแกปญหา การหยั่งเห็นขึ้นอยูกับประสบการณเดิม ผูที่หยั่งเห็น
ไดดีมักจะเกิดจากการที่ผูนั้นมีประสบการณเดิมใกลเคียงกับปญหานั้น ๆ มากอน มีปจจัยหลายอยาง
ที่มีอิทธิพลตอการหยั่งเห็น ไดแก  
  1)  การหยั่งเห็นจะขึ้นอยูกับการจัดสภาพที่เปนปญหา ประสบการณเดิมแมจะมี
ความหมายตอการเรียนรู แตการหยั่งเห็นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนสามารถจัดสัดสวนของ
ประสบการณใหเปนระเบียบ และสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
  2)  เมื่อแกปญหาไดครั้งหนึ่ง คราวตอไปเมื่อเกิดปญหาขึ้นอีก ผูเรียนก็จะสามารถ
นําวิธีการนั้นมาใชในทันทีโดยไมตองเสียเวลาคิดพิจารณาใหม  
 3.  เมื่อคนพบลูทางในการแกปญหาครั้งกอนแลว ก็อาจนํามาดัดแปลงใชกับ
สถานการณใหม และรูจักการมองปญหานั้นเปนสวน เปนตอน เรียนรูความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
ได (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2522 ; สุรางค โควตระกูล 2533 และวิณี ชิดเชิดวงศ  2537) 
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 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  (constructivist theory) หรือคอนสตรัคติวิสซึม 
(constructivism)   เปนทฤษฎีการรูดวยการกระทําของตนเอง (theory of active knowing) ซ่ึงมี
แนวคิดหลักวา บุคคลเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยวิธีการที่ตาง ๆ กันโดยอาศัย
ประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู และแรงจูงใจภายในเปนพื้นฐานมากกวา โดยอาศัย
แตเพียงการรับรูขอมูลจากสิ่งแวดลอมหรือรับการสอนจากภายนอกเทานั้น (Driver and Bell, 1986 ; 
Kamii, 1991 ; Noddings, 1990 ; Von Glasersfeld, 1991 ; Henderson, 1992) และความขัดแยงทาง
ปญญา (cognitive conflict) ที่เกิดจากการที่บุคลเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหาซึ่งไมสามารถแก
หรืออธิบายไดดวยโครงสรางทางปญญาที่มีอยู หรือจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจะเปนแรงจูงใจ
ใหเกิดการไตรตรอง (reflection) ซ่ึงนําไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive 
restructuring) ที่สามารถคลี่คลายสถานการณที่เปนปญหาหรือขจัดความขัดแยงทางปญญาได และ
ใชเปนเครื่องมือสําหรับการแกปญหา   หรืออธิบายสถานการณเฉพาะอื่น ๆ ที่อยูในกรอบของ
โครงสรางนั้นได และเปนพื้นฐานสําหรับการสรางโครงสรางใหมตอไป (Piaget 1965 ; Underhill 
1991 ; Cobb, Wood and Yackel 1991 ; Balacheff, 1991 ; Confrey, 1991) 
 จากการวิเคราะหการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามทรรศนะของ คอนสตรัคติวิสต 
สรุปไดวาทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับประสบการณและกระบวนการของรายบุคคลในการไดมาซึ่ง
ความรูทางคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมไตรตรองเพื่อตรวจสอบความเปนไป
ไดของทางเลือกที่แตกตาง อันเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรในวิถีทางและใน
บริบทที่ผูเรียนสามารถถายโยงประสบการณสวนตัว ทั้งที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับคณิตศาสตร
โดยตรง มาทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรไดอยางลึกซึ้ง กระบวนการสรางความรู
ทางคณิตศาสตรในลักษณะนี้จะสนองความแตกตางระหวางบุคคล และอาจสงผลใหนักเรียน
สามารถหาความรูและถายโยงความรูตาง ๆ ไดอยางไมจํากัดสาขาวิชา 
 จากหลักการของนักจิตวิทยาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเรียนรูของผูเรียนหากจะ
เกิดผลดีนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ความพรอมของผูเรียน คือ ความรูเดิมของผูเรียน หรือพ้ืนฐานความรูของผูเรียน 
รวมไปถึงเจตคติที่ดีตอวิชานั้น ๆ ซ่ึงในที่นี้คือวิชาคณิตศาสตร 
 2. แรงจูงใจ  แรงเสริมทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงผูสอนควรเนนที่การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยในแตละกิจกรรมใหมีแรงจูงใจที่เหมาะสมดวย 
 3. การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแกผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองจัดใหเหมาะสมทั้งวัย ความ 
สามารถ และสติปญญาของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  (ทฤษฎีการเรียนรูที่
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร : 2549) 
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ลําดับขั้นการสอนคณิตศาสตรตามแนวการสอนของ สสวท.  
 ลําดับขั้นการสอนคณิตศาสตรตามแนวการสอนของ สสวท. จัดเปนลําดับขั้นดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ   2531) 
 1.  ขั้นทบทวนความรูเดิม เพื่อนําความรูเดิมที่ผูเรียนไดเรียนมากอนแลว มาเปน
พื้นฐานในการศึกษาหาความรูใหม เปนการเชื่อมโยงความรูเกาและความรูใหม 
 2.  ขั้นจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อนําเขาสูบทเรียน 
  2.1 ขั้นของจริง เปนขั้นที่พยายามนํารูปธรรมมาใชเพื่อใหนักเรียนสามารถสรุป
ไปสูนามธรรม 

2.2 ขั้นรูปภาพ ครูเปลี่ยนเครื่องชวยคิดจากของจริงมาเปนภาพ 
2.3 ขั้นสัญลักษณ หลังจากที่นักเรียนเรียนรูจากขั้นที่ใชของจริงหรือภาพประกอบ 

การสอนแลว ครูอธิบายโดยใชสัญลักษณ 
 3.   ขั้นสรุปไปสูวิธีลัด เพื่อความสะดวกในการนําไปใชคร้ังตอไป 
 4.  ขั้นฝกทักษะเมื่อนักเรียนเขาใจวิธีลัดแลว จึงใหนักเรียนฝกทักษะดวยการทํา
แบบฝกหัดจากแบบเรียนหรือจากบัตรงาน 
 5.   ขั้นนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และใชในวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ใหนักเรียนทํา
โจทยปญหาหรือทํากิจกรรมที่มีประสบในชีวิตประจําวัน 
      6.   ขั้นประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อวัดระดับความสามารถของนักเรียนในการ
ผานเกณฑที่กําหนด เพื่อการซอมเสริมกับนักเรียนที่ไมผานและเพื่อการสอนเนื้อหาใหมตอไป 
 จากหลักการที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวาหลักการสอนคณิตศาสตร ผูสอน
ตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1. ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  เชน  เพศ  วัย  ความรูความสามารถของ
แตละบุคคล   
 2. ความพรอมของผูเรียน  คือ  จะตองสอนเมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียนรู 
 3. สอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก หรือจากรูปธรรมไปหานามธรรม และสอนให
รูจักคิดยอนกลับไปมา 
 4. สอนตามกระบวนการ  คือ  สอนตามลําดับขั้น 
 5. ผูสอนตองสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร และ
กระบวนการแกปญหา  ไมใชเนนแตการทองจําเทานั้น  
 6. สงเสริมใหผูเรียนสรางปญหาดวยตนเอง  เพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจปญหาอยาง
ถองแท และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
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 7. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูเปนคูหรือกลุมยอย  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาหรือกระตุนใหนักเรียนแสดงออกเพิ่มมากขึ้น 
 
วิธีการสอนคณิตศาสตร 
 สําหรับวิธีการสอนคณิตศาสตรที่ประสบผลสําเร็จนั้นมีอยูมากมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานการณนั้น ๆ วา มีปญหาในการสอนคณิตศาสตรอยางไร  ซ่ึงผูสอนควรเลือกวิธีการสอนให
เหมาะสม ในที่นี้ ผูวิจัยขอนําเสนอวิธีการสอนคณิตศาสตรที่ประสบผลสําเร็จไวดังนี้ 
 1. วิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ขั้น  ในการนําวิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ขั้นมาใช
ในการสอนคณิตศาสตร สามารถดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้ 
  1.1 อานโจทยปญหาและแตงโจทยใหม ตัดคําที่ไมจําเปนออกเหลือไวแตคําที่
จําเปน 
  1.2 วิเคราะหโจทย 
   1.2.1 โจทยกําหนดอะไรใหบาง 
   1.2.2 โจทยตองการทราบอะไร 
  1.3 สรางความสัมพันธของขอกําหนดใหกับคําถามที่โจทยตองการทราบ 
  1.4 แปลงโจทยเปนประโยคสัญลักษณและดําเนินการคํานวณศึกษาคําตอบ 
  1.5 ตรวจสอบความถูกตอง แลวตอบคําถามที่โจทยตองการทราบ 
(วัชรา  เลาเรียนดี , อางถึงใน ประเชิญ   ชาวหนาไม   2542) 
 2. วิธีสอนแบบ Missouri  เปนวิธีสอนที่กูดและโกรวส  รองศาสตราจารยภาควิชา
คณิตศาสตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมิสซูร่ี (Missouri) แหงรัฐโคลัมเบีย คิดขึ้นใน 
ค.ศ.1977  โดยกูดและโกรวส ( Good and  Grouws : 1977) มีความสนใจใครหาวิธีการดําเนินการ
สอนคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนสําคัญ 
จากการวิจัยซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 3 ป กับโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐมิสซูร่ี (Missouri) จํานวน  
15 โรง  กูดและโกรวสพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนขึ้นตรงตอการใช
เวลาในการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู ดังนั้นกูดและโกรวสจึงไดคิดกระบวนการสอน
คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพขึ้น โดยไดนิยามการสอนที่มีประสิทธิภาพไว คือ เปนการสอนที่มี
ความหมาย อาศัยการเตรียมการอาศัยการฝกฝน และความสัมพันธเกี่ยวของสัมพันธกับการสอนที่มี
กากระตุนและเสริมแรงอยางสม่ําเสมอ 
  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชวิธีสอนแบบมิสซูร่ี (Missouri) 
แบงเปน 6 ขั้นตอนหลัก คือ 
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  1. การเริ่มบทเรียน การเริ่มบทเรียนจะประกอบดวยกิจกรรมการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมอุนเครื่อง (Warm – up  Activity) ซ่ึงอาจจะเปนการทบทวน
บทเรียนที่ผานมา และเราความสนใจและเตรียมความพรอมผูเรียน 
   1.2 การตรวจการบาน ครูอายใหนักเรียนตรวจการบานเองจากแผนใสที่ครู
ฉายไวให เมื่อนักเรียนมาถึงหองเรียน หรือครูตรวจเองเพื่อเช็คความถูกตอง และเฉลยอธิบาย
เพิ่มเติมขอที่ผิดกันหลายคน 
   1.3 การคิดเลขในใจ ซ่ึงหมายถึง การคิดคํานวณโดยไมอาศัยกระดาษ ดินสอ 
หรือเครื่องคิดเลข (ไมควรมากขอ) 
  2. การพัฒนาบทเรียน  ครูควรจัดกิจกรรมดังนี้ 
   2.1 การทบทวนสั้น ๆ และ / หรือ   การวัดระดับของทักษะที่สอนมาแลววา  
นักเรียนมีความรูที่จําเปนในการที่จะเรียนบทเรียนในวันนั้น ๆ มากนอยเพียงใด ถาบางคนยังไม
พรอม ครูตองทําใหพรอมดวยการถาม – ตอบ อธิบายเพิ่มเติมสาระสําคัญ 
   2.2 การสอนเนื้อหา หรือความคิดรวบยอด ซ่ึงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ทําใหเกิดความเขาใจ โดยใชการแสดงใหดูอยางสนุกสนานเราใจ ใหนักเรียนมีสวนรวม การอธิบาย
ของครูที่ชัดเจนจะชวยพัฒนาความเขาใจนักเรียน ไดแก 
    1) อุปกรณ / ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
    2) การใชตัวอยางที่เปนรูปธรรม 
    3) การเปรียบเทียบกับหลักการที่เคยเรียนมาแลว 
    4) การอภิปรายในชั้นเรียนโดยทุกคนมีสวนรวม 
   2.3 การวัดความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง อาจทําโดย 
    1) การถามคําถาม 
    2) แบบฝกหัดเพิ่มเติม หรืองานที่มอบหมาย 
   2.4 สอนซอม สอนเสริม หรือสอนซ้ําในสวนที่นักเรียนยังไมเขาใจแจมแจง 
โดยครูตองใชตัวอยาง และการอธิบายที่แตกตางจากที่เคยทํามาแลว (ถาเปนไปได) 
   2.5 การฝกฝนภายใตการควบคุมดูแลของครูทั้งนี้เพื่อแกไขสวนที่นักเรียนยัง
เขาใจผิด และเนนการฝกฝนใหรูและเขาใจจริง การฝกควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
    1) การฝกฝนหรือทําแบบฝกหัด ควรมีจํานวนขอไมมากนัก (ประมาณ 1 
– 2 ปญหา / ขอ  ในแตละครั้ง) 
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    2) เนนความรับผิดชอบของนักเรียนก็จะตองทํางานตามที่ได รับ
มอบหมาย 
    3) การฝกฝนตองมีความหมาย นั่นคือนักเรียนฝกจริง เกิดความรูความ
เขาใจ ครูควรอธิบายกระบวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ  
    4) ถานักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดอยางเขาใจดีแลว โดยตอบคําถาม
ที่ครูถามไดถูกตอง และทําแบบฝกหัดถูกตอง จึงใหฝกปฏิบัติรายบุคคลที่โตะเรียน 
  3. การฝกปฏิบัติรายบุคคลท่ีโตะเรียน  หมายถึง  งานที่นักเรียนฝกหัดเปน
รายบุคคลที่โตะ การฝกปฏิบัติรายบุคคลที่โตะเรียน ควรปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 รักษาความสม่ําเสมอทั้งเรื่องความสนใจและการมีสวนรวมของนักเรีย 
   3.2 บอกใหนักเรียนทราบตลอดเวลาวาการทําแบบฝกหัดเปนรายบุคคลที่โตะ
เรียนนี้ เปนความรับผิดชอบของนักเรียน 
   3.3 ตรวจสอบความถูกตองอยางสม่ําเสมอ และใหขอมูลยอนกลับ 
  4. การบาน  หมายถึง  งานที่ครูมอบหมายใหนักเรียนทํานอกหองเรียน การให
การบานมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   4.1 งานวิจัยหลายฉบับมีความเห็นตรงกันวา การใหการบานที่สม่ําเสมอ แต
ไมมากนั้นชวยใหนักเรียนเรียนรูและจดจําความคิดรวบยอด (Concept) ใหมและทักษะตาง ๆ ได
ดีกวาการใหการบานมาก ๆ และไมสม่ําเสมอ 
   4.2 ควรใหการบานเฉพาะวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี นักเรียนตองสงงานในวนั
ถัดไป 
   4.3 งานแตละช้ันที่มอบหมาย ควรใชเวลาทํานอกเวลาเรียน ประมาณ 15 – 20 
นาที หรือประมาร 8 – 10  ขอ ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน 
   4.4 การบานควรมุงฝกเรื่องที่เรียนไปวันนั้น ๆ และเรื่องเดิมที่เรียนไปแลวเมื่อ
วันกอน 1 – 2  ขอ เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนมาแลวในสัปดาหกอน 
   4.5 การบานของวัยกอน  วันสุดสัปดาหหรือวันศุกรควรมุงทบทวนความรูที่
เรียนมาทั้งหมดในสัปดาหนั้น ดังนั้นระยะเวลาการทํางานหรือทําการบานจะยาวขึ้นเปนประมาณ 
30 นาที 
   4.6 การบานทุกขอ ครูควรกําหนดคะแนนใหแนชัด เมื่อเพื่อนนักเรียนตรวจ
การบานจะไดใหไดถูกตองและเที่ยงธรรม เมื่อตรวจงานเสร็จแลวใหคืนกระดาษ หรือสมุดให
เจาของตรวจสอบผลการทํางานของตนเอง แลวจึงสงใหครูตรวจสอบและลงในสมุดบันทึก 
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  5. การสรุปบทเรียน  ครูควรใชเวลาอยางนอย 2 นาที ใน 50 นาที สรุปบทเรียน
ในแตละวัน ซ่ึงจะชวยย้ําความเขาใจของนักเรียนวานักเรียนไดเรียนเรื่องอะไรไปแลวในวันนั้น 
  6.  การทบทวนบทเรียน  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   6.1 การทบทวนบทเรียนประจําสัปดาห ควรทําทุกวันจันทร ใชเวลา  20  นาที 
ใน 50 นาที ทบทวนบทเรียนที่นักเรียนเรียนมาแลวในสัปดาหกอน การทบทวนควรทําดังนี้ 
    1. ทบทวนสวนที่นักเรียนสวนใหญเขาใจแลว  ซ่ึงสามารถทบทวนได
อยางรวดเร็ว 
    2. ทบทวนสวนที่เปนผล จากผลการทบทวนวันพฤหัสบดีที่ผานมาวา
นักเรียนยังตองการคําอธิบายเพิ่มเติม 
   6.2 การทบทวนประจําเดือนใหทบทวนทุก ๆ วันจันทรที่ส่ีของเดือน โดยใช
เวลาทั้งคาบ (50 นาที) หรือตามความเหมาะสม  ในการทลบทวนมีวัตถุประสงคของการทบทวน
เพอการทบทวนบทเรียน ที่ผานมาในเดือนกอนเพื่อกันลืม (วัชรา  เลาเรียนดี 2548 :160 – 162)  
 3.   กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง 
โจทยปญหาคณิตศาสตร ประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
  3.1 ขั้นนํา 
   3.1.1 ทบทวนความรูเดิม 
   3.1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู 
   3.1.3 เราความสนใจดวยเกมคณิตศาสตร 
  3.2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
   3.2.1 ครูนําเสนอโจทยปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้น ครูและนักเรียนรวมกัน 
แกโจทยปญหาตามแผนผัง KWDL  
     K = ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยบอกใหทราบ 
     W = ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยตองการทราบและ
วางแผนแกปญหา 
     D = ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินการแกปญหา 
     L = ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหา 
   3.2.2 นักเรียนฝกปฏิบัติกลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา โดยแบงนักเรียนเปน
กลุมและแกโจทยปญหาตามบัตรกิจกรรม KWDL 
  3.3 ขั้นฝกทักษะโดยอิสระ นักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น  
โดยเปนโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน และสถานการณอ่ืน ๆ  
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  3.4 ขั้นสรุปบทเรียนและวัดประเมินผล  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยประจําหนวย
การเรียน มีการสอนซอมเสริม ถานักเรียนยังไมเขาใจ 
(วัชรา  เลาเรียนดี . อางถึงใน นิรันดร  แสงกุหลาบ , 2547 : 87 – 77) 
 4.   การจับคูแกปญหาคณิตศาสตร  (Math  problem  solving  pairs)  เปนการจับคู
นักเรียนใหรวมกันฝกทักษะที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณจริง ซ่ึงปญหาคณิตศาสตรสวน
ใหญที่ฝกจะเปนปญหาจากการสอนในโรงเรียน ซ่ึงสมาชิกลุมจะชวยกันทําความเขาใจปญหา (ระบุ
ประเด็นที่รูและไมรู) อธิบายปญหาใหละเอียด เชน เขียนสมการ วาดภาพเสนอดวยกราฟ อภิปราย
และแนะนําวิธีการแกปญหา  ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบความถูกตอง การคิดคํานวณ
เชนเดียวกัน การเรียนแบบรวมมือกันจะตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนตรวจสอบความคิดและการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องรวมกัน มีการใหขอมูลยอนกลับแกกัน ดังตัวอยาง 
  4.1 จัดนักเรียนเขากลุมหรือจับคู และจัดกลุม 3 – 4  คน เมื่อนักเรียนคุนเคยกับการ
ทํางานรวมกัน หรือมีทักษะในการทํางานรวมกันแลว โดยเฉพาะควรใหมีนักเรียนที่เรียนดีที่สุด      
1 คน ในแตละกลุม หรือนักเรียนที่มีความสามารถในการอานดีที่สุด สมาชิกกลุมเขาใจเปาหมาย
ของกลุม รวมกันแกปญหา หาคําตอบจนทุกคนในกลุมสามารถอธิบายขั้นตอนการแกปญหานั้นได
ทุกคน 
  4.2 ใหสมาชิกลุมอานปญหาใหสมาชิกอื่น ๆ ฟง พิจารณาเรื่องที่รูและไมรู นิยาม
ปญหา ใชสมการ  แผนภูมิ  กราฟ หรือการจัดการหลังจากอภิปรายหาขอตกลงเกี่ยวกับปญหา  
สมาชิกแกปญหาคิดคํานวณหาคําตอบ อธิบายขั้นตอนใหกันฟง ตรวจสอบการคํานวณ  ครูอาจให
นักเรียนสับเปลี่ยนกันตรวจความถูกตอง ถาหากปญหายากเกินไปในแตละขั้นตอนการแกปญหา  
เชน  อาจจะใหนักเรียน A อธิบายวิธีการคํานวณขั้นแรก  ขณะที่นักเรียน  B จดบันทึกและอธิบาย
เหตุผล และเปลี่ยนใหนักเรียน B อธิบายวาจะคํานวณในขอ 2 อยางไร  ขณะที่นักเรียน A บนัทกึการ
คํานวณ อธิบายประกอบ  ทั้งคูปฏิบัติตามขั้นตอนซ้ําจนกวาจะแกปญหาทั้งหมดเสร็จสิ้น  ใหทั้งคู
เขียนคําตอบโดยระบุวาตนเองเห็นดวยกับการแกปญหา และสามารถอธิบายไดวาไดมาอยางไร 
  4.3 ทายสุดใหกลุมอภิปรายวา แตละกลุมปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร  
ระบุการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสําเร็จ  วางแผนการปฏิบัติเมื่อพัฒนากระบวนการแกปญหา   
ขอบคุณกันและกันที่ใหความชวยเหลือ ช่ืนชมกับความสําเร็จ (วัชรา  เลาเรียนดี 2548  : 107 – 108)  
 5. การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization : TAI)  คือ วิธีการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือ
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ทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายใน
กลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม 
   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. จัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน  
  2. ทดสอบจัดระดับ (Placement Test) ตามคะแนนที่ได  
  3. นักเรียนศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน ทํากิจกรรมจากสื่อท่ีไดรับ เสร็จแลวสง
ใหเพื่อนในกลุมตรวจ โดยมีขอแนะนําดังนี้  
   3.1 ตอบถูกหมดทุกขอ ใหเรียนตอ  
   3.2 ตอบผิดบางใหซักถามเพื่อนในกลุมเพื่อชวยเหลือกอนที่จะถามครู  
  4. เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะในสื่อที่ไดเรียนจบแลว  
   4.1 ทดสอบยอยฉบับ A เปนรายบุคคล สงใหเพื่อนในกลุมตรวจ ถาได
คะแนน 75% ขึ้นไป ถือวาผาน 
   4.2 ถาไดคะแนนไมถึง 75% ใหไปเรียนจากสื่อที่ศึกษาไปแลวอีกครั้งแลว
ทดสอบฉบับ B เปนรายบุคคล  
  5. ทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบประจําหนวย (Unit Test)  ถาไมผาน 75% 
ผูสอนจะพิจารณาแกไขปญหาอีกครั้ง  
  6. ครูคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม แลวจัดอันดับดังนี้  
   6.1 กลุมที่ผานเกณฑสูง ไดเปน Super Team (ยอดเยี่ยม)  
   6.2 กลุมที่ผานเกณฑปานกลาง ไดเปน Great Team (ดีมาก)  
   6.3 กลุมที่ผานเกณฑต่ํา ไดเปน Good Team (ดี) 
 6. กระบวนการแกปญหาของโพลยา โพลยา (Polya 1957 : 16 - 17) ไดเสนอขั้นตอน
ของการแกปญหาไว 4 ขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) พิจารณาวาอะไรคือ
ขอมูล อะไรคือส่ิงไมรู อะไรคือเงื่อนไขของปญหา ปญหาตองการใหหาอะไร คําตอบของปญหาอยู
ในรูปแบบใด แลวยังตองพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ใหวาเพียงพอจะแกปญหาหรือไม มากเกินความ
จําเปนหรือขัดแยงกันเองหรือไม 
  ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะ
ตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด แกอยางไร ตองพิจารณาความสัมพันธตาง ๆ ที่มีในปญหา 
คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่รูกับที่ไมรู ถาหาความเชื่อมโยงไมได ก็อาศัยหลักการวางแผน
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ในการแกปญหาดังนี้ เคยเห็นปญหานี้มากอนหรือไม หรือมีลักษณะคลายกับปญหาที่เคยแกมากอน
หรือไม รูวาปญหาสัมพันธกับอะไรหรือไม และรูทฤษฎีที่จะนํามาใชแกปญหานั้นหรือไม พิจารณา
ส่ิงที่ไมรูในปญหา และพยายามคิดถึงปญหาที่คุนเคย ซ่ึงมีส่ิงที่ไมรูเหมือนกัน หรือคลายกัน โดย
พิจารณาดูวาจะใชวิธีการแกปญหาที่คุนเคยมาใชกับปญหาที่กําลังจะแกไดหรือไม ควรอานปญหา
อีกครั้งและวิเคราะหดูวาแตกตางจากปญหาที่เคยพบหรือไม 
  ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน ตรวจสอบในแตละขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม 
เพิ่มเติมรายละเอียดที่จําเปนเพื่อความชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งพบคําตอบหรือพบวิธีการ
แกปญหาได 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล (Looking back) เปนการตรวจผลที่ไดในแตละขั้นตอนที่ผาน
มาเพื่อดูความถูกตองของคําตอบ และวิธีการในการแกปญหา พิจารณาวายังมีคําตอบอื่น หรือวิธีการ
แกปญหาวิธีอ่ืน ๆ อีกหรือไม แลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ปรับปรุงวิธีการแกปญหาให
กะทัดรัด ชัดเจน และเหมาะสม ตลอดจนขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้น นอกจากนี้ 
ยังอาจปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อหาขอสรุปและสรุปผลการแกปญหาในรูปทั่วไป 
  สําหรับวิธีการสอนคณิตศาสตรที่ประสบผลสําเร็จนั้นยังมีอีกมากมาย ในที่นี้ผูวิจัย
ไดนําเสนอเพียงบางสวนเทานั้น และผูวิจัยไดสนใจที่จะใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทย
ปญหา โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
  1.1 ทดสอบกอนเรียน   

1.2 ทบทวนความรูเดิม 
1.3 แจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.4 แบงกลุมนักเรียน  
1.5 ครูสอนบทเรียนเกี่ยวกับการใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาในการแก 

โจทยปญหา 4 ขั้นตอน และแจกเอกสารแนะนําบทเรียน ซ่ึงกระบวนการแกปญหาของโพลยามี 4 
ขั้นตอน ไดแก 
   1.5.1 ขั้นทําความเขาใจกับปญหา   
   1.5.2 ขั้นวางแผนแกปญหา   
   1.5.3 ขั้นดําเนินการตามแผนในขั้นที่ 1.5.2)       
   1.5.4 ขั้นตรวจสอบผล 
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  ขั้นที่ 2  ขั้นฝกทักษะเปนกลุม 
  2.1 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําแบบฝกหัด โดยใชกระบวนการแกปญหาของ
โพลยาในการแกโจทยปญหา  
  2.2 เพื่อนในกลุมชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย ถานักเรียนคนใดทําไมผาน 
ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบาย 
  ขั้นที่ 3  ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย 
  3.1 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 1 จํานวน 8 ขอ ถานักเรียนคนใดทําได    
รอยละ 75 ถือวาผานเกณฑ ถาทําไดไมถึงรอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียน
คนเดิมทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 2  ถายังไมผานเกณฑ ใหครูเปนผูอธิบายอีกครั้ง   
  3.2 นักเรียนคนที่ทําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกํากับถือ 
วาเปนผูที่สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนั้นนักเรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู หนวยละ  8  ขอ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลว
นําคะแนนของนักเรียนคนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
  ขั้นที่ 4  ขั้นสรุปบทเรียน 
  4.1 ครูสรุปบทเรียนในแตละหนวยการเรียนรูยอยกับนักเรียน ทั้งชั้น 
 

โจทยปญหาคณิตศาสตร  
 ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร  
 คําวา “โจทยปญหา” ไดมีนักการศึกษาใหความหมายไวคลายคลึงกันดังนี้ 
 แอนเดอรสันและพิงกรี (Anderson and Pingry 1973 : 228)ไดใหความหมายของ  
โจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการวิธีการแกปญหาหรือหาคําตอบ  
ซ่ึงผูตอบจําไดดีตองมีวิธีการที่เหมาะสม ใชความรูประสบการณ และการตัดสินใจโดยพรอมมูล 
 อดัมส   เอลลิสและบีสัน (Adams , Ellis , and  Beeson  1977 : 173 – 174  อางถึงใน  
สิริพร  ทิพยคง 2544 : 10) ไดใหความหมายของ โจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณที่เปน
ประโยคภาษา คําตอบจะเกี่ยวของกับปริมาณ ซ่ึงปญหานั้นไมไดระบุวิธีการหรือการดําเนินการ   
ในการแกปญหาไวชัดเจน ผูแกปญหาจะตองคนหาวาจะใชวิธีการใดในการหาคําตอบของปญหา
นั่นคือการไดมาซึ่งคําตอบของปญหา 
 เชินเฟลด (Schoenfeld 1989 : 83  อางถึงใน ปานจิต วัชระรังษี 2548 : 39) ไดให
ความหมายของ  โจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนชิ้นงานที่นักเรียนใหความสนใจประสงคจะหาขอ
ยุติและยังไมมีวิธีทางสําเร็จรูปที่จะไดขอยุติหรือแกหาคําตอบได 
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 โพลยา (Polya 1980 : 1, อางถึงใน ปานจิต  วัชระรังษี 2548 : 39) กลาววา การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางที่จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะเอาชนะ
อุปสรรค เพื่อจะไดขอสรุปหรือคําตอบที่มีความชัดเจน แตวาส่ิงเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา โจทยปญหา หมายถึง สถานการณหรือขอความที่เปน
ปญหา ซ่ึงผูเรียนตองการหาคําตอบ โดยอาศัยขอมูลที่มีและกระบวนการในการแกปญหา เพื่อใหได
ขอสรุปที่ชัดเจน ซ่ึงไมมีวิธีที่แนนอนหรือสําเร็จรูป 
 

ลักษณะของปญหาคณิตศาสตรท่ีดี 
 ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 90)  กลาววา ส่ิงที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ในการจัดกิจกรรม
การแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ ตัวปญหาที่จะนํามาใหผูเรียนคิดหาคําตอบ  
 ปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  ทาทายความสามารถของผูเรียน ตองเปนปญหาที่ไมยากหรืองายเกินไป ถางาย
เกินไป อาจไมดึงดูดความสนใจ ไมทาทาย แตถายากเกินไป ผูเรียนอาจทอถอยกอนที่จะแกปญหา
ไดสําเร็จ 
 2.  สถานการณของปญหาเหมาะกับวัยของผูเรียน สถานการณของปญหาควรเปน
เรื่องที่ไมหางไกลเกินไปกวาที่ผูเรียนจะทําความเขาใจปญหาและรับรูได และนอกจากนี้ถาเปน
สถานการณที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันไดก็จะดีไมนอย 
 3.   แปลกใหมไมธรรมดาและผูเรียนไมเคยมีประสบการณในการแกปญหานั้นมากอน  
 4.  มีวิธีการหาคําตอบไดมากกกวา 1 วิธี เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดหาทาง
เลือกในการหาคําตอบไดหลายวิธี และไดพิจารณาเปรียบเทียบเลือกใชวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
 5.  ใชภาษาที่กระชับ รัดกุมถูกตอง ปญหาที่ดีไมควรทําใหผูเรียนตองมีปญหากับ
ภาษาที่ใช ควรเนนอยูที่ความเปนปญหาที่ตองการหาคําตอบของตัวปญหามากกวา  
 ครูลิค และรุดนิค (Krulik and Rudnick 1987 : 7 - 10) กลาววา ปญหาที่ดีตองมีส่ิง
ตอไปนี้  
 1.  การหาคําตอบของปญหา ตองนําไปสูความเขาใจในความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร หรือใชทักษะทางคณิตศาสตร  
 2.  ปญหาจะตองมีความครอบคลุม หรือเปนสถานการณกวาง ๆ ที่หลากหลาย 
 สรุปคือ ปญหาที่ดีนั้น ควรที่จะมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จะตองไมงายหรือ
ยากจนเกินไปและไดฝกใหผูเรียนใชกระบวนการทาง / ทักษะทางคณิตศาสตรอยางหลากหลาย 
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หลักการของการแกโจทยปญหา (หลักการของการแกโจทยปญหา : 2549) 
 1.  อานโจทย หลายๆ คร้ังจนขาใจ 
 2.  วิเคราะห (แยกแยะ)ใหไดวา 
  2.1 โจทยบอกอะไรมา(โจทยกําหนดอะไร) 
  2.2 ขอความในโจทยมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร 
  2.3 โจทยตองการทราบอะไร (โจทยถามอะไร) 
  2.4 จะใชตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ดวยเครื่องหมายอะไร โดยการประมวล
จากขอ 2.2กับขอ2.3 เขาดวยกัน คําที่มีความหมายเปนการบวก(เครื่องหมาย "+") เชน เพิ่มขึ้น 
รวมกัน ทั้งหมด กับอีก ไดมาอีก เติม ฯ คําที่มีความหมายเปนการลบ (เครื่องหมาย "-") เชน หักออก 
คงเหลือ หาย มากกวา นอยกวา ตางกัน ฯ 
 3.  สังเคราะห (สรุปเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร) 
 4.  แสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ 
 บุญเพ็ญ  บุบผามาตะนัง (วารสารวิชาการ 2542 : 40-43) ไดเสนอแนะ การจัดกิจกรรม
การสอน ในการพัฒนาความคิด ความสามารถในการแกปญหา โดยจัดสภาพ การณใหเอ้ือตอการ
เรียนรู โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ  
 1.  การวิเคราะหผูเรียน โดยการใชแบบสํารวจปญหา หรือแบบสํารวจความตองการ 
แบบวัดเจตคติ เพื่อรวบรวมขอมูล ไปวิเคราะห เพื่อจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสม 
 2.  การเลือก-สรางโจทยปญหา เชนบาง กรณีโจทยปญหาในแบบเรียนอาจไกลตัว
ผูเรียน ผูสอนอาจสรางโจทยขึ้นเอง หรือให นักเรียนชวยกันสราง  
 3.  การวิเคราะหโจทย ครูควรแนะนําใหนักเรียนวิเคราะหโจทย ลักษณะตางๆ  
 4.  การเขียนประโยคสัญลักษณ ควรฝกใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณได  
 5.  การประมวลคําตอบ คือกระบวนการหาคาโดยประมาณ ควรฝกใหเปนนิสัย  
 6.  การเสริมสราง ทักษะการคํานวณ คือฝกการบวก ลบ คูณ หาร ไดถูกตองแมนยํา
และรวดเร็ว  
 7.  ฝกการแกปญหา หลายๆ วิธี ครูไมควรจํากัดขอบเขตของการคิดวาจะตองทําตาม
วิธีการและขั้นตอนที่ครูสอนเทา นั้น ควรสงเสริมนักเรียนใหมีแนวคิดแตกตางออกไป  
 8.  ความพัฒนาความสามารถทางภาษา สาเหตุ หนึ่งที่นักเรียนไมสามารถทําโจทย
คณิตศาสตรได เพราะขาดความเขาใจในเรื่องภาษา เชนคําวา ผลตาง ใชไป เปนตน หรือความเขาใจ
เร่ืองหนวย การชั่ง ตวง วัด ครูตองสอนใหเกิดความ สัมพันธกันระหวางภาษาไทยกับคณิตศาสตร  
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 9.  การใชส่ือประกอบการเรียนการสอน ส่ือการสอน อาจเปนของจริง รูปภาพ หรือ
อ่ืนๆ   
 

การเรียนรูแบบรวมมือ 
 

ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ 
 ร็อควูด (Rockwood  1955) กลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) 
เปนตัวแทนที่ดีที่สุดในวิถีระบบหลักพื้นฐานของความรู มุงใหผูเรียนไดรับความรูที่สืบทอดกันมา 
(traditional knowledge) การเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) เปนแนวคิดเดียวกันกับกลุม
สรางสรรคนิยม (constructivist) ซ่ึงเนนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมกลุมทางสังคม มุงให
ผูเรียนไดรับประสบการณเชิงเหตุผล มีความพรอมในการอภิปรายและประเมินตนเองเพื่อพัฒนา 
 สลาวิน (Slavin  1990) กลาววา การสอนแบบรวมมือ เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รวมมือกันแกปญหา   ตาง ๆ ให
บรรลุผลสําเร็จไดโดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้น 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม สมาชิกในกลุมจะมีการพูดคุยกัน ชวยเหลือ ซ่ึงกันและกัน 
ผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อนและสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการใชวิธีการสอนแบบ รวมแรงรวมใจ 
อีกประการหนึ่งคือ การที่นักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวานักเรียนไดมีสวน
รวมทํากิจกรรมในกลุม ซ่ึงแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม และเมื่อประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานหรือความเขาใจเนื้อหาวิชาการแลว จะเพิ่มความสนใจในการทํากิจกรรมมาก
ขึ้น ซ่ึงจะเปนผลใหนักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองในชั้นเรียน นอกจากนั้น 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบง
นักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ สงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพากัน มีความ
รับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงตรงขามกับการเรียนที่เนนการแขงขันและการเรียนตามลําพัง  
(ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  2550) 
 การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดสถานการณและบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมมีสมาชิกที่มีลักษณะแตกตางกันในดานสติปญญาหรือความถนัด 
สมาชิกแตละคนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูของตนเองและของสมาชิกในกลุมรับผิดชอบใน
ความสําเร็จของกลุมรวมกัน ความสําเร็จของกลุมพิจารณาจากความสําเร็จในการเรียนรูของสมาชิก
แตละคน การเรียนรูแบบรวมมือจะพัฒนาผูเรียนทั้งดานสติปญญา อารมณและสังคมลักษณะสําคัญ
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ของการเรียนแบบรวมมือ คือ ผูเรียนที่เรียนดีจะไดรับการปลูกฝงใหมีความเสียสละในการดูแล
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุมไมเห็นแกตนเอง สวนผูเรียนที่เรียนออนจะไดรับการดูแลจากสมาชิก
ในกลุมจนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ไมรูสึกโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ซ่ึงเปนลักษณะที่
สอดคลองกับสภาพที่เหมาะสมในการอยูรวมกันในสังคม (นคร พันธุณรงค  2549)  
 รําเพย ภาณุสิธิกร  กลาววา "การเรียนรูแบบรวมมือ"  เปนกระบวนการสอนที่เนนการ
เรียนรูรวมกันเปนกลุมโดยจะคละนักเรียนหญิง-ชาย และความสามารถที่แตกตางกนั และ
มอบหมายงานโดยแบงหนาที่กัน จากนั้น จะมีการสรุปรวมกันกอนนาํเสนอหนาชั้นเรียน หลังจาก
นั้น จะทําการวัดผล ประเมนิผล ซ่ึงจะมีทั้งรูปแบบเพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินนักเรียน และ
นักเรียนประเมินตนเอง  (รําเพย  ภาณุสิธิกร  2550) 
 การเรียนรูรวมกันแบบรวมมอื หมายถึง การที่นักเรียนมาเรียนดวยกันเปนกลุมเล็กและ
มีการทํางานดวยกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เปนวิธีเรียนวิธีหนึ่งทีก่ําลังไดรับความสนใจและ
นําไปประยุกตในการเรยีนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้น  การเรียนรูรวมกันในวิธีเรียนแบบ
รวมมือนี้มีหลากหลายรูปแบบ ที่คุนเคยกนั ไดแก วิธีเรียนกันเปนทีม (Student Team Learning) 
และวิธีเรยีนดวยกัน (Learning Together) 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา   การเรียนรูแบบรวมมือ  หมายถึง  
การที่นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันเปนกลุม    โดยสมาชิกในกลุมมีหนาที่รับผิดชอบรวมกัน 
เพื่อใหกิจกรรมกลุม บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  
 
หลักการและขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
 จอหสันและจอหนสัน (Johnson & Johnson 1996 , อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2547 : 1) 
ไดเสนอแนะวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันวา เปนวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ
นักเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละประมาณ 3 – 5 คน สมาชิกมีความแตกตางกัน เชน เพศ เช้ือชาติ และ
ความสามารถในการเรียน โดยที่สมาชิกในกลุมควรจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิง เชื้อชาติตาง ๆ 
และความสามารถทางการเรียนสูง  ปานกลาง ต่ําคละกันในแตละกลุม  สมาชิกจะมีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกัน รับฟงความคิดเห็นกัน  ชวยเหลือกันและกัน และสมาชิกกลุมทุกคนจะตองรวมรับผิดชอบ
ผลงานของกลุม 
 สลาวิน (Slavin  1990) กลาววา การสอนแบบรวมมือ เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รวมมือกันแกปญหาตาง ๆ ให
บรรลุผลสําเร็จไดโดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้น 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม สมาชิกในกลุมจะมีการพูดคุยกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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ผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อนและสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการใชวิธีการสอนแบบ รวมแรงรวมใจ 
อีกประการหนึ่งคือ การที่นักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวานักเรียนไดมีสวน
รวมทํากิจกรรมในกลุม ซ่ึงแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม และเมื่อประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานหรือความเขาใจเนื้อหาวิชาการแลว จะเพิ่มความสนใจในการทํากิจกรรมมาก
ขึ้น ซ่ึงจะเปนผลใหนักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองในชั้นเรียน นอกจากนั้น การสอนแบบรวมมือ 
ยังกอใหเกิดบรรยากาศใหที่นักเรียนไดพูดคุยกัน เปนการชวยใหนักเรียนและเพื่อนเขาใจปญหา
ชัดเจนขึ้น แมบางครั้งจะไมสามารถหาคําตอบได แตระดับการติดตามปญหาจะสูงกวาที่ครูเปนผู
กําหนดใหนักเรียนทําคนเดียว และการถายทอดความคิดการเรียบเรียงถอยคําอธิบายออกมา จะชวย
ปรับความเขาใจใหชัดเจนแนนแฟนยิ่งขึ้น สําหรับบทบาทของครูเปลี่ยนไปจากเดิมคือ ตองไมถือวา
ตัวเองเปนผูถายทอดความรูในชั้นเรียนคนเดียว แตเปนการสรางสภาพแวดลอม วิธีดําเนินการที่
เอ้ืออํานวยใหนักเรียนสามารถคนหาความรูไดจากการรวมแรงรวมใจ ซ่ึงเกิดจากการกระทําของ
ตนเองและจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน การรวมแรงรวมใจมีหลักที่ผูสอนตองคํานึงถึงอยู 3 ประการ 
 1. มีรางวัลหรือเปาหมายของกลุม ในการจัดการเรียนการสอนตองตั้ง เปาหมายหรือ
รางวัลไว เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับพฤติกรรม
ของตน เพื่อความสําเร็จของกลุมรางวัลที่กําหนด อาจเปนสิ่งของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย การเชดิ
ชูเกียรติ  
 2. ความหมายของแตละบุคคลในกลุม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแมจะอยู
ในรูปแบบของกลุม แตจะตองมีขั้นตอนที่สามารถบอกถึงความสามารถของสมาชิกแตละคนไดวา
เขาใจบทเรียนมากนอยเพียงใด ในการเรียนแตละครั้งตองมั่นใจวาสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจ 
เนื้อหาที่เรียน เปาหมายของกลุมจะประสบผลสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับความสามารถของทุกคนใน
กลุม  
 3. สมาชิกในกลุมมีโอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จของกลุมเทาเทียมกัน 
นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเอง ใหผานกิจกรรมไปไดเทาเทียมกันทั้งคนเกง 
ปานกลาง และออน  
 ขอตกลงเบื้องตน รูปแบบการสอนแบบรวมมือ  มีแนวคิด ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเชื่อดังตอไปนี้ (สุลัดดา ลอยฟา  2537)  
 1. การสอนแบบรวมแรงมือ จะสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียนรายบุคคล
หรือการแขงขัน ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม จะสรางพลังในทางบวกใหแกกลุม  
 2. สมาชิกแตละคนในกลุมของการสอนแบบรวมมือ  จะเรียนจากกันและกัน จะ
พึ่งพากันเรียนรู  
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 3. การปฏิสัมพันธกันในกลุม นอกจากจะพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่
เรียนแลว ยังพัฒนาทักษะทางสังคมไปในตัวดวย เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนากิจกรรมทาง
สติปญญาที่เพิ่มพูนการเรียนรูมากกวาการเรียนการสอนรายบุคคล  
 4. การรวมมือ จะเพิ่มพูนความรูในทางบวกตอกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม   
ลดความรูสึกโดดเดี่ยวและหางเหิน ในทางตรงขามจะสรางความสัมพันธและความรูสึกที่ดีตอ
บุคคลอื่น  
 5. การรวมมือ จะพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง รูจักตนเองจากการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งจากสิ่งแวดลอมที่ทําใหตระหนักวาตนเองไดรับการยอมรับและเอาใจใสจากสมาชิก
คนอื่นในกลุม 
 6. ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลจาก
งานที่กําหนดใหกลุมรับผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมมือกัน
ทํางานมากเทาใด ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการทํางาน
รวมกันมากขึ้น  
 7. ทักษะทางสังคมที่จําเปนตาง ๆ สามารถเรียนรูและฝกฝนได เพื่อประสิทธิภาพของ
การทํางาน 
 
องคประกอบสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1. ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง การที่
สมาชิกในกลุมทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน มีการทํางานรวมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวม
ในการทํางานนั้น มีการแบงปนวัสดุ อุปกรณ ขอมูลตางๆ ในการทํางาน ทุกคนมีบทบาท หนาที่และ
ประสบความสําเร็จรวมกัน สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อ
สมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จดวย สมาชิกทุกคนจะไดรับผลประโยชน หรือรางวัล
ผลงานกลุมโดยเทาเทียมกัน เชน ถาสมาชิกทุกคนชวยกัน ทําใหกลุมไดคะแนน 90% แลว สมาชิก
แตละคนจะไดคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เปนรางวัลเปนตน  
 2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมซ่ึงกันและกัน (Face To Face Promotive Interaction)  
เปนการติดตอสัมพันธกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอธิบายความรูใหแกเพื่อนใน
กลุมฟง เปนลักษณะสําคัญของการติดตอปฏิสัมพันธโดยตรงของการเรียนแบบรวมมือ ดังนั้นจึง
ควรมีการแลกเปลี่ยน ใหขอมูลยอนกลับ เปดโอกาสใหสมาชิกเสนอแนวความคิดใหมๆ เพื่อเลือก
ในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด  
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 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล เปนความรับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละบุคคล โดยมี
การชวยเหลือสงเสริมซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายกลุม โดยที่สมาชิกทุกคน
ในกลุมมีความมั่นใจ และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคล 
 4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interdependence and 
Small Group Skills) ทักษะระหวางบุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย นักเรียนควรไดรับการ
ฝกฝนทักษะเหลานี้เสียกอน เพราะเปนทักษะสําคัญที่จะชวยใหการทํางานกลุมประสบผลสําเร็จ 
นักเรียนควรไดรับการฝกทักษะในการสื่อสาร การเปนผูนํา การไววางใจผูอ่ืน การตัดสินใจ การ 
แกปญหา ครูควรจัดสถานการณที่จะสงเสริมใหนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 ในป ค.ศ. 1991 จอหนสัน และ จอหนสัน ไดเพิ่มองคประกอบการเรียนรูแบบรวมมือ 
ขึ้นอีก 1 องคประกอบ ไดแก  
 5. กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการ
ที่จะชวยใหการดําเนินงานกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ สมาชิกทุกคนตองทําความเขาใจ
ในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ดําเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน 
  องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือท้ัง 5 องคประกอบนี้ ตางมีความสัมพันธซ่ึง
กันและกัน ในอันที่จะชวยใหการเรียนแบบรวมมือดําเนินไปดวยดี และบรรลุตามเปาหมายที่กลุม
กําหนด โดยเฉพาะทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุมยอย และกระบวนการกลุมซ่ึงจําเปนที่
จะตองไดรับการฝกฝน ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกกลุมเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําทักษะเหลานี้
ไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่  
 จากองคประกอบสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงไดแก 
ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก การปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันและกัน ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแตละบุคคล การใชทักษะระหวางบุคคล การทํางานกลุมยอย และกระบวนการกลุม 
องคประกอบเหลานี้ทําใหการเรียนรูแบบรวมมือแตกตางออกไปจากการเรียนรูเปนกลุมแบบดั้งเดิม 
(Traditional Learning) กลาวคือ การเรียนเปนกลุมแบบดั้งเดิมนั้น เปนเพียงการแบงกลุมการเรียน 
เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกัน แบงงานกันทํา สมาชิกในกลุมตางทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ เนนที่
ผลงานมากกวากระบวนการในการทํางาน ดังนั้นสมาชิกบางคนอาจมีความรับผิดชอบในตนเองสูง 
แตสมาชิกบางคนอาจไมมีความรับผิดชอบ ขอเพียงมีช่ือในกลุม มีผลงานออกมาเพื่อสงครูเทานั้น 
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ซ่ึงตางจากการเรียนเปนกลุมแบบรวมมือท่ีสมาชิกแตละคนตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและ
ตอเพื่อนสมาชิกในกลุมดวย 
 
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (Model of Cooperative Learning 
  สุลัดดา  ลอยฟา (2549)  ไดกลาวถึงรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวา แบง
ออกเปน 3 รูปแบบดังนี้ 
 1.  รูปแบบการสอนแบบรวมกันเรียนรูตามแนวความคิดของ Robert Slavin และ
คณะ จาก John Hopkins University, Slavin ไดพัฒนาเทคนิคการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตางๆ 
จากผลวิธีการสอนในทุกรูปแบบของ Slavin  จะยึดหลักของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 3 
ประการดวยกันคือรางวัลและเปาหมายของกลุมความหมายความสําคัญหรือความหมายของแตละ
บุคคล และโอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวารางวัล
ของกลุมและความหมายของแตละบุคคลตอกลุม เปนลักษณะที่จําเปนและสําคัญตอผลสัมฤทธิ์การ
เรียนของนักเรียน 
  รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูของกลุม Slavin ที่เปนที่ยอมรับกัน
แพรหลาย มีดังตอไปนี้ 
  1.1 STAD (Student Teams – Achievement Division) เปนรูปแบบการสอนที่
สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพื่อเปนการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลของการเรียน 
และทักษะทางสังคมเปนสําคัญ 
  1.2 TGT (Teams-Games-Tournament) เปนรูปแบบการสอนที่คลายกับ STAD แต
เปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใช การแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย 
  1.3 TAI (Team Assisted Individualization) เปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสาน
แนวความคิดระหวางการรวมมือกับการเรียนรูกับการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) 
รูปแบบของ TAI จะเปนการประยุกตใชกับการสอนคณิตศาสตร 
  1.4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เปนรูปแบบการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน ที่มุงพัฒนาขึ้นเพื่อสอน การอานและการเขียนสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 
  1.5 Jigsaw ผูที่คิดคนการสอนแบบ Jigsaw เร่ิมแรก คือ Elliot-Aronson และคณะ 
(1978) หลังจากนั้น Slavin ไดแนวคิดดังกลาวมาปรับขยายเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวิชาที่เกี่ยวของกับการ
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Group  Investigation 
ของ Shlomo และ Sharan 

    Co-Op Co-Op 

บรรยาย เชน สังคมศึกษา วรรณคดี บางสวนของวิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่เนนการพัฒนา
ความรูความเขาใจมากกวาพัฒนาทักษะ 
 2.  รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตามแนวความคิดของ David Johnson และ
คณะ Johnson และ คณะ จากมหาวิทยาลัย Minnesota (1989) ไดพัฒนารูปแบบการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูโดยยึดหลักการเบื้องตน 5 ประการดวยกัน คือ 
  2.1 การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Positive In Interdependence) 
  2.2 การปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว (Face to Face Promotive Interaction) 
  2.3 ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม  (Individual Accountability) 
  2.4 ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
  2.5 กระบวนการกลุม (Group Processing) 
 3. รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในงานเฉพาะอยาง เชน Group 
Investigation ของ Shlomo และ Yael Sharan, Co-op Co-op 

อาจสรุปรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ตามรูปแบบตางๆ ดังแผนภาพที ่5 ตอไปนี ้
 

      รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 
       ตามแนวความคิด 
 
          Slavin และคณะ         Johnson และ Johnson   การเนนงานเฉพาะอยาง 
    John Hopkin University      University of Minesota    (Task Specialization) 
 
 
STAD    TGT    TAI    CIRC    JIGSAW II               
          
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ตามรูปแบบตางๆ 
ที่มา : รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู  [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อวนัที่ 4  พฤศจิกายน  2549. 
เขาถึงไดจาก  http://secondary.kku.ac.th/~pisit/work/vijai3.doc  
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ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือ 
 1. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุกคนรวมมือในการทํางานกลุม 
ทุกๆคนมีสวนรวมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 
         2. สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน 
         3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกงทํา
ใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา เด็กออนรูสึกซาบซึ้งกับน้ําใจเพื่อน 
         4. ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรวมคิด การระดมความคิด นําขอมูลที่
ไดมาพิจารณารวมกัน เพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด 
         5. สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยมนุษย
สัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน 
         6. สงเสริมทักษะการสื่อสารทักษะการทํางานเปนกลุมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือท่ีกลาวขางตน สามารถจัดไดหลากหลาย แตทุก
รูปแบบมีลักษณะที่สําคัญรวมกันคือ การจัดแบงนักเรียนเปนกลุมยอย ๆ ประมาณ 2 - 6 คน โดย
สมาชิกทุกคนชวยเหลือกัน มีการฝกฝนการทํางานกลุม กระบวนการกลุมและการประเมินผลเปน
รายบุคคลซึ่งแตละรูปแบบครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
ความสามารถของนักเรียนตลอดจนเนื้อหาอันจะกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียน นอกจากนี ้จากการ
วิจัยยังพบวาไมมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะสามารถใชกับ
บทเรียนไดทุกลักษณะ ในการเรียนการสอนเนื้อหาบทหนึ่ง ๆ ครูผูสอนอาจตองใชรูป เชน         
บางบทเรียนอาจจะเริ่มตนดวยการใชรูปแบบกิจกรรมโตะกลม (Round table หรือ Roundrobin) 
แลวตามดวยรูปแบบปริศนาความรู (Jigsaw) หรือรูปแบบการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (TGT) 
เปนตน (กรมวิชาการ 2543: 4-23) 
 
เปาหมายและลักษณะของผลผลิตของรูปแบบการสอนแบบรวมมือ  
 สุลัดดา ลอยฟา (2549) ไดอธิบายถึงรายละเอียดของรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning Model) เกี่ยวกับเปาหมายและลักษณะผลผลิต กลาววา การจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมแรงรวมใจ เปนการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาทัศนคติและคานิยมใน
ตัวนักเรียนที่จําเปนทั้งในและนอกหองเรียน การจําลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค
ในหองเรียน การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดที่หลากหลายระหวางสมาชิก
ในกลุม การพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหาอยางมีเหตุผล รวมทั้งการพัฒนาทักษะลักษณะของ
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ผูเรียนใหรูจักตนเองและเพิ่มคุณคาของตนเอง จากกิจกรรมดังกลาวจะมีผลตอผูเรียน โดยสรุปใน 3 
ประการ คือ 
 1. ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน (Cognitive Knowledge)  
 2. ทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Social Skills)  
 3. การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self-Esteem)  
 
ลักษณะชั้นเรียนของการสอนแบบรวมมือ 
 ในการจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  นักเรียนจะทํางานเปนกลุม หลังจากที่ครู
อธิบายบทเรียนใหมและแนะนําวิธีการทํางานเปนกลุมแลว  มีเทคนิคที่หลากหลายในการสอนแบบ
รวมมือ  เชน เทคนิค Jigsaw, STAD, TGT  และ TAI นักเรียนนั่งหันหนาเขาหากันในกลุมชวยกัน
แกปญหาอภิปรายหาคําตอบที่ดีที่สุดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (พรรณรัศมิ์                
เงาธรรมสาร  2533 : 36 – 37 , อางถึงใน  อารยา  กลาหาญ  2545 : 51 – 52)  
 การจัดกลุมเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนที่นั่งใหสมาชิกกลุมในลักษณะ   
ตาง ๆ ตามจํานวนสมาชิกลุม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 6 
 

  2 คน                 3     คน 
 
  
 
  4 คน                 5     คน 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 6  การจัดกลุมการเรียน 
 
บทบาทของสมาชิก 
 สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
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 1. ผูตรวจสอบ  (checker) เชน  ตรวจสอบความเขาใจ  ความเห็นที่สอดคลองกัน 
 2. ผูสนับสนุน (encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม ความคิดเห็น ความ
ชวยเหลือกัน  เปนตน 
 3. ผูจดบันทึก (recorder) เชน  บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจ การดําเนินงาน  และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ 
 4. ผูติดตามการทํางาน (taskmaster) เชน  กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจใสกับการ
ทํางานใหเสร็จทันเวลา 
 5. ผูรักษากติกาของกลุม (gatekeeper) เชน การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มใจ ไมผลักภาระใหเพื่อน 
 6. ผูรายงาน  (reporter) แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอ่ืน ๆ นําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
 นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการทํางานกลุม ถาแบงคนควรมีหนาที่ดังนี้ 1.) ผูนํากลุม 
ผูดําเนินการ  2)  ผูอธิบาย  ผูจดบันทึก  3)  ผูตรวจสอบ  4)  ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ 
 เพื่อประโยชนในการทํางานกลุม นักเรียนทุกคนตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองที่มี
ตอกลุม  เพื่อใหสามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและยังมีส่ิงที่ควรรูในการเรียนแบบ
รวมมือ เชน   การจัดนักเรียนเขากลุม   การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา  และการหาคะแนน
ฐานของนักเรียน 
 
การจัดนักเรียนเขากลุม   
 แตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนประมาณ 4-5 คน ซ่ึงมีความสามารถทางวิชาการ
แตกตางกัน กลาวคือ ประกอบดวย นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ถาเปนไปได
ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศดวย เชน ประกอบดวยชาย 2 คน และหญิง 2 คน วิธีการจัด
นักเรียนเขากลุมอาจทําไดดังนี้ 
 1. จัดลําดับนักเรียนในชั้นจากเกงที่สุดไปหาออนที่สุดโดยยึดตามผลการเรียนที่ผาน
มา ซ่ึงอาจจะเปนคะแนนจากแบบทดสอบ เกรด หรือการพิจารณาตัดสินใจของครูเองเปนสวน 
ประกอบ ครูอาจจะลําบากใจในการจัดลําดับ แตพยายามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 
 2. หาจํานวนกลุมทั้งหมดวามีกี่กลุม แตละกลุมควรประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4 
คน ฉะนั้น จํานวนทั้งหมดจะมีกี่กลุมหาไดจากการหาจํานวนนักเรียนทั้งหมดดวย 4 ผลหารก็คือ 
จํานวนกลุมทั้งหมด ถาหารไมลงตัว เราอนุโลมใหบางกลุมมีสมาชิก 5 คน ได ตัวอยาง เชน ถามี
นักเรียนในหองทั้งหมด 32 คน ถาแบงเปนกลุมละ 4 คน จะไดทั้งหมด 8 กลุมพอดี 
 3. กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุมที่สมดุลกันในประเด็นตอไปนี้ คือ 
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  3.1 แตละกลุมจะตองประกอบดวยนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน จากเกง        
ปานกลาง และออน 
  3.2 ระดับผลการเรียนโดยเฉลี่ยของทุกกลุมจะตองใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจทําได
ดังนี้คือ 
   - ใหช่ือกลุมทั้ง 8 กลุม (กรณีมีนักเรียน 32 คน) ดวยตัวอักษร A-H 
   - จากนั้นจัดนักเรียนเขากลุม โดยเริ่มจากคนที่เรียนเกงที่สุดใหอยูกลุม A ไลลง
มาเรื่อยๆ จนถึง H คนที่ 8 จะอยูกลุม H จากนั้นเริ่มใหม ไลยอนกลับ คือ ใหคนที่ 9 อยูในกลุม H  
ไปเรื่อยๆ คนที่ 10 จะอยูกลุม G ทําซ้ําแบบเดิม จนถึงนักเรียนที่เรียนออนที่สุด ซ่ึงจะไดนักเรียน  
เขากลุมคละความสามารถ คือ เกง : ปานกลาง : ออน ตามอัตราสวน 1:2:1 ดังตารางที่ 5    
 
ตารางที่ 5   การกําหนดนักเรียนเขากลุม 

ระดับผลการเรียน อันดับ ช่ือกลุม ระดับผลการเรียน อันดับ ช่ือกลุม 
1 A 22 F 
2 B 23 G 
3 C 

นักเรียนปานกลาง 

24 H 
4 D 25 H 
5 E 26 G 
6 F 27 F 
7 G 28 E 

นักเรียนเกง 

8 H 29 D 
9 H 30 C 

10 G 31 B 
11 F 32 A 
12 E   
13 D   
14 C   
15 B   

นักเรียนปานกลาง 

16 A   
17 A   
18 B   
19 C   
20 D   

นักเรียนปานกลาง 

21 E 

นักเรียนออน 
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การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548  : 129) ไดเสนอวิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนาไว
ดังนี้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงผลงานของนักเรียนทุกคน คือ 
ผลงานของกลุม และกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด จัดเปนกลุมดีเยี่ยม ดังนั้นในการทดสอบทุกครั้ง 
หลังจากจัดกิจกรรมกลุมแลวมีการทดสอบรายบุคคล คะแนนทดสอบของแตละคนจะนําไป
เปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อเปนคะแนนพัฒนาคะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชา
นั้นในภาคเรียนกอนที่จะมีการสอนในภาคเรียนตอไป แตคะแนนฐานตองเทียบกับคะแนน 100 
เสมอ ถามาจากคะแนนสอบหลายครั้ง  จากคะแนนฐานจะไดคะแนนพัฒนาของการสอบในแตละ
คร้ัง ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา  
คะแนนจากการทดสอบ / แตละคน คะแนนพัฒนา 

ต่ํากวาคะแนนฐาน มากกวา  10  คะแนน 0 
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 – 10   คะแนน 10 
เทากับหรือมากกวาคะแนนฐาน  1 – 10  คะแนน 20 
สูงกวาคะแนนฐานมากกวา  10  คะแนน 30 
ที่มา : Slavin  1995 , อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนด ี, เทคนิคและยุทธวิธีพฒันาทักษะการคิด การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 129. 
 
 ในการทดสอบแตละครั้ง นักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอนและคํานวณวา
ตนเองตองทําอีกเทาไรจึงไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง  คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับ
ความพยายามของแตละคนที่จะพยายามทําขอทดสอบใหมากกวาคะแนนฐาน เพื่อผลประโยชนของ
ตนเองและของกลุม กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุดหรือถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัลเปน
เครื่องหมายความสําเร็จ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  เกณฑการประเมินกลุมที่ไดรับการยกยองตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือ 

คะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุม ระดับของกลุม 
ไดคะแนนเฉลี่ย        0 – 15   คะแนน กลุมเกง (Good  Team) 
ไดคะแนนเฉลี่ย       16 – 25  คะแนน กลุมเกงมาก (Great  Team) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
คะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุม ระดับของกลุม 

ไดคะแนนเฉลี่ย       26 – 30  คะแนน กลุมยอดเยี่ยม (Super  Team) 
ที่มา : Slavin  1995 , อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนด ี, เทคนิคและยุทธวิธีพฒันาทักษะการคิด การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 130. 
 
หมายเหตุ  การเรียนรูแบบรวมมือนี้อาจมีการเปลี่ยนกลุมในการเรียน เมื่อทําการสอนครบ 1-2 
                     เร่ือง เพื่อใหนักเรียนไดรวมมือกันแกปญหาตาง ๆ กับเพื่อในชั้นเรียนครบทุกคน 
 
การหาคะแนนฐานของนักเรียน 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 130)  ไดเสนอวิธีการคิดหาคะแนนฐานของนักเรียนไวดังนี้ 
 ในการเรียนแบบรวมมือ ครูผูสอนและนักเรียนตองทราบคะแนนฐานของนักเรียนแต
ละคนไว เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทราบผลการเรียนของแตละคน
วามีความกาวหนาขึ้นหรือไม เพียงใด และเพื่อเปนฐานในการคํานวณคะแนนความกาวหนาตอไป 
 คะแนนฐานของนักเรียนแตละคนอาจไดจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาในชวง
นั้น ๆ หรือจากคะแนนในกลุมวิชานั้น ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา แตถาเปนคะแนนตลอดป
การศึกษา ตองเฉลี่ยคะแนนกอน ดังตัวอยาง 
 เด็กหญิงไก  เรียนวิชากลุมสรางเสริมประสบการณ มีการศึกษาพัฒนามา 2 ภาคเรียน 
โดยคะแนนดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1 ได 75 คะแนน 
 ภาคเรียนที่ 2 ได 77 คะแนน 
         รวม                152 คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยของ เด็กหญิงไกคือ 152 / 2  =  76  คะแนน 
 ดังนั้นคะแนนฐานของเด็กหญิงไก คือ 76 คะแนน ซ่ึงคะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดทุกตัวที่มีการทดสอบยอยทุกครั้ง  โดยการนําคะแนนสูงสุดเปนคะแนนฐานในคาตอไป 
 เมื่อนักเรียนทราบเกณฑการประเมินผลการเรียนรูแลว ขั้นตอไปนักเรียนสามารถ
กรอกคะแนนของสมาชิกในกลุมไดวาแตละคนวามีพัฒนาการเปนอยางไร นักเรียนคนใดควรไดรับ
การชวยเหลือจากเพื่อนในกลุมอยางมากโดยพิจารณาจากฟอรมการบันทึกความกาวหนาของ
นักเรียนไดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แบบฟอรมการบันทึกความกาวหนาของนักเรียน ตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือ 
ตารางแสดงความกาวหนาของนักเรียน 

กลุม ทดสอบครั้งที่ 1  
วันที.่................................ 

ทดสอบครั้งที่ 2  
วันที.่.............................. 

รายช่ือสมาชิก คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
ความกาวหนา 

คะแน
นฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
ความกาวหน

า 
ปยะวัตร 85 97 30    
ฉัตรศรินทร 72 80 20    
นาตยา 65 70 20    
มานพ 50 49 10    

รวม   80    
คะแนนเฉลี่ย   20    

เกณฑการยกยอง   กลุมเกงมาก    
 
บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ผูที่เกี่ยวของคือ ครู และนักเรียนจะมีบทบาท
ที่ชัดเจน การกําหนดบทบาทที่ชัดเจนจะชวยใหทั้งครูและนักเรียนสํานึกไดวาตนจะทําอะไร และ
อยางไร และในทางปฏิบัติก็จะตองเครงครัดตอบทบาทของตนเอง  จึงจะทําใหการจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือ มีประสิทธิผลตามเปาหมาย บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบ
รวมมือมีดังนี้ 
 1. บทบาทของครู 
  ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงบทบาทของตนเองอยางเครงครัด  ดังนี้ 
  1.1 การเตรียมพรอม ครูตองเตรียมการใหพรอมทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน นับตั้งแตวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน นอกจากนั้นยังหมาย
รวมถึงการเตรียมนักเรียนใหพรอมใหเขาใจถึงวิธีการเรียนรูตามรูปแบบรวมมือ เพื่อใหการดําเนิน 
การสอนเปนไปอยางราบรื่น ไมเกิดการสะดุด การเตรียมบทเรียน เนื้อหายอยใหเหมาะสมก็เปนสิ่ง
ที่ตองเตรียมดวย 
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  1.2 การดําเนินการสอน ครูตองทําการสอนเนื้อหาแกนักเรียนทั้งชั้นอยางเต็มที่
โดยใชดุลยพินิจ เลือกรูปแบบ หรือกลวิธีการนําเสนออยางเหมาะสม และพยายามใชส่ืออุปกรณ 
ประกอบการสอนใหมาก 
  1.3 การใหความชวยเหลือ ครูจะตองคอยติดตามความกาวหนาของกลุมและให
ความชวยเหลือ เพื่อกลุมหรือบุคคลจะไดมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น 
   การชวยเหลือของครู อาจทําไดหลายประการ เชน การกระตุนผูเรียนเมื่อพบวา
มีสมาชิกคนใดในกลุม ไมมีการพัฒนาการทางการเรียน หรือมีการพัฒนาในอัตราที่ต่ํา ครูอาจจะ
กระตุนในกลุมเรงใหความชวยเหลือ หรือกระตุนใหนักเรียนคนนั้นเรงพัฒนาตนเอง  เพื่อชวยกลุม
ใหประสบความสําเร็จ เปนตน นอกจากนั้น ครูอาจใหการเสริมแรงทุกครั้งที่นักเรียนประสบความ 
กาวหนาในการเรียน 
  1.4 การอธิบายหรือสอนเพิ่มเติมในกรณีที่กลุมไมสามารถสอนหรืออธิบาย       
มโนมติหรือเนื้อหาวิชาที่เรียนใหเพื่อนเขาใจได อาจขอความชวยเหลือจากครูไดในที่สุด ซ่ึงครูจะ
ไดใหความรูหรือสอนเพิ่มเติมใหจนนักเรียนเขาใจ 
 2. บทบาทของนักเรียน 
  นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบรวมมือ มีบทบาทของตนดังนี้ 
  2.1 ความตั้งใจอยางจริงใจในการเรียน ผูเรียนจะตองเขาใจวา ความรูความเขาใจ 
ที่นักเรียนมีตอบทเรียนนั้นจะทําใหกลุมมีโอกาสประสบความสําเร็จกาวไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
รวมกันได เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงตองมีความตั้งใจใหมากในการเรียนรูเนื้อหาทั้งจากการศกึษาดวย
ตนเองจากบัตรเนื้อหา 
  2.2 ความรับผิดชอบ  สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จ  หรือ
ความลมเหลวของกลุมรวมกัน นักเรียนจะตองตระหนักวา กลุมจะประสบความสําเร็จ หรือลมเหลว  
ก็อยูที่ตัวนักเรียนเองทุกคน 
  2.3 การชวยเหลือ นักเรียนจะตองใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางจริงใจ     
การเรียนตามรูปแบบรวมมือ นักเรียนจะตองรวมมือกันมิใชแขงขันกัน การชวยเหลือกันจะทําให
กลุมประสบความสําเร็จได โดยไมยาก ดังนั้นนักเรียนที่เขาใจบทเรียน แลวจึงตองชวยสอนหรือ
อธิบายใหเพื่อในกลุมเขาใจดวย 
  2.4 การยอมรับซึ่งกันและกัน นักเรียนไมควรคิดวาตนเองเกงหรือเพราะตนกลุม
จึงกาวหนา แตนักเรียนตองตระหนักวานักเรียนในกลุมที่เรียนออนก็สามารถทําใหกลุมกาวหนาได  
หากเขาทําแบบทดสอบไดถึงเกณฑที่จะไดคะแนนความกาวหนา ถึงแมวาคะแนนสอบของเขาจะได
นอยกวาคะแนนของเพื่อนคนอื่นในกลุม แตก็ไมเกี่ยวของกันเพราะในการเรียนแบบรวมมือจะไมมี
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การแขงขันกับผูอ่ืน หากแตจะตองทําการแขงขันกับตนเองเทานั้น ดังนั้นสมาชิกทุกคนจะตอง
ยอมรับความสามารถของกันและกัน 
  2.5 ความยึดเหนี่ยวภายในกลุม นักเรียนทุกคนในกลุมควรมีความรักและศรัทธา
ซ่ึงกันและกัน  ควรมีการเสริมแรงแกกันเพื่อใหกําลังใจควรกลาวคําชมเชยเมื่อเพื่อนในกลุมสามารถ
ทําคะแนนความกาวหนาได 
 

บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 
 เพื่อใหการเรียนการสอนตามรูปแบบรวมมือ ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบ
ผลสําเร็จได ครูควรพยายามสรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนไปในเชิงบวกและสรางสรรค  
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ควรสรางใหเกิดไดแก 
 1. บรรยากาศแหงความรวมมือ  
  ตองมีการรวมมือซ่ึงกันและกันในทุกๆ ดานทั้งนั้น  เพราะนักเรียนมีเปาหมาย
รวมกัน การรวมมือ และชวยเหลือกันจะตองมีขึ้นในทุกขั้นตอนของการเรียน  นับแตการเรยีนรูมโน
มติ หลักการตลอดจนการแกปญหา  ฯลฯ 
 2. บรรยากาศแหงความรับผิดชอบ  
  ตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอกลุม  เพราะความรับผิดชอบทั้งสอง
สวนนี้มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง และเปนที่ทราบวากลุมจะประสบผลสําเร็จได  ก็เนื่องจาก
สมาชิกของกลุมประสบความสําเร็จกอน 
 
บรรยากาศแหงการยอมรับ  
 ทุกคนจะตองยอมรับซึ่งกันและกันเพราะนักเรียนตางก็ตองตระหนักวาไมวาเปน
นักเรียนเกง ปานกลาง หรือออน ก็มีโอกาสชวยกลุมใหประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน นอกจาก
การยอมรับผูอ่ืนแลวควรมีการยอมรับตนเองดวยเพราะตนเองก็มีสวนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
ไดเชนเดียวกับผูอ่ืน 
 1. บรรยากาศแหงการสงเสริม 

     สมาชิกทุกคนจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมใชแขงขันกัน เมื่อเพื่อนประสบ 
ความสําเร็จควรมีการยินดี ควรมีการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การกลาวคําชมเชยแกเพื่อน หรือการ
ปลอบโยนเมื่อเพื่อนลมเหลว นับเปนการแสดงออกถึงบรรยากาศแหงการสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
 2. บรรยากาศแหงความอิสระ 
  ครูควรใหความอิสระแกนักเรียนในการดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจน
การศึกษาดวยตนเอง ครูไมควรเขาไปใกลชิดกับกลุมมากเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความ
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อึดอัดหรือไมกลาพูด ไมกลาถาม ไมกลาอธิบาย  ดังนั้นครูควรอยูหางๆ จากกลุม เมื่อนักเรียน
ตองการความชวยเหลือเทานั้นจึงจะเขาไปใหความชวยเหลือ 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 พฤติกรรมการทํางานกลุม  หมายถึง  การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติ เพื่อให
งานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น สมาชิก
ทุกคนตองยอมรับผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุกครั้งนั้นเปนผลงานของทุกคน ทุกคน
ในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคนในกลุมจึงตองมีสวนรวมในการคิด  
ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ ดังนั้นในการเรียนรู
แบบรวมมือกันนั้น ครูจึงตองคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุมโดยตลอดเวลา ชวยคอย
ปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและกระตุนเสริมกําลังใจใหทุกคนชวยกันคิดและปฏิบัติอยาง
สนุกสนานดวย (วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 133) 
 วัชรา  เลาเรียนดี  (2548 :  133) ไดเสนอพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ครูจะตองให
นักเรียนฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย  เชน 
 1. การแสดงความคิดเห็น  เชน  การถาม – ตอบ  แสดงความเห็นและขอเสนอแนะ 
 2. การใหกําลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน การ
ชม การพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบ  หรือการแสดงความคิดเห็น 
 3. การรับฟงความคิดเห็นอยางตั้งใจ การพยักหนารับ การตอบสนองและสนับสนุน 
 4. การรวมมือกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติ ตองคอบชวยเหลือกันและ
กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส 
 5. ความตั้งใจในการทํางานกลุม  สังเกตการณเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย  
การรวมมือกันหาคําตอบ  การรวมอภิปรายกับเพื่อน 
 
ทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม 
 จอหนสัน และจอหนสัน (อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 131)ไดสรุปทักษะในการ
ทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือดังนี้ 
 1. ความคุนเคยและไววางใจ ยอมรับกันและกัน 
 2. การพูดจาสื่อสาร ส่ือความหมายตอกันชัดจน ถูกตอง ยอมรับซึ่งกันและกัน 
 3. การชวยเหลือพึ่งพา  สนับสนุนใหกําลังใจดวยการยกยองชมเชย 
 4. การใชความสามารถในการหาขอยุติ เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม 
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 ดังนั้น ครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยคอยติดตามดูแล
ชวยเหลือ คอยแกไขพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา  เพื่อใหทุกคนไดมีการ
คนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัยและควรมีการประเมนิผล
ทักษะการทํางานกลุมดวย 
 
การประเมินผลการทํางานกลุม 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นอกจากจะมุงเนนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนแลว จะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและ
กระบวนการกลุมดวย การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมนั้น ครูจะตองชวยเหลือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของแตละคนอยางถูกตองครบถวน โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน การมี
สวนรวมของสมาชิกและการแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นควรประเมินการ
เรียนรูและทักษะทางสังคมดวยวิธีการตอไปนี้ 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 131) ไดเสนอวิธีการประเมินผลการเรียนรูและทักษะทาง
สังคมไวดังนี้ 
 1. การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ทั้งนอกเวลาและในเวลาการปฏิบัติงานของ 
กลุม สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน บทบาทสมาชิก วิธีการทํางานกลุม การจัดตั้งสมาชิกกลุม  
เปนตน 
 2. การสอบถาม ซักถาม ครูผูสอนคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะชวยใหรูขอมูลของนักเรียน
มากขึ้น 
 3. การใหผูเรียนประเมินผลตนเองและประเมินผลการทํางานกลุม ซ่ึงควรจะเปนการ
ประเมินทั้งดานเนื้อหาและการรวมมือกัน  การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน เปนตน ซ่ึง
เปนการประเมินผลดังกลาวควรทําถูกตองในขณะที่มีการปฏิบัติงานกลุมจามแบบฟอรมการ
ประเมินผลงานกลุมที่ไดเสนอไว 
 4. การประเมินดานผลงาน ในการตรวจผลงานของแตละคนจากการปฏิบัติงานกลุม 
ผลงานที่ตรวจใหคะแนน  เชน  สมุดจดงาน  การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติงานจริง 
 จะเห็นไดวา การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม พื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม
เปนสําคัญ ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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การเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI) 
 TAI (Team Assisted Individualization) คือ วิธีการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียน
แบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขา
ดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและ
สงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทาง
สังคม 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. จัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน  
 2. ทดสอบจัดระดับ (Placement Test) ตามคะแนนที่ได  
 3. นักเรียนศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน ทํากิจกรรมจากสื่อท่ีไดรับ เสร็จแลวสงให
เพื่อนในกลุมตรวจ โดยมีขอแนะนําดังนี้  
  3.1 ตอบถูกหมดทุกขอ ใหเรียนตอ  
  3.2 ตอบผิดบางใหซักถามเพื่อนในกลุมเพื่อชวยเหลือกอนที่จะถามครู  
 4. เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะในสื่อที่ไดเรียนจบแลว  
  4.1 ทดสอบยอยฉบับ A เปนรายบุคคล สงใหเพื่อนในกลุมตรวจ ถาไดคะแนน 
75% ขึ้นไป ถือวาผาน 
  4.2 ถาไดคะแนนไมถึง 75% ใหไปเรียนจากสื่อที่ศึกษาไปแลวอีกครั้งแลวทดสอบ
ฉบับ B เปนรายบุคคล  
 5. ทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบประจําหนวย (Unit Test)  ถาไมผาน 75% ผูสอน
จะพิจารณาแกไขปญหาอีกครั้ง  
 6. ครูคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม แลวจัดอันดับดังนี้  
  6.1 กลุมที่ผานเกณฑสูง ไดเปน Super Team (ยอดเยี่ยม)  
  6.2 กลุมที่ผานเกณฑปานกลาง ไดเปน Great Team (ดีมาก)  
  6.3 กลุมที่ผานเกณฑต่ํา ไดเปน Good Team (ดี) 
 
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization : TAI) 
 1. ตองการแกปญหาดานการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล 
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 2. ตองการออกแบบโปรแกรมการเรียนแบบรวมมือที่สามารถใชไดตลอดป มิใช
เพียงบางสวนในกิจกรรมของครูเทานั้น 
 3. มีความคาดหวังวา รูปแบบการเรียนนี้จะชวยใหเกิดแรงจูงใจ และกระตุนใหเกิด
ความชวยเหลือกันภายในกลุมของผูเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกันและสงเสริมการเรียนรู 
สนองความแตกตางระหวางบุคคล  ซ่ึงมีการเตรียมบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ใหกับนักเรียน 
 4. เพื่อนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ของการสอน 
รายบุคคล 
 5. เพื่อใหเปนวิธีการที่สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธภายในกลุม  โดยใชแบบฝก
ทักษะเปนสื่อ 
 6. เพื่อนําไปใชกับนักเรียนที่เรียนออน เนื่องจากนักเรียนที่เรียนออนมักมีปญหาเรื่อง
ความพรอมทําใหครูสอนบทเรียนไปไดชา ซ่ึงรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือสามารถแกปญหาได  
อีกทั้งยังสามารถแกปญหาดานสังคมของนักเรียนเกงและปานกลางที่ไมยอมรับนักเรียนออนไดดวย 
 สลาวิน (Slavin 1992 : 108, อางถึงในน้ําทิพย  ชังเกตุ 2547 : 47) แหงมหาวิทยาลัย  
จอหน ฮอบกินส (John Hopkins University) ไดนําเสนอวิธีสอนแบบกลุมชวยสอนรายบุคคล 
(Team Assisted Individualization : TAI) ไวดังนี้วา เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่
ผสมผสานแนวคิดระหวางการรวมมือกันเรียนรูและการสอนเปนรายบุคคล (Individual Instruction)  
รูปแบบการสอนแบบกลุมชวยสอนรายบุคคลหรือ TAI จะเปนการประยุกตใชกับการสอน
คณิตศาสตร  จะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตร โดยผูเรียนแตละคนจะเริ่มบทเรียน
ไมเหมือนกันแตทํางานรวมกันเปนทีม ผูเรียนทุกคนจะไดรับการสอนเปนรายบุคคล ในกลุมที่มี
ความสามารถเทากัน เมื่อจบบทเรียนแลวผูเรียนทุกคนจะกลับมานั่งรวมกลุมกัน ผูที่เรียนไดเร็วจะ
ชวยเหลือผูเรียนที่ออนกวาและชวยตรวจแบบฝกหัด เมื่อจบการเรียนของแตละหนวยยอยแลวครูจะ
ทําการทดสอบผูเรียนโดยใชแบบทดสอบที่แตกตางกัน และแตละสัปดาหครูจะนับจํานวนบทเรียน
ที่ผูเรียนแตละกลุมทําไดสําเร็จ ถากลุมใดทําไดมากกวาเกณฑที่ครูกําหนดใหกลุมนั้นจะไดรับ
รางวัล 
 สมเดช  บุญประจักษ (การเรียนแบบรวมมือ : 6) ไดนําเสนอวิธีสอนแบบกลุมชวยสอน
รายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI) ไวดังนี้วา เปนรูปแบบการเรียนที่ผสมผสาน
แนวคิดระหวางการรวมมือในการเรียนรูกับการสอน (Individual  Instruction)   รูปแบบของ TAI
เปนการประยุกตใชกับการสอนคณิตศาสตร 
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 ขั้นตอนการจัดแบบ TAI  
 ขั้นท่ี 1 ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหา โดยการถามตอบ 
 ขั้นท่ี 2 ครูแจกใบงานชุดที่ 1 ใหนักเรียนแตละคนทํา  โดยจับคูภายในกลุมของตนเอง 
 - แลกเปลี่ยนกันตรวจใบงานชุดที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตองกับเฉลยที่ครูแจกให   
รวมคะแนน 
 - อธิบายขอสงสัย และขอผิดพลาดภายในคูของตน 
 - ถานักเรียนคนใดทําใบงานชุดที่ 1 ไดถูกตอง 75 % ขึ้นไป ทําใบงานชุดที่ 2 
 - ถานักเรียนคนใดทําใบงานชุดที่ 1 ไดคะแนนนอยกวา 75 % ใหนักเรียนทั้งคูทําใบ
งานชุดที่ 3 จนกวาคะแนนที่ทําไดถูกตอง 75 %  
 ขั้นท่ี 3 นักเรียนทุกคนในหองทําแบบทดสอบ (Quiz) โดยแยกตางคนตางทํา 
 ขั้นท่ี 4 นําคะแนนที่ทดสอบมารวมกันเปนคะแนนกลุม (4 คน) หรือใชคะแนนเฉลี่ย 
(กรณีจํานวนคนแตละกลุมไมเทากัน) กลุมที่ไดสูงสุดจะไดรางวัลหรือติดบอรดเชิดชู 
 

กระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya) 
 

 โพลยา (Polya 1957 :16 - 17)  ไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาไว  4  ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  ทําความเขาใจปญหา  ( Understanding  the  problem )  พิจารณาวา อะไรคือ  
ขอมูล อะไรคือส่ิงไมรู อะไรคือเงื่อนไขของปญหา ปญหาตองการใหหาอะไร คําตอบอยูในรูปแบบ
ใด รวมทั้งพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ใหเพียงพอจะแกปญหาหรือไม มากเกินความจําเปนหรือขัดแยง
กันเองหรือไม    
 ขั้นท่ี 2 วางแผนการแกปญหา  (Devising  a  plan) เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ตอง
พิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด แกอยางไร คนหาความสัมพันธ ความเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่รู
กับที่ไมรูในปญหา   ถาหาความเชื่อมโยงไมได  ก็อาศัยหลักการวางแผนดังนี้ 
 1) เคยเห็นปญหานี้มากอนหรือไม มีลักษณะคลายกับปญหาที่เคยแกมากอนหรือไม 
 2) รูวาปญหาสัมพันธกับอะไรหรือไม รูทฤษฎีที่จะนํามาใชแกปญหานั้นหรือไม 
 3) พิจารณาสิ่งที่ไมรูในปญหา และพยายามคิดถึงปญหาที่คุนเคย ซ่ึงมีส่ิงที่ไมรู
เหมือนกันหรือคลายกัน  โดยดูวาจะใชวิธีการแกปญหาที่คุนเคยมาใชแกไดหรือไม 
 4) ควรอานปญหาอีกครั้ง  และวิเคราะหดูวาแตกตางจากปญหาที่เคยพบหรือไม 
 ขั้นท่ี 3  ดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan)   เปนขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่
วางไว ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน ตรวจสอบในแตละขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม 
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เพิ่มเติมรายละเอียดที่จําเปนเพื่อความชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งพบคําตอบหรือพบวิธีการ
แกปญหาได 
 ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบผล  (Looking  back)  เปนการตรวจผลที่ไดในแตละขั้นตอนที่ผาน
มาเพื่อดูความถูกตองของคําตอบและวิธีการในการแกปญหา พิจารณาวายังมีคําตอบอื่น หรือวิธีการ
แกปญหาวิธีอ่ืน ๆ อีกหรือไม แลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ปรับปรุงวิธีการแกปญหาให
กะทัดรัด ชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางขึ้นและยังอาจ
ปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข  เพื่อหาขอสรุปและสรุปผลการแกปญหาในรูปทั่วไป 
 เทราทแมน  และลิชเทนเบิรก (Troutman  and  Lithtenberg 1995 : 4 – 7 ) ไดเสนอ
กระบวนการแกปญหาหาขั้นตอน  ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทําความเขาใจปญหา  ผูแกปญหาตองทําความเขาใจและมีความรูในสิ่งตาง ๆ ใน
ปญหาอยางลึกซึ้ง 
 2. กําหนดแผนในการแกปญหา ผูแกปญหาควรกําหนดหลาย ๆ แผนหรือยุทธวิธีใน
การแกปญหา เพื่อเปรียบเทียบและเลือกแผนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาใชในการแกปญหา 
 3. ดําเนินการตามแผน เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหาลงมือทําตามแผนที่กําหนดไว 
 4. ประเมินแผนและคําตอบ  ขั้นตอนนี้ใหพิจารณาวาคําตอบที่ไดสอดคลองกับ
ปญหาและมีความสมเหตุสมผลหรือไม และอาจลองแกปญหาดวยแผนหรือยุทธวิธีอ่ืน ๆ 
 5. ขยายปญหา ผูแกปญหาตองคนหารูปแบบทั่วไปของคําตอบหรือเขาใจโครงสราง
ของปญหาอยางชัดเจนจึงจะขยายปญหาได  การขยายปญหาอาจทําไดโดยเขียนปญหาที่คลายกับ
ปญหาเดิมหรือเสนอปญหาใหม 
 6. บันทึกการแกปญหา  เปนการบันทึกการทํางานในทุกขั้นตอน เพื่อเปนประโยชน
ในการแกปญหาครั้งตอไป 
 วิลสัน  เจมส และคณะ (Wilson  et  al. 1993 : 60 – 62 , อางถึงในปานจิต  วัชระรังษี
2548 : 46 – 47 ) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการแกปญหาที่แสดงความเปนพลวัตร 
(dynamic) ซ่ึงเปนวงจรธรรมชาติของการแกปญหาในชีวิตจริง และกําหนดขั้นตอนของกระบวน 
การแกปญหา ดังแผนภาพที่ 7 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 7  กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตร 
ที่มา : Jame  W Wilson, “Mathematical  Problems Solving,” in Research Ideas of The Classroom 
High  School (New  York  :  Macmillan  Publishing  Company , 1993), 62. 
  
 การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร  พิจารณาไดจากรายการประเมิน 4 
องคประกอบ คือ ความเขาใจปญหา , การเลือกยุทธวิธีการแกปญหา, การใชยุทธวิธีกา
แกปญหา และการสรุปคําตอบทั้งนี้อาจกําหนดเกณฑการประเมินผลแบบวิเคราะหที่แบงระดับ
คุณภาพเปน 3 ระดับ คือ 1 , 2 และ 3 นอกจากนี้ผูสอนอาจกําหนดน้ําหนักคะแนน ของแตละปญหา
ใหแตกตางกันตามน้ําหนักของเนื้อหา หรือความเหมาะสมไดดังตัวอยางในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  ตัวอยางเกณฑการประเมินผลแบบวิเคราะหของการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
  1.  ความเขาใจปญหา    3   (ดี) 

   2  (พอใช) 
   1  (ตองปรับปรุง)  

   -  เขาใจปญหาไดถูกตอง 
   -  เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 
   -  เขาใจปญหานอยมากหรือไมเขาใจปญหา 

  2.  การเลือกยุทธวิธี 
       การแกปญหา 

   3   (ดี) 
 
   2  (พอใช) 
 
 
   1  (ตองปรับปรุง)  

   -  เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมและ
เขียนประโยคคณิตศาสตรไดถูกตอง 
   -  เลือกวิธีการแกปญหาซึ่งอาจจะนําไปสู
คําตอบที่ถูกแตยังมีบางสวนผิด  อาจเขียน
ประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง 
   -  เลือกวิธีการแกปญหาสวนใหญไมถูกตอง 

กําหนด 
สถานการณปญหา 

ทําความเขาใจปญหา 

วางแผนการ
แกปญหา 

กระบวนการ 
จัดกิจกรรมการสอน ตรวจสอบผล 

ดําเนินการแกปญหา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75

ตารางที่ 9  (ตอ) 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

  3.  การใชวิธีการ 
       แกปญหา 

   3   (ดี) 
   2  (พอใช) 
    
    1  (ตองปรับปรุง)  

   -  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตอง 
   -  นําวิธีการแกปญหาไปใชใหถูกตองเปน
บางครั้ง 
   -  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดไมถูกตอง 

  4.  การสรุปคําตอบ     3   (ดี) 
   2  (พอใช) 
    
   1  (ตองปรับปรุง)  

   -  สรุปคําตอบไดถูกตอง  สมบูรณ 
   -  สรุปคําตอบที่ไมสมบูรณหรือใช
สัญลักษณไมถูกตอง 
   -  ไมมีการสรุปคําตอบ 

 
เกณฑการประเมินผลแบบใหคะแนนวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
 การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร พิจารณาไดจากรายการประเมิน 4 
องคประกอบ คือ ความเขาใจปญหา การเลือกยุทธวิธีการแกปญหา การใชยุทธวิธีการแกปญหา และ
การสรุปคําตอบ ทั้งนี้อาจกําหนดเกณฑการประเมินผลโดยการใหคะแนนแยกตามประเด็นของ
องคประกอบของการแกปญหาดังนี้                      
 1.  พิจารณาขั้นตอนของการแกโจทยปญหาตรงตามเงื่อนไขที่โจทยกําหนดใหหรือไม
เชน การเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงการกระทําของจํานวนสองจํานวนถาเปนการบวกหรือการ
คูณ สามารถเขียนสลับที่กันไดแตถาเปนการลบหรือการหารจะสลับที่กันไมไดตองเขียนตามลําดับ
ตัวตั้ง ตัวลบหรือตัวตั้งตัวหาร     
 2. การเขียนคําอธิบายในแตละบรรทัดตองไดใจความมีความหมายตรงตามสิ่งที่โจทย
กําหนด หรือตรงตามเงื่อนไข หรือคําตอบที่โจทยตองการ ทั้งนี้จะไมคํานึงถึงความถูกตองของการ
เขียนตามหลักภาษาไทยแตส่ือความได                                
 3. ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณถูกตอง  
 4. การเขียนหนวยกํากับแตละจํานวนเขียนไดถูกตองครบถวน 
 5.  เขียนคําตอบและมีหนวยกํากับถูกตอง 
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ตัวอยางการประเมินผลแบบใหคะแนนวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
           ตัวอยางโจทย   "วันเสารแววขายหนังสือพิมพไดเงิน32 บาท วันอาทิตยไดเงิน 74 บาท 
แลวนําเงินไปซื้อยาใหแม 50 บาท สวนที่เหลือนําไปฝากธนาคาร แววมีเงินเหลือไปฝากธนาคาร
เทาไร”      
           วิธีทํา             วันเสารแววขายหนังสือพิมพไดเงิน        32             บาท 
                                         วันอาทิตยไดอีก                                74           บาท 
                                         แววไดเงินทั้งสอง                      32 + 74      =    106   บา ท 
                                         นําเงินไปซื้อยาใหแม                          40             บาท  
                                         แววเหลือเงินนําไปฝากธนาคาร    106 – 40    =      66    บาท 
           ตอบ        66    บาท     
 การใหคะแนน  (4 คะแนน)       
                     1. แสดงวิธีหาจํานวนเงินที่ไดมาไดถูกตอง         (32+74)       ให  1  คะแนน           
  2. คิดคํานวณหาจํานวนเงินที่ไดมาไดถูกตอง        ( 106 )         ให  1   คะแนน 
                     3. แสดงวิธีหาจํานวนเงินที่เหลือไดถูกตอง           ( 106 – 40 ) ให 1  คะแนน  
                     4. คิดคํานวณหาจํานวนเงินเหลือไดถูกตอง           ( 66 )            ให 1  คะแนน      
 การหักคะแนน 
                     1. ไมเขียนคําอธิบาย เขียนไมครบหรือเขียนผิดความหมาย      หัก  0.5  คะแนน  
                     2. ไมเขียนหนวย เขียนไมครบ               หัก  0.5  คะแนน  
                     3. เขียนหนวยผิด               หัก    1   คะแนน 
(การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร   2550) 
  
 จากการศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยาและเกณฑการประเมินการแกโจทย
ปญหาขางตน   พบวาในขั้นตอนของการแกโจทยปญหาจะมีขั้นตอนคลายคลึงกัน โดยสามารถสรุป
ได 4 ขั้นตอนหลักคือ 1) ทําความเขาใจกับปญหา 2) วางแผนแกปญหา 3) ดําเนินการตามที่วางแผน
ไว  4) ตรวจสอบผลหรือคําตอบและในสวนของการใหคะแนนหรือหักคะแนนนั้น จะมีการให
คะแนนเต็มสําหรับนักเรียนที่สามารถทําถูกตองทุกขั้นตอน คําตอบ สมบูรณและจะมีการหัก
คะแนนลงตามสวนขึ้นอยูกับครูผูสอนวาจะหักคะแนนอยางไรหรือหักคะแนนเทาไหร  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 เบญจมาศ  ชูน้ําเที่ยง (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนแบบกลุมชวยเรียน
รายบุคคลที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชาวไทยภูเขา ช้ันประถมศึกษาปที่ 
4 เร่ือง เศษสวน ที่เรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลและเรียนดวยวิธีสอนปกติ ทั้งกลุมและจําแนก
ตามระดับความสามารถ เกง ปานกลาง ออน จํานวน 61 คนโดยแบงเปนกลุมทดลองเรียนดวยวิธี
เรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลและกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนปกติ โดยแตละกลุมเรียนกลุม
ละ 45  คาบ โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้  1)  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 -5  คน 
โดยแตละกลุมมีนักเรียนที่คละความสามารถเกง ปานกลาง  ออน รวมกัน  2) ใหนักเรียนแตละกลุม   
2) ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาดวยตนเองจากชุดการเรียน  3) นักเรียนทําบัตร กิจกรรมชุดที่ 1 กอน
ทุกครั้ง  เมื่อทําถูกตองแลวใหทําบัตรกิจกรรมชุดที่ 2  4) เมื่อทําบัตรกิจกรรมถูกทุกขอแลวให
นักเรียนทําแบบฝกหัดดวยตนเองโดยไมปรึกษาเพื่อน  หากทําผิดนักเรียนตองศึกษาบัตรกิจกรรม
ใหมอีกครั้งแลวแกไขขอที่ผิด  จากนั้นจึงทําแบบทดสอบประจําชุด  5) นักเรียนทําแบบทดสอบ
ประจําชุดดวยตนเอง  6) ครูนําคะแนนการทําแบบทดสอบของนักเรียนแตละคนมารวมเปนคะแนน
ของกลุม แลวนํามาประกาศผลใหรางวัลแกกุมที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนจําแนกตามระดับความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ของนักเรียนที่เรียน
แบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
 ไพโรจน  เบขุนทด  (2544  : 52)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนแบบรวมมือกัน 3 
วิธี ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและความรวมมือในการทํางานกลุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  คือ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบกลุมเกมการแขงขัน แบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล และแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ โดยใชเวลาในการสอน 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 คาบ รวม  2  คาบ ในแตละกลุมมีแผนการสอนเปนแนวทางในการทําการทดลอง 
สําหรับการประเมินความรวมมือในการทํางานกลุมไดประเมินความรวมมือในการทํางานกลุม 
สัปดาหละ 1 คร้ัง จํานวน 3  สัปดาห โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นเตรียม ครูแบง
นักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถในการเรียน เกง ปานกลาง ออนใน
อัตราสวน 1 : 2 : 1  2)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน การจัดกลุม (Teams)  3) ขั้นสอน การสอนในหองเรียน   
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(Class Presentation)  4) ขั้นฝกทักษะ การศึกษาเปนรายกลุม (Team  Study)  5) ขั้นประเมินผล, 
การศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย (Team Study and Teaching Group) 6) ความสําเร็จของ
กลุม (Team Scores and Team Recognition) และ 7) การสอนในกลุมยอย (Teaching Groups) 
ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  (TAI) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบกลุมเกมการแขงขัน (TGT) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  .05  แตนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI) มีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันกับนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) และนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกับนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบกลุมเกมการ
แขงขัน (TGT) 
 สาคร ปนแอ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง สมการดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดดอนตลุง  จังหวัดราชบุรี จํานวน  27  คน โดยมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูดังนี้  1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 2)  ขั้นฝกทักษะ การศึกษาเปนกลุม  3) ขั้นประเมินผล 
การศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย  4)  ขั้นสรุป  ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูหลังจดัการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดีและนักเรียนเห็นดวยตอวิธีการสอนนี้ในระดับมาก โดยมีความคิดวาวิธีสอนนี้สามารถชวย
ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถมากที่สุดและชวย    
ทําใหวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ 
 สุภิญ พิทักษศักดากร  (2541 :  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา  การสอนคณิตศาสตรโดยใช
รูปแบบการแกปญหาของโพลยาในโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยา  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรินซสรอยแยลสวิทยา จํานวน 11 หองเรียน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร      
ค 102 ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2539 แบงเปนกลุมทดลอง 2 หองเรียนและกลุมควบคุม 9  
หองเรียน กลุมทดลองสอนโดยใชรูปแบบการแกปญหาของโพลยามีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
ดังนี้  1)  ทําความเขาใจปญหา  2)  วางแผนการแกปญหา  3)  ดําเนินการตามแผนที่วางไว  4)  
ตรวจสอบผล / คําตอบ กลุมควบคุมสอนโดยใชรูปแบบการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง อัตราสวนและรอยละของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมผาน
เกณฑรอยละ  50  ของคะแนนแบบทดสอบมีจํานวน  76.85  % และ  73.25  %  ตามลําดับ 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson, R.T  and  Johnson, D.W : 1981) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนโดยใชกลุมเล็ก  ในการเรียนคณิตศาสตร พบวา กลุมเล็กที่รวมมือกันเรียนประสบผลสําเรจ็
สูงกวากลุมที่เรียนปกติและมีทัศนคติตอการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้นดวยตัวผูเรียนเองและครูมีการ
ยอมรับซึ่งกันและกันดีขึ้นดวย 
 เกรยบีล และ สโตลอสกี้ (Graybeal  and  Stolodosky : 1985)  ไดศึกษาการทํางานกลุม
ในโรงเรียนประถมศึกษาพบวา การสอนโดยใชกลุมขนาดเล็กในวิชาคณิตศาสตรจะไดผลดีกับการ
เรียนที่มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวและการเรียนทักษะที่ใหนิยามไวดีแลว 
 โอทแมน (Othman Northayati : 1997) ไดศึกษาอิทธิพลของการเรียนการสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือและการเรียนการอนแบบดั้งเดิม ของนักเรียน
ระดับเกรด K – 12 โดยใชการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของแกลส แนวคิดของวิลเล่ียม และ
แนวคิดของสมิดทและฮันเตอร เพื่อวิเคราะหขอคนพบจากงานวิจัยดานการสอนคณิตศาสตรที่ใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือกับวิธีสอนแบบดั้งเดิม ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางการ
เรียน ตั้งแตป 1970 – 1992 จากแหลงขอมูล  ERIC และ  DAI  และวารสารการวิจัยทางดาน
คณิตศาสตร  ผลการสังเคราะห พบวา การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกลุมเพื่อชวยกันเรียนรูเปนวิธี
สอนที่ดีที่สุดสําหรับใชสอนนักเรียนที่มุงเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นและการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลคือวิธีสอนที่ดีที่สุดสําหรับใชสอนนักเรียนที่มุงเปลี่ยนแปลง
ดานเจตคติตอการเรียนใหสูงขึ้น 
 พุท (Putt : 1979)  ไดทําการศึกษาเรื่อง วิธีสอน 2 วิธีที่มีผลตอการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 จํานวน 2 หองเรียน หองที่หนึ่งใช
วิธีสอนแบบฮิวริสติก โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรูของกาเยและสอนแกปญหาโดยใชขั้นตอน
ของโพลยา หองที่สอนไมใชวิธีสอนแบบฮิวริสติกแตสอนแกปญหาโดยใชขั้นตอนของโพลยา และ
กลุมควบคุมสอนโดยใชวิธีสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
การแกปญหาของนักเรียนของนักเรียนระหวางกลุมทดลองทั้งสองกลุมจะเห็นไดวาวิธีสอนของ
กลุมทดลองทั้งสองวิธีชวยทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการแกปญหา และสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาไดมากขึ้น 
 เซมีรา  เมฟวาเรช (Mevarech  : 1985) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา คณิตศาสตร ของนักเรียนเกรด 5 โดยใชวิธีสอน 4 วิธีซ่ึงทั้ง 4 วิธีเปนการจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู ( Cooperative  learning ) คือ Student Team Learning( STL) Mastery 
Learning Strategies (MLS), Student Team Mastery Learning (STML)  และรูปแบบการสอนปกติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 80

ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 134 คน ใชเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห  วิเคราะหขอมูลโดยใช 
MONOVA และ ANOVA  ผลการทดลองปรากฏวาการสอนที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงคือ  STL. , STML. MLS. และรูปแบบการสอนปกติตามลําดับ 
 
สรุป 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การพัฒนาผลการเรียนรู  
เร่ือง  โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 4 วัดโพธิ์อนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยเนนใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน และมี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรโดยสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในอนาคต
ได รวมไปถึงเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในอนาคต  อีกทั้งยังไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบไปดวยหลักการสอนคณิตศาสตร  
ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร จิตวิทยาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  วิธีสอนคณิตศาสตรในรูปแบบตาง ๆ  โจทยปญหาคณิตศาสตร หลักการเรียนรูแบบ
รวมมือในรูปแบบตาง ๆ และกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารดังกลาว   
ผูวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) เปนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เพราะทําใหสามารถชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีปญหาไดเปนรายบุคคล และยังเนนใหผูเรียนชวยกันคิด อีกทั้งกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา ยังมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังนี้   
ขั้นที่ 1  ทําความเขาใจปญหา ( Understanding  the  problem )  พิจารณาวาอะไรคือ  ขอมูล อะไรคือ
ส่ิงไมรู  อะไรคือเงื่อนไขของปญหา ปญหาตองการใหหาอะไรคําตอบอยูในรูปแบบใด ขั้นที่ 2 วาง
แผนการแกปญหา (Devising  a  plan) เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก  ตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธี
ใด แกอยางไร คนหาความสัมพันธ ความเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่รูกับที่ไมรูในปญหา ขั้นที่ 3  
ดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว    ตรวจสอบ
ความเปนไปไดของแผนตรวจสอบในแตละขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม เพิ่มเติมรายละเอียดที่
จําเปนเพื่อความชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งพบคําตอบหรือพบวิธีการแกปญหาได  ขั้นที่ 4  
ตรวจสอบผล (Looking  back) เปนการตรวจผลที่ไดในแตละขั้นตอนที่ผานมาเพื่อดูความถูกตอง
ของคําตอบและวิธีการในการแกปญหา พิจารณาวายังมีคําตอบอื่นหรือวิธีการแกปญหาวิธีอ่ืน ๆ อีก
หรือไม แลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ซ่ึงเมื่อผูวิจัยไดนําเทคนิคและกระบวนการดังกลาวมี
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บูรณาการเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน จึงสามารถสรุปขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการ
วิจัยไดดังนี้ ขั้นที่ 1  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน ขั้นที่ 2  ขั้นฝกทักษะเปนกลุม ขั้นที่ 3         ขั้น
ประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย ขั้นที่ 4  ขั้นสรุปบทเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (Team Assisted  Individualization : TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผน การ
วิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre–Experimental Design) แบบ One–Group Pretest–Posttest Design  (มาเรียม   
นิลพันธุ  2547  : 144) โดยมีหนวยการวิเคราะห (Unit of analysis)  คือ      นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ของขั้นตอนการวิจัยไว  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาตํารา  เอกสาร  ขอมูล  สถิติ  สอบถามผูเกี่ยวของ ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา  คนควางานวิจัยทีเกี่ยวของ  การสรางเครื่องมือ  การปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ  และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 2. ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยดําเนินการใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้น ไดแก  แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่พัฒนาจากการนําไปทดลองสอนและนําไปปรับปรุงเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง  จากนั้นนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 3. ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอคณะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง จัดพิมพรายงานฉบับรางเพื่อเสนอ
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะและสงรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายการในการนําเสนอประกอบดวยประชากรที่
ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
ในสังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2550  จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่  (พานิชอุทิศ)         
3  หองเรียน จํานวน 102  คน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหมอัมพวัน 1 หองเรียน จํานวน 27 คน  
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธ์ิอน 1  หองเรียน จํานวน 20 คน  และโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสําราญ  
1 หองเรียน จํานวน 18 คน รวมทั้งส้ิน 167 คน 
 กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาในครั้งนี ้คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน สังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
1  หองเรียน จํานวน 20 คน  ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550   ไดจากการสุมโรงเรียนดวยวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากโรงเรียน        
    ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
   ตัวแปรตาม ไดแก  
 1. ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา 
 2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียน 
 เนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้ ไดใชเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สาระที่ 6 : ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 13 ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดโพธิ์อน  เร่ือง  โจทยปญหา 
 ระยะเวลา 
 ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โดย
ใชเวลาสอนทั้งส้ิน 3 สัปดาห สัปดาหละ 5 ช่ัวโมง  ระหวางเดือน  มิถุนายน – กรกฎาคม  2550 
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รูปแบบการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยมีแบบแผนการ
วิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre – Experimental  Design) แบบ One–Group  Pretest–Posttest  Design (มาเรียม   
นิลพันธุ   2547  : 144)    

 
T 1  X T 2  

 
  T 1     คือ การทดสอบกอนเรียน 
  X  คือ การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  
                               (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

  T 2   คือ การทดสอบหลังเรียน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เร่ือง โจทยปญหา จํานวน 6 แผน   
 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา ขอสอบมีจํานวน 1 ฉบับ โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดใหคาคะแนน คือ  ตอบถูก
ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 25 ขอ 25 คะแนน ตอนที่ 2 เปนขอสอบอัตนัยแสดงวิธี
ทําการแก โจทยปญหา จํานวน 3 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 15 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งสิ้น 40   
คะแนน   
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูและหัวหนากลุมนักเรียน  
โดยสังเกตจากพฤติกรรมความรวมมือในการทํางานกลุม จํานวน 5 ขอ โดยมีระดับการใหคะแนน  
3  ระดับ  คือ  3 , 2 , 1  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา จํานวน 15 ขอ โดยแบงออกเปน  2  
ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เร่ือง โจทยปญหา และตอนที่ 2 
แบบสอบถามชนิดปลายเปด  สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เร่ือง โจทยปญหา  
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  จํานวน 6  แผน    ทั้งหมด 
14  ช่ัวโมง จําแนกตามผลการเรียนรูที่คาดหวังไดดังนี้ 
 
  แผนการสอนที่ 1  การบวกและลบ 2 ช่ัวโมง  
  แผนการสอนที่ 2 การคูณและหาร 2 ช่ัวโมง 
  แผนการสอนที่ 3 การบวก ลบ คูณ หาร 2 ช่ัวโมง 
       แผนการสอนที่ 4 โจทยปญหาการบวกและลบ   2  ช่ัวโมง 
  แผนการสอนที่ 5 โจทยปญหาการคูณและหาร 2 ช่ัวโมง 
  แผนการสอนที่ 6 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 4 ช่ัวโมง 
                รวม         14 ชั่วโมง 
โดยมีขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  หนวยการเรียนรูที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร 
ระคน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
  1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล ( TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
  1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล   
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธไดแนะนําใหปรับปรุงดานการจัด
กิจกรรมใหถูกตองตามหลักการและปรับปรุงแกไขภาษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล   
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา จํานวน 1 
ทาน ดานเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน และดานการวัดและ
ประเมินผล จํานวน 1 ทาน รวม 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใชและความถูกตอง
เหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ซ่ึงคา
ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผน มีคาเทากับ 1.00 รายละเอียดดังภาคผนวก
หนา 225  และมีเกณฑการใหคะแนนตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 เกณฑการใหคะแนนตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา   
คะแนน คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

5 สามารถแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดอยาง 
ถูกตองและครบถวนสมบูรณ ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  1) ทําความเขาใจปญหา   
2) วางแผนการแกปญหา  3) ดําเนินการตามแผน   4) ตรวจสอบผล 

4 สามารถแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตอง   
3 ขั้นตอน คือ  1) ทําความเขาใจปญหา  2) วางแผนการแกปญหา  
3) ดําเนินการตามแผน 

3 สามารถแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตอง   
3 ขั้นตอน คือ  1) ทําความเขาใจปญหา  2) วางแผนการแกปญหา   
3) ดําเนินการตามแผน  แตคําตอบที่คิดคํานวณไดเปนคําตอบที่ผิด 

2 สามารถแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตอง   
2 ขั้นตอน คือ  1) ทําความเขาใจปญหา  2) วางแผนการแกปญหา 

1 สามารถแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตอง      
1 ขั้นตอน คือ  ทําความเขาใจปญหา 

0 ไมสามารถแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาได 
ที่มา : ปานจิต   วัชระรังษี, การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรยีนประถมศึกษา 
ปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนคิการแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา  (นครปฐม  2548), 51. 
 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา จํานวน 6 แผนไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหมอัมพวัน ปการศึกษา 2550 จํานวน 27 คน 
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI) รวมกับประบวนการแกปญหาของโพลยาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดังแผนภาพที่  8   
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แผนภาพที่ 8  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 

ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ    
 เปนรายบุคคล  ( TAI) รวมกับประบวนการแกปญหาของโพลยา 

สรางแผนการจัดการเรียนรู ที่จดัการเรียนรูดวย ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ 
เปนรายบุคคล  ( TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ปรับปรุงแลว ใหผูเช่ียวชาญดานภาษา  ดานเทคนิคและวิธี
สอนดานการวัดและประเมินผล  แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองจํานวนทั้งสิ้น  

 5  ทาน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน  6  แผน  ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 3  วัดใหมอัมพวัน   ปการศึกษา  2550   จํานวน 27 คน 

นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่
คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  หนวยการเรียนรูที่  13  การบวก  ลบ  คูณ  

หาร ระคน เรื่อง  โจทยปญหา   
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 2.  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  เพื่อใชเปนแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู ขอสอบมีจํานวน 1 ฉบับ  
โดยแบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก กําหนดใหคาคะแนน คือ  
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 25 ขอ 25 คะแนน ตอนที่ 2 เปนขอสอบอัตนัย
แสดงวิธีทําการแกโจทยปญหา จํานวน 3 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 15  คะแนน รวมคะแนนเต็ม
ทั้งส้ิน 40 คะแนน     
   2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  หนวยการเรียนรูที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน เกี่ยวกับโจทยปญหา ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 
  2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสรางแบบทดสอบกอนและหลังจัดการ
เรียนรู  และเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
  2.3 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมเนื้อหา เร่ือง โจทย
ปญหา ดังรายละเอียด  ตารางที่ 11 
 
ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 จากงานวิจัยเร่ืองนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง และจํานวนขอสอบของแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู คณิตศาสตร เรื่อง  
โจทยปญหา  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจํานวน 
                    ขอสอบของแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ระดับชั้น 
                    ประถมศึกษาปที่ 4 

ระดับพฤติกรรม 
สาระการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
รู-จํา เขาใจ วิเคราะห 

นํา 
ไปใช อัตนัย 

รวม 

การบวกและ
การลบ 

เมื่อกําหนดโจทยการบวก
และลบใหสามารถหาคําตอบ  
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได  และแสดงวิธีทําได 

- 6 1 - *1 

8 
ปรนัย 7 ขอ  
อัตนัย 1 ขอ 
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 ตารางที่ 11 (ตอ) 
ระดับพฤติกรรม 

สาระการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
รู-จํา เขาใจ วิเคราะห 

นํา 
ไปใช อัตนัย 

รวม 

การคูณ
และการ
หาร 

เมื่อกําหนดโจทยการคูณและ
การหารใหสามารถหาคํา ตอบ
พรอมทั้ งตระหนักถึ งความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
และแสดงวิธีทําได 

- 1 1 - - 2 
ปรนัย 2 ขอ 

การบวก 
ลบ คูณ 
และหาร 

เมื่อกําหนดโจทยการบวกลบ 
คูณ หารระคนใหสามารถหา
คําตอบ พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ไดและแสดงวิธีทําได 

- 3 2 - *1 
6 

ปรนัย 5 ขอ 
อัตนัย 1 ขอ 

โจทย
ปญหาการ
บวกและ
การลบ 

เมื่อ กําหนดโจทยปญหาการ
บวกและลบ ใหสามารถหา
คําตอบ พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ไดและแสดงวิธีทําได 

- 2 1 - - 
3 

ปรนัย 3 ขอ 

โจทย
ปญหา 
การคูณ
และการ
หาร             

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณ
และการหารใหสามารถหา 
คําตอบพรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคํา ตอบ
ที่ได  และแสดงวิธีทําได 

- 2 2 - *1 
5 

ปรนัย 4 ขอ 
อัตนัย 1 ขอ 

โจทย
ปญหาการ
บวก ลบ 
คูณ และ
หาร 

เมื่อ กําหนดโจทยปญหาการ
บ ว ก ล บ คู ณ ห า ร ร ะ ค น ใ ห  
สามารถหาคําตอบพรอมทั้ ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ    สม
ผลของคําตอบที่ไดและแสดงวิธี
ทําได 

- 2 2 - - 
4 

ปรนัย 4 ขอ 

รวม - 16 9 - *3 
28 

ปรนัย  25 ขอ 
อัตนัย  3  ขอ 

หมายเหตุ    *  ขอสอบอัตนัย 
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 1. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหา ช้ันประถมศึกษาปที่  4  
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และขอสอบอัตนัยแสดงวิธีทําจํานวน 6 ขอ โดยวัดระดับ
พฤติกรรมดานความเขาใจ  การวิเคราะห และการนําไปใช สาเหตุที่ตองสรางขอสอบเกินจํานวน
ขอสอบ เพราะวาตองนําขอสอบไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ  แลวคัดเลือกขอสอบที่
มีคุณภาพตามจํานวนที่ตองการ คือ แบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา   ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 ฉบับ เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ขอสอบ
อัตนัยแสดงวิธีทําจํานวน 3 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอสอบอัตนัยดังนี้ 
  5  คะแนน ทําถูกตองครบทุกขั้นตอน  คําตอบถูกตอง 
  4  คะแนน ทําถ ูกตองครบทุกขั้นตอน  คําตอบไมถูกตอง 
  3  คะแนน ทําถูกตอง 3 ขั้นตอน  คําตอบถูกตอง  
  2  คะแนน ทําถูกตอง 3 ขั้นตอน คําตอบไมถูกตอง 
  1  คะแนน ทําถูกตองไมเกิน 2 ขั้นตอน คําตอบถูกตอง และ/หรือ คําตอบไม
ถูกตอง  
  0  คะแนน ทําไมถูกตองเลย  และคําตอบไมถูกตอง 
 2. เสนอแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาใหคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับวิธีการเขียนโจทยและภาษา
 3. นําแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  
ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ (Index of item Objective Congruence : 
IOC) ซ่ึงมีคาเทากับ 1.00 รายละเอียดดังภาคผนวกหนา 226-227 
 4. นําแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรูไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหมอัมพวัน จํานวน 27 คน 
 5. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ  ดังนี้ 
  5.1 ตรวจสอบคาความยากงาย  คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูกใน 
แตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 (มาเรียม  
นิลพันธุ 2547 : 188) โดยขอสอบปรนัยมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.26 – 0.74 และขอสอบอัตนัย
มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.52 – 0.61 ดังรายละเอียดในภาคผนวกหนา 237-242 
  5.2 ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก  คือ  การตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนก
นักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดย
ขอสอบปรนัยมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.56 – 0.89 และขอสอบอัตนัยมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.28 – 0.39  ดังรายละเอียดในภาคผนวกหนา 237-242 
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  5.3 ตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน  (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและ
คงที่ ของขอสอบปรนัย โดยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ ไดจํานวน 25 ขอนํามาหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ โดยใชวิธีการของ คูเดอร  ริชารดสัน  จากสูตร  KR 20 โดยใชเกณฑคาความเชื่อม่ันต้ังแต 
0.70 ขึ้นไป (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 182 ) และตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของขอสอบ    อัตนัย สูตร
ของคอรนบารช (Cronbach)  สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  โดยขอสอบปรนัยมีคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.93 และขอสอบอัตนัยมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84 ดังรายละเอียดในภาคผนวกหนา 
242-243  สําหรับรายละเอียดขั้นตอนการสรางแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู 
สรุปไดดังแผนภาพที่ 9 
 

แผนภาพที่  9 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมเนื้อหา เรื่องโจทยปญหา 

สรางแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู  เรื่อง  โจทยปญหา 
 ช้ันประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  40  ขอ    

เสนอแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู  เรื่อง  โจทยปญหา ให
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู  ใหผูเช่ียวชาญจํานวน  5  ทาน   
ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ 

คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพ แลวนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู  ไปทดลอง  (Try  out)  กับนักเรียนช้ัน  
ประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา  2550  ของโรงเรียนเทศบาล 3  วัดใหมอัมพวัน 
จํานวน  27  คน  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบคือ คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก 

ศึกษาสาระการเรียนรู     ผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 หนวยการเรียนรูที่  13  การบวก  ลบ  คูณ  หาร ระคน   ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  และวิธีการสรางแบบทดสอบกอนและ 
หลังจัดการเรียนรู  และเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
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 6. การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ซ่ึงประเมินโดย
ครูผูสอนและหัวหนากลุม  เปนแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกดวยการพูดและการ
ปฏิบัติ ไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน การใหกําลังใจเพื่อน การ
รวมกันสรุปประเด็นและสาระสําคัญ สังเกตความถี่ในการปฏิบัติ แลวแปลงเปนระดับคะแนนตาม
เกณฑ ดังนี้ 
 
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 139) ไดเสนอแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและ
เกณฑการประเมิน (สําหรับครู) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
กลุม......................................................             คร้ังที่................ 

พฤติกรรมและระดับคะแนน 
แสดงความ
คิดเห็น 
การถาม - 
ตอบ 

การรับฟงใน
กระบวนการ

สอน 
ความคิดเหน็ 

การรวมมือ 
กับกลุม 

การใหชม 
กําลังใจ 

ความตั้งใจ 
ในการ
ทํางาน 

ช่ือนักเรียน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง / มีปรากฏตลอดเวลา (5 คร้ังขึ้นไป)  ระดับ 3 
 ปฏิบัติบางครั้ง / มีปรากฏบางครั้ง (3 – 4  ครั้ง)   ระดับ 2 
 ปฏิบัติ / มีปรากฏนอย (1 – 2 ครั้ง)    ระดับ 1 
 ไมปฏิบัติ / ไมปรากฏเลย     ระดับ  0 
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เกณฑการแปลความหมายระดับพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยมีคาเฉล่ียเชิงนิมาน ดังนี้ 
 2.50 – 3.00  = ปฏิบัติมากหรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
 1.50 – 2.49  = ปฏิบัติปานกลางหรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  1.00 – 1.49  = ปฏิบัตินอยหรือมีการปฏิบัติในระดับนอย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม แลวนํามาสราง
เปนแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 2. สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนแบบสังเกตที่ครูใชในการสังเกต
นักเรียนทุกครั้งที่สอน  โดยใหนักเรียนรับรูและเขาใจเกณฑและวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมดวย 
 3. นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญวิธีสอนและดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ใช
ดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
รายละเอียดในภาคผนวกหนา 232 
 4. นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมไปทดลองใช  (Try  out)  แลวปรับปรุง
แกไข  แลวจึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  

สรุปขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  ดังแผนภาพที่ 10 

แผนภาพที่ 10  ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม   
แลวนํามาสรางเปนแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  เปนแบบสังเกตที่ครูใชในการสังเกต
นักเรียนทุกครั้งที่สอน  โดยใหนักเรียนรับรูและเขาใจเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานกลุมดวย 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้น  เสนอตอคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  ดานเทคนิควิธีสอน  และดาน

การวัดและประเมินผล  จํานวน  5  ทาน  ใชดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมไปทดลองใช  แลวปรับปรุงแกไข   
แลวจึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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 5.  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ 
โพลยา 
  5.1 ศึกษาเอกสาร  เกี่ยวกับการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลย 
  5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง  โจทยปญหา  ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาจํานวน 15 ขอ โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ถามใน 4 ประเด็น  คือ 1)  ดานบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู 2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3)  ดานประโยชนของการจัดกิจกรรม  4)     
อ่ืน ๆ ไดแก ปญหาและขอเสนอแนะ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ วิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เร่ือง  โจทยปญหา    ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน  3  ประเด็น  คือ  บรรยากาศ
ในการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม  โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
   เกณฑการใหคะแนน 
   3 หมายถึง เห็นดวยระดับมาก 
   2 หมายถึง เห็นดวยระดับปานกลาง 
   1 หมายถึง เห็นดวยระดับนอย 
   เกณฑระดับความคิดเห็น   โดยมีคาเฉล่ีย ดังนี้ 
   2.50 – 3.00 หมายถึง เห็นดวยมาก 
   1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
   1.00 – 1.49  หมายถึง เห็นดวยนอย 
   ตอนที่ 2  แบบสอบถามชนิดปลายเปด สอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา   
เร่ือง โจทยปญหา 
  5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (IOC)  ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 รายละเอียดดังภาคผนวกหนา 232-237 
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  5.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) แลวปรับปรุงแกไขดานภาษาที่ใชใน
แบบสอบถาม แลวจึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ดังแผนภาพที่  11 

 

 

 
แผนภาพที่ 11  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นกอนการทดลอง  เปนขั้นตอนที่ ผูวิจัยได เตรียมความพรอมดานตาง  ๆ  
ดังตอไปนี้ 
  1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1.2 ผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อช้ีแจงผล
การเรียนรูที่คาดหวังและวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และจัดกลุมนักเรียน ซ่ึงภายในกลุมจะ
คละนักเรียนที่มีทั้งเกงปานกลางและออนโดยใชผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 มาเปนเกณฑในการแบงกลุม 

ศึกษาเอกสาร  เกี่ยวกับการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตรและ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 4  ประเด็น  คือ1)  ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 
2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3)  ดานประโยชนของการจัดกิจกรรม  4)  อื่น ๆ 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็น  เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5 ทาน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  วิธีสอน 

และการวัดผล เพื่อหาคา IOC 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try  out)  แลวปรับปรุงแกไข  แลวจึงนําไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย 
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  1.3 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  4 
 2.  ขั้นดําเนินการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง โดยนําเครื่องมือที่
เตรียมไวไปใชในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 การทดลองสอนใชเวลา 14 ช่ัวโมง  
ช่ัวโมงละ 60 นาที จํานวน 6 แผนการสอน โดยชวงเวลาสอนนั้นตามการจัดตารางสอนของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์อน 
  2.1 เนื้อหาที่ทดลองสอน คือ เนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูที่ 1  
จํานวนและการดําเนินการและสาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 
13 เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ประกอบดวยเนื้อหายอยดังนี้   
   แผนการสอนที่ 1  การบวกและลบ  2  ช่ัวโมง  
   แผนการสอนที่ 2 การคูณและหาร  2  ช่ัวโมง 
   แผนการสอนที่ 3 การบวก ลบ คูณ หาร  2  ช่ัวโมง 
   แผนการสอนที่ 4 โจทยปญหาการบวกและลบ          2  ช่ัวโมง 
   แผนการสอนที่ 5 โจทยปญหาการคูณและหาร  2  ช่ัวโมง 
   แผนการสอนที่ 6 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน      4  ช่ัวโมง 
                                                        รวม        14  ชั่วโมง 
  2.2 การดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง สอนดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
โดยใชในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 6  มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
   1.1 ทดสอบกอนเรียน   
   1.2 ทบทวนความรูเดิม 
   1.3 แจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   1.4 แบงกลุมนักเรียน  
   1.5 ครูสอนบทเรียนเกี่ยวกับการใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาในการ
แกโจทยปญหา 4 ขั้นตอน และแจกเอกสารแนะนําบทเรียน ซ่ึงกระบวนการแกปญหาของโพลยามี 
4 ขั้นตอน ไดแก 
       1.5.1 ขั้นทําความเขาใจกับปญหา   
    1.5.2 ขั้นวางแผนแกปญหา   
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    1.5.3 ขั้นดําเนินการตามแผนในขั้นที่ 1.5.2)       
    1.5.4 ขั้นตรวจสอบผล 
   ขั้นท่ี 2  ขั้นฝกทักษะเปนกลุม 
   2.1 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําแบบฝกหัด โดยใชกระบวนการแกปญหา
ของโพลยาในการแกโจทยปญหา  
   2.2 เพื่อนในกลุมชวยกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย  ถานักเรียนคนใดทําไม
ผาน ใหเพื่อนในกลุมหรือครูชวยกันอธิบาย 
   ขั้นท่ี 3  ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย 
   3.1 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 1   จํานวน 8 ขอ ถานักเรียนคนใดทําได
รอยละ 75 ถือวาผานเกณฑ (6 ขอ) ถาทําไดไมถึงรอยละ 75 (ต่ํากวา 6 ขอ) ใหเพื่อนในกลุมชวยกัน
อธิบายแลวใหนักเรียนคนเดิมทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 2  ถายังไมผานเกณฑ ใหครูเปนผูอธิบายอีก
คร้ัง  
   3.2 นักเรียนคนที่ทําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกํากับ
ถือวาเปนผูที่สามารถเรียนรูไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนั้นนักเรียนทํา
แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูอีก 1 ฉบับแลวนําคะแนนของนักเรียนคนนั้นมาเฉลี่ยเปน
คะแนนของกลุม 
   ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุปบทเรียน 

   4.1 ครูสรุปบทเรียนในแตละหนวยการเรียนรูยอยกับนักเรียน ทั้งชั้น 
 

เกณฑการใหคะแนนกลุม 
คะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุม ระดับของกลุม 

ไดคะแนนเฉลีย่        0 – 15   คะแนน กลุมเกง (Good  Team) 
ไดคะแนนเฉลีย่       16 – 25  คะแนน กลุมเกงมาก (Great  Team) 
ไดคะแนนเฉลีย่       26 – 30  คะแนน กลุมยอดเยี่ยม (Super  Team) 

 
 3. ขั้นหลังการทดลอง 
  3.1 ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูผูสอนและ
หัวหนากลุมโดยทําการประเมินทุกกลุม แลวสรุปผลเปนแผน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 98

 
 
 
 

ไมผาน 

  3.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา  
 การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ( TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา สามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 12 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 12  สรุปขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ 
    กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 
 

เร่ิมตน

ขั้นที่ 1 ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 

ขั้นที่ 3  ขั้นประเมินผล
การศึกษาเปนกลุมและการ

สอนในกลุมยอย 

ส้ินสุด 

ขั้นที่ 2  ขั้นฝกทักษะเปนกลุม 

ขั้นที่ 4  ขั้นสรุปบทเรียน 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยวิ เคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยโดยใชสถิติวิ เคราะหที่ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห  ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู  ดําเนินการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item  
Objective Congruence : IOC) 
  1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ดําเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 
   1.2.1 วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
คณิตศาสตร (Index of  Item Objective Congruence : IOC) 
   1.2.2 วิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
   1.2.3 วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูแบบปรนัย โดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร ริชารดสัน และวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบอัตนัย โดยใชสูตร ของคอรนบารช (Cronbach) สัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ดังนี้    
  1.3 การวิ เคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นใช สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ        
ครอนบารช 
  1.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหา ใชคาสถิติดังนี้  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที (t – test )  
แบบ  dependent 
 2.   การทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูใชคาสถิติดังนี้ 
   2.1.1 คาเฉลี่ย  ( X)  คํานวณจากสูตร 
      X   =   

N
XΣ  

     เมื่อ  X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
      XΣ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N แทน จํานวนนักเรียนที่เปนประชากร 
   2.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คํานวณจากสูตร 

     S.D. =    ( )
1

2

−
−Σ

N
xx  
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    เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    Σ  แทน ผลรวมของคะแนนอันดับคณุภาพ 
    X แทน คะแนนของอันดับคุณภาพที่เลือกตอบ 
                        X  แทน คะแนนเฉลี่ยของอันดับคุณภาพ 
    N แทน จํานวนนักเรียนทีเปนประชากร 
   2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังจัดการเรียนรู สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูดวยแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําไดโดยการ
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย  ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของผลการเรียนรู โดยการทดสอบคา ที (t – test ) แบบ dependent โดยคํานวณจากสูตร 
    t = 

1
)( 22

−
Σ−Σ

Σ

N
DDn

D  

   
    t แทน ผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนและ 
                                                                     หลังจัดการเรยีนรู 
    DΣ   แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนและหลังจัดการ 
       เรียนรู 
    2DΣ   แทน ผลรวมของความแตกตางคะแนนกอนและหลังจัดการ 
       เรียนรูของแตละคนยกกําลังสอง 
    2)( DΣ แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนและหลังจัดการ 
       เรียนรูของแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    N   แทน จํานวนนักเรียนที่เปนประชากร 
 2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซ่ึงประเมินโดย
ครูผูสอน ใชคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 2.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ( TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  
  2.3.1 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรสวนประเมินคาทําได
โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  2.3.2 การวิเคราะหแบบพรรณนาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ใชการวิเคราะหเนื้อหา  
(Content analysis) 
 
ตารางที่ 13  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ / 
การวิเคราะหขอมูล 

1) เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู เกี่ยวกับ
การแกโจทยปญหา
การบวก  ลบ คูณ หาร
ระคน ของ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ท่ีจัดการเรียนรูแบบ 
กลุมชวยเหลอืเปน
รายบุคคล
(TAI)รวมกับ
กระบวนการแกปญหา
ของโพลยา  

1)   ช้ีแจงใหนักเรียนรับรู
และเขาใจวัตถุประสงคของ
การจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวย เหลือ เปนรายบุคคล 
(TAI)รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา   ทุก
ข้ันตอน รวมท้ังการคํานวณ
คะแนนตาง จนแนใจวา
นักเรียนเขาใจอยางถองแท  
แลวทําการทดสอบกอน
เรียน   
2) ทดลองจัดการเรียนรูแบบ
ก ลุ ม ช ว ย เ ห ลื อ เ ป น
รายบุคคล (TAI)รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของ
โพลยา 
3.) นําแบบหลังจัดการ
เรียนรู  ทดสอบนักเรียน
หลังเรียน 

นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 4  ปการ 
ศึกษา2550โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดโพธิ์
อน  จํานวน   
20  คน 

1)  แผนการจัดการ
เรียนรู 
2) แบบทดสอบกอน
และหลังจัดการเรียนรู  
วิเคราะหขอมูลโดย  ใช
คาสถิติรอยละ (%) 
คาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)    และทดสอบคา
ที (t –test) แบบ  
Dependent 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ / 
การวิเคราะหขอมูล 

2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ี
จัดการเรียนรูแบบ
กลุมชวยเหลอืเปน
รายบุคคล  
(TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหา
ของโพลยา 

4)  สังเกตนักเรียนขณะ
ทํางานและปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู  ดวยแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม
โดยครูผูสอน 

นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 4  
ปการศึกษา  2550
โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดโพธิ์อน   
จํานวน  20  คน 

3)  แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุม  วิเคราะหขอมูล
โดย  คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   

3)  เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปน
รายบุคคล  
(TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหา
ของโพลยา 

5)  สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีม่ีตอการ
จัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล  
(TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  ดวย
แบบสอบถามความคิดเห็น 

นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 4 
ปการศึกษา  2550
โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดโพธิ์อน  จํานวน  
20  คน 

4)  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน  
วิเคราะหขอมูลโดย   
คาเฉลี่ย ( x)  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 

บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง โจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา  แบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู  เรื่อง โจทยปญหา  
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม เร่ือง โจทยปญหา แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
โดยผูวิจัยนําไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน จํานวน 20  
คน ดวยการทดสอบกอนจัดการเรียนรู  จากนั้นผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา พรอมสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
กลุม  จากนั้นทดสอบหลังจัดการเรียนรู และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาโดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยและขอคําถามในการวิจัย  ผูวิจัย
ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปนสามตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา และ ผลการศึกษาผลการ
เรียนรู เรื่อง โจทยปญหาที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 ตอนที่ 2  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 ตอนที่ 3  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 
 
 103 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104

ตอนที่ 1   เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน 
               รายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 การวิเคราะหขอมูลนี้ เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามการวิจัยในขอที่ 1  
เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
จากการรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู  ปรากฏดังตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหา กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบ 
 กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

คะแนน n คะแนนเต็ม x  S.D. t-test Sig 
การทดสอบกอนเรียน 20 40 12.90 3.91 
การทดสอบหลังเรียน 20 40 24.35 5.38 

25.12 .000 

 
 จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูเร่ือง
โจทยปญหา ของนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวโดยมีผลการเรียนหลังจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ( X = 24.35, S.D. = 5.38)   สูงกวากอน
จัดการเรียนรู ( X = 12.90, S.D. = 3.91)  
 

ตารางที่ 15 แสดงผลคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละกลุม จากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 6 
แผนฯ ท่ี 1 แผนฯ ท่ี 2 แผนฯ ท่ี 3 แผนฯ ท่ี 4 แผนฯ ท่ี 5 แผนฯ ท่ี 6 

กลุม ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

A กลุม 
เกงมาก 

กลุม 
เกงมาก 

กลุม 
เกงมาก กลุมเกง กลุม 

ยอดเยี่ยม กลุมเกง 

B กลุม 
ยอดเยี่ยม 

กลุม 
เกงมาก 

กลุม 
ยอดเยี่ยม 

กลุม 
เกงมาก กลุมเกง กลุม 

ยอดเยี่ยม 

C กลุมเกง กลุม 
ยอดเยี่ยม 

กลุม 
เกงมาก 

กลุมเกง กลุม 
เกงมาก 

กลุมเกง 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
แผนฯ ท่ี 1 แผนฯ ท่ี 2 แผนฯ ท่ี 3 แผนฯ ท่ี 4 แผนฯ ท่ี 5 แผนฯ ท่ี 6 

กลุม ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

ระดับ 
การพัฒนา 

D กลุมเกง กลุมเกง กลุม 
เกงมาก 

กลุม 
ยอดเยี่ยม 

กลุม 
เกงมาก 

กลุม 
เกงมาก 

E กลุมเกง กลุมเกง กลุม 
เกงมาก 

กลุม 
เกงมาก กลุมเกง กลุม 

เกงมาก 
 
         จากตารางที่ 15 แสดงผลคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 – 6 เมื่อพิจารณาตามระดับการพัฒนาพบวา นักเรียนกลุม A มีระดับการพัฒนาเปนกลุม
ยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 5 ระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมากจํานวน 3 แผน คือ แผนที่ 1 แผนที่ 2 
และแผนที่ 3  และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงจํานวน 2 แผน คือ แผนที่ 4 และแผนที่ 6  นักเรียน
กลุม B มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 3 แผน  คือ แผนที่ 1 แผนที่ 3 และแผนที่ 6  ระดับการ
พัฒนาเปนกลุมเกงมากจํานวน 2 แผน คือ แผนที่ 2 และแผนที่ 4  และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง
จํานวน 1 แผน คือ แผนที่ 5  นักเรียนกลุม C  มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 
2   ระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมากจํานวน 2 แผน คือ แผนที่ 3 แผนที่ 5 และมีระดับการพัฒนาเปน
กลุมเกงจํานวน 3 แผน  คือ แผนที่ 1 แผนที่ 4  และแผนที่ 6 นักเรียนกลุม  D มีระดับการพัฒนาเปน
กลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 4 ระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมากจํานวน 3 แผน คือ แผนที่ 3 
แผนที่ 5 และแผนที่ 6 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงจํานวน 2 แผน คือ แผนที่ 1 และแผนที่ 2   
นักเรียนกลุม E ไมมีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม มีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมากจํานวน  
3  แผน  คือ  แผนที่ 3 แผนที่ 4 และแผนที่ 6 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงจํานวน 3 แผน  คือ  
แผนที่ 1  แผนที่ 2 และแผนที่ 5 
 สําหรับผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา จําแนกตามผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้งหมด 6 
ขอ และจําแนกตามคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังจัดการเรียนรู  ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังจัดการเรียนรู จําแนกตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

แผนการจัดการเรียนรู คะแนนเต็ม 
(40 คะแนน) x  S.D. คาเฉล่ีย 

รอยละ ลําดับที ่

ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1  
เร่ือง การบวกและลบ 12 7.90 2.27 65.83 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 2 
เร่ือง การคูณและหาร 2 1.10 0.72 55.00 4 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3 
เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร 10 5.95 1.79 59.50 3 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 4 
เร่ือง โจทยปญหาการบวกและลบ 3 1.45 0.83 48.33 6 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 5 
เร่ือง โจทยปญหาการคูณและหาร 

9 5.80 1.32 64.44 2 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 6 
เรื่อง โจทยปญหาการบวก  ลบ คูณ 
หารระคน 

4 2.15 0.75 53.75 5 

รวม 40 24.35 5.38 60.88  
 
 จากตารางที่ 16  ผลการเรียนรูของนักเรียน เร่ือง โจทยปญหา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ  24.35 คิดเปนรอยละ 60.88 เมื่อจําแนกตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง พบวา ผลการเรียนรูที่
คาดหวังขอที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 7.90, S.D. = 2.27) คิดเปนรอยละ 65.83 รองลงมาคือ ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังขอที่ 5 ( X = 5.80, S.D. = 1.32)  คิดเปนรอยละ 64.44  ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอ   
ที่ 3 ( X = 5.95, S.D. = 1.79) คิดเปนรอยละ 59.50  ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอท่ี 2 ( X = 1.10, S.D. = 
0.72) คิดเปนรอยละ 55.00 ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอท่ี 6 ( X = 2.15, S.D. = 0.75) คิดเปนรอยละ 
53.75 และผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 4 ( X = 1.4 , S.D. = 0.83) คิดเปนรอยละ 48.33 
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ตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยรวมรายกลุมที่ไดจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู จําแนกตามแผน 
 การจัดการเรียนรู 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 กลุม 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

A 6.38 0.75 5.88 1.03 5.88 0.63 6.50 0.41 6.88 0.48 5.25 1.76 
B 6.50 0.71 6.13 0.25 6.50 0.41 6.25 0.50 6.38 0.45 7.00 0.41 
C 6.25 0.50 6.50 0.71 5.63 1.11 5.75 0.50 4.75 2.02 6.38 0.48 
D 6.38 0.25 6.00 0.00 6.00 0.00 7.13 0.85 6.38 0.48 6.38 0.25 
E 6.25 0.50 6.13 0.25 5.75 0.87 6.13 0.25 6.25 0.29 6.38 0.48 

เฉล่ีย 6.35 0.54 6.13 0.45 5.95 0.60 6.35 0.50 6.13 0.74 6.28 0.68 
ลําดับ 1 4 6 1 4 3 

 
 จากตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยรวมรายกลุมที่ไดจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู           
จําแนกตามแผนการจัดการเรียนรู  พบวา  แผนการจัดการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดมี 2  แผน  
คือ  แผนที่ 1 ( X =  6.35, S.D. = 0.54)    และแผนที่ 4  ( X =  6.35, S.D. = 0.50)  รองลงมาคือแผนที่ 
6 ( X =  6.28, S.D. = 0.68) ลําดับที่ 4 มีคาเฉลี่ยเทากันคือ แผนที่ 2 ( X =  6.13, S.D. = 0.45) และแผน  
ที่ 5 ( X =  6.35, S.D. = 0.74) และต่ําสุดคือ  แผนที่ 3 ( X =  5.95, S.D. = 0.60) 
 
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทดสอบจําแนกตามกลุมของนักเรียน 

คะแนนกอนเรียน 
(40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรยีน 
(40 คะแนน) กลุมนักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) X  S.D. X  S.D. 

คะแนน 
เฉล่ีย 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ 
(%) 

กลุมเกง 6 18.20 2.17 32.00 1.58 4.20 10.50 
กลุมปานกลาง 8 11.90 2.28 22.90 3.11 3.00 7.50 
กลุมออน 6 9.60 2.19 19.60 2.61 10.00 25.00 

 
 จากตารางที่ 18  พบวา กลุมออนมีคะแนนพัฒนาสูงสุด มีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนเทากับ 10.00  คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาไดแก กลุมเกง มีคาเฉลี่ยของคะแนน
หลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียนเทากับ 4.20  คะแนน คิดเปนรอยละ 10.50 และต่ําสุดคือกลุมปาน
กลางมีคาเฉลี่ยหลังการเรียนรูเทากับ 3.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 7.50 
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ตอนที่ 2  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ 
                  เปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 การวิเคราะหขอมูลตอนนี้เพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอท่ี 2 คือ ศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานกลุมพิจารณาเปนรายพฤติกรรมและแผนการจัดการ 
                    เรียนรู 

พฤติกรรมการทํางานกลุม 
แสดงความ
คิดเห็น 
การถาม - 
ตอบ 

การรับฟง 
ใน

กระบวน 
การสอน 

การรวมมือ 
กับกลุม 

การใหคํา
ชม กําลังใจ 

ความตั้งใจ 
ในการ
ทํางาน 

เฉล่ียรวม 

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่…
 

กล
ุมท

ี…่ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 2.00 0.00 1.80 0.45 2.60 0.55 1.60 0.55 2.20 0.45 2.04 0.40 
2 2.00 0.71 2.20 0.45 2.20 0.45 1.80 0.45 1.40 0.55 1.92 0.52 
3 1.80 0.45 1.80 0.45 2.40 0.55 2.20 0.45 1.60 0.55 1.96 0.49 
4 2.20 0.45 2.40 0.55 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.12 0.20 

1 

5 1.60 0.55 2.60 0.55 2.20 0.45 2.00 0.71 1.60 0.55 2.00 0.56 
เฉล่ียรวม 1.92 0.43 2.16 0.49 2.28 0.40 1.92 0.43 1.76 0.42 2.01 0.44 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ลําดับที ่ 3 2 1 3 5 

ปานกลาง 

1 1.80 0.45 2.20 0.45 1.80 0.45 2.00 0.71 2.40 0.55 2.04 0.52 
2 2.20 0.45 1.60 0.55 2.20 0.45 2.40 0.55 1.80 0.45 2.04 0.49 
3 2.20 0.45 2.60 0.55 2.00 0.00 1.80 0.45 1.60 0.55 2.04 0.40 
4 1.80 0.84 1.60 0.55 2.60 0.55 1.60 0.55 2.00 0.71 1.92 0.64 

2 
 

5 2.40 0.55 2.20 0.45 2.00 0.71 2.40 0.55 2.00 0.71 2.20 0.59 
เฉล่ียรวม 2.08 0.55 2.04 0.51 2.12 0.43 2.04 0.56 1.96 0.59 2.05 0.53 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ลําดับที ่ 2 3 1 3 5 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 

แสดงความ
คิดเห็น 
การถาม - 
ตอบ 

การรับฟง 
ใน

กระบวน 
การสอน 

การรวมมือ 
กับกลุม 

การใหคํา
ชม กําลังใจ 

ความตั้งใจ 
ในการ
ทํางาน 

เฉล่ียรวม 

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่…
 

กล
ุมท

ี…่ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 2.60 0.55 2.20 0.45 2.60 0.55 2.20 0.84 2.60 0.55 2.44 0.59 
2 2.40 0.55 2.60 0.55 2.40 0.55 2.00 0.71 2.60 0.55 2.40 0.58 
3 2.40 0.55 2.00 0.71 2.80 0.45 2.40 0.55 3.00 0.00 2.52 0.45 
4 2.20 0.45 2.40 0.55 2.40 0.55 2.40 0.55 2.20 0.45 2.32 0.51 

3 
 

5 2.80 0.45 2.20 0.84 2.80 0.45 2.60 0.55 2.00 0.00 2.48 0.46 
เฉลี่ยรวม 2.48 0.51 2.28 0.62 2.60 0.51 2.32 0.64 2.48 0.31 2.43 0.52 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
ลําดับที่ 2 5 1 4 2 

ปานกลาง 

1 2.40 0.55 2.60 0.55 2.20 0.84 2.60 0.55 2.40 0.55 2.44 0.61 
2 2.40 0.55 2.40 0.55 2.40 0.55 2.40 0.55 2.40 0.55 2.40 0.55 
3 2.40 0.55 2.40 0.55 2.00 0.71 3.00 0.00 2.60 0.55 2.48 0.47 
4 2.80 0.45 2.20 0.45 2.40 0.55 2.40 0.55 2.60 0.55 2.48 0.51 

4 
 

5 2.40 0.55 2.80 0.45 2.40 0.55 2.40 0.89 2.60 0.55 2.52 0.60 
เฉลี่ยรวม 2.48 0.53 2.48 0.51 2.28 0.64 2.56 0.51 2.52 0.55 2.46 0.55 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
ลําดับที่ 3 3 5 1 2 

ปานกลาง 

1 2.00 0.00 2.60 0.55 2.20 0.84 2.20 0.84 2.20 0.45 2.24 0.54 
2 2.60 0.55 2.60 0.55 2.40 0.55 2.00 0.71 2.80 0.45 2.48 0.56 
3 2.40 0.55 2.00 0.00 2.00 0.71 2.20 0.45 2.40 0.55 2.20 0.45 
4 2.40 0.55 2.60 0.55 2.00 0.71 1.60 0.55 2.20 0.45 2.16 0.56 

5 
 

5 2.60 0.55 2.20 0.45 2.40 0.55 1.80 0.45 3.00 0.00 2.40 0.40 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 

แสดงความ
คิดเห็น 
การถาม - 
ตอบ 

การรับฟง 
ใน

กระบวน 
การสอน 

การรวมมือ 
กับกลุม 

การใหคํา
ชม กําลังใจ 

ความตั้งใจ 
ในการ
ทํางาน 

เฉล่ียรวม 

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่…
 

กล
ุมท

ี…่ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

เฉล่ียรวม 2.40 0.44 2.40 0.42 2.20 0.67 1.96 0.60 2.52 0.38 2.30 0.50 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 
ลําดับที ่ 2 2 4 5 1 

ปานกลาง 

1 2.80 0.45 2.40 0.55 2.60 0.55 2.80 0.45 2.40 0.55 2.60 0.51 
2 2.80 0.45 2.20 0.45 2.40 0.55 2.40 0.55 2.40 0.55 2.44 0.51 
3 2.60 0.55 2.60 0.55 2.00 0.00 2.20 0.45 2.20 0.45 2.32 0.40 
4 2.60 0.55 2.20 0.45 2.00 0.00 2.40 0.55 2.40 0.55 2.32 0.42 

6 
 

5 2.40 0.55 2.60 0.55 2.40 0.55 2.80 0.45 2.20 0.45 2.48 0.51 
เฉล่ียรวม 2.64 0.51 2.40 0.51 2.28 0.33 2.52 0.49 2.32 0.51 2.43 0.47 
ระดับ มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 
ลําดับที ่ 1 3 5 2 4 

ปานกลาง 

รวม 
ทุกแผนฯ 2.33 0.50 2.29 0.43 2.29 0.50 2.22 0.54 2.26 0.46 2.28 0.49 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ลําดับที ่ 1 2 2 5 4 

ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 19 ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการทํางาน
กลุมทุกแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา 
นักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุดในดานการแสดงความคิดเห็น การถาม – ตอบ ( X= 2.33, S.D. = 
0.50) มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง รองลงมาเทากันคือ มีการรับฟงในกระบวนการสอนและการ
รวมมือกับกลุม   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X = 2.29, S.D. = 0.43 และ X  = 2.29, S.D. = 
0.50) มีความตั้งใจในการทํางาน  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X= 2.26, S.D. = 0.46) และต่ํา
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ที่สุดคือ มีการใหคําชม กําลังใจ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X= 2.22, S.D. = 0.54) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายกลุมสามารถสรุปไดดังนี้  
 กลุมที่ 1  มีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
( X = 2.01, S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนมีการรวมมือกับกลุมสูงที่สุด  
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X= 2.28, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ มีการรับฟงในกระบวนการ
สอน  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.22, S.D. = 0.54) มีการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ 
และการใหคําชม กําลังใจ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 1.92, S.D. = 0.43 และ X  = 21.92, 
S.D. = 0.43) และต่ําที่สุดคือ มีความตั้งใจทํางาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X= 1.76, S.D. = 
0.44) 
 กลุมที่ 2 มีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.05, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนมีการรวมมือกับกลุมสูงที่สุด  มี
การปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.12, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ มีการแสดงความคิดเห็น ถาม – 
ตอบ  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.08, S.D. = 0.55) มีการรับฟงในกระบวนการสอน    
และมีการใหคําชมและกําลังใจ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X= 2.04, S.D. = 0.51 และ X  = 
2.04, S.D. = 0.56) และต่ําที่สุดคือ มีความตั้งใจในการทํางาน  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ( X= 
1.96, S.D. = 0.59) 
 กลุมที่ 3 มีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.43, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนมีการรวมมือกับกลุมสูงที่สุด มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ( X= 2.60, S.D. = 0.51) รองลงมาเทากันคือ มีการแสดงความคิดเห็น ถาม – 
ตอบ และมีความตั้งใจในการทํางาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.48, S.D. = 0.51 และ X  
= 2.48, S.D. = 0.31) มีการใหคําชม กําลังใจ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.32, S.D. = 0.64) 
และต่ําที่สุดคือ มีการรับฟงในกระบวนการสอน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.28, S.D. = 
0.62)  
 กลุมที่ 4 มีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.46, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนมีการใหคําชม กําลังใจ สูงที่สุด    
มีการปฏิบัติในระดับมาก  ( X= 2.56, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ มีความตั้งใจในการทํางาน มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ( X= 2.52, S.D. = 0.55) มีการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ และ การรับฟงใน
กระบวนการสอน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.48, S.D. = 0.53 และ X  = 2.48, S.D. = 
0.51) และต่ําที่สุดคือมีการรวมมือกับกลุม มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X= 2.28, S.D. = 0.64)  
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 กลุมที่ 5  มีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.30, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนมีความตั้งในในการทํางานสูงที่สุด 
มีการปฏิบัติในระดับมาก  ( X = 2.52, S.D. = 0.38) รองลงมาเทากันคือ มีการแสดงความคิดเห็น 
ถาม – ตอบและมีการรับฟงในกระบวนการสอน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X = 2.40, S.D. = 
0.44 และ X  = 2.40, S.D. = 0.42 )  มีการรวมมือกับกลุม มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง( X= 2.20, 
S.D. = 0.67)  และต่ําที่สุดคือมีการใหคําชมและกําลังใจมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง( X = 1.96, 
S.D. = 0.60)        
 กลุมที่ 6 มีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.43, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ 
สูงที่สุด มีการปฏิบัติในระดับมาก  ( X= 2.64, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ มีการใหคําชมและกําลังใจ 
มีการปฏิบัติในระดับมาก  ( X= 2.52, S.D. = 0.49 ) มีการรับฟงในกระบวนการสอน มีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง   ( X= 2.40, S.D. = 0.51)  มีความตั้งใจในการทํางาน  มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง   ( X = 2.32, S.D. = 0.47)  และต่ําที่สุดคือ มีการรวมมือกับกลุม มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง  ( X= 2.28, S.D. = 0.33)  
 
ตอนที่ 3  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล  
              (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 การวิเคราะหขอมูลตอนนี้เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3  เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรู  
                    แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

ลําดับ ขอความ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น ลําดับที ่

1 

ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนสิ่งที่นาสนใจมาก  

2.19 0.68 ปานกลาง 2 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 

ลําดับ ขอความ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น ลําดับที ่

2 

นักเรียนรู สึกสนุกสนานกับการเรียน
คณิตศาสตรแบบกลุ มช วย เหลือ เปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 

1.95 0.59 ปานกลาง 5 

3 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนการสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนในกลุม 

2.00 0.63 ปานกลาง 4 

4 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

1.86 0.66 ปานกลาง 6 

5 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา        ไดกระตุนให
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ  

2.29 0.56 ปานกลาง 1 

6 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนรูสึก
อยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

2.05 0.38 ปานกลาง 3 

เฉล่ียรวมดานบรรยากาศการจัดเรียนรู 2.06 0.58 ปานกลาง 3 

7 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางเปน
ระบบ 

 
1.71 

 
0.56 

 
ปานกลาง 

 
4 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 

ลําดับ ขอความ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น ลําดับที ่

8 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  เปนกจิกรรมการ
เรียนรูที่เปนลําดับขั้นตอน  ไมยุงยาก 
สามารถปฏิบัติไดงาย 

1.76 0.44 ปานกลาง 3 

9 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนอยาก
รวมทํากิจกรรม 

2.29 0.64 ปานกลาง 2 

10 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหนัก เรียนไดรวมกันคิดและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.57 0.51 มาก 1 

เฉล่ียรวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.08 0.54 ปานกลาง 2 

 
11 

ดานประโยชน ท่ีได รับจากการปฏิบัติ
กิจกรรม 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนกลา
แสดงออกมากขึ้น 

2.05 0.67 ปานกลาง 4 

12 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่
สงเสริมความรวมมือในการทํางานเปน
กลุม 

2.43 0.60 ปานกลาง 3 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 

ลําดับ ขอความ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น ลําดับที ่

13 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 

1.76 0.44 ปานกลาง 5 

14 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนใช
เวลาในการแกโจทยปญหาเร็วขึ้น 

2.48 0.51 ปานกลาง 2 

15 

การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและ
ประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

2.52 0.51 มาก 1 

เฉล่ียรวมดานประโยชนท่ีไดรับจากการ 
ปฏิบตัิกิจกรรม 2.25 0.55 ปานกลาง 1 

เฉล่ียรวมทุกดาน 2.13 0.56 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวย
ในระดับปานกลาง ( X=2.13, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนเห็นดวยกับ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมสูงที่สุด โดยเห็นดวยระดับปานกลาง ( X =2.25, S.D. 
= 0.55)และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือ การเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทํา
ใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น   นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก 
( X=2.52, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนใชเวลาในการแกโจทยปญหาเร็วข้ึน  
นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ( X=2.48, S.D. = 0.51)  การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่สงเสริม
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ความรวมมือในการทํางานเปนกลุม  นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ( X=2.43, S.D. = 0.60)  
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา  ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ( X=2.05, S.D. 
= 0.67) และต่ําที่สุด การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหาอยางเปน
ระบบ  นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง  ( X= 1.76, S.D. = 0.44)    นักเรียนเห็นดวยกับดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนเห็นดวยเปนลําดับที่สอง จากทั้ง 3 ดาน        โดยเห็นดวยระดับ
ปานกลาง ( X=2.08, S.D. = 0.54)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือ 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักเรียน
เห็นดวยอยูในระดับมาก  ( X= 2.57, S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนอยากรวม
ทํากิจกรรม  ( X= 2.29, S.D. = 0.64)  การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปนลําดับขั้นตอนไมยุงยาก 
สามารถปฏิบัติไดงาย  ( X= 1.76, S.D. = 0.44) และต่ําที่สุด คือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนไดเรียนรู
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  ( X= 1.71, S.D. = 0.56)  ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู
นักเรียนเห็นดวยเปนลําดับที่สุดทาย จากทั้ง 3 ดานโดยเห็นดวยระดับปานกลาง ( X=2.06, S.D. = 
0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ไดกระตุนใหนักเรียน
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ ( X=2.29, S.D. = 0.56)  รองลงมาคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนส่ิงที่นาสนใจมาก  
( X=2.19, S.D. = 0.68)  การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนรูสึกอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น  ( X =2.05, 
S.D. = 0.38) การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนในกลุม  ( X=2.00, S.D. = 
0.63) นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ( X =1.95, S.D. = 0.59) และต่ําที่สุดคือ การเรียน
คณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทํา
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  ( X=1.86, S.D. = 0.66) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(Team Assisted Individualization : TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการ
วิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre – Experimental   Design) แบบ One – Group   Pretest – Posttest  Design กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน อําเภอสองพี่นอง   
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนกลุมทดลอง จํานวน 20  คน มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ (1) เปรียบเทียบผล
การเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา   (2) ศกึษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลัง
จัดการเรียนรูซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน  เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน  25  ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 – 0.74  มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.56 – 
0.89 และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) 0.93 และขอสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ มีคาความยากงาย (p) 
ระหวาง 0.52 – 0.61 มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.28 – 0.39 และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
เทากับ  0.84 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม จํานวน 5 ขอ และแบบสอบถามความคิดเห็น 
จํานวน 15 ขอ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชคือ  (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง โจทย
ปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาโดยใชสูตร t-test  แบบ 
Dependent  (2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ (3) หาคาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
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เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา มีขอคนพบสรุปไดดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI)   รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา กอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยของผล
การเรียนรูเรื่อง โจทยปญหา ของนักเรียนกลุมการวิจัย กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยผลการเรียนรูหลังจัดการเรียนรู สูง
กวากอนจัดการเรียนรู 
 2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมแสดง
ความคิดเห็น ถาม-ตอบ  การรับฟงในกระบวนการสอน  การรวมมือกับกลุม  การใหคําชม / กําลังใจ  
และตั้งใจในการทํางาน  ในทุกแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนราย
พฤติกรรมพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมดานการแสดงความคิดเห็นและถาม – ตอบ อยูในระดับมาก  
รองลงมาเทากันคือ นักเรียนมีการรับฟงในกระบวนการสอนและการรวมมือกับกลุม ปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง นักเรียนมีความตั้งใจในการทํางาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางและต่ําที่สุดคือ นักเรียนมี
การใหคําชม กําลังใจ มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง   
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยกับดานประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมสูง
ที่สุด โดยเห็นดวยในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สูงที่สุดคือ   การเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําให
นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ตํ่าที่สุด 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหาอยางเปนระบบ  นักเรียนเห็นดวยในระดับปาน
กลาง ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนเห็นดวยเปนลําดับที่สอง โดยเห็นดวยระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สูงที่สุดคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิด
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  ต่ําที่สุด คือ การเรียนคณิตศาสตรแบบ
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กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง  ดาน
บรรยากาศการจัดการเรียนรูนักเรียนเห็นดวยเปนลําดับที่สุดทาย โดยเห็นดวยระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สูงที่สุดคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา        ไดกระตุนใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกับ
เพื่อน ๆ นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง ต่ําที่สุดคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ   
 

อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย ดานผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา ที่จัดการเรียนรูแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)   รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา กอนและหลังจัดการ
เรียนรู พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนกลุมการวิจัย กอนและ
หลังจัดการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเรียนหลังจัดการ
เรียนรู สูงกวากอนจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการสอนคณิตศาสตรโดยเฉพาะ โดยนักเรียนมีการชวยเหลือกันภายใน
กลุม และเมื่อนักเรียนไมสามารถทําคะแนนไดผานตามเกณฑที่กําหนดไว  ครูและสมาชิกกลุมที่
เรียนดียังสามารถชวยเหลือนักเรียนมาโดยการแกไขเปนรายบุคคลดวยการสอนซอมเสริมไดอีกครั้ง
หนึ่ง ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาในการเรียนรูมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544 : 47) ที่
กลาววาการจัดการเรียนรูแบบดังกลาวชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติที่ดีตอการเรียน 
สมรรถภาพในการทํางานรวมกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจมาศ  ชูน้ําเที่ยง  
(2541 : บทคัดยอ)  ซ่ึงไดศึกษาผลการเรียนแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชาวไทยภูเขา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง  เศษสวนที่เรียน
แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลและเรียนดวยวิธีสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอน
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ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
จําแนกตามระดับความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ของนักเรียนที่เรียนแบบกลุมชวยเรียน
รายบุคคลสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของสาคร ปนแอ  (2547 : บทคัดยอ) วาผลการเรียนรูเรื่องสมการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล กอนจัดการเรียนรูและหลังจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01โดยคะแนนผลการเรียนหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู      สอดคลองกับผลการวิจัย
ของโกวิท  ศิลาเณร (2547 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก
ใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 
เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สุภิญ  พิทักษศักดากร (2541 : 46) ที่พบวาการแกปญหาตามรูปแบบของโพลยา ทําใหนักเรียนรูจัก
ฝกคิดอยางมีระบบระเบียบมีขั้นตอนที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของปานจิต  
วัชระรังษี (2548 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อีกทั้งยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ โอทแมน (Othman Northayati  1997) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของการเรียน
การสอนคณิตศาสตรดวยวิธีสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม 
ของนักเรียนระดับเกรด K – 12 โดยใชการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของแกลส แนวคิดของวิ
ลเล่ียม และแนวคิดของสมิดทและฮันเตอร เพื่อวิเคราะหขอคนพบจากงานวิจัยดานการสอน
คณิตศาสตรที่ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกับวิธีสอนแบบดั้งเดิม ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติทางการเรียน ตั้งแตป 1970 – 1992 จากแหลงขอมูล  ERIC และ  DAI  และวารสารการ
วิจัยทางดานคณิตศาสตร  ผลการสังเคราะห พบวา การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกลุมเพื่อชวยกัน
เรียนรูเปนวิธีสอนที่ดีที่สุดสําหรับใชสอนนักเรียนที่มุงเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น  และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของเซมีรา เมฟวาเรช (Mevarech  : 1985) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร ของนักเรียนเกรด 5 โดยใชวิธีสอน 4 วิธีซ่ึงทั้ง 4 วิธีเปน
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ( Cooperative  learning ) คือ Student Team 
Learning( STL) Mastery Learning Strategies (MLS), Student Team Mastery Learning (STML)  
และรูปแบบการสอนปกติ ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 134 คน ใชเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห  
วิเคราะหขอมูลโดยใช MONOVA และ ANOVA  ผลการทดลองปรากฏวาการสอนที่ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงคือ  STL. , STML. MLS. และรูปแบบการสอนปกติตามลําดับ 
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 2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนในภาพรวมพบวา นักเรียนมี
พฤติกรรมแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ  การรับฟงในกระบวนการสอน  การรวมมือกับกลุม  การ
ใหคําชม / กําลังใจ  และตั้งใจในการทํางาน  ในทุกแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนมีการทํากิจกรรม
รวมกัน  มีปฏิสัมพันธตอกัน และชวยเหลือกันภายในกลุม ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สาคร  
ปนแอ  (2547 : 113) ที่พบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคลมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา  
นักเรียนมีพฤติกรรมดานการแสดงความคิดเห็นและถาม – ตอบ อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) นั้น นักเรียนจะตองมีการเรียนรู
รวมกัน  ปรึกษาหารือและชวยเหลือกันภายในกลุมเพื่อใหเกิดผลการเรียนรูที่สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สาคร  ปนแอ (2547 : 113) ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคลเปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีการเรียนรูรวมกัน  การมีปฏิสัมพันธ
ทางบวกและไดรวมกุลมทํางานกับคนที่นักเรียนพอใจ   รองลงมาเทากันคือ นักเรียนมีการรับฟงใน
กระบวนการสอนและการรวมมือกับกลุม ปฏิบัติในระดับปานกลาง นักเรียนมีความตั้งใจในการ
ทํางาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางและต่ําที่สุดคือ นักเรียนมีการใหคําชม กําลังใจ มีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง    ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีการเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น การทํางานรวมกับผูอ่ืนภายในกลุม และไดมีการฝกฝนใหนักเรียนมี
การคิดแกโจทยปญหาอยางเปนระบบ ทําใหนักเรียนสามารถดําเนินการแกโจทยปญหาไดถูกตอง
ตามกระบวนการและสามารถหาคําตอบไดถูกตองมากขึ้น โดยมีเพื่อนและครูคอยชวยเหลือ แต
เนื่องจากนักเรียนที่เรียนออนบางคนมักจะไมกลาแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมมากนัก ทํา
ใหขาดการใหกําลังใจหรือใหคําชมตอสมาชิกภายในกลุม ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของแมคมิล
แลนด (Macmillan 1984 : 156) ที่กลาววา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันเปนกลุมเล็กชอบการ
แกปญหามากกวานักเรียนที่เรียนทั้งชั้นเรียน  อาจเปนเพราะทําใหนักเรียนไดพูดคุยปรึกษาและ
ชวยเหลือกันสอดคลองกับผลการวิจัยของนาฏยา  ปนอยู (2543 : 25) ที่กลาววาการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะกลุมจะประกอบดวยสมาชิกที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกันโดย
ทํางานกลุมรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ มีเปาหมายรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุม มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  สมาชิก
ทุกคนจะตองทํางานกลุมอยางมีขั้นตอน โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของกลุม  สอดคลองกับผลการวิจัยของน้ําทิพย  ชังเกตุ (2547 : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

100) ที่พบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมดานการพูดใหกําลังใจ (พูดชม) สนับสนุนความคิดเห็น
เพื่อน มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบคุคล
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยในระดับ     
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา   
  นักเรียนเห็นดวยกับดานประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมสูงที่สุดโดย
เห็นดวยในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนสวนใหญยังไมเคยไดเรียนรูจากการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา ทําใหนักเรียนมีความตื่นเตนและสนใจเปนพิเศษ อีกทั้งกระบวนการแกปญหาดังกลาว
ยังสามารถทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดดีขึ้น  เร็วข้ึนอีกดวย   ซ่ึงสอดคลองกับ    
ผลการวิจัยของปานจิต   วัชระรังษี  (2548 : 108) ที่กลาววากระบวนการแกปญหาของโพลยาทําให
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและแกโจทยปญหาไดอยางเปนลําดับขั้นตอน อีกทั้งมีโจทยปญหา
ปลายเปดที่มีแนวคิดหรือวิธีหาคําตอบไดหลากหลายวิธี  โดยรวมมือกันคิดกับเพื่อน ทําใหเกิดความ
ทาทายในการแกโจทยปญหา  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สูงที่สุดคือ การเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทํา
ใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น   นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เมื่อนักเรียนไดเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหา
ไดดีขึ้น  เปนลําดับขั้นตอนมากขึ้น  เพราะมีเพื่อนในกลุมคอยชวยเหลือและใหคําปรึกษา  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ปานจิต  วัชระรังษี (2548 : 108) ที่พบวา การเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนสามารถคิด
วิเคราะหและแกโจทยปญหาไดอยางเปนลําดับขั้นตอน  รองลงมาคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนใชเวลา
ในการแกโจทยปญหาเร็วข้ึน  นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่สงเสริม
ความรวมมือในการทํางานเปนกลุม นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง การเรียนคณิตศาสตรแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนกลา
แสดงออกมากขึ้น นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดังกลาวทําใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและแกโจทยปญหาไดถูกตองมากขึ้น อีกทั้งยังทําให
นักเรียนไดฝกฝนการทํางานเปนกลุม จึงทําใหนักเรียนรูถึงประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 
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ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสโคลเดอรและเลสเตอร (Schroder and  Lester 1989 : 31 – 33, อาง
ถึงในปรีชา  เนาวเย็นผล  2544 : 127) ที่กลาววา กระบวนการแกปญหาสี่ขั้นตอนของโพลยาและ
ยุทธวิธีแกปญหาเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหา ซ่ึงนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรู
คณิตศาสตรและประยุกตในชีวิตประจําวัน ทําใหเห็นประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตรจากการ
เรียนรูดวยตนเอง และตํ่าที่สุดคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหาอยาง
เปนระบบ  นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครู ผูสอน มีการแนะนํา
นักเรียนขณะที่จัดการเรียนรู โดยบางครั้งเปนการชี้แนะแนวทาง ทําใหนักเรียนไมกลาที่จะแสดง
การคิดแกปญหาไดเอง แตทั้งนี้นักเรียนก็ยังมีความเขาใจระบบและขั้นตอนในการแกโจทยปญหา
และสามารถนําไปใชไดดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภิญ พิทักษศักดากร (2541 : 46) ที่
พบวาการแกปญหาตามรูปแบบของโพลยา ทําใหนักเรียนรูจักฝกคิดอยางมีระบบระเบียบมีขั้นตอน
ที่ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson, R.T  and  
Johnson, D.W : 1981) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนโดยใชกลุมเล็ก  ในการเรียนคณิตศาสตร พบวา 
กลุมเล็กที่รวมมือกันเรียนมีทัศนคติตอการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้นดวยตัวผูเรียนเองและครูมีการ
ยอมรับซึ่งกันและกันดีขึ้นดวย  
  นักเรียนเห็นดวยกับดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่สองโดยเห็นดวย
ระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
(TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยานี้  เปนกิจกรรมที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางเพื่อนในกลุม  เพราะนักเรียนจะตองชวยเหลือกันภายในกลุมเพื่อใหสมาชิกทุกคนสามารถ
แกโจทยปญหาไดอยางถูกตองตามลําดับขั้นตอน  อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกลาวจะตองใชความรวมมือจากในกลุม
เพื่อใหมีคะแนนสูงที่สุด     ซ่ึงสอดคลองกับปานจิต    วัชระรังษี (2548 : 110) ที่กลาววา  การจัดการ
เรียนรูแบบเทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียน
ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนระบบและเปนกิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุมมีระดับเทากัน  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สูงที่สุด
คือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การจัดกิจกรรมดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมที่
เนนใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและมีการชวยเหลือกันภายในกลุม  นักเรียนเกงชวยนักเรียนที่เรียน
ออน ทําใหนักเรียนที่เรียนออนไมรูสึกวาถูกทอดทิ้ง   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสาคร  ปนแอ 
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(2547 : 114) ที่พบวา วิธีสอนแบบรวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ทําใหนักเรียนเกิด
การชวยเหลือกันภายในกลุมเพื่อน  และเมื่อมีขอสงสัยก็สามารถถามเพื่อนไดและนักเรียนที่เรียน
ออนก็สามารถเรียนรูไดจากการชวยสอนทั้งจากเพื่อนและครู  บรรยากาศการเรียนเปนกันเองไม
เครงเครียด ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน  รองลงมาคือ การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหนักเรียนอยากรวม
ทํากิจกรรม นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปนลําดับ
ขั้นตอน ไมยุงยาก สามารถปฏิบัติไดงาย นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง และต่ําที่สุด คือ การ
เรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  นักเรียนเห็นดวยในระดับปาน
กลางทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมดังกลาวมีการจัดนักเรียนคละความสามารถ ทั้งเกง  ปาน
กลาง  ออน ทําใหนักเรียนที่เรียนเกงมักเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเปนสวนใหญ และ
นักเรียนที่เรียนปานกลางและออนมักจะใหนักเรียนที่เรียนเกงเปนผูนําในเกือบทุก ๆ ดาน  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของมารสตัน (Marston 1990, อางถึงในวัสรินทร  ประเสริฐศรี  2544 : 70) 
ที่กลาววานักเรียนที่เรียนเกงจะแสดงบทบาทการเปนผูนําเสนอคําตอบตอกลุมบอยกวาการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ 
  นักเรียนเห็นดวยกับดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูเปนลําดับสุดทายโดยเหน็ดวย
ระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล(TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดรวมมือกัน
เรียนรูและชวยเหลือกัน  ทําใหบรรยากาศการเรียนรูมีความเปนกันเอง เพราะนักเรียนจะคอย
ชวยเหลือกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสาคร  ปนแอ (2547 : 115) ที่พบวา วิธีสอนแบบ
รวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) จะมีการชวยเหลือกันภายในกลุมโดยนักเรียน
กลุมเกงชวยเหลือนักเรียนกลุมออน และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สูงที่สุดคือ การเรียน
คณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
กระตุนใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ในการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยานั้น ทําใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือกันภายในกลุมซ่ึงทําใหนักเรียนนั้นแลกเปลี่ยนความรู มี
การแสดงความคิดเห็น และเปนการฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผ ูอ่ืน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สาคร ปนแอ (2547 : บทคัดยอ) ที่พบวา นักเรียนเห็นดวยตอวิธีสอนแบบรวมมือ
กันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความคิดวาวิธีสอนนี้สามารถชวย
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ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา เปนสิ่งที่นาสนใจมาก นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหนักเรียนรูสึกอยาก
เรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุม
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนการสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนในกลุม นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง นักเรียนรูสึกสนกุสนาน
กับการเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมดังกลาว  ครูผูสอน
มีการแจงเกณฑการใหคะแนนในการทํากิจกรรมใหนักเรียนทราบ ทําใหนักเรียนพยายามและ
ปรับปรุงการเรียนรูภายในกลุมของตนเอง และนักเรียนยังมีการชวยเหลือกันภายในกลุมซึ่งทําให
เกิดปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุมอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับปราณี  จงศรี (2545 : บทคัดยอ) ที่กลาววา
การเรียนรูแบบรวมมือกัน นักเรียนจะมีโอกาสทํางานรวมกันมากขึ้น ทําใหบรรยากาศสนุกสนานเปน
กันเอง เรียนดวยความสบายใจ ไมเครียดและมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น และต่ําที่สุดคือ 
การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพล
ยา ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การจัดกลุมเปนจัดแบบคละความสามารถทําใหนักเรียนที่เรียนออนยังไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็นในบางครั้ง อีกทั้งนักเรียนที่เรียนเกงมักจะแสดงบทบาทในการทํางานกลุมคอนขางมากและ
ครูผูสอนยังมีการกํากับดูแลนักเรียนและคอยแนะนํานักเรียนอยูบอยคร้ัง ทําใหนักเรียนบางสวนจึง
เกิดความรูสึกวาไมคอยไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระมากนัก 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยดังกลาว     ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวความคิดมาใชเปนขอเสนอแนะ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากผลการวิจัยดานผลการเรียนรูของนักเรียนหลังจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวาสูงกวากอนจัดการเรียนรู  
ดังนั้น  ครูผูสอนคณิตศาสตรในระดับชั้นอื่น ๆ  ควรนํากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว 
ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาสาระหรือระดับชั้นอื่น ๆ เชนกัน 
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 2. จากผลการวิจัยดานผลการเรียนรูของนักเรียน พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูขอที่ 
4 โจทยปญหาการบวกและลบมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละต่ําที่สุด ดังนั้นครูผูสอนควรมีการฝกฝน
ทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ใหแกนักเรียนมากขึ้น  และหาวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะ
เหลานี้ใหแกนักเรียนเพิ่มเติม เพราะทักษะเหลานี้นับเปนทักษะพื้นฐานในการที่นักเรียนจะนําไปใชใน
การแกโจทยปญหาและเรียนตอในระดับช้ันที่สูงขึ้นตอไป 
 3. จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุม
สวนใหญยังมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  การให
กําลังใจ  คําชม ดังนั้นครูผูสอนควรมีการกระตุนใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานในการทํากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อที่นักเรียนจะไดมีการปฏิบัติกิจกรรมกลุมในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งควรฝกฝนใหนักเรียนทํา
กิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ และควรแนะนําใหนักเรียนมีการพูดใหกําลังใจเพื่อนภายในกลุม  มีการ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนมิตร ฝกฝนการสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อน 
 4. จากผลการวิจัยดานการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา สวนใหญนักเรียน
ยังมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู ในเรื่องการแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมเชนนี้ในครั้งตอไป  ครูผูสอน
ควรมีการสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่เหมาะสม เชน จัดสถานที่ใหกวางขวาง เหมาะสม แสงสวาง
เพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม มีการสรางความคุนเคยระหวางนักเรียนภายในกลุม  และระหวางครู
กับนักเรียนทุกคน เพื่อใหนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครูมีความคุนเคยตอกันใหมากขึ้น ซึ่งจะ
ทําใหการจัดกิจกรรมเกิดความสนุกสนานและทําใหนักเรียนเกิดการอยากรูอยากเรียนอยางตอเนื่อง 
ครูผูสอนควรศึกษาวิธีสอนใหละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีการกระตุน ใหคําชม / กําลังใจนักเรียน
อยางตอเนื่อง เพื่อเวลาที่จัดกิจกรรมในครั้งตอไปจะไดมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแกนักเรียน   ทําให
นักเรียนรูสึกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู และกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในเนื้อหา
สาระอื่น ๆ เชน  การคูณและการหารเศษสวน ทศนิยม ฯลฯ และในระดับชั้นอื่น ๆ เชน ช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 5  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ฯลฯ   
 2. ควรศึกษาผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน โดยใชเทคนิคการแกปญหา  
อ่ืน ๆ เชน กระบวนการสอนแบบวรรณี หรือ 4 MAT  หรือมีการพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลรวมกับเทคนิคอ่ืน ๆ  
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
หนวยการเรียนรูท่ี  13   การบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน 
หนวยยอยการเรียนรูท่ี    1   การบวกและลบ   
เวลาท่ีใชสอนทั้งหมด   14 ช่ัวโมง   สอนมาแลว - ช่ัวโมง 
เวลาท่ีใชสอนในครั้งนี ้ 2 ช่ัวโมง 
วันเวลาท่ีสอน  วันที.่..............เดือน.................................พ.ศ................ช่ัวโมงที่……. 
 
1. สาระสําคัญ 

 การบวกและการลบจํานวนเต็ม ตองใชวงเล็บเพื่อระบุวาจะตองหาผลบวกหรือผลลบ  
คูใดกอน 
2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยการบวกและลบให   สามารถหาคําตอบ   พรอมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวธีิทําได 
3. สาระการเรียนรู 
 การบวกและการลบ 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 

 4.1.1)  ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบที่สรางขึ้น  
 4.1.2)  ทบทวนการบวกและการลบจํานวนเต็ม  โดยใหนกัเรียนสรุปใหไดวากอน
ทําการบวกหรอืลบจํานวนเตม็ นักเรียนจะตองอาศัยหลักการที่วา จะตองตั้งหลักของจาํนวนแตละ
จํานวนใหตรงกัน แลวจึงทําการบวกหรือการลบ 
 4.1.3)  แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรยีนทราบ 
 4.1.4)  แบงกลุมนักเรียนคละตามความสามารถ เกง  ปานกลาง และออน  ดวย
อัตราสวน  1 : 2 : 1    โดยใชคะแนนจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549 มาเปน
คะแนนฐานในการแบงกลุมนักเรียนจํานวน  20  คน  ซ่ึงจะไดนักเรียนทั้งส้ิน 5 กลุม     โดยมกีลุมละ 
4 คน จากนั้นครูผูสอนชี้แจงเทคนิคการเรียนรูแบบชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
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    4.2)  ขั้นฝกทกัษะเปนกลุม 
 4.2.1)  ครูและนักเรียนรวมกนัยกตวัอยางโจทยการบวกและลบบนกระดาน แลว
สอนทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน โดยใหนักเรียนปฏิบัติตามใบความรูพรอม
กับครูอธิบาย ทีละขั้นตอน  ไดแก  

 ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนในกลุมจะตองชวยกนัทําความเขาใจวา  
โจทยขอนี้ตองอาศัยกระบวนการใดในการหาคําตอบ  และจะตองทําในวงเล็บกอนเสมอ 
 ขั้นที่ 2   ขั้นวางแผนแกปญหา  นักเรียนในกลุมจะตองชวยกันหาวิธีทางที่ถูกตอง
ในการหาคําตอบ ซ่ึงโจทยที่ตั้งขึ้นมีเครื่องหมายสําหรับใหนักเรยีนหาคําตอบอยูแลว  ดังนั้นนกัเรียน
ตองชวยกันคดิวาจะตองทําในวงเล็บกอนทุกครั้ง แลวจากนั้นจะดําเนินการตอไปอยางไรจึงจะได
คําตอบที่ถูกตอง 
 ขั้นที่ 3  ขั้นดําเนินการแกปญหา นักเรยีนในกลุมจะตองชวยกันดําเนินการหา      
คํา ตอบตามวธีิการในขั้นที่ 2 
 ขั้นที่ 4  ขั้นตรวจสอบผล  นักเรียนในกลุมจะตองชวยกนัตรวจคําตอบวา คําตอบ
ที่ไดนั้นถูกตองหรือไม หากไมถูกตอง นักเรียนจะตองระดมความคิดชวยกันหาคําตอบใหมอีกครั้ง 

4.2.1) นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่ครู 
อธิบาย 

4.2.2) นักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร  ช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 4 

4.2.3) นักเรียนในกลุมชวยกันทําใบงานเรื่อง การบวกและลบระคน   จํานวน 
กลุมละ  2  ขอ 

 4.3)  ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย 
  4.3.1)  นักเรยีนแตละกลุมชวยกันสรุปวิธีการหาคําตอบการบวกและลบระคน    
และกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
  4.3.2) นักเรียนแตละคน ทําแบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 1 ชุดที่ 1 จํานวน 8 
ขอ โดยไมปรึกษากนั  ถานกัเรียนคนใดทาํไดผานเกณฑ รอยละ 75 (6 ขอ) ถือวาผาน ถาทําไดไมถึง
รอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดิมทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 2  ถายัง
ไมผานเกณฑครูจัดกลุมนักเรียนที่ทําคะแนนไมผานเกณฑมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครูเปนผู
อธิบาย  ถานักเรียนคนที่ทําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกํากับถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนั้นนกัเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
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ประจําหนวยการเรียนรู 8  ขอ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรียน
คนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
 4.4)  ขั้นสรุปบทเรียน 

 4.4.1)  ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรยีนทั้งชั้น 
5. สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1)  ใบความรู เร่ือง กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 5.2)  แบบฝกหัด เร่ือง การบวกและลบ 
 5.3)  ใบงาน เร่ือง การบวกและลบ 
 5.4)   หนังสือแบบเรียนคณติศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

6. การวัดและประเมินผล  
 6.1)  วิธีการวดั 

 6.1.1)  ทําแบบทดสอบ 
   6.1.2)  ทําแบบฝกหัด / ทําใบงาน 

 6.2) เครื่องมือที่ใชวัด 
   6.2.1)  แบบทดสอบ 
   6.2.2)  ใบงาน 
   6.2.3)   แบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน  
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺ นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และตรวจคําตอบไดถูกตองทุกขอ 

5 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน หาคําตอบไมถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไดถูกตอง หรือ 
☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไมถูกตอง 

4 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  3 ขั้นตอน  

3 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง        2 ขั้นตอน 

2 
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 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน (ตอ) 
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  1 ขั้นตอน 

1 

ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตองเลย 0 
 

7. ความคิดเหน็ของผูบริหาร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 

 
บันทึกหลังจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การบวกและลบ 
 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 5 กลุม    พบวา   นักเรียนสวนใหญ
ยังไมคอยเขาใจขั้นตอนการแกปญหาการบวกและลบตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา   ซ่ึง
ครูผูสอนก็ไดทําการอธิบายพรอมกับยกตัวอยางเพิ่มเติม ทําใหนักเรียนสวนใหญมีความเขาใจมาก
ขึ้น  สวนคะแนนของการทําใบงาน นักเรียนทุกกลุมทําไดถูกตองทั้ง 2 ขอ  เพราะหัวหนากลุมและ
สมาชิกภายในกลุมมีการชวยเหลือกันพอสมควร  และจากการสังเกตพฤติกรรมในการชวยเหลือกัน 
พบวา   หัวหนากลุมมีการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนมากกวานักเรียนที่เรียนปานกลาง   ผลการ
ทําแบบทดสอบยอยหนวยที่ 1  เร่ือง  การบวกและลบ   มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑ  75  %  ใน
แบบทดสอบยอยชุดที่ 1 จํานวน  7  คน   ครูไดนําสอนซอมเสริมและสอบชุดที่ 2      ซ่ึงสามารถผาน
เกณฑ  75  %   ทุกคน   และกลุมที่ไดรับยกยองเปนกลุมยอดเยี่ยมคือกลุมที่  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นางณฐัพร โพธ์ิเอี่ยม) 

ตําแหนง  ครู  คศ.๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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 สวัสดีครับนอง ๆ  ผมชื่อจอรจ  โพลยา (Polya)  ครับ    ผมเปนนักคณิตศาสตรที่เขียน
หนังสือช่ือวา “แกปญหาอยางไร”   (How to Solve It)     มาไวสําหรับชวยนอง ๆ  ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรที่แสนจะนาเบื่อของนอง ๆ ครับ เพราะผมรูวานอง ๆ สวนใหญนั้นไมรูจะหา
คําตอบของโจทยปญหาอยางไร  ลําพังแคคํานวณเลขธรรมดาก็ปวดหัวจะแย  แตนี้มาเปนโจทย
ระคนหรือโจทยปญหาอีก ยิ่งวุนวายไปกันใหญ  เอาอยางนี้นะครับ  นอง ๆ ลองมาทําตามขั้นตอน
ของผมกันดีกวานะครับ  ขั้นตอนของผมมีแค 4 ขั้นตอนเอง  ลองดูนะครับ  ผมเชื่อวามันจะชวยนอง 
ๆ ไดแน ๆ เลยครับ เรามาเริ่มเรียนรูแลวก็ลองปฏิบัติตามกันดูนะครับ    กอนอื่นเราตองมารูจัก
กระบวนการแกปญหาของผมหรือมีช่ือเทห ๆ วา “กระบวนการแกปญหาของโพลยา” กันนะครับ 

 ขั้นท่ี 1 ทําความเขาใจกับปญหา นอง  ๆ  ในกลุมลองชวยกันทําความเขาใจ    
โจทยขอนี้นะครับ วาตองใชวิธีไหนบางในการหาคําตอบ (งาย ๆ นะครับ ลองดูซิวาโจทยขอนี้มี
เครื่องหมายอะไรบางละครับ)   แลวก็ที่สําคัญถามีวงเล็บเราจะตองทําในวงเล็บกอนเสมอนะครับ 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนแกปญหา  ในขั้นนี้นอง ๆ   จะตองชวยกันหาวิธีทางที่ถูกตอง
ในการหาคําตอบ ซ่ึงโจทยขอนี้มีเครื่องหมายสําหรับใหนอง ๆ หาคําตอบอยูแลวใชไหมครับ   
ดังนั้นนองๆ จะตองลําดับความคิดวา เราจะทําตรงไหนกอนหรือหลัง และไมลืมวาจะตองทําใน
วงเล็บกอนทุกครั้ง  แลวจากนั้นจะดําเนินการตอไปอยางไรจึงจะไดคําตอบที่ถูกตอง 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา  ขั้นนี้ หลังจากที่นอง ๆ ในกลุมลําดับความคิดไว
แลว       ก็ถึงเวลาที่จะตองลงมือชวยกันดําเนินการหาคําตอบตามวิธีการที่วางแผนไวนะครับ 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผล  มาถึงขั้นสุดทายแลวครับ       คราวนี้นอง ๆ     จะตอง
ชวยกันตรวจคําตอบวา  คําตอบที่ไดนั้นถูกตองหรือไม หากไมถูกตอง นอง ๆ ก็จะตองระดม
ความคิดชวยกันหาคําตอบใหมอีกครั้งนะครับ   หรือเรามาดูตารางที่เอาไวใชหาคําตอบตาม
กระบวนการของผมกันนะครับ 
 
 
 
 

ใบความรู 
เร่ือง กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
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ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ขั้นท่ี 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
……………………… 
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ 
………………………
………………………
……………………… 
……………………… 
กระบวนการ 
………………………
………………………
……………………… 
……………………… 
……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
……….…………………
…………….…………… 
...................................… 
…..……..……………… 
ตรวจสอบผล 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
………………………… 

   
 เสร็จแลวครับ  งายไหมละครับ  แคนอง ๆ จดัระบบความคิดในการแกโจทยแคนี้ก็ทํา
ใหนอง ๆ ไมหลงขั้นตอนการหาคําตอบแลวละครับ  คราวนี้ลองมาทําเองโดยที่คุณครูของนอง ๆ ไม
อธิบายซิครับ  ดูซิวากลุมไหนจะทําไดถูกตอง ออ ! ไมตองหวงนะครบั ถายังไมคอยเขาใจ ผมกับ
คุณครูตกลงกนัวา ใหนอง ๆ ดูขั้นตอนจากใบความรูไดครับ 
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ใบงานกลุมท่ี………….. 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง การบวกและลบ 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันแสดงวิธีทําหาคําตอบโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
1.) (70,529 – 34,628) + 4,095  =   

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

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

…………………... 
……………………… 

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

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

……………………... 
…………………………
………………………… 

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

…………………... 
……………………… 

2)   63,501 – (46,061 + 3,939)  =    
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ

แกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

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

…………………... 

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

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

……………………... 
………………………… 

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

…………………... 
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1.)  (70,529 – 34,628) + 4,095  =   

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ

แกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยมีเครื่องหมาย + 
และ – 
ดังนั้นโจทยขอนี้จะ
ดําเนินการหาคําตอบ 
ดวยการบวกและลบ
เทานั้นและตองทําใน
วงเล็บกอนเสมอ 

ขั้นที่ 1  หาคําตอบของ  
(70,529 – 34,628) 
ขั้นที่ 2  นําคําตอบที่ได 
ในวงเล็บจากขั้นที่ 1  
มาบวกกบั 4,095 
 

วิธีทํา    
ขั้นที่ 1  

109,53

826,43

925,07
−  

ขั้นที่ 2 
3    5   ,  9    0    1 +  
      4  ,   0   9     5 
3    9  ,    9    9    6  
ตอบ    ๓๙,๙๙๖             

คําตอบ     
3  9  ,  9  9  6 
 
ตรวจสอบ          - 

2)   63,501 – (46,061 + 3,939)  =    
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจกับ
ปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยมีเครื่องหมาย + 
และ – 
ดังนั้นโจทยขอนี้จะ
ดําเนินการหาคําตอบ 
ดวยการบวกและลบ
เทานั้นและตองทําใน
วงเล็บกอนเสมอ 

ขั้นที่ 1  หาคําตอบของ  
(46,061 + 3,939)   
ขั้นที่ 2  นําคําตอบที่ได 
ในวงเล็บจากขั้นที่ 1  
ไปลบออกจาก 63,501 
 

วิธีทํา    
ขั้นที่ 1  

000,05

939,3

160,64
+  

ขั้นที่ 2 
   6   3   ,  5  0   1 +  

      5   0   ,  0  0   0 
 1   1    3  ,   5   0    1     
ตอบ    ๑๑๓,๕๐๑          

คําตอบ   
1   1   3  ,   5   0    1 
 
ตรวจสอบ 
1   1   3  ,  5  0  1 −  
      5   0  , 0  0  0 
      6   3  , 5  0  1 
∴   คําตอบถูกตอง 

     

 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  การบวกและลบ 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 1 เร่ือง การบวกและลบ (ชุดท่ี 1) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 1) 

 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) (875 + 862) – (976 – 856)  =       
 ก. 1,517  ข. 1,617  ค. 1,717  ง.         1,817 
2)          (467 + 359 + 3,415) – 3,497 =     

 ก. 724  ข. 734  ค. 744  ง. 754 
3) (10,000 – 972) – (4,658 + 796) =     

 ก. 3,454  ข. 3,554  ค. 3,574  ง.         3,754 
4) 2,304 – (476 + 365 + 197 + 305) =    

 ก. 951  ข. 961  ค. 971  ง. 981 
5) (367 + 495 + 875 + 287) – 1,987 =    

 ก. 37  ข. 38  ค. 370  ง. 380 
6) 10,000 – (1,469 + 1,695 + 5,687) =    

 ก. 1,149  ข. 1,159  ค. 1,169  ง.        1,179 
7) 4,402 – 1,587 +   = 6,690 จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด   

 ก. 3,775  ข. 3,785  ค. 3,795  ง.        3,875 
8) (  + 3,944) – 1,179  =  7,888   จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด  

 ก. 5,023  ข. 5,123  ค. 5,523  ง.        5,923 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 1 เร่ือง การบวกและลบ (ชุดท่ี 2) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 1) 

 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) (3,722 + 2,018) – 925  =     

 ก. 4,815  ข. 4,825  ค. 5,815  ง.         5,825 
2) 961 – (259 + 406)    =     

 ก. 269  ข. 286  ค. 296  ง. 306 
3) 238 + (700 – 322)  =      

 ก. 506  ข. 605  ค. 616  ง. 626 
4) 6,583 + (4,821 – 2,395) =     

 ก. 8,009  ข.          9,009  ค. 9,019  ง.         9,029 
5) (5,449 – 1,830) – 2,711 =     

 ก. 809  ข. 908  ค. 918  ง.         1,008 
6) (3,012 – 1,793) + 2,154 =     

 ก. 3,473  ข. 3,373  ค. 4,373  ง.         4,473 
7) (82,911 – 78,603) +   =  68,508 จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด   

 ก. 54,200  ข. 64,200  ค. 64,300  ง.       64,400 
8.) 649,324 + (434,732 -  ) = 428,853  จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด   

 ก. 655,203  ข. 655,213  ค. 655,223  ง.     655,332 
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ขอท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
1 ข ก 
2 ค ค 
3 ค ค 
4 ข ข 
5 ก ข 
6 ก ข 
7 ง ข 
8 ข ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยยอยท่ี 1 
เร่ือง  การบวกและลบ 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
หนวยการเรียนรูท่ี  13   การบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน 
หนวยยอยการเรียนรูท่ี  2   การคูณและหาร   
เวลาท่ีใชสอนทั้งหมด    14 ช่ัวโมง  สอนมาแลว 2 ช่ัวโมง 
เวลาท่ีใชสอนในครั้งนี ้  2 ช่ัวโมง 
วันเวลาท่ีสอน   วันที.่...........เดือน............................พ.ศ................ช่ัวโมงที่……. 

1. สาระสําคัญ 
 การคูณและหาร ระคน  ตองใชวงเล็บเพื่อระบุวาจะตองหาผลคูณหรือผลหาร คูใดกอน 

2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยการคูณและหารให   สามารถหาคําตอบ   พรอมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวธีิทําได 
3. สาระการเรียนรู 
 การคูณและการหาร 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
 4.1.1)  ทบทวนการคูณและหารจํานวนเตม็     และกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา 
 4.1.2)  แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรยีนทราบ 
 4.1.3)  ใหนักเรียนสรุปขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาของโพลยา และสรุป 
ใหไดวากอนทําการคูณและหารระคน  นักเรียนจะตองไมลืมหลักการทําโจทยระคนวา จะตองทาํใน
วงเล็บกอนเสมอแลวจัดกลุมนักเรียนตามเดิมจากแผนการเรียนรูในหนวยยอยที่ 1 
    4.2)  ขั้นฝกทกัษะเปนกลุม 
 4.2.1)  ครูและนักเรียนรวมกนัยกตวัอยางโจทยการคณูและหาร  บนกระดาน แลว
ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยครหูาคําตอบบนกระดาน   โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่
สอนมา   ในแผนการเรียนรูหนวยยอยที่ 1 ทําการแกโจทยการคูณและหาร จนเขาใจ 
 4.2.2)   นักเรยีนทําแบบฝกหดัในหนังสือแบบเรียนคณติศาสตร 
 4.2.3)  นักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานเรื่อง การคูณและหาร       จาํนวนกลุม
ละ  2  ขอ โดยเขียนขั้นตอนตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
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 4.3)  ขั้นประเมินผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย 
 4.3.1)  นักเรยีนแตละกลุมชวยกันสรุปวธีิการหาคําตอบการคูณและหารระคนลง
ในกระดาษ A4   ที่ครูแจกให  โดยเขยีนขัน้ตอนการหาคําตอบที่ใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
     4.3.2)  นักเรียนแตละคน ทําแบบทดสอบประจาํหนวยยอยที่ 2  ชุดที่ 1 จํานวน 8 
ขอ โดยไมปรึกษากนั  ถานกัเรียนคนใดทาํไดผานเกณฑ รอยละ 75 (6 ขอ) ถือวาผาน ถาทําไดไมถึง
รอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดมิทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 2  ถายัง
ไมผานเกณฑครูจัดกลุมนักเรียนที่ทําคะแนนไมผานเกณฑมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครูเปนผู
อธิบาย  ถานักเรียนคนทีท่ําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกาํกับถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด   จากนั้นนกัเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ประจําหนวยการเรียนรู 8  ขอ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรยีน
คนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
 4.4)  ขั้นสรุปบทเรียน 
 4.4.1)  ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรยีนทั้งชั้น 
5. สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1)  แบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2)  ใบงาน เร่ือง การคูณและหาร 
 5.3)  หนังสือแบบเรียนคณติศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

6. การวัดและประเมินผล  
 6.1)  วิธีการวดั 

 6.1.1)  ทําแบบทดสอบประจําหนวยยอยชุดที่ 2 
 6.1.2)  ทําใบงาน 
 6.1.3)  ทําแบบฝกหัดในหนงัสือแบบเรียน 

 6.2)  เครื่องมือที่ใชวัด 
 6.2.1)  แบบทดสอบประจําหนวย จํานวน 2 ชุด 
 6.2.2)  ใบงาน 
 6.2.3)   แบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
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 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน  
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺ นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และตรวจคําตอบไดถูกตองทุกขอ 

5 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน หาคําตอบไมถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไดถูกตอง หรือ 
☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไมถูกตอง 

4 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  3 ขั้นตอน  

3 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง   2 ขั้นตอน 

2 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  1 ขั้นตอน 

1 

ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตองเลย 0 
 
7. ความคิดเหน็ของผูบริหาร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………..…. 
(นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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บันทึกหลังจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การคูณและหาร 

 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 5 กลุม พบวา นักเรียนเริ่มมีความ
เขาใจขั้นตอนการแกปญหาการคูณและหารตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ซ่ึงสมาชิกภายใน
กลุมไดมีการกระตุนใหมีการฟงครูอธิบายมากขึ้นสวนคะแนนของการทําใบงานมีนกัเรียนทําถูกตอง
ทั้ง 2 ขอ จํานวน  3  กลุม  และมีกลุมที่ทาํถูกตองเพียงขอเดียวจํานวน  2  กลุม  ซ่ึงเกิดจากการคิด
คํานวณผดิพลาด   และจากการสังเกตพฤติกรรมในการชวยเหลือกัน     พบวา หัวหนากลุมและ
นักเรียนที่เรียนปานกลางมกีารชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนรวมกนั   ผลการทําแบบทดสอบยอย
หนวยที ่ 2  เร่ือง การคูณและหาร  มีนักเรยีนที่ไมผานเกณฑ  75  %  ในแบบทดสอบยอยชุดที ่ 1 
จํานวน  4  คน   ครูไดนํามาสอนซอมเสริมและสอบชุดที่ 2 มีนักเรียนที่ผานเกณฑ  75  % จํานวน 3 
คน   และยังมนีักเรียนที่ไมผานเกณฑ  75  % จากกลุม A จํานวน 1 คน  กลุมที่ไดรับยกยองเปนกลุม
ยอดเยี่ยมคือกลุมที่  C 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นางณฐัพร โพธ์ิเอี่ยม) 

ตําแหนง  ครู  คศ.๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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ใบงานกลุมท่ี………….. 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง การคูณและหาร 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันแสดงวิธีทําหาคาํตอบโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
 (10 คะแนน) 
1)  (9654 ÷ 3) × 475 =   

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ

แกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

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

…………………... 

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

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

……………………... 
………………………… 

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

…………………... 

2) 45,662 ÷  (86 × 12)   =   
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

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

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

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

……………………... 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
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1)  (9654 ÷ 3) × 475 =   

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยมีเครื่องหมาย ×  
และ ÷  
ดังนั้นโจทยขอนี้จะ
ดําเนินการหาคําตอบ 
ดวยคูณและหาร
เทานั้นและตองทําใน
วงเล็บกอนเสมอ 

ขั้นที่ 1  หาคําตอบของ   
(9654 ÷ 3) 
ขั้นที่ 2  นําคําตอบที่ได 
ในวงเล็บจากขั้นที่ 1  
มาคูณกับ 475 
 

วิธีทํา    
ขั้นที่ 1  

           3 
8123
4569  

                9  
                      6 
                      6 
                           5 
                           3 

    2  4 
   2   4 
   0   0 

                          
∴   9654 ÷ 3  =   3,218 
ขั้นที่ 2   
นํา  3,218 ×  475 
                 3   2    1   8 ×  
                      4    7   5 
         1     6     0    9   0 
     2   2    5    2    6 
1   2   8    7    2              
1 , 5   2    8  ,  5    5   0    
ตอบ    ๑,๕๒๘,๕๕๐      

คําตอบ  
1  , 5  2  8  , 5  5  0 

 
ตรวจสอบ      - 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  การคูณและหาร 
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2) 45,662 ÷  (86 × 12)   =   
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา 

ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยมีเครื่องหมาย ×  
และ ÷  
ดังนั้นโจทยขอนี้จะ
ดําเนินการหาคําตอบ 
ดวยคูณและหาร
เทานั้นและตองทําใน
วงเล็บกอนเสมอ 

ขั้นที่ 1  หาคําตอบ
ของ  (86 × 12) 
ขั้นที่ 2  นําคําตอบ
ที่ไดในวงเล็บ    
จากขั้นที่ 1 ไปหาร
กับ  45,662 
 

วิธีทํา    
ขั้นที่ 1  
                  8    6 ×  
                  1    2 
           1     6    2  
           8     6         
    1  ,  0      2     2         
 
ขั้นที่ 2 

   1  0  2  2 
44
26654  

                    4   0  8  8 
                         4  7  8   2 
                        4   0  8   8 
                            6   9    4 
                          
∴   45,662 ÷ 1,022   
=   44  เศษ  694 
ตอบ    ๔๔  เศษ  ๖๙๔       

คําตอบ    44  เศษ  694 
 
 
ตรวจคําตอบ 
 
        1     0      2      2 ×  
                       4      4 
        4      0     8       8 
4      0      8      8 
4      4      9      6     8 +  
                6      9       4  
4      5  ,    6     6       2  
 
∴   คําตอบถูกตอง 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 2 เร่ือง การคูณและหาร (ชุดท่ี 1) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 2) 

 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) ( 7,366  ÷   127 ) × 316 =     

 ก. 18,328  ข. 18,338  ค. 18,383  ง.       18,388 
2) (7,899 × 9) ÷  3 =   
 ก. 23,697  ข. 25,697  ค. 27,697  ง.       30,000 
3) (1,036 ÷ 4) × 10 =    
 ก. 2,590  ข. 2,599  ค. 2,950  ง.     2,959 
4) 718 × (25,000  ÷  5) =     

ก. 339,000  ข. 359,000  ค. 3,555,900 ง.  3,590,000 
5) (25  ×  450)  ÷   15  =      
 ก. 720  ข. 730  ค. 740  ง. 750 
6) (872 × 56) ÷ 35  =  
 ก. 1,395 เศษ 7   ข. 1,395 เศษ 12 
 ค. 1,445 เศษ 7   ง. 1,445 เศษ 12 
7) (72 × 144) ÷ 27 =     
 ก. 374  ข. 384  ค. 394  ง. 444 
8) 145 × (4,743  ÷ 51)  =      
  ก. 3,485  ข. 13,485  ค. 14,485  ง.       23,485 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 2 เร่ือง การคูณและหาร (ชุดท่ี 2) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 2) 

 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1.) ( 94,000  ÷   47 ) × 316 =    

 ก. 622,000  ข. 622,100  ค. 632,000  ง.     632,100 
2.) (82,432 ÷ 64) ÷ 17 =    

 ก.  75 เศษ   10 ข. 75  เศษ  13 ค. 75  เศษ  23 ง.  75 เศษ  33 
3.) (2,775 ÷ 37) × 31  =     
 ก. 2,225  ข. 2,325  ค. 2,425  ง.     2,525 
4.) (240 × 76) ÷ 5  =  
 ก. 3,468  ข. 3,548  ค. 3,558  ง.   3,648 
5.) (64  ×  6,600) ÷  12  =   
 ก. 34,100  ข. 34,200  ค. 35,100  ง.    35,200 
6.) (204 ×  206) ÷  4  =   
 ก. 10,406  ข. 10,506  ค. 11,406  ง.    11,506 
7.) 742 × (75,000 ÷ 30)  =  
 ก. 1,855,000 ข. 1,855,500 ค. 1,955,000 ง.  1,966,000 
8.) (8,820 × 5) ÷ 10 =  

 ก. 4,104  ข. 4,140  ค. 4,410  ง.    4,440 
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ขอท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
1 ก ค 
2 ก ข 
3 ก ข 
4 ง ง 
5 ง ง 
6 ก ข 
7 ข ก 
8 ข ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยยอยท่ี 2 
เร่ือง  การคูณและหาร 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
หนวยการเรียนรูท่ี  13   การบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน 
หนวยยอยการเรียนรูท่ี 3   การบวก ลบ คณู หารระคน   
เวลาท่ีใชสอนทั้งหมด    14 ช่ัวโมง  สอนมาแลว 4 ช่ัวโมง 
เวลาท่ีใชสอนในครั้งนี ้  3 ช่ัวโมง 
วันเวลาท่ีสอน   วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ................ช่ัวโมงที่……. 

1. สาระสําคัญ 
 การบวก ลบ คณู หาร ระคน  ตองใชวงเล็บเพื่อระบุวาจะตองหาคําตอบในคูใดกอน 

2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยการบวก ลบ คูณ หารระคนให   สามารถหาคําตอบ   พรอมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวิธีทําได 
3. สาระการเรียนรู 
 การบวก ลบ คณู หารระคน 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
 4.1.1)  ครูทบทวนขั้นตอนและกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่ใชในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 4.1.2)  แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทราบโดยที่นักเรียนยังคงจัดกลุม
เหมือนเดิม 
 4.2)  ขั้นฝกทกัษะเปนกลุม 
 4.2.1)  ครูยกตัวอยางโจทยการบวก  ลบ คูณ หารระคน บนกระดาน แลวให
นักเรียนแตละกลุมชวยครูหาคําตอบบนกระดาน    โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 4.2.2)   นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนคณติศาสตรช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 และหนงัสือแบบฝกหดัคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 4.2.3)  นักเรยีนแตละกลุมชวยกันทําใบงานเรื่อง การบวก ลบ คณู หารระคน           
จํานวนกลุมละ  2  ขอ 
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 4.3) ขั้นประเมนิผลการศึกษาเปนกลุมและการสอนในกลุมยอย 
 4.3.1)  นักเรยีนแตละกลุมชวยกันสรุปวธีิการหาคําตอบการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ลงในกระดาษ A4ที่ครูแจกใหโดยเขียนขั้นตอนการหาคําตอบที่ใชกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา 
 4.3.2) นักเรียนแตละคน ทําแบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 3  ชุดที่ 1 จํานวน 8 
ขอ โดยไมปรึกษากนั  ถานกัเรียนคนใดทาํไดผานเกณฑ รอยละ 75 (6 ขอ) ถือวาผาน ถาทําไดไมถึง
รอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดมิทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 3  ถายัง
ไมผานเกณฑครูจัดกลุมนักเรียนที่ทําคะแนนไมผานเกณฑมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครูเปนผู
อธิบาย  ถานักเรียนคนทีท่ําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกาํกับถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนัน้นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ประจําหนวยการเรียนรู 8  ขอ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรยีน
คนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
 4.4)  ขั้นสรุปบทเรียน 

 4.4.1)  ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรยีนทั้งชั้น 
 4.4.2)  ครูทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตามเทคนิคกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคลวามีขั้นตอนตาง ๆ อยางไร เพื่อใหนักเรยีนเกิดความเขาใจ และมีความพรอมในการจดั
กิจกรรมในชั่วโมงตอไป ที่จะจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล 
5. สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 3  
 5.2)  ใบงาน เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 5.3)  หนังสือแบบเรียนคณติศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 5.4)  หนังสือแบบฝกหัดคณติศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

6. การวัดและประเมินผล  
 6.1)  วิธีการวดั 

 6.1.1)  ทําแบบทดสอบ 
 6.1.2)  ทําใบงาน 
 6.1.3)   ทําแบบฝกหัดในหนงัสือแบบเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 6.1.4)   ทําแบบฝกหัดในหนงัสือแบบฝกหดัคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

 6.2) เครื่องมือที่ใชวัด 
 6.2.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอย จํานวน 2 ชุด 
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 6.2.2)  ใบงาน 
 6.2.3)  แบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนและหนังสือแบบฝกหัดคณติศาสตร   ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 

 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน  
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺ นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และตรวจคําตอบไดถูกตองทุกขอ 

5 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน หาคําตอบไมถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไดถูกตอง หรือ 
☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไมถูกตอง 

4 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  3  ขั้นตอน  

3 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  2 ขั้นตอน 

2 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  1 ขั้นตอน 

1 

ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตองเลย 0 
 

7. ความคิดเหน็ของผูบริหาร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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บันทึกหลังจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 การบวก ลบ คูณ และหารระคน 

 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 5 กลุม พบวา นักเรียนมีความเขาใจ
ขั้นตอนการแกปญหาการคณูและหาร ตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาดีขึ้น ภายในกลุมมีการ
ชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนมากขึ้น   หัวหนากลุมและนักเรียนที่เรียนปานกลางมกีารดูแลเอาใจใส
นักเรียนที่เรียนออนมากกวาเดิมอีกทั้งมีการคอยตรวจสอบความถูกตองของการทําใบงานและ
แบบฝกหัด  สวนคะแนนของการทําใบงาน มีนักเรียนทาํถูกตองทั้ง 2 ขอ      จํานวน  2  กลุม  มีกลุม
ที่ทําถูกตองเพยีงขอเดียวจํานวน  2  กลุม และมีกลุมที่ทาํไมถูกตองเลยจํานวน 1 กลุม   ซ่ึงเกิดจาก
การคิดคํานวณผิดพลาด      ผลการทําแบบทดสอบยอยหนวยที ่3  เร่ือง การบวก  ลบ  คูณและหาร
ระคน  มีนักเรยีนที่ไมผานเกณฑ  75  %  ในแบบทดสอบยอยชุดที ่ 1 จํานวน  9  คน   ครูไดนํามา
สอนซอมเสริมและสอบชุดที่ 2 มีนักเรยีนที่ผานเกณฑ  75  % จํานวน 6 คน   และยงัมีนักเรียนที่ไม
ผานเกณฑ  75  % จากกลุม  A  จํานวน 1 คน   และจากกลุม C  จาํนวน 1 คน  และจากกลุม E 
จํานวน 1 คน  กลุมที่ไดรับยกยองเปนกลุมยอดเยี่ยมคือกลุม  B 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………. 

(นางณฐัพร โพธ์ิเอี่ยม) 
ตําแหนง  ครู  คศ.๑ 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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ใบงานกลุมท่ี………… 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันแสดงวิธีทําหาคาํตอบโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
 (10 คะแนน) 
1) (12,389 - 10,779)× (95,060  ÷  20) =   

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ

แกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

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

…………………... 
………………………
………………………
……………………… 

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

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

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

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

…………………... 
………………………
………………………
……………………… 

2) (158,000 – 69,500) ÷ (129  ×  3) =   
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ

แกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

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

…………………... 

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

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

……………………... 
………………………… 

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

…………………... 
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1) (12,389 - 10,779)× (95,060  ÷  20) =   
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยมีเครื่องหมาย   
-  , ×  และ ÷   ดังนัน้
โจทยขอนี้จะ
ดําเนินการหาคําตอบ
ดวยการลบ  คูณ และ
หารเทานั้น และตอง
หาคําตอบในวงเล็บ
กอนเสมอ 

ขั้นที่ 1 หาคําตอบของ 
12,389 - 10,779 
ขั้นที่ 2 หาคําตอบของ 
95,060  ÷  20 
ขั้นที่ 3  นําคําตอบที่ได
จากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  
มาคูณกัน 
 

ขั้นที่ 1 
            1  2  ,  3  8  9 −  
            1  0  ,  7  7  9 
                1  , 6  1  0       
ขั้นที่ 2     

2 0
3574
060,59  

              8   0 
              1    5      0 
              1    4      0 
                    1      6    0 
                    1      0    0 
                           6     0 
                           6     0 
                                  0 
ขั้นที่ 3  นํา   
1 , 6  1  0  ×  4 , 7  5  3 
วิธีทํา       4  , 7  5  3 ×  
                1  , 6  1  0 
                0    0  0  0 
           4   7   5   3 
       5   0   1   8 
    4   7   5   3 
    5 , 3   0   2  , 3  3   0 
ตอบ      ๕,๓๐๒,๓๓๐   

คําตอบ 
5 , 3  0   2  , 3   3   0 
 
ตรวจสอบ     

- 
 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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2) (158,000 – 69,500) ÷ (129  ×  3) =   
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยมีเครื่องหมาย   
-  , ÷  และ ×  ดังนัน้
โจทยขอนี้จะ
ดําเนินการหาคําตอบ 
ดวยการลบ  หารและ
คูณเทานั้น และตอง
หาคําตอบในวงเล็บ
กอนเสมอ 

ขั้นที่ 1 หาคําตอบของ 
158,000 – 69,500 
ขั้นที่ 2 หาคําตอบของ 
129  ×  3 
ขั้นที่ 3  นําคําตอบที่
ไดจากขัน้ที่ 1 และขั้น
ที่ 2  มาหารกนั   
 

ขั้นที่ 1 
          1  5  8  ,  0  0  0 −  
              6  9  ,  5   0  0 
              8  8  ,  5  0  0      
ขั้นที่ 2  
                  1    2     9 ×  
                               3 
                   3    8     7 
 
ขั้นที่ 3      

นํา  89,500  ÷  387 
 

   3 8 7 
822
005,88  

              7  7     4 
              1    1    1    0 
                    7    7    4 
                    3    3    6   0  
                    3    0    9   6 
                          2    6   4 
ตอบ     
๒๒๘   เศษ  ๒๖๔ 

คําตอบ       228  
เศษ  264 
 
ตรวจสอบ     
               3    8   7 ×  
               2    2   8 
          3   0    9   6 
          7   7    4 
     7   7   4  
     8   8   2    3   6 +   
               2    6   4  
     8   8 , 5    0    0 
 
∴   คําตอบถูกตอง 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 3 เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร (ชุดท่ี 1) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 3) 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1.) (385 × 216) – (60,875 ÷ 125) =    
 ก.  72,673  ข. 82,673  ค. 82,763  ง.     82,773 
2.) (1,224  ÷  36) × (21,756 – 19,879)  =    
 ก.  63,818  ข. 63,828  ค. 63,918  ง.   63,928 
3.) 1,500  ÷ (800 – 300)  =     
 ก. 3  ข. 30  ค. 100  ง.      1,000 
4.) (2,000 ÷ 4) × 296    =      
 ก. 140,000  ข. 145,000  ค. 148,000  ง.    148,100 
5.) (1,265 × 8) + (3,988 – 2,145) =    
 ก. 11,800  ข. 11,900  ค. 11,963  ง.     12,963 
6.) (52,040 ÷ 8) + (7,272 ÷ 9)   =  
 ก. 7,013  ข. 7,300  ค. 7,310  ง.      7,313 
7.)  × (80  ÷ 2)  > 35 × (80  ÷ 2)  จํานวนทีห่ายไปคือจํานวนใด   
 ก. 20  ข. 25  ค. 35  ง. 40 
8.)  + (2,544 – 1746) = 50,000    จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด   
 ก. 49,000  ข. 49,200  ค. 49,202  ง.    49,302 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 3 เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร (ชุดท่ี 2) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 3) 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) 623,000 – (12,000 × 4)  =  
 ก. 555,000  ข. 575,000  ค. 585,000  ง.    590,000 
2) 75 × (48,000  ÷  6) =    
 ก.  8,750  ข. 87,500  ค. 60,000  ง.   600,000 
3) (52,125  ÷  5) + (63,250 – 7,500)   =  
 ก. 6,075  ข. 6,675  ค. 60,175  ง.     66,175 
4)          (8,048 ÷ 8) + 79,014 =     

ก. 80,000  ข. 80,005  ค. 80,015  ง.   80,020 
5)          (9,013 × 5) ÷ 23 =     

ก. 1,959  เศษ   3    ข. 1,969 เศษ   3 
ค. 1,959  เศษ   8    ง. 1,969     เศษ   8 

6)          (65,887 + 39,212) – (850 × 6)  =  
ก. 99,890  ข. 99,899  ค. 99,999  ง.  100,000 

7)          100,000 ÷ (360 –295) =     
ก.  1,538   เศษ   3     ข.  1,538  เศษ  4   
ค.  1,538   เศษ   30    ง.  1,538 เศษ  40 

8)          59,032 + (64,086 ÷ 6) =    
ก. 68,713  ข. 68,813  ค. 69,613  ง.    69,713 
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ขอท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
1 ข ข 
2 ก ง 
3 ก ง 
4 ค ง 
5 ค ค 
6 ง ค 
7 ง ค 
8 ค ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยยอยท่ี 3 
เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
หนวยการเรียนรูท่ี  13   การบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน 
หนวยยอยการเรียนรูท่ี 4   โจทยปญหาการบวกและลบ   
เวลาท่ีใชสอนทั้งหมด    14 ช่ัวโมง  สอนมาแลว 7 ช่ัวโมง 
เวลาท่ีใชสอนในครั้งนี ้  1 ช่ัวโมง 
วันเวลาท่ีสอน   วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ................ช่ัวโมงที่……. 
1. สาระสําคัญ 

 โจทยปญหาการบวกและลบ จะตองอาศัยการวิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยตองการ
ถามสิ่งใด แลวทําใหออกมาในรูปประโยคสัญลักษณ และหลังจากเขียนประโยคสัญลักษณเสร็จแลว 
ตองอาศัยหลักการทําโจทยระคน ในการหาคําตอบ คือจะตองทําในวงเล็บกอนเสมอ 
2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกและลบให        สามารถวิเคราะหโจทยปญหา        
แสดงวิธีทําหาคําตอบได   พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   
3. สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวกและลบ 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
  4.1.1)  ครูทบทวนขั้นตอนและกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่ใชในการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 4.1.2)  แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรยีนทราบโดยที่นักเรียนยังคงจัดกลุม 
ตามเดิม 
 4.2)  ขั้นฝกทกัษะเปนกลุม 

4.2.1) ครูยกตัวอยางโจทยปญหาการบวกและลบ บนกระดาน    แลวให 
นักเรียนชวยครูหาคําตอบบนกระดาน    โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
  4.2.2)  นักเรยีนแตละกลุมชวยกันทําใบงานเรื่อง โจทยปญหาการบวกและลบ      
จํานวนกลุมละ  3  ขอ โดยแตละขอใหนกัเรียนวิเคราะหโจทยปญหาและหาคําตอบดวยกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
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 4.3)  ขั้นประเมินผลเปนกลุมและการสอนกลุมยอย 
 4.3.1) นักเรียนแตละคน ทําแบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 4  ชุดที่ 1 จํานวน 8 
ขอ โดยไมปรึกษากนั  ถานกัเรียนคนใดทาํไดผานเกณฑ รอยละ 75 (6 ขอ) ถือวาผาน ถาทําไดไมถึง
รอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดมิทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 4  ถายัง
ไมผานเกณฑครูจัดกลุมนักเรียนที่ทําคะแนนไมผานเกณฑมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครูเปนผู
อธิบาย  ถานักเรียนคนทีท่ําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกาํกับถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนัน้นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ประจําหนวยการเรียนรู 8  ขอ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรยีน
คนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
 4.4)  ขั้นสรุปบทเรียน 
  4.4.1)  ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรยีนทั้งชั้น 
5. สื่อ / แหลงเรียนรู 
 5.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 4 
 5.2)  ใบงาน เร่ือง โจทยปญหาการบวกและลบ 
6. การวัดและประเมินผล  
 6.1)  วิธีการวดั 
  6.1.1)  ทําแบบทดสอบ 
  6.1.2)  ทําใบงาน 
 6.2)  เครื่องมือที่ใชวัด 
  6.2.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอย จํานวน 2 ชุด 

 6.2.2) ใบงาน 
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 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน  
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺ นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และตรวจคําตอบไดถูกตองทุกขอ 

5 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน หาคําตอบไมถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไดถูกตอง หรือ 
☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไมถูกตอง 

4 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  3 ขั้นตอน  

3 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง        2 ขั้นตอน 

2 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  1 ขั้นตอน 

1 

ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตองเลย 0 
 

7. ความคิดเหน็ของผูบริหาร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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บันทึกหลังจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 โจทยปญหาการบวกและลบ 

 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 5 กลุม พบวา นักเรียนมีความเขาใจ
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวกและลบตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาคอนขางดี  ภายใน
กลุมมีการชวยเหลือกันเปนอยางดี  หัวหนากลุมและนักเรียนที่เรียนปานกลางมีการชวยเหลือและ
ดูแลเอาใจใสนักเรียนที่เรียนออนคอนขางดี  คะแนนการทําใบงานมีนักเรียนทําถูกตองทั้ง 3 ขอ
จํานวน 4  กลุม  และทําถูกตองเพียง 2 ขอ จํานวน 1 กลุม ซ่ึงเกิดจากการคํานวณที่ผิดพลาด  ผลการ
ทําแบบทดสอบยอยหนวยที่ 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวกและลบ  มีนักเรียนไมผานเกณฑ  75  % ใบ
แบบทดสอบยอยชุดที่ 1 จํานวน  5  คน ครูไดนํามาสอนซอมเสริมและสอบชุดที่ 2 มีนักเรียนที่ผาน
เกณฑ  75  % จํานวน 4 คน และยังมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑ  75  % จากกลุม C จํานวน 1 คน  กลุมที่
ไดรับการยกยองเปนกลุมยอดเยี่ยมคือกลุม D 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นางณฐัพร โพธ์ิเอี่ยม) 

ตําแหนง  ครู  คศ.๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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ใบงานกลุมท่ี………… 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง โจทยปญหาการบวกและลบ 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันวิเคราะหโจทยปญหาและแสดงวิธีทําหาคําตอบโดยใช
 กระบวนการแกปญหาของโพลยา  (15 คะแนน) 
1) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  พอไดรับเงินเดือน   58,000  บาท  และไดรับโบนัส เปนเงิน  
 137,800  บาท  จากนั้นพอนําเงินไปซื้อชุดโฮมเธียรเตอรราคา  87,600  บาท  พอเหลือเงินกี่
 บาท 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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2) เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 แมนําเงินไปฝากธนาคารเปนจาํนวน  25,000  บาท  แตเดือน 
 มกราคม  พ.ศ.2550  แมนําเงนิไปฝากเพยีง  8,500  บาท เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 แมนํา
 เงินไปฝาก  37,500  บาท  อยากทราบวา เดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550  แมฝากเงินมากหรือ
 นอยกวา เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมรวมกัน เปนเงนิเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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3) อ้ัมตองการซื้อรถเกงราคา  850,000  บาท  แตอ้ัมมีเงินเพยีง 564,250  บาท    ตอมาอั้มไป 
 ถายแฟชั่น ไดเงินมา   253,000  บาท  อยากทราบวาอ้ัมจะตองหาเงินเพิม่อีกหรือไม ถาตอง 
 หาเงินเพิ่มจะตองหาเพิ่ม อีกเทาไหร 

วิธีทํา 
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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1) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  พอไดรับเงินเดือน   58,000  บาท  และไดรับโบนัส เปนเงิน  
 137,800  บาท  จากนั้นพอนําเงินไปซื้อชุดโฮมเธียรเตอรราคา  87,600  บาท  พอเหลือเงินกี ่
 บาท 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
1)  เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2549  พอไดรับ
เงินเดือน   58,000  
บาท 
2)  ไดรับโบนสั เปน
เงิน 137,800  บาท 
3)  ซ้ือชุดโฮมเธียร
เตอรราคา  87,600  
บาท   
 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
พอเหลือเงินกีบ่าท 

กระบวนการ 
1) การบวก 
2) การลบ 

ประโยคสัญลักษณ 
 (58,000 + 
137,800) – 87,600 
 

วิธีทํา 
พอไดรับเงินเดือน    58,000 + บาท 
ไดรับโบนัส            137,800   บาท
รวมไดรับเงิน          195,800 − บาท 
ซื้อโฮมเธียรเตอร       87,600   บาท 
พอเหลือเงิน            108,200    บาท 
 
ตอบ    
    พอเหลือเงิน  ๑๐๘,๐๐๐  บาท  
                                  

 
 

คําตอบ 
พอเหลือเงิน    
๑๐๘,๐๐๐  บาท 
ตรวจสอบผล 
         1 0 8 , 2 0 0 
+  
            8 7 , 6 0 0 
         1 9 5 , 8 0 0 
 
∴   คําตอบถูกตอง 
 
 

 

 
 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและลบ 
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2) เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 แมนําเงินไปฝากธนาคารเปนจาํนวน  25,000  บาท  แตเดือน 
 มกราคม  พ.ศ.2550  แมนําเงนิไปฝากเพยีง  8,500  บาท เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 แม 
 นําเงินไปฝาก  37,500   บาท  อยากทราบวา เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550  แมฝากเงิน 
 มากหรือนอยกวา เดือนธันวาคมและเดือน มกราคมรวมกนั เปนเงินเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 

สอบผล 
โจทยกําหนดให 
1)  เดือนธันวาคม 
พ.ศ.2549 แมนําเงิน
ไปฝากธนาคารเปน
จํานวน  25,000  บาท 
2)  เดือนมกราคม  
พ.ศ.2550  แมนําเงิน
ไปฝากเพียง  8,500  
บาท 
3)  เดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ.2550 แมนําเงิน
ไปฝาก  37,500  บาท  
สิ่งที่โจทยตองการ
ทราบ 
 เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 
2550  แมฝากเงินมาก
หรือนอยกวา เดือน
ธันวาคมและเดือน
มกราคมรวมกัน เปน
เงินเทาไหร 
กระบวนการ 

1)    การบวก 
2)    การลบ 

ประโยคสัญลักษณ 
37,500 – (25,000 
+8,500) 

วิธีทํา 
เดือน ธ.ค. แมฝากเงิน          25,000 +  บ. 
เดือนมกราคมแมฝากเงิน       8,500     บ. 
รวมฝากเงินสองเดือน          33,500     บ. 
เดือนกุมภาพันธแมฝากเงิน  37,500 −  บ. 
สองเดือนที่แลวแมฝากเงิน   33,500    บ. 
เดือนกุมภาพันธฝากมากกวา  4,000    บ. 
 
ตอบ   เดือนกมุภาพันธฝาก
มากกวา     
๔,๐๐๐  บาท  
                                  

 
 

คําตอบ 
เดือน
กุมภาพนัธ
ฝากมากกวา    
๔,๐๐๐  บาท 
ตรวจสอบผล 
   3 3 , 5 0 0 +  
      4 , 0 0 0 
      3 7 , 5 0 0 
 
∴   คําตอบ
ถูกตอง 
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3) อ้ัม ตองการซื้อรถเกงราคา  850,000  บาท  แตอ้ัมมีเงินเพยีง 564,250  บาท  ตอมาอั้มไปถาย 
 แฟชั่นไดเงินมา   253,000  บาท  อยากทราบวาอ้ัมจะตองหาเงินเพิ่มอีกหรือไม ถาตองหา
 เงินเพิ่มจะตองหาเพิ่มอีกเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 

สอบผล 
โจทยกําหนดให 
1)  อ้ัม ตองการซื้อรถ
เกงราคา  850,000  
บาท 
2)  แตอ้ัมมีเงนิเพียง 
564,250  บาท 
3)  มาอั้มไปถาย
แฟชั่นไดเงินมา   
253,000  บาท 
 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
1) อ้ัมจะตองหาเงิน
เพิ่มอีกหรือไม 
2) ถาตองหาเงนิเพิ่ม
จะตองหาเพิ่มอีก
เทาไหร 
กระบวนการ 

1)    การบวก 
2)    การลบ 

ประโยคสัญลักษณ 
850,000 – (564,250   
+ 253,000  )  

วิธีทํา 
อั้มมีเงินเพียง              564,250 +   บาท  
อั้มถายแฟชั่นไดเงิน   253,000      บาท 
รวมอั้มมีเงิน               817,250      บาท 
 
รถเกงราคา              850,000 −    บาท 
อั้มมีเงิน                   817,250      บาท 
อั้มตองหาเงินเพิ่ม       32,750     บาท 
 
ตอบ   อั้มตองหาเงินเพิ่ม ๓๒,๗๕๐บาท 
 
                                  

 
 

คําตอบ 
อ้ัมตองหาเงิน
เพิ่ม 
๓๒,๗๕๐
บาท 
ตรวจสอบผล 
8 1 7 , 2 5 0 +   
   3 2 , 7 5 0 
8 5 0 , 0 0 0 
 
∴   คําตอบ
ถูกตอง 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 4 เร่ือง โจทยปญหาการบวกและลบ (ชุดท่ี 1)  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 4) 

 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) รานขายยาสามหนุม ขายยาเดือนแรกไดเงนิ  83,544  บาท  เดือนที่สองขายไดเงนิ  101,462   
 บาทนําไปจายคายาสมุนไพร  60,216  บาท  รานขายยาสามหนุมมีเงินเหลือเทาไร  

ก. 124,790  บาท   ข.   125,790  บาท 
ค.   124,890  บาท   ง.   125,890  บาท 

2)  บริษัทรถยนตผลิตรถยนตได  502,315  คัน  สงไปขายตางประเทศ  458,620  คัน  จากนั้น 
 ผลิตเพิ่มอีก 321,815  คัน  ขณะนี้ในบรษิัทมีรถยนตกี่คัน  

ก.   355,510  คัน   ข.   365,510  คัน  
ค.   465,510   คัน   ง.   466,510  คัน 

3) พีรพลซื้อรถเกี่ยวขาวคันหนึ่งราคา  1,350,000  บาท  จายคาภาษีไป  54,000  บาท  จายคา
ประกันไป  12,450  บาท  พีรพลจายเงินไปทั้งหมดกี่บาท  
ก.   1,416,450  บาท   ข.   1,416,540   บาท  
ค.   1,516,450  บาท   ง.   1,516,540  บาท 

4) โรงงานผลิตตุกตาโดราเอมอน    65,430  ตัว  ผลิตตุกตากานกลวย  37,650  ตัว  ผลิตตุกตา
ชบาแกว  12,500  ตัว  โรงงานนี้ผลิตตุกตาโดราเอมอนมากกวาตุกตากานกลวยและชบาแกว
รวมกันเทาไร 

  ก.   14,280  ตัว   ข.   14,580   ตัว   
  ค.   15,180  ตัว   ง.   15,280  ตัว 
5) บริษัท โตโยตาแหงประเทศไทย ผลิตรถเกง  145,000  คัน  นําออกจําหนาย  125,879  คัน  

ตอมาผลิตเพิ่มอีก  26,985  คัน  ขณะนี้บริษทัโตโยตามีรถเกงอยูกี่คนั [เขาใจ,นําไปใช] 
ก.   45,106  คัน   ข.   46,106  คัน   
ค.   45,206  คัน   ง.   46,206  คัน 

6) แมคาขายเนื้อหมูได  28,760  กิโลกรัม  ขายเนื้อไกได  15,666  กิโลกรัม  ขายเนื้อปลาได  
8,745  กิโลกรัม  แมคาขายเนื้อหมูไดมากกวา เนื้อไกและเนื้อปลารวมกันเทาไร  เขยีนเปน
ประโยคสัญลักษณไดอยางไร  
ก.  28,760 – (15,666 – 8,745)    ข.  28,760 + (15,666 – 8,745) 
ค.  28,760 – (15,666 + 8,745)   ง.  28,760 + (15,666 + 8,745) 
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7) เดือนมิถุนายน  โรงเรียนไดรับนมจํานวน  42,014   กลอง  ใหนกัเรียนรับประทานไป  
41,700  กลอง  เดือน กนัยายน  ไดรับนมอกี  37,480  กลอง  ในเดือนกนัยายนโรงเรียนมีนม
ทั้งหมดกีก่ลอง เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร   
ก. (42,014 + 41,700) – 37,480  ข. 42,014 – (41,700 + 37,480) 
ค. (42,014 + 37,480) – 41,700  ง. 42,014 + (41,700 – 37,480) 

8)  อ้ัมมีเงิน  2,500,000  บาท  ใหสเตฟานยืมไป  650,000  บาท  ใหน้ําฝนยมื  1,700,800  บาท   
อ้ัมเหลือเงินเทาไร เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  
ก.  2,500,000 – (1,700,800 – 650,000) ข.  (1,700,800 + 650,000) – 2,500,000 
ค.  (2,500,000 – 1,700,800) + 650,000 ง.  (2,500,000 – 650,000) – 1,700,800 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 4 เร่ือง โจทยปญหาการบวกและลบ (ชุดท่ี 2) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 4) 

 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) รัฐบาลมีที่ดิน  5,400,500  ไร  แบงใหเกษตรกร  2,215,789  ไร  แบงใหกรมปาไม  

2,147,666  ไร        รัฐบาลเหลือที่ดินกี่ไร   
ก.   1,037,045  ไร   ข.   1,137,045  ไร  
ค.   1,237,045  ไร .  ง.   2,037,045  ไร 

2) พอจายคาบาน  ที่ดิน  รถยนต  เปนเงิน  4,436,800  บาท  เปนคาบาน  1,252,000  บาท  เปน
คาที่ดิน  1,800,000  บาท  พอจายคารถยนตเปนเงินเทาไร  
ก.   1,384,800  บาท   ข.   1,385,800  บาท  
ค.   1,484,800  บาท   ง.   1,485,800  บาท 

3) แมซ้ือตูเย็นราคา 100,305  บาท  ซ้ือเครื่องปรับอากาศราคา  50,000  บาท  คนขายลดให  
1,000  บาท  แมจายเงนิไปเทาไร  
ก.   149,305  บาท   ข.   149,405 บาท  
ค.   159,305  บาท    ง.   159,405  บาท 

4) โรงงานแหงหนึ่งสงขาวไปขายทั้งหมด  800,000  ตัน  เปนขาวหอมมะลิ   423,600  ตัน  
เปนขาวกลอง  225,700  ตัน  ที่เหลือเปนขาวปลาย  อยากทราบวาโรงงานแหงนี้สงขาว
ปลายไปขายกีต่ัน 

  ก.   140,700  ตัน   ข.   145,700 ตัน   
  ค.   150,700  ตัน   ง.   155,700  ตัน 

5) บริษัทเดินเรือทะเลขายปลาได  1,430  ตัน  ขายกุง  3,006  ตัน  ขายปลาหมึกไดนอยกวากุง
และปลารวมกนั  2,514  ตัน  ขายปลาหมึกไดเทาไร  
ก.    1,912 ตัน   ข.    1,922  ตัน   
ค.   1,932   ตัน   ง.   1,942  ตัน 

6) พอซ้ือชุดโฮมเธียรเตอรราคา  300,500  บาท  ซ้ือตูเย็นราคา  25,700  บาท  คนขายลดให  
2,500  บาท  พอจายเงินไปทัง้หมดเทาไร  เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  
ก.  300,500 – (25,700 – 2,500)  ข.   (300,500 + 25,700) – 2,500 
ค.  300,500 + (25,700 – 2,500)  ง.   (300,500 + 25,700) + 2,500 
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7) เคน เดินแบบไดเงิน  50,000  บาท  ถายแฟชั่น ไดเงนิ  60,000  บาท  ตอมาเคนนําเงินที่ได
ไปซื้อคอมพิวเตอรราคา    75,800  บาท  เคนเหลือเงินกี่บาท เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
ไดอยางไร 

  ก.   (50,000 + 75,800) – 60,000  ข.   (50,000 + 60,000) – 75,800 
ค.   75,800 – (50,000 + 60,000)  ง.   75,800 + (50,000 + 60,000) 

8) ฟารมแหงหนึง่เลี้ยงสัตวไวทั้งหมด    250,000  ตัว  เปนไก  75,840  ตัว   เปนเปด   60,250  
ตัว  ที่เหลือเปนหมู อยากทราบวาฟารมแหงนี้เล้ียงหมไูวกี่ตัว เขยีนเปนประโยคสัญลักษณ
ไดอยางไร 

  ก.   (250,000 – 75,840) + 60,250   ข.   (250,000 + 75,840) – 60,250 
ค.    250,000 + (75,840 – 60,250)  ง.   250,000 – (75,840 + 60,250) 
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ขอท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
1 ก ก 
2 ข ก 
3 ก ก 
4 ง ข 
5 ข ข 
6 ค ข 
7 ค ข 
8 ง ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยยอยท่ี 4 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและลบ 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
หนวยการเรียนรูท่ี  13   การบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน 
หนวยยอยการเรียนรูท่ี  5   โจทยปญหาการคูณและหาร   
เวลาท่ีใชสอนทั้งหมด    14 ช่ัวโมง  สอนมาแลว 8 ช่ัวโมง 
เวลาท่ีใชสอนในครั้งนี ้  2 ช่ัวโมง 
วันเวลาท่ีสอน   วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ................ช่ัวโมงที่……. 
1. สาระสําคัญ 

 โจทยปญหาการคูณและหาร  จะตองอาศัยการวิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยตองการ
ถามสิ่งใด แลวทําใหออกมาในรูปประโยคสัญลักษณ และหลังจากเขียนประโยคสัญลักษณเสร็จแลว 
ตองอาศัยหลักการทําโจทยระคน ในการหาคําตอบ คือจะตองทําในวงเล็บกอนเสมอ 
2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณและหารให        สามารถวิเคราะหโจทยปญหา        
แสดงวิธีทําหาคําตอบได   พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   
3. สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการคูณและหาร 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
  4.1.1)  ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่ใชในการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 4.1.2)  แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรยีนทราบโดยที่นักเรียนยังคงจัดกลุม 
ตามเดิม 
 4.2)  ขั้นฝกทกัษะเปนกลุม 

4.2.1) ครูและนักเรยีนรวมกนัยกตวัอยางโจทยปญหาการคูณและหาร     แลว 
ใหนกัเรียนชวยครูหาคําตอบบนกระดาน    โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

4.2.1) นักเรียนแตละกลุมชวยกันทาํใบงานเรื่อง โจทยปญหาการคูณและหาร   
จํานวนกลุมละ  3  ขอ โดยแตละขอใหนกัเรียนวิเคราะหโจทยปญหาและหาคําตอบดวยกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
 
 4.3)  ขั้นประเมินผลเปนกลุมและการสอนกลุมยอย 
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 4.3.1) นักเรียนแตละคน ทําแบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 5  ชุดที่ 1 จํานวน 8 
ขอ โดยไมปรึกษากนั  ถานกัเรียนคนใดทาํไดผานเกณฑ รอยละ 75 (6 ขอ) ถือวาผาน ถาทําไดไมถึง
รอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดมิทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 5  ถายัง
ไมผานเกณฑครูจัดกลุมนักเรียนที่ทําคะแนนไมผานเกณฑมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครูเปนผู
อธิบาย  ถานักเรียนคนทีท่ําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกาํกับถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนัน้นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ประจําหนวยการเรียนรู  8  ขอ เมื่อนักเรยีนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรยีน
คนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
 4.4)  ขั้นสรุปบทเรียน 
  4.4.1)  ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรยีนทั้งชั้น 
5. สื่อ / แหลงเรียนรู 
 5.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 5 
 5.2)  ใบงาน เร่ือง โจทยปญหาการคูณและหาร 
6. การวัดและประเมินผล  
 6.1)  วิธีการวดั 
  6.1.1)  ทําแบบทดสอบ 
  6.1.2)  ทําใบงาน 
 6.2) เครื่องมือที่ใชวัด 
  6.2.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอย จํานวน 2 ชุด 
  6.2.2)  ใบงาน 
 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน  

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
☺ นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และตรวจคําตอบไดถูกตองทุกขอ 

5 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน หาคําตอบไมถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไดถูกตอง หรือ 
☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไมถูกตอง 

4 
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 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน (ตอ) 
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  3 ขั้นตอน  

3 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง        2 ขั้นตอน 

2 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  1 ขั้นตอน 

1 

ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตองเลย 0 
 
7. ความคิดเหน็ของผูบริหาร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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บันทึกหลังจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 โจทยปญหาการคูณและหาร 

 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 5 กลุม พบวา นักเรียนมีความเขาใจ
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาการคูณและหารตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาดีขึ้น       ภายใน
กลุมมีการชวยเหลือกันดี  หัวหนากลุมและนักเรียนที่เรียนปานกลางมีการชวยเหลือและดูแลเอาใจ
ใสนักเรียนที่เรียนออนเปนอยางดี          คะแนนการทําใบงานมีนักเรียนทําถูกตองทั้ง  3 ขอ จํานวน 
3  กลุม  และทําถูกตองเพียง 2 ขอ จํานวน 2 กลุม ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะหโจทยและการคํานวณที่
ผิดพลาด  ผลการทําแบบทดสอบยอยหนวยที่ 5 เร่ือง โจทยปญหาการคูณและหาร   มีนักเรียนไม
ผานเกณฑ  75  % ใบแบบทดสอบยอยชุดที่ 1 จํานวน  8  คน            ครูไดนํามาสอนซอมเสริมและ
สอบชุดที่ 2 มีนักเรียนที่ผานเกณฑ  75  % จํานวน 5 คน และยังมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑ  75  % จาก
กลุม B จํานวน 1 คน       จากกลุม  C  จํานวน 2 คน กลุมที่ไดรับการยกยองเปนกลุมยอดเยี่ยมคือ
กลุม  A 

 
 

 (ลงชื่อ)……………………………. 
(นางณฐัพร โพธ์ิเอี่ยม) 

ตําแหนง  ครู  คศ.๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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ใบงานกลุมท่ี………… 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง โจทยปญหาการคูณและหาร 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันวิเคราะหโจทยปญหาและแสดงวิธีทําหาคําตอบโดยใชกระบวน  
  การแกปญหาของโพลยา  (15 คะแนน) 
1)   แมคาทําคุกกี้ไว  75,000  ช้ิน  นํามาจัดใสถุง ๆ ละ  25  ช้ิน  แลวนําไปขายราคาถุงละ   
 15  บาท    แมคาขายคุกกี้ไดเงินเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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2.)         พอขายเสื้อยืดทั้งหมด  250  ตัว  ในราคาตวัละ  150  บาท      ตอมาพอนําเงินที่ขายเสื้อได 
 ทั้งหมดแบงใหลูก 4 คน ๆ ละ เทา ๆ กัน  อยากทราบวาลูกไดเงินคนละกี่บาท 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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3)   ฟลม  ขายซีดีไดจํานวน  500,120  แผน  ราคาแผนละ  110  บาท        ตอมาฟลมนําเงนิที่ได 
 แบงออกเปน 4 สวน  แลวนาํไปฝาก 1 สวน  อยากทราบวาฟลมนําเงนิไปฝากเปนจํานวน 
 เทาไหร   
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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1)    แมคาทําคุกกี้ไว  75,000  ช้ิน  นํามาจัดใสถุง ๆ ละ  25  ช้ิน  แลวนําไปขายราคาถุงละ   
 15  บาท  แมคาขายคุกกี้ไดเงนิเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 

สอบผล 
โจทยกําหนดให 
1)  แมคาทําคุกกี้ไว  
75,000  ช้ิน 
2)    นํามาจัดใสถุง ๆ 
ละ  25  ช้ิน 
3)  นําไปขายราคาถุง
ละ  15  บาท   
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
      แมคาขายคุกกี้ได
เงินเทาไหร 
กระบวนการ 

1)    การหาร 
2)    การคูณ 

ประโยคสัญลักษณ 
(75,000 ÷ 25) × 15  

วิธีทํา 
แมคาทําคุกกี้ไว      75,000      ช้ินนํามา
จัดใสถุง ๆ ละ       25      ช้ิน 
∴ จัดขนมได  75,000 ÷ 25  = 3,000  ถุง 
 
    จัดขนมได            3 , 0 0 0 ×           ถุง 
    ขายราคาถุงละ              1 5          บาท 
                             1  5   0 0 0 
                             3  0   0 0 
ขายคุกกี้ไดเงิน     4  5 , 0  0  0        บาท 
 
ตอบ   ขายคุกกี้ไดเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท 

คําตอบ 
ขายคุกกี้ไดเงนิ  
๔๕,๐๐๐  บาท 
 
ตรวจสอบผล     
- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณและหาร 
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2.)    พอขายเสื้อยืดทั้งหมด  250  ตัว  ในราคาตวัละ  150  บาท  ตอมาพอนาํเงินที่ขายเสื้อได 
 ทั้งหมด  แบงให ลูก 4 คน ๆ ละเทา ๆ กัน  อยากทราบวาลูกไดเงินคนละกีบ่าท 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา 

ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 
สอบผล 

โจทยกําหนดให 
1)  พอขายเสื้อยืด
ทั้งหมด  250  ตัว 
2)    ขายราคาตัวละ  
150  บาท   
3)  แบงใหลูก 4 คน ๆ  
ละเทา ๆ กัน  
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
      ลูกไดเงินคนละกี่
บาท 
กระบวนการ 

1)    การคูณ 
2)    การหาร 

ประโยคสัญลักษณ 
(250 × 150) ÷ 4 

 

วิธีทํา 
พอขายเสื้อยืด                2 5 0 ×         ตัว 
ราคาตัวละ                     1 5 0         บาท 
ไดเงิน                            0 0 0 
                                1 2 5 0 
                                2 5 0     
                               3 7, 5  0  0       บาท 
∴      พอขายเสื้อไดเงิน   37,500  บาท 
 พอนําเงินที่ไดแบงใหลูก  4  คน ๆ ละ
เทา ๆ กัน 
∴   ลูกไดเงินคนละ    37,500  ÷  4   
                                  =  9,375  บาท   
 
ตอบ   ลูกไดเงินคนละ    ๙,๓๗๕   บาท 

คําตอบ 
ลูกไดเงิน 
คนละ      
๙,๓๗๕   บาท 
 
ตรวจสอบผล     
     9 , 3  7  5 ×  
                  4 
3  7 ,  5  0  0 
 
∴   คําตอบ
ถูกตอง 
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3.) ฟลม  ขายซีดีไดจํานวน  500,120  แผน  ราคาแผนละ  110  บาท        ตอมาฟลมนําเงนิที่ได 
 แบงออกเปน 4 สวน  แลวนาํไปฝาก 1 สวน  อยากทราบวาฟลมนําเงนิไปฝากเปนจํานวน 
 เทาไหร   
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจสอบผล 

โจทย
กําหนดให 
1)  ฟลม  ขาย
ซีดีไดจํานวน  
500,120  แผน 
2)    ราคาแผน
ละ  110  บาท  
3)  ฟลมนํา
เงินที่ไดแบง
ออกเปน 4 
สวน แลว
นําไปฝาก 1 
สวน 
ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ 
      ฟลมนํา
เงินไปฝาก
เปนจํานวน
เทาไหร   
กระบวนการ 
1)    การคูณ 
2)    การหาร 

ประโยคสัญลักษณ 
(500,120 × 110) 
÷ 4   
 

วิธีทํา 
ฟลม  ขายซีดีไดจํานวน    500120 ×       แผน 
ราคาแผนละ                           110          บาท 
ไดเงิน                             000000 
                                      500120 
                                    500120        
                                    5501320    
∴      ฟลมไดเงิน   5,501,320   บาท 
 ฟลมนําเงินที่ไดแบงออกเปน 4 สวน 
∴   เงินแตละสวนของฟลมเทากับ 
    5,501,320  ÷  4  = 1,375,330   บาท   
∴  ฟลมนําเงินไปฝากเปนจํานวน 1,375,330   
บ. 
ตอบ   ฟลมนําเงินไปฝากเปนจํานวน  
๑,๓๗๕,๓๓๐   บาท 

คําตอบ 
ฟลมนําเงินไปฝาก
เปนจํานวน 
๑,๓๗๕,๓๓๐   
บาท 
 
ตรวจสอบผล      
     1 3 7 5 3 3 0 ×  
                       4 
     5,5 0 1,3 2 0 
 
∴   คําตอบถูกตอง 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 5 เร่ือง โจทยปญหาการคูณและหาร (ชุดท่ี 1)(ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 5) 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
       1)  แมทําขนมไว   8,500  ช้ิน  แบงใสถุง ๆ ละ  20  ช้ิน แลวนําไปขายราคาถุงละ  30  บาท    แม 
 ขายขนมไดเงนิกี่บาท  
  ก.   11,750 บาท   ข.   11,850  บาท  
  ค.   12,750   บาท   ง.   12,850  บาท 
       2)  บริษัทผลิตสีไว   3,000,000  ลูกบาศกเซนติเมตร  แบงใสกระปองเพื่อจําหนายกระปองละ   
     600   ลูกบาศกเซนติเมตร  แลวนําไปจําหนายกระปองละ  125  บาท  บริษัทจําหนายสีไดเงิน 
    กี่บาท 
  ก.   605,000  บาท   ข.   625,000  บาท  
  ค.   630,000   บาท   ง.   635,000  บาท 
       3)   มีขาวโพดอยู  7,500  กิโลกรัม จัดใสกระสอบ ๆ ละ  25  กิโลกรัม      แลวนําไปขาย 
      กระสอบละ  50  บาท  จะไดเงนิกี่บาท  
  ก.   1,500  บาท   ข.    2,500   บาท  
  ค.   15,000  บาท   ง.   25,000  บาท 

4) มีรองเทาอยู  9,500  คู  จัดใสลังเพื่อสงออก ลังละ   50  คู  แลวขายสงราคาลังละ  5,500  
บาท  จะไดเงนิกี่บาท   
ก.   1,045,000  บาท   ข.   1,055,000  บาท  
ค.   1,044,000  บาท   ง.   1,054,000  บาท 

5) มีหนังสืออยู  1,250  เลม   นํามาหอพลาสติกเปนหอ ๆ ละ 10  เลม  เพื่อนําไปขายหอละ  55  
บาท  ถาขายหมดจะไดเงนิกีบ่าท  
ก.   6,875  บาท   ข.   6,975  บาท   
ค.   7,785   บาท   ง.   7,875  บาท 

6) มีกระดาษ A4 อยู  25,500  แผน  นํามาเย็บเลม ๆ ละ  125  แผน แลวนําไปขายราคาเลมละ  
42  บาท  จะไดเงินกี่บาท 
ก.   8,558 บาท   ข.   8,568   บาท   
ค.   8,668 บาท   ง.   8,688  บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
    191

7) ชาวสวนเก็บเงาะมาได  12,578  กิโลกรัม  นําจัดใสเขง ๆ ละ  260  กิโลกรัม  แลวนําไปขาย
ราคาเขงละ  1,220  บาท  ชาวสวนจะไดเงนิทั้งหมดกี่บาท เขียนเปนประโยคสัญลักษณได
อยางไร   

 ก.  (12,578 × 260) ÷  1,220   ข.  (260 × 1,220) ÷  12,578 
 ค.  (12,578  ÷ 1,220) × 260   ง.  (12,578 ÷ 260 ) × 1,220 
8) ชาวนาปลูกขาวได  65,780  กิโลกรัม  นําไปใสกระสอบ ๆ ละ  95  กิโลกรัม แลวนําไปขาย 

ราคากระสอบละ  740  บาท  ชาวนาจะไดเงินกี่บาท  เขียนเปนประโยคสัญลักษณได
อยางไร  

  ก. (95 × 740) × 65,780    ข.  (65,780 ÷ 95) × 740 
ค. (65,780 ÷ 740) × 95    ง.  (740 ÷ 95) × 65,780 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 5 เร่ือง โจทยปญหาการคูณและหาร (ชุดท่ี 2)(ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 5) 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1)   พี่ทําขนมไว   17,250  ช้ิน  แบงใสถุง ๆ ละ  30  ช้ิน แลวนําไปขายราคาถุงละ  25  บาท   
       แมขายขนมไดเงินกี่บาท 
 ก.  14,235     บาท   ข.   14,335  บาท  
 ค.    14,375     บาท   ง.   14,555  บาท 
2)    บริษัทผลิตสีไว   450,000  ลูกบาศกเซนติเมตร  แบงใสกระปองเพื่อจําหนายกระปองละ  900           
 ลูกบาศกเซนตเิมตร  แลวนําไปจําหนายกระปองละ  320  บาท  บริษัทจาํหนายสีไดเงนิกี่บาท 
 ก.    150,000  บาท   ข.   160,000  บาท  
 ค.    250,000   บาท   ง.   260,000  บาท 
3)     มีขาวโพดอยู  5,600  กิโลกรัม จัดใสกระสอบ ๆ ละ  70  กิโลกรัม  แลวนําไปขายกระสอบละ   
 240  บาท  จะไดเงินกี่บาท  
 ก.    19,000  บาท   ข.    19,100   บาท  
 ค.    19,200  บาท   ง.   19,320  บาท 
4)    มีรองเทาอยู  6,700  คู  จัดใสลังเพื่อสงออก ลังละ   25  คู  แลวขายสงราคาลังละ  4,100  บาท   

จะไดเงินกี่บาท 
ก.    1,098,800  บาท   ข.   1,199,880  บาท  
ค.    1,988,000  บาท   ง.   2,098,800  บาท 

5)    มีหนังสืออยู  780  เลม   นํามาหอพลาสติกเปนหอ ๆ ละ 20  เลม  เพื่อนําไปขายหอละ  80  บาท             
       ถาขายหมดจะไดเงินกี่บาท 

ก.   3,000 บาท   ข.   3,020  บาท   
ค.   3,120   บาท   ง.   3,220  บาท 

6)    มีกระดาษ A4 อยู  12,400  แผน  นํามาเย็บเลม ๆ ละ  100  แผน แลวนําไปขายราคาเลมละ   
        32  บาท จะไดเงินกี่บาท 

ก.   3,868  บาท   ข.   3,968  บาท   
ค.   4,368  บาท   ง.   4,968  บาท 
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7)   ชาวสวนเก็บทุเรียนมาได  57,804  กิโลกรัม  นําจัดใสเขง ๆ ละ  125  กิโลกรัม  แลวนําไปขาย 
       ราคาเขงละ  680  บาท  ชาวสวนจะไดเงินทั้งหมดกีบ่าท เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.  (57,804 × 125) ÷  680    ข.  (125 × 680) ÷  57,804 
 ค.  (57,804  ÷ 680) × 125    ง.  (57,804 ÷ 125 ) × 680 
8)     ชาวนาปลูกขาวได  58,900  กิโลกรัม  นําไปใสกระสอบ ๆ ละ  120  กิโลกรัม แลวนําไปขาย  
        ราคากระสอบละ  620 บาท  ชาวนาจะไดเงนิกี่บาท  เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
        ก. (120 × 620) × 58,900    ข.  (58,900 ÷ 120) × 620 

ค. (58,900 ÷ 620) × 120    ง.  (620 ÷ 120) × 58,900 
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เร่ือง  การคูณและหาร 
 
 
 

ขอท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
1 ค ค 
2 ข ข 
3 ค ค 
4 ก ก 
5 ก ค 
6 ข ข 
7 ง ง 
8 ข ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยยอยท่ี 5 
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณและหาร 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
หนวยการเรียนรูท่ี  13   การบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน 
หนวยยอยการเรียนรูท่ี 6   โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
เวลาท่ีใชสอนทั้งหมด    14 ช่ัวโมง  สอนมาแลว 10 ช่ัวโมง 
เวลาท่ีใชสอนในครั้งนี ้  4 ช่ัวโมง 
วันเวลาท่ีสอน   วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ................ช่ัวโมงที่……. 
1. สาระสําคัญ 
 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  จะตองอาศัยการวิเคราะหโจทยปญหาวา
โจทยตองการถามสิ่งใดแลวทําใหออกมาในรูปประโยคสัญลักษณ    และหลังจากเขยีนประโยค
สัญลักษณเสร็จแลว ตองอาศยัทักษะการบวก  ลบ  คูณ และหาร ในการหาคําตอบ และจะตองทําใน
วงเล็บกอนเสมอ 
2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนให        สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหา   แสดงวิธีทําหาคําตอบได   พรอมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   
3. สาระการเรียนรู 
 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1)  ขั้นนําและขั้นสอนบทเรียน 
  4.1.1)  ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการแกปญหาของโพลยาที่ใชในการแก 
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 4.1.2)  แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรยีนทราบโดยที่นักเรียนยังคงจัดกลุม 
ตามเดิม 
 4.2)  ขั้นฝกทกัษะเปนกลุม 

4.2.1) ครูและนักเรยีนรวมกนัยกตวัอยางโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร 
ระคน แลวใหนักเรียนชวยครูหาคําตอบบนกระดาน    โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา
 4.2.2)  นักเรยีนทําแบบฝกหดัในหนังสือแบบเรียนคณติศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 4 
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 4.2.3)  นักเรยีนแตละกลุมชวยกันทําใบงานเรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  
หารระคน  จํานวนกลุมละ  3  ขอ  โดยแตละขอใหนกัเรยีนวเิคราะหโจทยปญหาและหาคําตอบดวย
กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 4.3)  ขั้นประเมินผลเปนกลุมและการสอนกลุมยอย 
 4.3.1) นักเรียนแตละคน ทําแบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 6  ชุดที่ 1 จํานวน 8 
ขอ โดยไมปรึกษากนั  ถานกัเรียนคนใดทาํไดผานเกณฑ รอยละ 75 (6 ขอ) ถือวาผาน ถาทําไดไมถึง
รอยละ 75 ใหเพื่อนในกลุมชวยกันอธิบายแลวใหนักเรียนคนเดมิทําแบบทดสอบยอยชุดที่ 6  ถายัง
ไมผานเกณฑครูจัดกลุมนักเรียนที่ทําคะแนนไมผานเกณฑมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครูเปนผู
อธิบาย  ถานักเรียนคนทีท่ําคะแนนไดผานเกณฑ เพื่อนในกลุมจะเปนผูลงชื่อกาํกับถือวาเปนผูที่
สามารถเรียนไดผานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด จากนัน้นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ประจําหนวยการเรียนรู 8  ขอ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวครูรวมคะแนนแลวนําคะแนนของนักเรยีน
คนนั้นมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม  
 4.4)  ขั้นสรุปบทเรียน 
  4.4.1)  ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรยีนทั้งชั้น 
5. สื่อ / แหลงเรียนรู 
 5.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอยที่ 6 
 5.2)  หนังสือแบบเรียนคณติศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 5.3)  ใบงาน เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ  คูณและหาร 
6. การวัดและประเมินผล  
 6.1)  วิธีการวดั 
  6.1.1)  ทําแบบทดสอบ 
  6.1.2)  ทําแบบฝกหัด 
  6.1.3)  ทําใบงาน 
 6.2) เครื่องมือที่ใชวัด 
  6.2.1)  แบบทดสอบประจําหนวยยอย จํานวน 2 ชุด 
 6.2.2) แบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 6.2.3)    ใบงาน 
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 6.3) เกณฑการประเมิน /ระดับคะแนน  
เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 

☺ นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และตรวจคําตอบไดถูกตองทุกขอ 

5 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน หาคําตอบไมถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไดถูกตอง หรือ 
☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง 4 ขั้นตอน  หาคําตอบถูกตอง และ / หรือตรวจคําตอบไมถูกตอง 

4 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  3 ขั้นตอน  

3 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง        2 ขั้นตอน 

2 

☺นักเรียนในกลุมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา ได
ถูกตอง  1 ขั้นตอน 

1 

ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาไดถูกตองเลย 0 
 

7. ความคิดเหน็ของผูบริหาร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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บันทึกหลังจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร 

 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 5 กลุม พบวานักเรยีนมีความเขาใจ
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหารตามกระบวนการแกปญหาของโพลยาดีขึน้  
ภายในกลุมมีการชวยเหลือกนัดี  หัวหนากลุมและนกัเรยีนที่เรียนปานกลางมีการชวยเหลือและดูแล
นักเรียนที่เรียนออนเปนอยางดี  คะแนนการทําใบงานมนีักเรียนทําถูกตองทั้ง 3 ขอ จํานวน 2 กลุม  
ทําถูกตอง   2  ขอ  จํานวน  2  กลุม และทําถูกตองเพียงขอเดยีวจาํนวน 1 กลุม ซ่ึงเกิดจากการ
วิเคราะหโจทยและการคํานวณที่ผิดพลาด  ผลการทําแบบทดสอบยอยหนวยที่ 6 เร่ือง โจทยปญหา
การบวก  ลบ  คูณ และหาร มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑ  75  %    ในแบบทดสอบยอยชุดที่ 1 จํานวน 
10  คน ครูไดนํามาสอนซอมเสริมและสอบชุดที่ 2 มีนักเรียนที่ผานเกณฑ 75 % จํานวน  7  คน  และ
ยังมีนักเรียนทีไ่มผานเกณฑ  75 % จากกลุม A จํานวน 2 คน  จากกลุม  C  จํานวน 1 คน  กลุมที่
ไดรับการยกยองเปนกลุมยอดเยีย่มคือกลุม B 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………. 
(นางณฐัพร โพธ์ิเอี่ยม) 

ตําแหนง  ครู  คศ.๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิอ์น 
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ใบงานกลุมท่ี………… 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13 เร่ือง โจทยปญหาการบวก  ลบ คูณ หารระคน 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนในกลุมชวยกันวิเคราะหโจทยปญหาและแสดงวิธีทําหาคาํตอบโดยใช 
   กระบวนการแกปญหา ของโพลยา  (15 คะแนน) 
1)   แดนและบีมชวยกันเก็บมะมวงไปขาย   2,523  กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ  22  บาท     
 จากนั้นนําเงินที่ไดไปซื้อปุยในราคาถุงละ  115  บาท  ไดปุยกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาท 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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2) ซ้ือรถยนต 2 คัน  ราคา  776,520  บาท  คันแรกขายไปเปนเงิน  352,000  บาท  จะตองขาย 
 คันที่สองไปราคาเทาไหรจึงจะไดกําไร  52,000  บาท  
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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3) ภีมขายสมโอไป   5,214  ผล  ในราคาผลละ  26  บาท  ขายทุเรียนไป   876  กิโลกรัม ราคา 
 กิโลกรัมละ   32  บาท  ภีมขายผลไมไดเงนิทั้งหมดเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนนิการ
แกปญหา 

ขั้นตรวจสอบผล 

โจทยกําหนดให 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
….…………………... 
………………………
………………………
……………………… 
กระบวนการ 
….…………………... 

……………………… 

ประโยคสัญลักษณ 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
…………………………… 

วิธีทํา 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………... 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

คําตอบ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
ตรวจสอบผล 
………………………
………………………
………………………
……………………… 
………………………
……………………… 
………………………
………………………
……………………… 
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1)   แดนและบีมชวยกันเก็บมะมวงไปขาย   2,523  กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ  22  บาท   
 จากนั้นนําเงินที่ ไดไปซื้อปุยในราคาถุงละ  115  บาท  ไดปุยกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาท 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 

สอบผล 
โจทยกําหนดให 
1)  แดนและบมี
ชวยกันเก็บ
มะมวงไปขาย    
2,523  กิโลกรัม 
2) ราคากิโลกรัม
ละ   
22  บาท 
3)  นําเงินทีไ่ด
ไปซื้อปุยใน
ราคาถุงละ  115  
บาท 
ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ      
  ไดปุยกี่ถุงและ
เหลือเงินกี่บาท 
กระบวนการ 
1)    การคูณ 
2)    การหาร 

ประโยค
สัญลักษณ 
(2,523 × 22) ÷ 115   
 
 
 

วิธีทํา 
แดนและบีมเก็บมะมวงไปขาย    2523 ×   กก. 
ขายกิโลกรัมละ                               22    บาท 
        แดนและบีมไดเงิน              5046 
                                                  5046 
∴  แดนและบีมไดเงิน               55506    บาท 
 
 แดนและบีมนําเงินไปซื้อปุยถุงละ  115  บาท 
∴  ไดปุย  55,506 ÷  115  =  482  ถุง   
      เหลือเงิน  55,506 – (115 ×  483) 
                =    55,506 – 55,430   
                =    76  บาท 
∴  แดนและบีมนําเงินไปซื้อปุยได  482  ถุง 
เหลือเงิน  76  บาท 
ตอบ   แดนและบีมนําเงินไปซื้อปุยได   
๔๘๒  ถุง เหลือเงิน  ๗๖  บาท 

คําตอบ 
แดนและบีมนาํ
เงินไปซื้อปุย
ได  ๔๘๒  ถุง 
เหลือเงิน  ๗๖  
บาท 
 
ตรวจสอบผล     
          4  8  2 ×  
          1   1  5 
      2  4  1  0 
      4  8  3 
  4  8  3 
  5  5  4  3  0 +  
              7   6 
 5  5, 5  0   6 
 
∴   คําตอบ
ถูกตอง 
 

 
 

เฉลยใบงาน 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ หารระคน 
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2) ซ้ือรถยนต 2 คัน  ราคา  776,520  บาท  คันแรกขายไปเปนเงิน  352,000  บาท  จะตองขาย 
 คันที่สองไปราคาเทาไหรจึงจะไดกําไร  52,000  บาท  
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 

สอบผล 
โจทย
กําหนดให 
1)  ซ้ือรถยนต 
2 คัน  ราคา  
776,520  บาท 
2)   คันแรก
ขายไปเปนเงนิ  
352,000  บาท 
 
ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ 
      จะตองขาย
คันที่สองไป
ราคาเทาไหร
จึงจะไดกําไร  
52,000  บาท 
กระบวนการ
1)    การลบ 
2)    การบวก 

ประโยคสัญลักษณ
(776,520 -352,000) 
+ 52,000 
 
 
 

วิธีทํา 
ซื้อรถยนต 2 คัน       ราคา  776,520 −   บาท 
คันแรกขายไปเปนเงิน        352,000     บาท 
รถคันแรกราคา                   424,520 +  บาท 
ตองการขายไดกําไร             52,000     บาท 
∴  ตองขายคันที่สองราคา   476,520     บาท 

 
ตอบ   ตองขายคันที่สองราคา    
๔๗๖,๕๒๐    บาท 

คําตอบ 
ตองขายคันที่
สองราคา  
๔๗๖,๕๒๐    
บาท 
 
ตรวจสอบผล     
4 7 6 , 5 2 0  +  
3 5 2 , 0 0 0 
8 2 8 , 5 2 0 −  
   5 2 , 0 0 0 
   7 7 6 , 5 2 0 
 
∴   คําตอบ
ถูกตอง 
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3) ภีมขายสมโอไป   5,214  ผล  ในราคาผลละ  26  บาท  ขายทุเรียนไป   876  กิโลกรัม ราคา 
 กิโลกรัมละ   32  บาท  ภีมขายผลไมไดเงนิทั้งหมดเทาไหร 
วิธีทํา 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 
ทําความเขาใจ 
กับปญหา 

ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นดําเนนิการแกปญหา ขั้นตรวจ 

สอบผล 
โจทยกําหนดให 
1) ภีมขายสมโอ
ไป   5,214  ผล        
ในราคาผลละ  26  
บาท 
2)  ทุเรียนไป   
876  กิโลกรัม    
ราคากิโลกรัมละ   
32  บาท 
ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบ 
        ภีมขายผลไม
ไดเงินทั้งหมด
เทาไหร 
กระบวนการ 

1) การคูณ 
2) การบวก 

 

ประโยค
สัญลักษณ 
 (5,214  × 26) + 
(876 × 32) 
 
 
 

วิธีทํา 
ภีมขายสมโอไป                        5214 ×    ผล 
ราคาผลละ                                     26      บาท 
                                                31284 +  
                                              10428 
ภีมขายสมโอไดเงิน               135564      บาท 
 
ภีมขายทุเรียนไป                         876 ×    ผล 
ราคาผลละ                                     32      บาท 
                                                  1752 +  
                                                2628 
ภีมขายสมโอไดเงิน                 28032    บาท 
∴   ภีมขายผลไมไดเงินทั้งหมด  
 135,564 +  28,032  =   163,596  บาท 
 
ตอบ    
ภีมขายผลไมไดเงินทั้งหมด ๑๖๓,๕๙๖  บาท 

คําตอบ 
ภีมขายผลไม
ไดเงินทั้งหมด 
๑๖๓,๕๙๖  
บาท 
 
ตรวจสอบผล     
- 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 6 เร่ือง โจทยปญหาบวก ลบ คูณ หารระคน (ชุดท่ี 1) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 6) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1) กิ๊กมีขนม  2,472  ช้ิน  จัดใสกลอง ๆ ละ  12  ช้ิน แลวนําไปขายราคากลองละ 20  บาท         

จะไดเงินกี่บาท  
ก.  4,020  บาท   ข.   4,120   บาท   
ค.   4,000  บาท   ง.   4,200  บาท 

2)          สมโอ  512  ผล นําไปชายใหรานคา  250  ผล  ที่เหลือขายปลีกผลละ  35  บาท  ขายปลีกได 
 เงินกี่บาท 
  ก.   9,170  บาท   ข.   9,270  บาท   
  ค.   9,370  บาท   ง.   9,470  บาท 
3)          ซ้ือปากกา  5  ดาม ราคาดามละ  9  บาท  ซ้ือหนังสือ  13  เลม ราคาเลมละ 35  บาท    
 ใหเงินไป 1,000  บาท จะไดรับเงินทองกี่บาท  

ก.   250   บาท   ข.   350 บาท   
ค.   400   บาท   ง.   500   บาท 

4)          มีไขเค็ม  380  ฟอง  กินไป  12  ฟอง  ที่เหลือนําไปขายฟองละ  7  บาท     จะไดเงินทั้งหมด 
 กี่บาท 
  ก.   2,276   บาท   ข.   2,476   บาท   
  ค.   2,576   บาท   ง.   2,676   บาท 
5)          ดุสิตามีเงิน  135  บาท  มนัสมีเงินมากกวาดุสิตา  20  บาท  มนัสนําเงินที่มีมาแบงใหนอง   
 5 คน  ๆ ละเทา ๆ กัน นองแตละคนจะไดเงินกี่บาท  

ก.   31   บาท   ข.   41   บาท   
ค.   51   บาท   ง.   61   บาท 

6)          บริษทัแหงหนึ่งประกาศขายหุนจาํนวน  42,000  หุน ราคาหุนละ  120  บาท  วัฒนาซื้อหุน 
 ทั้งหมดแลวนาํมาขายราคาหุนละ  280  บาท  วัฒนาไดกําไรกี่บาท   

ก.   670,000   บาท   ข.   6,720,000   บาท  
ค.   7,600,000   บาท   ง.   7,620,000   บาท 
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7)         เชอรี่นาํกระดาษ  26,000  แผนมาเยบ็เปนเลม ๆ ละ 200  แผน แลวนําไปขายราคาเลมละ   
 30  บาท  เชอรี่ขายกระดาษไดเงินกี่บาท เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  

ก.  26,000 ÷ (200 × 30)    ข.  (26,000  ÷ 200) × 30  
ค. (200 × 30) ÷ 26,000    ง.  (200 ×  26,000) ÷ 30 

8)           มานพทําโจทยคณติศาสตรขอหนึ่งไดคําตอบ  265,013  จากโจทย   2,518 ×  125        
 มานพคํานวณผิดไปเทาไร   เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร   

ก. (2,518 × 125) - 265,013     ข. (2,518 × 125) +265,013   
ค. (2,518 × 125) × 265,013     ง.  (2,518 × 125) ÷265,013     
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  
หนวยยอยท่ี 6 เร่ือง โจทยปญหาบวก ลบ คูณ หารระคน (ชุดท่ี 2) (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังขอท่ี 6) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงบนขอที่ถูกตองที่สุดในกระดาษคําตอบ 
1.) ฉัตรศรินทร ซ้ือมะพราวออนมาขาย  200 ลูก  ราคาขายลูกละ  8  บาท  ถาฉัตรศรินทรขาย

มะพราวไดเงนิ 1,216  บาท  ฉัตรศรินทรยังเหลือมะพราวที่ไมไดขายอีกกี่ลูก  
ก.    28   ลูก   ข.   38   ลูก   
ค.   48   ลูก   ง.   58   ลูก 

2.) แบงคนํามะนาว  3,000  ลูก  แบงใสถุง ๆ ละ 50  ลูก  แลวนําไปขายราคาถุงละ  79  บาท  แบงค
ขายมะนาวไดเงินทั้งหมดเทาไร  

ก.  4,740   บาท   ข.   4,840   บาท   
ค.   5,740   บาท   ง.   5,840 บาท 

3.) เตามีเงิน  1,865,000  บาท  ซ้ือที่ดินไปราคา  650,000  บาท  จายคาจางคนงาน 2 คน ๆ ละ  
3,000  บาท  เพื่อปูสนามหญา  เตาจะเหลือเงินกี่บาท   

ก.   1,200,000  บาท   ข.   1,209,000  บาท  
ค.   1,219,000  บาท   ง.   1,290,000  บาท 

4.) สุภโยคมีเงิน  3,216  บาท  ณัฐพงษมีเงินเปน 2 เทาของสุภโยค  สองคนมีเงินรวมกันเทาไร 
 ก.   8,648   บาท   ข.   8,848   บาท   

ค.   9,468   บาท   ง.   9,648 บาท 
5.) ดรีมมีดอกกหุลาบ  875  ดอก  นํามามัดเปนชอ ๆ ละ  25  ดอก  แลวขายราคาชอละ  99  บาท      

ดรีมจะขายไดเงินกี่บาท 
ก.   3,465  บาท   ข.   3,545   บาท   
ค.   3,565  บาท   ง.   3,655  บาท 

6.) มีผูบริจาคเครื่องนุงหม  38,000  ชุด  แจกใหกับผูประสบภัยน้าํทวม  3,220  ครอบครัว ๆ ละ   
        5  ชุด ที่เหลือนําไปแจกผูประสบภัยหนาว อยากทราบวาผูประสบภัยหนาวไดเครื่องนุงหมกีชุ่ด
  
 ก.   21,000  ชุด   ข.   21,500  ชุด   

ค.   21,650  ชุด   ง.   21,900  บาท 
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7.) สิริมามีเงินอยู 16,200  บาท  ซ้ือโทรทัศนไป  15,205  บาท และนําเงนิที่เหลือไปซื้อเส้ือยืดได  
       5 ตัวพอดี เสื้อยืดราคาตัวละกี่บาท  เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  

ก.  16,200 – (15,205 ÷ 5)   ข.  (16,200 – 15,205) ÷ 5 
ค.  16,200 + (15,205 ÷ 5)   ง.  (16,200 + 15,205) ÷ 5 

8.) แจบจายคาไฟฟาไป  1,025.50  บาท  จายคาน้ําไป  615.75  บาท  และจายคาโทรศัพทไป   
       300  บาท  ปรากฏวาเงินหมดพอดี  เดมิแจบมีเงินกี่บาท เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  

ก. (1,025.50 – 615.75) + 300  ข.  (1,025.50 – 615.75) – 300 
ค. (1,025.50 + 615.75) + 300  ง.  (1,025.50 + 615.75) – 300  
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เร่ือง  การคูณและหาร 
 
 
 

ขอท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
1 ข ค 
2 ก ก 
3 ข ข 
4 ค ง 
5 ก ก 
6 ข ง 
7 ข ข 
8 ก ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยยอยท่ี 6 
เร่ือง  โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
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แบบทดสอบหลังจัดการเรียนรู 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 13  เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้แบบออกเปน 2 ตอน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใชเวลา  45  นาท ี
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียน    ขอที่ถูกตองลงในกระดาษคําตอบ (25 คะแนน) 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนแสดงวิธีทําหาคําตอบ  (15 คะแนน) 

1)  (36  ×  60)  + (36 ×  40) =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3)    
   ก.  3,500  ข.  3,600  ค.  3,610  ง.  3,620 
2) (639 – 399) + 8,704 =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)   
 ก.  8,934  ข.  8,944  ค.  8,954  ง.  8,964 
3)  98,000 + (2,500 - ) = (98,000 + ) – 6,500   จํานวนที่หายไปทั้งสองจํานวนคอื 
 จํานวนใด(ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)       
 ก.  6,500  และ 2,500   ข.  2,500 และ 6,500 
 ค.  98,000 และ  6,500   ง.  98,000  และ  2,500 
4) (205 × 400) – 7,550 =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3)    
 ก.  74,450  ข.  75,440  ค.  74,054  ง. 74,540 
5) 50,000  ÷  (25 × 2) =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 2)     
 ก.  10   ข.  100   ค.  1,000  ง. 10,000 
6) (37,459 + 29,375) – 42,795 =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)    
 ก.  24,039  ข.  25,039  ค.  24,049  ง. 25,049 
7) 50,000 – (41,779 + 7,568) =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)    
 ก.  643   ข.  653   ค.  743   ง.  753 
8) (20,740  - 15,593) ×   53 =  (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3)  
        ก. 262,791  ข.  262,891  ค.  270,891  ง. 272,791 
9) (6,512 ×  112 ) + 211  >  ( ×  112 ) + 211 จํานวนทีห่ายไปควรเปนจํานวนใด  
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3)        
 ก. 6,500   ข. 6,502   ค. 6,512   ง. 6,600 
10) (56,000 – 7,900 ) × 740  < (  – 7,900 ) × 740 จํานวนที่หายไปควรเปนจํานวนใด  
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3)        
 ก.  50,000  ข.  55,000  ค.  56,000  ง. 60,000 
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11) (807,903 – 652,431) +   =  185,477    จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด  
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1) 
  ก.  30,005  ข.  30,006  ค.  30,105  ง.  31,005 
12) 321,186 – (  + 46,593) = 185,093      จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด     
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)   
 ก.  88,500  ข.  89,500  ค.  98,500  ง.  99,500 
13) (637,900 – 45,765) +  =  738,997จํานวนที่หายไปคือจํานวนใด  
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)  
 ก.  145,772  ข.  145,862  ค.  146,862  ง. 146,872 
14) (35,000  ÷ 35) × 62,791  <   (35,000 ÷ ) × 62,791  จํานวนทีห่ายไปควรเปนจํานวนใด 
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 2)        
 ก.  34   ข.  35   ค.  36   ง.  37 
15) ดวงตามีขนม  2,472  ช้ิน  จัดใสกลอง ๆ ละ 12  ช้ิน  แลวนําไปขายกลองละ 20  บาท  
 จะไดเงินกี่บาท  จากโจทยทีก่ําหนดให  เขยีนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 5)       
 ก. (2,472  - 12)  ×  20   ข. (2,472 × 12) × 20 
 ค. (2,472  ÷   12)  ×  20   ง. (2,472 ÷  20) ÷ 12 
16) โรงเรียนปลูกตนไมไว  6,012  ตน  เมื่อปใหมไปซื้อมาเพิ่มอีก  2,400  ตน  ตอมาตนไมเกา 
 ถูกตัดไป  3,016  ตน   ขณะนี้โรงเรียนเหลือตนไมกี่ตน ตองใชวิธีการหาคําตอบตาม 
 ขั้นตอนใด (ผลการเรียนรูทีค่าดหวังขอที่ 4)  
 ก.  บวก , ลบ  ข.  บวก , บวก  ค. ลบ , ลบ ง.  ลบ , บวก 
17) สมโอ  512  ผล  นําไปขายใหรานคา  250  ผล  ที่เหลือขายปลีกผลละ  35  บาท ขายปลีกได 
 เงินกี่บาท  จากโจทยทีก่ําหนดให  เขียนเปนประโยคสญัลักษณไดอยางไร   
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 6)       
 ก. (512  - 250 )  ÷ 35    ข. (512 + 250 ) ÷ 35 
 ค. (512 ×  250 )  ×  35   ง. (512 – 250 ) × 35 
18)   ภีมนํากระดาษ 18,750  แผน มาเย็บเปนเลม ๆ ละ 75 แผน  และนําไปขายราคาเลมละ   
 25  บาท  ภีมขายกระดาษไดเงินเทาไร  จากโจทยตองใชวธีิการหาคําตอบตามขั้นตอนใด
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 5)        
 ก.  หาร,บวก  ข.  คูณ ,หาร  ค.  หาร,คูณ ง.  หาร,หาร 
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19) นกุลมีปากกา  5,072  แทง  แบงใสกลองเพือ่นําไปขายกลองละ  24  แทง  แลวนําไปขาย 
 กลองละ  80  บาท  นกุลขายปากกาไดเงินกี่บาท   ตองดาํเนินการหาคําตอบตามขั้นตอนใด
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 5)   
 ก.  คูณ , หาร  ข.  หาร , คูณ  ค.  หาร , หาร  ง.  คูณ , คูณ 
20) แพรวา ทําโจทยคณิตศาสตรขอหนึ่งไดคําตอบ  118,830  จากโจทย  235 × 500  แพรวา 
 คํานวณผดิไปเทาไร  จากโจทยตองดําเนินการหาคําตอบดวยวิธีใดบาง  
 (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 6)  
 ก.  คูณ , ลบ  ข.  คูณ , บวก  ค.  คูณ , คูณ  ง.  คูณ , หาร 
21) 120  เทาของ  333  มากกวา  85  เทาของ  165  อยูเทาใด  ตองดําเนินการหาคําตอบตาม 
 ขั้นตอนใด (ผลการเรียนรูทีค่าดหวังขอที่ 6)      
 ก. คูณ , ลบ , ลบ    ข. บวก , ลบ , คูณ 
 ค. บวก , ลบ , บวก    ง. คูณ , คูณ , ลบ 
22) ปอจายเงินคาบานไป  850,400  บาท  เปนราคาที่ดิน   270,000  บาท  เปนคาตกแตงภายใน   
 115,800  บาท  ดังนั้นเปนราคาบานเทาไหร(ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 4)   
 ก. 464,500 บาท    ข. 464,600 บาท 
 ค. 464,700 บาท    ง. 464,800 บาท 
23) ชาวนาปลูกขาวได   530,625  ถัง  ขายไป  444,750  ถัง  จากนั้นปลกูเพิม่อีก  254,360  ถัง   
 ขณะนี้ชาวนามีขาวทั้งหมดกี่ถัง (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 4)     
 ก. 330,235 ถัง    ข. 335,235 ถัง 
 ค. 340,235 ถัง    ง. 345,235 ถัง 
24) มีไขไก 1,500 ฟอง  จัดใสถุง ถุงละ  30  ฟอง  แลวขายไปถุงละ  58  บาท      ขายหมดจะได 
  เงินกี่บาท  (ผลการเรียนรูทีค่าดหวังขอที่ 5)      
  ก. 2,800 บาท    ข. 2,900 บาท 
  ค. 3,000 บาท    ง. 3,100 บาท 
25) ซ้ือรถยนตราคา 348,000  บาท  จายเงินคร้ังแรก  120,000  บาท  ที่เหลือผอนสง  48  เดือน     
  เดือนละเทา ๆ กันจะตองจายคาผอนรถยนตเดือนละเทาไร(ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 6)
  ก. 4,650 บาท    ข. 4,750 บาท 
  ค. 4,800 บาท    ง. 4,850 บาท 
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ตอนที่ 2  แสดงวิธีทําหาคําตอบ 
1)   (2,315 + 5,488) – 3,219  =   (5 คะแนน) (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1)   
วิธีทํา 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………... 
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2)  (8,190 ÷  90 ) + ( 697 – 365)  =   (5 คะแนน) (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3)  
วิธีทํา 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………
… 
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3)   มีน้ําผลไม 3,072  กระปอง จดัใสลัง ๆ ละ  24  กระปอง  แลวขายไปลังละ  192  บาท  จะได 
 เงินกี่บาท (ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 5)       
ประโยคสัญลักษณ
........................................................................................................................................................................ 
วิธีทํา 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 1 
1. ข 
2. ข 
3. ก 
4. ก 
5. ค 
6. ก 
7. ข 
8. ง 
9. ง 
10. ง 
11. ก 
12. ข 
13. ค 
14. ก 
15. ค 
16. ก 
17. ง 
18. ค 
19. ข 
20. ก 
21. ง 
22. ข 
23. ค 
24. ข 
25. ข 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู 
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เฉลย ตอนที่ 2 
1)  (2,315 + 5,488) – 3,219  =   

วิธีทํา        2  , 3 1 5 +  
5  , 4 8 8 
7  , 8 0 3 −  
3  , 2 1 9 
4  , 5 8 4 

       ตอบ  ๔,๕๘๔ 
2)  (8,190 ÷  90 ) + ( 697 – 365)  =   

วิธีทํา         

 ขั้นที่ 1  9  0
19
0918  

           8  1  0 
      9   0 
                                                  9   0 
                                                       0 
 ขั้นที่ 2   6  9  7 −  
    3  6  5 
    3  3  2 
 ขั้นที่ 3   3  3  2 +  
        9  1 
    4  2  3 

ตอบ ๔๒๓ 
3)  มีน้ําผลไม 3,072  กระปอง จัดใสลัง ๆ ละ  24  กระปอง  แลวขายไปลังละ  192  บาท   จะไดเงนิ
กี่บาท 

วิธีทํา มีน้ําผลไม    3,072    กระปอง 
จัดใสลัง ๆ ละ     24    กระปอง 

  ∴ จะจดัน้ําผลไมได 3,072  ÷   24   =   128   ลัง 
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เฉลย ตอนที่ 2(ตอ) 
3)  มีน้ําผลไม 3,072  กระปอง จัดใสลัง ๆ ละ  24  กระปอง  แลวขายไปลังละ  192  บาท  จะไดเงนิกี่
บาท 
วิธีทํา  ขายน้ําผลไมลังละ  1   9    2 ×  บาท 
  ขายไป    1   2    8  บาท 
              1   5   3    6 
              3   8   4 
                                                                         1  9  2 
  ∴  ขายน้ําผลไมไดเงิน     2  4 , 5   7    6  บาท 
 ตอบ ขายน้ําผลไมไดเงิน    ๒๔,๕๗๖    บาท 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์อน 

ท่ีจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหา 
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI)  

รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
กลุม..............................................  แผนการจัดการเรียนรูที่.................................................... 
หนวยการเรยีนรูยอยที่.................... เร่ือง.................................................................................. 

พฤติกรรมและระดับคะแนน 
แสดงความ
คิดเห็น  
การถาม - 
ตอบ 

การรับฟง 
ในกระบวน 
การสอน 

การรวมมือ 
กับกลุม 

การใหคําชม 
กําลังใจ 

ความตั้งใจ 
ในการ
ทํางาน 

ช่ือ – นามสกุล 
นักเรียน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

รวม      

เฉล่ีย      
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุม 
ชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

☺☺☺☺☺☺  
 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพื่อใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับกระบวนการ 
 เรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ซ่ึงแบง 
 ออกเปน 2 ตอนดังนี ้
 ตอนที่ 1 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามือใหตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียน โดยมีประเด็นในการพิจารณาทั้งส้ิน 3 ประเด็น คือ  
  1) ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู   
  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู   
  3) ดานประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกจิกรรม    
 ในการทําเครื่องหมาย   ลงในชองทางขวามือ ใหนักเรียนทําเครื่องหมายใหตรงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนเพียงระดับเดียวเทานั้น  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยระดับมาก 
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยระดับปานกลาง 
 ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยระดับนอย 
 ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนลงในชองที่กําหนดให  โดย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคลรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
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ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามอืใหตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 เพียงระดับเดยีวเทานัน้ 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการ 

ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
3 2 1 

1 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนสิ่งที่นาสนใจมาก  

   

2 ฉันรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

   

3 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนการสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพือ่นในกลุม 

   

4 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหฉันไดแสดง
ความคิดเหน็ไดอยางอิสระ 

   

5 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา        ไดกระตุนใหฉัน
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ  

   

6 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหฉันรูสึกอยาก
เรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

   

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
7 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 

รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหฉันไดเรียนรู
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ 

   

8 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  เปนกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีลําดบัขั้นตอน  ไมยุงยาก สามารถปฏิบัติไดงาย 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3 2 1 

9 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหฉันอยากรวม
ทํากิจกรรม 

   

10 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดรวมกนัคิดและแลก เปลี่ยนความคดิเห็น 

   

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม 
11 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 

รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ทําใหฉันกลา
แสดงออกมากขึ้น 

   

12 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่
สงเสริมความรวมมือในการทํางานเปนกลุม 

   

13 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหฉันรูจักการแกปญหาอยางเปนระบบ 

   

14 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหฉันใชเวลาใน
การแกโจทยปญหาเร็วขึ้น 

   

15 การเรียนคณิตศาสตรแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหฉันเห็นคุณคา
และประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 
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 ตอนที่ 2  อ่ืน ๆ   ใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรยีนลงในชองที่กําหนดให  
โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนทีม่ีตอกระบวนการเรียนรูแบบ
กลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 ปญหา และขอเสนอแนะที่ไดรับการกระบวนการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปน
รายบุคคล (TAI)รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีดงันี.้..................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่  21 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง ของแผนการจัดการเรียนรู 

ผูเชี่ยวชาญ ลําดับ รายการประเมนิ 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1 แผนการ 

จัดการเรียนรูที่ 1 
การบวกและลบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

2 แผนการ 
จัดการเรียนรูที่  
การคูณและหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

3 แผนการ 
จัดการเรียนรูที่ 3 
การบวก ลบ คณู 
หารระคน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

4 แผนการ 
จัดการเรียนรูที่ 4 
โจทยปญหาการ
บวก  และลบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

5 แผนการ 
จัดการเรียนรูที่ 5 
โจทยปญหาการ
คูณและหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

6 แผนการ 
จัดการเรียนรูที่ 6 
โจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  22 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังจัดการเรียนรู  

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/
ตอนที่ ระดับพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 
คิดเห็น 

1/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
9/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
10/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
11/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
12/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
13/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
14/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
15/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
16/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
17/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
18/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
19/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
20/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
21/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
22/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
23/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
24/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
25/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  22(ตอ)   
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/

ตอนที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/2 นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 เขาใจ , นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  23 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 

ที่คาดหวังขอที่ 1  ของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูที่ 1 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
1/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังขอที่ 2  ของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 
ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 
คิดเห็น 

1/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
1/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  25 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 

ที่คาดหวังขอที่ 3  ของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  25 (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
5/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 วิเคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
1/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/2 เขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  26 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 

ที่คาดหวังขอที่ 4  ของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูที่ 4 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
1/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  26 (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
2/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  27 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 

ที่คาดหวังขอที่ 5  ของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูที่ 5 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
1/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  27 (ตอ)  
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
6/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  28 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   และสอดคลองกับผลการเรียนรู 

ที่คาดหวังขอที่ 6  ของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูที่ 6 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่/ 

ชุดที่ ระดับพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/1 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/1 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
1/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
2/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
3/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
6/2 เขาใจ,นําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
7/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
8/2 เขาใจ,วเิคราะห +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  29 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   ของแบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
1 แสดงความคิดเห็น  

การถาม - ตอบ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

2 การรับฟงใน
กระบวนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

3 การรวมมือกับกลุม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
4 การใหคําชม กําลังใจ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
5 ความตั้งใจในการ

ทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  30 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา   ของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 
1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 

คิดเห็น 
ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 

1 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
เปนสิ่งที่นาสนใจมาก  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

2 ฉันรูสึกสนุกสนานกับ
การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  30 (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 

1 2 3 4 5 ∑R  IOC ความ 
คิดเห็น 

ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
3 การเรียนคณิตศาสตร

แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
เปนการสงเสริม
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางเพื่อน 
ในกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

4 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
ทําใหฉันไดแสดง
ความคิดเหน็ไดอยาง
อิสระ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5 การเรียนคณิตศาสตร

แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา      
ไดกระตุนใหฉัน
แลกเปลี่ยนความรูกับ
เพื่อน ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  30 (ตอ)   
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 

1 2 3 4 5 
∑R

 IOC ความ 
คิดเห็น 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6 การเรียนคณิตศาสตร

แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  
ทําใหฉันรูสึกอยาก
เรียนวิชาคณิตศาสตร
มากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

7 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  
ทําใหฉันไดเรียนรู
และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอยางเปน
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

8 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  
เปนกิจกรรมการ
เรียนรูที่เปนลําดับ
ขั้นตอน  ไมยุงยาก 
สามารถปฏิบัติไดงาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  30 (ตอ)   
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 

1 2 3 4 5 
∑R

 IOC ความ 
คิดเห็น 

9 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  
ทําใหฉันอยากรวมทํา
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

10 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหนักเรียนได
รวมกันคิดและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม 
11 การเรียนคณิตศาสตร

แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา  
ทําใหฉันกลา
แสดงออกมากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  30 (ตอ)   
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 

1 2 3 4 5 
∑R

 IOC ความ 
คิดเห็น 

12 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
เปนกิจกรรมที่
สงเสริมความรวมมือ
ในการทํางานเปน
กลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

13 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหฉันรูจัก
การแกปญหาอยาง
เปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

14 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
ทําใหฉันใชเวลาใน
การแกโจทยปญหา
เร็วขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  30 (ตอ)   
ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการ 

1 2 3 4 5 
∑R

 IOC ความ 
คิดเห็น 

15 การเรียนคณิตศาสตร
แบบกลุมชวยเหลือ
เปนรายบุคคล (TAI) 
รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา 
ทําใหฉันเห็นคุณคา
และประโยชนของ
วิชาคณิตศาสตรมาก
ขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 เหมาะสม 

 
ตารางที่  31 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)  และสัดสวนของคนที่ตอบผิด 

ในแตละขอของแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูกอนและหลังเรียน เร่ือง โจทยปญหา 

ขอ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก (r) 
สัดสวนของคน 

ที่ตอบผิดในแตละขอ 
(q) 

pq 

1 0.52 0.56 0.48 0.23 
2 0.59 0.67 0.41 0.24 
3 0.74 0.44 0.26 0.19 
4 0.44 0.67 0.56 0.25 
5 0.52 0.78 0.48 0.25 
6 0.74 0.56 0.26 0.19 
7 0.63 0.78 0.37 0.23 
8 0.37 0.78 0.63 0.23 
9 0.30 0.67 0.70 0.21 
10 0.30 0.56 0.70 0.21 
11 0.44 0.67 0.56 0.25 
12 0.48 0.89 0.52 0.25 
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ตารางที่  31 (ตอ)  

ขอ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก (r) 
สัดสวนของคน 

ที่ตอบผิดในแตละขอ 
(q) 

pq 

13 0.56 0.89 0.44 0.25 
14 0.30 0.67 0.70 0.21 
15 0.59 0.78 0.41 0.24 
16 0.70 0.56 0.30 0.21 
17 0.33 0.67 0.67 0.22 
18 0.44 0.78 0.56 0.25 
19 0.52 0.67 0.48 0.25 
20 0.37 0.67 0.67 0.23 
21 0.26 0.56 0.74 0.19 
22 0.59 0.89 0.41 0.24 
23 0.59 0.78 0.41 0.24 
24 0.41 0.78 0.59 0.24 
25 0.30 0.56 0.70 0.21 

ผลรวม 5.71 
 
การวิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบอัตนัย 
 การวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอัตนัย จะตองแบง
นักเรียนที่เขาสอบออกเปนกลุมเกงและกลุมออน โดยคํานวณจากสูตรที่ D.R.Whitney  and  
D.L.Sabers      (1970 ,   อางจาก น้ําทิพย   ชังเกตุ  2547 : 130) ไดเสนอไวดังนี ้
 
 1. ดัชนีคาความยากงาย (p) คํานวณไดจากสตูรตอไปนี ้

(p) = 






 −






−+

xx
xSS

N

N
Lu

minmax

min

2

2  

เมื่อ  p แทน ดัชนีคาความยากงาย 
Su

 แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

SL
 แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
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N แทน จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 
xmax

 แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

xmin
 แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

 
2.         ดัชนีคาอํานาจจําแนก คาํนวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 

D = 






 −

−

xx
SS

N

Lu

minmax
2

 

 
ตารางที่ 32   ผลการคํานวณคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (D)        ของแบบทดสอบ 

อัตนัยขอที่ 1 
 

กลุมเกง กลุมออน คะแนน (X) 
f fX 

คะแนน (X) 
f fX 

5 9 45 5 0 0 
4 0 0 4 4 16 
3   3 5 15 
2   2   
1   1   
0   0   

รวม 9 45  9 31 
 

แทนคา  (p) = 






 −






−+

xx
xSS

N

N
Lu

minmax

min

2

2  

   = ( )( )( )( )
( )( )3592

3923145
−

−+  
   = 

218
5476

×
−  

   = 
36
22  

   = 0.61 
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  (D) = 






 −

−

xx
SS

N

Lu

minmax
2

 

   = ( )( )3592
3145
−

−  

   = ( )( )218
14  

   = 
36
14  

   = 0.39 
 
ตารางที่ 33  ผลการคํานวณคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (D)        ของแบบทดสอบ 

อัตนัยขอที่ 2 
 

กลุมเกง กลุมออน คะแนน (X) 
f fX 

คะแนน (X) 
f fX 

5 6 30 5 0 0 
4 3 12 4 0 0 
3   3 4 12 
2   2 5 10 
1   1   
0   0   

รวม 9 42  9 22 
 

แทนคา  (p) = 






 −






−+

xx
xSS

N

N
Lu

minmax

min

2

2  

   = ( )( )( )( )
( )( )2592

2922242
−

−+  
   = 

318
3664

×
−  

   = 
54
28  

   = 0.52 
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(D) = 






 −

−

xx
SS

N

Lu

minmax
2

 

   = ( )( )2592
2242
−

−  

   = ( )( )318
14  

   = 
54
14  

   = 0.37 
 
ตารางที่ 34 ผลการคํานวณคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (D)        ของแบบทดสอบ 

อัตนัยขอที่ 3 
 

กลุมเกง กลุมออน คะแนน (X) 
f fX 

คะแนน (X) 
f fX 

5 5 25 5 0 0 
4 3 12 4 1 4 
3 1 3 3 5 15 
2   2 3 6 
1   1   
0   0   

รวม 9 40  9 25 
 

แทนคา  (p) = 






 −






−+

xx
xSS

N

N
Lu

minmax

min

2

2  

   = ( )( )( )( )
( )( )2592

2922540
−

−+  
   = 

318
3665

×
−  

   = 
54
29  

   = 0.51 
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(D) = 






 −

−

xx
SS

N

Lu

minmax
2

 

   = ( )( )2592
2540
−

−  

   = ( )( )318
15  

   = 
54
15  

   = 0.28 
 
การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 วิเคราะหคาความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบปรนัย  โดย
ใชสูตร  KR 20   ของคูเดอร   ริชารดสัน  (มาเรียม   นิลพันธุ  2547 : 182)  
  
 เมื่อ ttr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
  n แทน จํานวนขอคําถาม 
  s 2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
  p แทน สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
  q แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q = 1 – p) 
 

 จากสูตร ttr  = 
1−n

n











− ∑ 21

s
pq  

    
 = 

125
25
− 







− 58.54

71.51  
 
 = 

24
25 { }10.01 −  

 
 = 

24
25  ×  0. 90 

 
 = 0.93 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 243 

วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูแบบอัตนัย โดยใชสูตร  
ของคอรนบารช (Cronbach) สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 183) 

  α  = 







−

−
∑

2

2
11

1 ts
s

n
n  

 
 เมื่อ α  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n  แทน จํานวนขอคําถาม 
  2

1s  แทน คะแนนความแปรปรวนของแตละขอ 
  2

ts  แทน คะแนนความแปรปรวนของทั้งหมด 
แทนคาไดดังนี้ 
  α  = 







 −

− 46.6
83.21

13
3  

   = { }44.01
2
3

−  
   = ( )( )56.05.1  
   = 84.0  
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ภาคผนวก ค 
คะแนนพัฒนาและระดับการพัฒนา 
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ตารางที่ 35 สรุปคะแนนพฒันาเฉลี่ยและระดับการพัฒนาของการเรียนรู เรื่องโจทยปญหา       
ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

แผนฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 2 แผนฯ ที่ 3 แผนฯ ที่ 4 แผนฯ ที่ 5 แผนฯ ที่ 6 

กลุม คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย 

ระดับ
การ
พัฒนา 

คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย 

ระดับ
การ
พัฒนา 

คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย 

ระดับ
การ
พัฒนา 

คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย 

ระดับ
การ
พัฒนา 

คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย 

ระดับ
การ
พัฒนา 

คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย 

ระดับ
การ
พัฒนา 

A 18.5 กลุม 
เกงมาก 

16.5 กลุม 
เกงมาก 

20 กลุม 
เกงมาก 

10 กลุมเกง 26 กลุม 
ยอดเยี่ยม 

8.5 กลุมเกง 

B 26.5 กลุม 
ยอดเยี่ยม 20 กลุม 

เกงมาก 27 กลุม 
ยอดเยี่ยม 19 กลุม 

เกงมาก 12.5 กลุมเกง 26 กลุม 
ยอดเยี่ยม 

C 9.5 กลุมเกง 28 กลุม 
ยอดเยี่ยม 19.5 กลุม 

เกงมาก 12 กลุมเกง 18 กลุม 
เกงมาก 14.5 กลุมเกง 

D 12.5 กลุมเกง 14 กลุมเกง 16.5 กลุม 
เกงมาก 27.5 กลุม 

ยอดเยี่ยม 15.5 กลุม 
เกงมาก 16.5 กลุม 

เกงมาก 
E 15 กลุมเกง 11.5 กลุมเกง 19 กลุม 

เกงมาก 
17.5 กลุม 

เกงมาก 
14 กลุมเกง 19 กลุม 

เกงมาก 
x  16.40 18.00 20.40 17.20 17.20 16.90 

S.D. 6.54 
 

6.41 
 

3.93 
 

6.86 
 

5.32 
 

6.40 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
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   ตารางที่ 36   One – Sample  Statistics 
One-Sample Statistics

20 12.90 3.905 .873
20 24.35 5.383 1.204

กอน
หลัง

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 
  ตารางที่ 37   One – Sample  Test 

One-Sample Test

14.772 19 .000 12.90 11.07 14.73
20.230 19 .000 24.35 21.83 26.87

กอน
หลัง

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0

 
 
  ตารางที่  38  Descriptive  Statistics 

Descriptive Statistics

20 6.0 7.5 6.350 .5155
20 4.5 7.5 6.125 .5590
20 4.0 7.0 5.950 .7052
20 5.0 8.0 6.350 .6708
20 3.0 7.5 6.025 1.2405
20 3.5 7.5 6.275 .9662
20

แผนฯท่ี1
แผนฯท่ี2
แผนฯท่ี3
แผนฯท่ี4
แผนฯท่ี5
แผนฯท่ี6
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
ตารางที่  39  Paired  Samples  Statistics 

Paired Samples Statistics

12.90 20 3.905 .873
24.35 20 5.383 1.204

กอน
หลัง

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean
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ตารางที่  40  Paired  Samples  Correlations 
Paired Samples Correlations

20 .953 .000กอน & หลังPair 1
N Correlation Sig.

 
 
ตารางที่ 41  Paired  Samples  Tests 

Paired Samples Test

-11.45 2.038 .456 -12.40 -10.50 -25.120 19 .000กอน - หลPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
ตารางที่ 42  Descriptive  Statistics (คะแนนกอนเรยีน) 

Descriptive Statistics

5 16 21 18.20 2.168
10 8 15 11.90 2.283
5 6 12 9.60 2.191
5

ก.เกง
ก.กลาง
ก.ออน
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
ตารางที่ 43  Descriptive  Statistics (คะแนนหลังเรียน) 

Descriptive Statistics

5 30 34 32.00 1.581
10 18 28 22.90 3.107
5 15 21 19.60 2.608
5

ล.เกง
ล.กลาง
ล.ออน
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. อาจารยนิตยา รามดี  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทศิ) 
    สังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
    ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดานภาษา 
 
2. อาจารยเบญจวรรณ  ระโหฐาน ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1จังหวดัสุพรรณบุรี 
    ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดานเทคนิค 

และวิธีสอนคณิตศาสตร 
 
3. อาจารยสุรพล   ศรีนวล  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    โรงเรียนสุพรรณภูมิ   จังหวดัสุพรรณบุรี 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จังหวดัสุพรรณบุรี 
    ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดานเทคนิค 

และวิธีสอนคณิตศาสตร 
 
4. นายสมศักดิ ์  ภักด ี  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
    โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา   
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1   
    ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรื่องมือที่ใชในการวจิัยดานเทคนิค 

และวิธีสอนคณิตศาสตร 
 

5. นายวสนัต    เดือนแจง  ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 
    โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพฒันาการศึกษา 
    คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรื่องมือที่ใชในการวจิัยดานวัดผล 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุลเดิม นางรัตติกาล แจมทิม 
ชื่อ – นามสกุลปจจุบัน นางณัฐพร โพธ์ิเอี่ยม 
วัน  เดือน  ปเกิด  24   ตุลาคม  2520 
ท่ีอยูปจจุบัน  752 / 33  ถนนทหารบก ตําบลบอพลับ   อําเภอเมืองนครปฐม 
   จังหวดันครปฐม   73000 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 
พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกคณิตศาสตร 

   จากสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
 พ.ศ.2547 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2551 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการ 
   นิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร 
    
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2543 เขารับราชการตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3 
   โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทศิ)  เทศบาลตําบลสองพี่นอง 
   จังหวดัสุพรรณบุรี 
 พ.ศ.2548 อาจารย 1 ระดับ 5 
   โรงเรียนเทศบาล ๔  วัดโพธิอ์น  เทศบาลตําบลสองพี่นอง 
   จังหวดัสุพรรณบุรี 
 ปจจุบัน  ตําแหนงครู  อันดับ  คศ.1   
   โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)  เทศบาลนครนครปฐม 
   จังหวดันครปฐม 
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