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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี และ  
(2)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
รวมกับแนวคิดของวรรณี กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 คนของโรงเรียนอํานวยศิลป
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest  
Design.   ใชเวลาสอน 15 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับ
แนวคิดของวรรณี 2)แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาเศษสวน 3)แบบสอบถามความคิดเห็นของ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี
การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), คาที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห
เนื้อหา   

ผลการวิจัยพบวา  
1.  ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เห็นดวยมากตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
รวมกับแนวคิดของวรรณี   โดยนักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับ  1  คือดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม สนุกสนานและเรียนรูอยางมีความสุข  รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ   
นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน  เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น   สามารถ
นําขั้นตอนการแกปญหา ไปใชในการเรียนรูสาระการเรียนรูอื่น ๆ  ได  และลําดับสุดทายคือดานการจัด           
กิจกรรมการเรียนรู  นักเรียน สามารถแกโจทยปญหาในเวลาที่กําหนดให ได และทําใหนักเรียนสามารถสรุปและ
นําเสนอการ แกปญหาตามขั้นตอน  K  W  D  L รวมกับเพื่อน ๆ  ไดอยางเปนระบบ 
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The purposes of this experimental research were (1) to compare learning outcomes in    
fraction  word  problem  of  fifth grade students  before  and after the  instruction  by  K W D L 
Technique  with  Wannee ’ s Teaching  Approach and  (2) to investigate  the  opinions  of  the fifth 
grade  students  toward  the  instruction by K W D L Technique with   Wannee ’ s  Teaching Approach. 
The samples were 40 students of  fifth  grade  students  from  Amnuay  Silpa Thonburi School, 
Bangkok Province in  the  second  semester  of  the  academic  year  2005. The research design  was 
one group pretest–posttest design. The  instruction  was  conducted by  the researcher  for   15  hours. 

The  research   instruments  used  were  lesson  plans,  learning  outcomes   test   and  a  
questionnaire  of  the  students ’ opinions. The  statistical  analysis  employed  were  mean , standard  
deviation ,  t-test   dependent  and content  analysis. 

The  results  of  this  research  were  as  follow  :    
1.  The  learning   outcomes  in  fraction  word  problem   of   fifth  grade  students before  

and  after  being  taught   by   K  W  D  L   Technique  with   Wannee’ s  Teaching   Approach  were   
statistically  significant  different  at  the 0.05  level. The  students ’  learning  outcomes  after the 
instruction  were  higher  than  before  the  instruction. 

2. The  opinions  of  the  fifth  grade  students   toward  the  instruction  by   K  W  D  L   
Technique  with   Wannee ’ s  Teaching   Approach  revealed   that   the students ’ opinions  were  at  a  
high  level  of agreement  toward   the  learning  environment  aspect  which  were  enjoyable,  the 
students were happy  and actively participated in the activities. The usefulness of the learning  
activities  aspect  which helped them practice mathematics skills step by step and realize of 
mathematics values. Lastly  the  learning  activities aspect  which  enhanced  the students ’ skillfulness 
in summarization and presentation of problems solving  with K W D L Technique  to  their  friends.  
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกไดพัฒนาขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากและรวดเร็วความเจริญในดานตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง มีความกาวหนาทั้งในดานวิชา
การ  ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การเมืองและสังคม ซึ่งไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยเพิ่มข้ึนเปนลําดับ จากสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นวิถีชีวิต
แบบไทยก็ยอมจะตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะตองเปดกวางขึ้นเพื่อรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ตางๆ ที่จะเปนพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมปจจุบัน การดําเนินการจัดการศึกษาจึงเปนสวน
สําคัญในการชวยใหประชาชนสวนใหญของประเทศไดรับการศึกษาและสามารถที่จะตอบสนองให
ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบันและจะตองเกิดขึ้นในอนาคตดังพระบรม
ราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ความวา

การศกึษาเปนปจจยัสําคญัในการสรางและพฒันาความรู   ความคดิ ความประพฤต ิ
และคุณธรรม ของบุคคลสังคมบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยาง
ครบถวนลวนพอเหมาะกับทุกๆดาน สังคมและบานเมอืงนัน้    กจ็ะมพีลเมอืงทีม่ ี 
คุณภาพ  ซึ่งสามารถธาํรงรักษาความเจริญมั่นคง ของประเทศไวและพัฒนาให  
กาวหนาตอไปได  โดยตลอด(กรมวิชาการ, 2541: 81)

ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกทําใหสงผลกระทบตอสังคมไทย
อยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหประเทศไทยไดเตรียมพรอมพัฒนาคนเพื่อพรอมเผชิญกับปญหาและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา  อบรมพัฒนาคน
ไทยใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม  สามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข   และเพื่อใหการบริหาร
จัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัตนาธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  มีความเสมอภาค
โปรงใสเปนธรรมและ เอื้อตอการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2545:38) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดกําหนด
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สาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวในมาตรา 43 และมาตรา 81 วาบุคคลตองมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป และรัฐตองจัด การศึกษาใหเกิดจากความรูคูคุณธรรม 
จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
2542ก: 25) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการ
ศึกษา มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 สรุปไดวา ในการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา   ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและ
เต็ม ศกัยภาพ เนนความสาํคญัทัง้ความรู คณุธรรม กระบวนการเรยีนรูและบรูณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งทางดานความรู ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ 2542ข: 21-29) ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-
2559) ไดกลาวไวในวัตถุประสงคที่ 1 แนวนโยบายเพื่อการดําเนินการขอที่ 5 คือ คนไทยทุกคนมี
ลักษณะและกระบวนการคิด การวิเคราะห และการ       แกปญหา มีความใฝรู และสามารถ
ประยุกตใชความรูไดอยางถูกตอง เหมาะสม สามารถพัฒนา     ตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตาม
ศักยภาพ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดจุดหมายซึ่งเปนมาตรฐาน
การเรียนรูใหผูเรียนเกิด คุณลักษณะอันพึงประสงคดังขอ 4 กลาววา มีทักษะกระบวนการ โดย
เฉพาะทางคณิตศาสตร ทักษะการคิดการสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต ดังนั้น        
โรงเรยีนอาํนวยศลิปธนบรีุ จงึไดกาํหนดวสัิยทศันไววา “มุงพฒันาทกัษะกระบวนการเรยีนรู เสริมสราง
ปญญาในการคิด วิเคราะห  สังเคราะห สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และ
สังคมศาสตร ผนวกกับความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต 
เนนการใชภาษาไทยและความเปนไทย สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
มีสุขภาพอนามัยดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม เปนพลเมือง
ดีของชาติ”

คณิตศาสตร  เปนศาสตรแหงการคิดคํานวณที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา    
ศักยภาพทางการคิดของมนุษย ทําใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ  ระเบียบ
และมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ และทําใหเกิด
การวางแผน ตัดสินใจและการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรจึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคณุภาพชวีติใหมคีวามสมบรูณทัง้ทางรางกาย จติใจ สติ
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ปญญาและอารมณ ทาํใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและอยูรวมกับผูอ่ืนได  
อยางมีความสุข อยางไรก็ตามการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ผูเรียนมักประสบปญหาทางการ
เรียน ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีลักษณะเปนนามธรรม โครงสรางของคณิตศาสตร
ประกอบดวยคําที่เปน อนยิามบทนิยามและสัจพจน แลวพัฒนาเปนทฤษฎีบทตางๆโดยอาศัยการ
ใหเหตุผล อยางสมเหตุสมผล ปราศจากขอขัดแยงใดๆ คณิตศาสตรเปนระบบมีความคงเสนคงวา 
มีความเปนอิสระ เสรีและมีความสมบูรณในตัวเอง เนื้อหาสาระของคณิตศาสตรจึงเปนเรื่องที่ไม
สามารถสัมผัสจับตองได  ไมสามารถมองเห็นเปนวัตถุได และไมสามารถไดยินเสียง ซึ่งแตกตาง
จากการเรียนวิชาอื่นๆ (กรมวิชาการ 2544:1 ;สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
2540:1,อางถึงใน อศิภรณ  อินทรมณี (2545: 3) ซึ่งสอดคลองกับ นัดสวรรย  ศรีจันทร (2545 :4)  
ที่สรุปไววา คณิตศาสตร มีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตทั้งในดานการสรางสรรคความเจริญ  
ใหแกวิทยาการในแขนงอื่นๆ รวมทั้งชวยในการพัฒนาความสามารถของมนุษยใหเปนผูที่มี      
ความคิดอยางมีระบบมีเหตุมีผล  สามารถนําวิชาการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจาก    
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในสาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร  ไดกําหนด
สาระที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบดวยสาระ (1) จํานวนและการดําเนินการ  (2)การวัด 
(3) เรขาคณิต (4) พีชคณิต (5) การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน (6) ทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
จําเปน  5    มาตรฐาน  ไดแก (1) มีความสามารถในการแกปญหา (2) มีความสามารถในการให
เหตุผล (3) มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ (4) 
มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืนๆ ได (5) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ 2544ก: 7)  ดังนั้น 
คณิตศาสตรจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู และมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันอยาง    
แยกออกจากกันไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาถือวาเปนหัวใจสําคัญของวิชาคณิตศาสตร

  การจัดการเรียนการสอนนั้น  ถานักเรียนไดรับการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรอยาง      
ถูกตอง ยอมจะชวยใหเขามีทักษะในการเรียน  ทักษะในการคิดคํานวณและคาดคะเน  รูจักสังเกต  
รูจักคิด  วิเคราะห  และคิดอยางมีวิจารณญาณ  และรูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผลเพื่อแกไขปญหา
ตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ซึ่งจะทําให นักเรียน เกิดความมั่นใจ  เกิดความคิดริเร่ิมและ
สรางสรรค  สามารถแสดงความรูสึกนึกคิดไดอยางมีระบบ  เปนระเบียบ  ประณีต  แมนยําและ
รวดเร็ว  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  ซึ่งจะชวยทําใหคนเราสามารถ
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ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและดํารงชีวิตอยูกันไดอยางสันติสุข  (วรรณี  โสมประยูร 
2541: 15 -16)

ทศวรรษที่ผานมาพบวา คุณภาพการเรียนการสอนและความสามารถของนักเรียน
ทางดานคณิตศาสตร โดยภาพรวมยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ซึ่งจากรายงานความกาวหนาทาง
การศึกษาของประเทศไทยป 2549 พบวา ความสามารถทางดานคณิตศาสตรของเด็กไทยต่ํากวา
รอยละ 50 ในเกือบทุกเนื้อหา และจากผลการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก (International 
Mathematics Olympiad) ตั้งแตป 2538-2542 พบวาผลการแขงขันของนักเรียนไทยมีคะแนนอยู
ในลําดับที่ 6 ซึ่งเปนลําดับสุดทายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ไดแก จีน 
ไตหวัน เกาหลี เวียดนาม และสิงคโปร ขณะที่ผลการแขงขันในภาพรวมอยูในลําดับที่ 56 จาก 83 
ประเทศ ซึ่งคะแนนจัดอยูในกลุมตํ่า นอกจากนี้ผลการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA-2000 
(Programme  for  International  Student  Assessment)   ในดานความรูคณิตศาสตรและ        
วิทยาศาสตร ขององคกรเพื่อความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD : The Organization for 
Economic Co-operation and Development) โดยประเมินการรูเร่ืองคณิตศาสตรสามดานคือ 
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร กระบวนการของคณิตศาสตรและการใชคณิตศาสตร พบวานักเรียนไทย
อยูลําดับที่ 32 จากทั้งหมด 41 ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 432 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD ที่
กําหนดไวคือ 500 คะแนน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2543: 13-17)

  จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาดานผลการเรียนรูของนักเรียน  ยังไม
ประสบผลสําเร็จเพราะผลการเรียนรูยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจนักเรียนไทยมีผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรในแนวโนมที่ลดลง  ประกอบกับกระบวนการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการทองจํา 
เพื่อสอบมากกวามุงใหนักเรียนคิดวิเคราะห  เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทําใหเด็กไทย
จํานวนมากคิดไมเปน  ไมชอบอานหนังสือ  ไมรูวิธีการเรียนรู  (จิราภรณ   ศิริทวี 2541: 73)  ซึ่ง 
สอดคลองกับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) วิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ         
สงเสริมการศึกษา เอกชน กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ  41.85 เมื่อตามระดับคุณภาพ  
พบวา อยูในระดับพอใช รอยละ 48.78  และตองปรับปรุง รอยละ 51.22  (สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  2547: 1 - 3)  และจากการประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน อํานวยศิลปธนบุรี ระหวางปการศึกษา 2544 – 2546 
พบวา ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน มีคะแนนอยูในระดับไมนาพอใจเทาทีควร  เมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ทางโรงเรียนตั้งไวคือ รอยละ 70 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลป
               ธนบุรี  เขต บางแค  กรุงเทพมหานคร

คะแนนที่ไดจากการประเมินผลปลายภาคเรียนปการศึกษา เกณฑคะแนน
ที่กําหนดไว ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2544 70.00 64.74 62.34
2545 70.00 68.52 69.45
2546 70.00 62.33 65.58

ที่มา : โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี, ฝายวิชาการ,รายงานสรุปการวัดผลปลายภาคเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา  2544 – 2546  (กรุงเทพมหานคร :  โรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี,2546),3-5.

เมื่อพิจารณาตามรายจุดประสงคการเรียนรูตาม ป. 02 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  พบวา  จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 3 เร่ืองความสามารถในการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ    
เศษสวนมีนักเรียนสอบไมผานจุดประสงคมากที่สุด กลาวคือ  ปการศึกษา 2544 มีจํานวนนักเรียน
สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรูรอยละ 39.74 ปการศึกษา 2545 มีจํานวนสอบไมผาน            
จุดประสงคการเรียนรู  รอยละ 43.97 และปการศึกษา 2546 มีจํานวนสอบไมผานจุดประสงค   
การเรียนรูรอยละ 45.23 จาก  ผลการประเมินดังกลาวทําใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ประสบปญหา ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑ ดานความ
สามารถในการแกโจทยปญหา การวิเคราะหโจทย แปลประโยคปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ  
กระบวนการคิดแกปญหา  และไมสามารถนํามาประยุกตในชีวิตประจําวันได  เมื่อพิจารณา     
แยกเปนรายสมรรถภาพ พบวา นักเรียนมี  ผลการเรียนรูดานการแก โจทยปญหาเศษสวน ต่ํากวา
ผลการเรียนรูดานอื่นๆ  ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แยกเปนรายสมรรถภาพ
ปการศึกษา ทักษะการคิดคํานวณ ความรูความเขาใจ การแกโจทยปญหา

2547 64.83 51.72 43.75
ที่มา:  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี, ฝายวิชาการ, รายงานสรุปคะแนนการสอบปลายภาคเรียนที่1 ป
การศึกษา 2547 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี (กรุงเทพมหานคร : 
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี,2547),4.
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 เนื่องจากคณิตศาสตรมีเนื้อหาเปนนามธรรมและสอนใหนักเรียนเขาใจไดยาก จาก
การสังเกตชั้นเรียนพบวา  นักเรียนสวนใหญเบื่อหนายไมสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร  ไมทํา     
แบบฝกหัดที่ครูมอบให  หรือทํามาก็ผิดเปนสวนใหญ  โดยเฉพาะเนื้อหาในบทเรียนที่มีปญหา  
มากที่สุดในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5  คือ  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่   
ควรไดรับการแกไข เพื่อจะไดมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น

การที่ ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรียังไมบรรลุ       
เปาหมายที่ตั้งไว สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้น มาจากปญหาหลายประการ เชน ดานตัวครูผูสอน พบวา ครู
ขาดการเตรียมการสอน  ครูสอนโดยการอธิบายตัวอยางจากแบบเรียนเปนหลักแลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัด ครูถายทอดความรูโดยปราศจากสื่อการสอนนักเรียนไมมีโอกาสในการมีสวนรวมเรียน 
ครูเรงสอนเพื่อใหจบเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
เปนตน  พิจารณาดาน นักเรียน   พบวา นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี นักเรียนขาดการ
ชวยเหลือและแนะนําอยางใกลชิด นักเรียนเกงจะแขงขันกันเรียน ที่เรียนออนจะถูกทอดทิ้งจาก
เพื่อน จึงทําใหเกิดความทอแทในการเรียน เปนตน (ประยูร   อาษานาม  2537: 2) กลาววา การที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  สาเหตุมาจากนักเรียน  ครูผูสอน  ผูปกครองและการบริหาร 
สวนสาเหตุที่เกี่ยวกับครู ผูสอน คือครูขาดความแมนยําในเนื้อหาคณิตศาสตร ครูไมมีเทคนิควิธี
สอนที่ดี ครูขาดความเอาใจใสในดานการสอนอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับ สมจิต   ธนสุกาญจ       
(2529:3) กลาววา การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไมบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น  สาเหตุ    
มาจากครู คือ ครูใหวิธีสอนแบบบรรยายอยางเดียว เร็วเกินไปและไมใชส่ือการสอน ไมมีการเตรียม
การสอน สอนมุงเนนที่คําตอบมากกวากระบวนการ  สวนปญหาดานนักเรียน  พบวา นักเรียน คิด
แกปญหาคณิตศาสตรไมเปนการเรียนการสอนจึงเปนลักษณะเลียนแบบมากกวาการเรียนรู เพราะ
เมื่อมีปญหาใหม ครูตองอธิบายหรือแสดงวิธีทําใหนักเรียนจึงจะทําไดดังนั้นนักเรียนจึงไดรับการ
ฝกจําวิธีการแกปญหาจากครูแลวนํามาลอกใสสมุดแบบฝกหัดอีกไมนานก็ลืม ขาดทักษะในการ
คิดคํานวณ และมีเจตคติที่ไมดีตอคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ  ไพจิตร   สดวกการ (2539:3) ที่
กลาววา จากลักษณะการเรียนการสอนที่ผานมานักเรียนไดรับการสอนในรูปแบบที่ครูเสนอแนวคิด
ที่เปนนามธรรมกอนที่จะไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรม  เชนการสอนที่เร่ิมดวยการอธิบายกอน
แลวจึงยกตัวอยาง ประกอบคําอธิบาย  จากกระบวนการนี้ นักเรียนจะอยูในฐานผูรับความรูแบบ
สําเร็จรูปไมไดเผชิญกับปญหาที่ตองหาทางแกดวยตนเอง ซึ่งเปนเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียน ไม
สามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการเรียนการสอนไปใช แกปญหาในสถานการณอ่ืนๆ 
จะเห็นวาสาเหตุประการสําคัญที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จมี
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ผลมาจากครูผูสอน วิธีสอนของครู ครูขาดความแมนยําในเนื้อหาคณิตศาสตร ครูไมใชส่ือการสอน  
ครูขาดความรูในเรื่องเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตรแผนใหม ไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน 
และการจัดการเรียนการสอนครูจะใชการสอนบรรยายแบบรวบรัด โดยการอธิบายตามตัวอยาง
จากแบบเรียนและใหนักเรียนทําแบบฝกหัดซึ่งเปนการสอนวิธีการมากกวาหลักการ หรือเปนการ
สอนที่มุงที่คําตอบมากวากระบวนการ ทําให   นักเรียนไมสามารถนํามโนคติ หลักการ  หรือวิธีการ
ในสถานการณการเรียนรูเดิมที่เคยเรียนมาไปใชในสถานการณใหมหรือในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จากปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษามา มีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปน
ปญหาทั้งของครูและนักเรียน เชนนิตยา พวงรัตน (2541:บทคัดยอ) และสุดา เขียงคํา (2546:            
บทคัดยอ)ไดสรุปเนื้อหาที่เปนปญหาสําหรับครูและ นักเรียน  คือ โจทยปญหา เศษสวน  การคูณ
และการหารเศษสวน เศษสวนอยางต่ํา การบวกและการลบเศษสวนที่มีสวนไมเทากัน ความหมาย
ของเศษสวนและเศษซอน  นอกจากนี้จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุม
ทักษะ (คณิตศาสตร) ระดับประถมศึกษา พบวา ครูผูสอนมีปญหาตอการสอนคณิตศาสตรดาน
เนื้อหา ดังนี้ โจทยปญหาเศษสวน โจทยปญหา และประโยคสัญลักษณ การบวก ลบ คูณ หาร  
การคูณหารระคนของเศษสวน (กระทรวงศึกษาธิการ 2538, อางถึงใน สุดา  เชียวคํา 2546 : 3) 
จากการศึกษาเนื้อหาที่เปนปญหาของครูและนักเรียน จะเห็นไดวา โจทยปญหาเศษสวนเปน    
เนื้อหาที่เปนปญหาสําคัญ สําหรับการสอนคณิตศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากเศษสวน เปนจํานวนเพียง
จํานวนเดียว แตเขียนแทนดวยเศษสวนหลายจํานวนนับไมถวนการแกโจทยปญหาเศษสวนสําหรับ
เด็ก เปนการยากที่จะใหเด็กเขาใจ(สุลัดดา  ลอยฟา 2536: 2) ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน ออนนวม 
(2533,อางถึงใน วีระศักดิ์  เลิศโสภา 2544:1) กลาววา การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปน
ปญหาของทั้งครูและนักเรียน เนื่องจากการแกโจทยปญหาเปนทักษะชั้นสูง นักเรียนตองอาศัย
ความรู ความเขาใจ ตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตรหลายอยาง จึงมีนักเรียนที่มีความบกพรองใน
เร่ืองนี้ และอีกประการหนึ่ง โจทยปญหาคณิตศาสตร ประกอบดวยขอความที่เปนภาษาหนังสือ
และตัวเลขซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมมาก ไมมีเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร นักเรียนตองอาน
โจทยปญหาคณิตศาสตรใหเขาใจวาจะตองทําโดยวิธีใดนอกจากนี้ เชอรี่ อยูดี (2531:1)  กลาววา 
นักเรียนสับสนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  อานโจทยแลวไมรูวาตองใชวิธีการ บวก ลบ คูณ 
หาร ถา นักเรียนสามารถวิเคราะหไดวาจํานวนตางๆ  ที่ปรากฏในโจทยปญหาคณิตศาสตรมีความ
สัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร ปญหาก็จะไมเปนปญหาตอไปจึงกลาวไดวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนไม
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สามารถแกโจทยปญหาได คือ นักเรียนไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาไดวาจะใชวิธีการ ใดใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
 จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวาสาเหตุที่สําคัญของปญหา คือ การจัดการเรียนรู
ของครูซึ่งในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร นั้น มีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมหลาย  
รูปแบบ ข้ึนอยูกับการนํามาประยุกตใชของครูผูสอนที่จะจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา ในบทเรียนและความเหมาะสมตามพัฒนาการของผูเรียน  ดังนั้นการจัดการ
ศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองทําใหผูเรียนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นั้นคือ การสอนใหนักเรียนรูจักคิด เปนเจาของความคิด สามารถ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง (จิราภรณ  ศิริทวี  2541: 86)  และเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศในปจจุบันและอนาคตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 มาตรา 24 ไดระบุถึงการจัดกระบวนการเรียนรู  ขอ (2) กําหนดใหฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ ประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา  ขอ (5) 
กําหนดใหสงเสริมจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ตลอดจนสื่อการสอน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรับรู
ทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2540: 13 – 14 ,อางถึงใน สุภัทรา วงษคงคํา 2546:7)

การพิจารณาหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิ์ภาพ จึงเปนสิ่งจํา
เปนในการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการแสวงหาความรู การคิดแกปญหาในการเรียน
คณิตศาสตร ซึ่งมีรูปแบบ กิจกรรมที่หลากหลาย เชนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การนิเทศการสอนคณิตศาสตร เปนตน การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเปนวิธีการหนึ่งที่ครูนํามาใชโดยครูตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหมีการ
เรียนรูรวมกันเปนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกคิด ชวยเหลือและแลกเปลี่ยนการเรียนรูกัน ซึ่ง
มีวิธีสอนหลายวิธีที่สามารถ     ยกระดับผลการเรียนรูทางการเรียนสาระคณิตศาสตรเกี่ยวกับการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร เชน

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนเปน   
ผูสรางองคความรูดวยตนเอง มีข้ันตอนดังนี้ 1) เตรียมความพรอมผูเรียน 2) ใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การ จัดการเรียนรู 3) ตรวจสอบความเขาใจ 4) ใหนักเรียนปฏิบัติ 5) ใหขอมูลยอนกลับ และ 6) ให
ฝกเพิ่มเติมโดยอิสระ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรียา  รักพวง (2543: บทคัดยอ) เร่ือง การ
ศึกษาผลการสอนแบบแกปญหาโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมกลุมทักษะ
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คณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการ
สอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคูมือครู พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมทักษะ
คณิตศาสตร เร่ืองการบวก ลบ คูณทศนิยมของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบแกปญหาโดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีจัดการเรียนรูแบบ Missouri เปนวิธีที่ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เปนสําคัญ มีข้ันตอนดังนี้ 1) เร่ิมบทเรียน 2) พัฒนา บทเรียน 3) การฝกปฏิบัติรายบุคคลที่โตะ
เรียน 4) การใหการบาน 5) การสรุปบทเรียน และ 6) การทบทวนบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิจัยของประเชิญ  ชาวหนาไม (2542: บทคัดยอ) เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เร่ือง บทประยุกต ของ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
แผนผังตนไม 5 ลําดับข้ัน วิธีสอนแบบ Missouri และวิธีสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวาวิธีสอน
แบบ Missouri ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองบทประยุกตสูงกวาวิธีสอนแบบ
แผนผังตนไม 5 ลําดับข้ัน และวิธีสอนปกติ วิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ลําดับข้ันทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง บทประยุกตสูงกวาวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

วิธีจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีสอนที่มุงเนนการรวมกันเรียนรู ชวย
เหลือซึ่งกันและกันและทักษะทางสังคม มี ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันเตรียมผูเรียน 2) ข้ันสอน 3) ข้ัน     
กิจกรรมกลุม 4) ข้ันวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม และ 5)  ข้ันสรุปและใหรางวัลกลุมซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ฉวีวรรณ   แกวหลอน (2540: บทคัดยอ)  เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 เร่ืองการแกโจทยปญหาโดยใช   
รูปแบบการสอนแบบรวมมอืกนัเรยีนรู  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่สอนโดยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู สูงกวานักเรียนที่สอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อีกทั้งนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความมั่นใจในการเรียน มี
ความรูสึกรักและเขาใจเพื่อนมากขึ้น  วิธีจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS  เปนรูปแบบการสอนที่
ประกอบดวย ข้ันตอน  4 ข้ันตอน ตามโมเดลของ พิซซนี่ , เซพารสัน และเอเบล (Pizzini , 
Shepardson  and  Abell  1989: 523 -534) ซึ่งประกอบดวย ข้ันที่ 1 )  Search : S ข้ันการคนหา
ขอมูล  ข้ันที่  2) Solve : S ข้ันวางแผนดําเนินการแกปญหา   ข้ันที่ 3 Create : C ข้ันการนําผลมา
จัดกระทํา ข้ันที่ 4 Share : S ข้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
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นวลจันทร   ผมอุดทา  (2545: บทคัดยอ) เร่ือง  ผลของการสอนคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบ SSCS  
ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวา  
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ
SSCS สูงกวาเกณฑข้ันต่ํา  รอยละ 5 ที่กําหนดไว และความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ SSCS สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการ จัดการเรียนรูเพื่อแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ที่พัฒนาวามสามารถในการแกโจทยปญหาได เชน

วิธีจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล เปนเทคนิคที่เนนการพัฒนาความ
สามารถทางการอานเชิงวิเคราะห ซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถ ดําเนินการวิเคราะหโจทยได 
เพราะมีการดําเนินการเปนลําดับข้ัน ดังนี้ K (What we know) เรารูอะไร W (What we want to 
know)  เราตองการทราบอะไร  D (What we do   to  find  out) เราหาคําตอบอยางไร   และ L 
(What we learned) คําตอบคืออะไร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544: 
บทคัดยอ) เร่ือง ผลของการใชเทคนิคการสอน เค ดับเบ้ิลยู ดี แอลที่มีผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการสอน          
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติอยางมี        
นัยสําคัญที่ระดับ .05

วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี เปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อ
ใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรู และปฏิบัติกิจกรรมที่ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ไดแก  1.ข้ันนํา  2 ข้ัน  
ทบทวน  3 ข้ันสอน  4 ข้ันสรุป  5 ข้ันสรางเจตคต ิ 6 ข้ันนาํไปใช  7 ข้ันฝกทกัษะ  8 ข้ันประเมนิผลจาก
ผลการวิจัยของ นิตยา  พัวรัตน  (2541: บทคัดยอ) เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนแบบวรรณีในวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา เศษสวน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5  พบวา ชุดการสอนแบบ   
วรรณีมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทยปญหาเศษสวน 
ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการสอนนี้สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
01 ผลการวจิยัของ นลนิ ี  ทหีอคาํ (2541: บทคัดยอ)  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ที่เรียน
โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ เร่ืองโจทยปญหาตามขั้นตอนของวิธีสอนแบบวรรณี มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ  จากผลการวิจัยของกติกา 
สุวรรณสมพงษ  (2541: บทคัดยอ)ไดเปรียบเทียบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน ในการ
เรียนรู และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เวลาและเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ได
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รับการสอนตามวิธีสอนแบบวรรณี พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน และความคงทน
ในการเรียนรูของกลุมทดลองสูงกวา กลุมควบคุม

ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะ พัฒนาความสามารถในการ แก
โจทยปญหาเศษสวน ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการจดัการเรยีนรู โดยใชวธิจีัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล (K  W  D  L) รวมกับ แนวคิดของวรรณี โดยนําลักษณะเดนของ
เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี  มาสังเคราะหเปน การจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาเศษสวนมี  5  ข้ันตอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน เปน
กลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4-5 คน  ใหชวยเหลือซ่ึงกันและกันลดการแขงขันกัน เนนใหสมาชิกรวมกัน   
คิดแกโจทยปญหา ซึ่งการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู ดี เอล (K W D L)รวมกับแนวคิด
ของวรรณี มีข้ันตอนดังนี้ 1. ข้ันนําและ  ข้ันทบทวน  2.ข้ันสอน  ครูและนักเรียนรวมกันเรียนรูโดยใช
เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล    ( K W D  L)  3.  ข้ันฝกทักษะ นักเรียนฝกทักษะการคิดคํานวณโดย
ใช เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล ( K  W  D  L ) และนําไปใช  4. ข้ันสรุปครูและนักเรียนรวมกันสรุป
บทเรียน  5.ข้ันประเมินผลครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล รวมกับ แนวคิดวรรณี เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้

เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล 
(Ogle1986, อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี  2547: 96) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน           
นั่นคือ นักเรียนตองมีความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมี           
คุณภาพมากขึ้น วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค   KWDLมีข้ันตอนดังนี้

1. ข้ัน  K (What we know) นักเรียนรูอะไร    เปนขั้นที่ผูอานระดมความคิดในเรื่อง
ที่อานวารูอะไรบางแลว  ครูทําหนาที่จดบันทึกคําตอบและชวยนักเรียนจัดหมวดหมูขอมูลเหลานั้น
ชวยอธิบายความเขาใจที่คาดเคลื่อน หรือชวยอธิบายใหชัดเจน

2.  W (What we want to know) นกัเรยีนตองการทราบอะไร  เปนขัน้ทีน่กัเรยีนจะ
ตองบอกสิ่งที่พวกเขาตองการรู และตองการคนหาจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพื่อที่จะหาคําตอบและ
ขอมูลเหลานั้น

3. D (What we do  to  find  out ) นักเรียนจะตองทําอะไร  เปนขั้นที่นักเรียนจะ
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 จดบันทึกกระบวนการทํางานและสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไปในการหาคําตอบหรือขอมูลที่พวกเขา
ตองการจะรู

4.  L (What we learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไร  เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนอาน
ในใจและบันทึกวาไดรูอะไรบาง แลวนํามาเลาสูกันฟง ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะทั้ง
กระบวนการอานและกระบวนการเขียน

ชอและคณะ  (Shaw   and  others 1997,อางถึงใน  วีระศักดิ์   เลิศโสภา  2544: 5)
อาจารยประจํามหาวิทยาลัย มิสซีสซิปป  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําแนวคิดดังกลาวของ โอเกิล
มาใช ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  และใช เทคนิค  เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล จัดการเรียน
การสอน  4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1  แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทย
กําหนดให และส่ิงที่โจทยตองการทราบโดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน เค ดับเบ้ิลยู ดีแอล    
ข้ันตอนที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทยหาความ
สัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีการในการแกปญหา ข้ันตอนที่ 3 นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อ
แกโจทยปญหาโดยเขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบ ข้ันตอนที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหา โดยให 
ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทย และสรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน

วีระศักดิ์  เลิศโสภา  (2544:  6) ไดนําเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล มาใชในการสอน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยนํามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธิ์ ดวยการปรุบรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทย
ปญหา ซึ่งมี  4 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  เปนการทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอ  
สถานการณของโจทยปญหา 2. ข้ันดําเนินการสอน ใชเทคนิคการสอน เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล    
ประกอบดวย  4  ข้ันตอน ไดแก   1) หาสิง่ทีรู่เกีย่วกบัโจทย   2) หาสิง่ทีต่องการรูเกีย่วกบัโจทย  3)  
ดาํเนนิการแกโจทยปญหา และ 4 ) สรุปส่ิงที่ไดจาการเรียน   3. ข้ันฝกทักษะนักเรียนทําแบบฝกหัด
จากแบบเรียน และ 4. ข้ันวัด และประเมินผล โดยสังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและ   
แบบฝกหัด

แนวคิดของวรรณี  เปนนวัตกรรมทางดานการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
โดยเฉพาะ  มีข้ันตอนการสอน  8 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันนํา เปนการเราความสนใจ และฝกสมาธิ 2) 
ข้ันทบทวน  โดยทบทวนความรูเดิมและเนื้อหาใหม 3) ข้ันสอน โดยกิจกรรมสรางความเขาใจเปน
กิจกรรมของจริง หรือจําลอง รูปภาพ สัญลักษณแทนภาพ และ กิจกรรมเสริมความเขาใจดวย    
กิจกรรมภาพ  → สัญลักษณ  4) ข้ันสรุป เปนการสรุปความ เขาใจ วิธีทํา วิธีแกปญหา  5) ขั้น
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สรางเจตคติ ใหนักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตร 6) ข้ันนําไปใช ฝกแกโจทยปญหาตาม      
สถานการณตางๆ 7) ข้ันฝกทักษะ ฝกหัดสรางแบบฝกหัดจากบัตรงาน 8) ข้ันประเมินผล  สังเกต
การตอบคําถามตรวจแบบฝกหัด  ที่ชวยใหผูเรียนเขาใจงาย ไมเบื่อหนาย และมีส่ือการสอน
ประกอบที่ชวยใหสนุกสนาน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง พัฒนาสติปญหา 
พัฒนาทักษะทางสังคม และความสามารถในการแกโจทยปญหา เมื่อนํามาใชสอนกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาจะชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ
กติกา สุวรรณสมพงษ  (2541: บทคัดยอ)ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน ใน
การเรียนรู และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เวลาและเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนตามวิธีสอนแบบวรรณี ซึ่งมี 8 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันนํา 2. ข้ันทบทวน 3. ข้ันสอน 4. ข้ัน
สรุป  5.ข้ันสรางเจตคติ 6.ข้ันฝกทักษะ 7. ข้ันนําไปใช  และ 8. ข้ันประเมินผล  พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมแตกตางกัน และความคงทนในการเรียนรูของกลุมทดลอง สูงกวา กลุมควบคุม  
และผลการวิจัยของ นลินี  ทีหอคํา (2541: บทคัดยอ)  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ที่เรียน
โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ เร่ืองโจทยปญหาตามขั้นตอนของวิธีสอน แบบวรรณี มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ วิธีจัดการเรียนรูตามแนวคิด
ของวรรณี  นี้สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูในระดับช้ันประถมศึกษา และเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู   วิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได  ผูวิจัยจึงนํา เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล มา
ใชรวมกับการ จัดการเรียนรูตามแนวคิดของวรรณี  ใชกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน K W D L  ให
ผูเรียนรวมกันเรียนรูงายขึ้น  เพื่อใหผูเรียนมีการเรียนรูจากประสบการณตรง เพื่อพัฒนาสติปญญา 
พัฒนาทักษะทางสังคม และความสามารถในการแกโจทยปญหา

ผูวิจัยสนใจที่จะจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล รวมกับ แนวคิดของ    
วรรณี  โดยใหผูเรียน เรียนรู และปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมขนาดเล็กมีการชวยเหลือกันและ
กันภายในกลุม   ใหงานประสบผลสําเร็จ กลุมละ 4- 5 คน โดยจัดกลุม 4- 5 แบบคละความ
สามารถ กําหนดขั้นตอนการสอน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันนําและทบทวนบทเรียน 2) ข้ันสอนเนื้อหา
ใหมมีกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน ( K → W →D→ L ) ดังนี้   2.1  ครูนําเสนอโจทยปญหา
ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด และสิ่งที่โจทยตองการทราบ 2.2 ครูและนักเรียน    
รวมกันอภิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนด และหาแนวทางวิธีแกโจทยปญหา 2.3  
ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา โดยเขียนประโยคสัญลักษณ หาตอบและตรวจสอบ        
คําตอบที่ได  2.4  ครูและนักเรียนสรุปการ แกปญหาและอธิบายข้ันตอนการแกปญหา  3) ข้ัน    
ฝกทักษะและการนําไปใช   โดยใหนักเรียนฝกปฏิบัติในบัตร กิจกรรมตามลําดับข้ันคือ                        
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( K → W →D→ L )  เปนกลุมยอยโดยครูคอยใหคําแนะนํา   4)  ข้ันสรุป รวมกันสรุปโดยครู
และนักเรียน  5) ประเมินผล รวมกันโดยครูและนักเรียน

ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเนื้อหาในบทที่ 7   เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ซึ่งอยูในสาระที่ 6 
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการวิจัยทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปใชในชีวิต
ประจําวันและใชในการเรียนชั้นสูงตอไป

จากแนวความคิดตางๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย  พัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล    รวมกับ แนวคิดของวรรณี เปนกรอบ 
แนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
                   ตัวแปรอิสระ

                                           ตัวแปรตาม
  วิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล
   รวมกับแนวคิดของวรรณี มีข้ันตอนดังนี้                                         ผลการเรียนรู

                                  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
  1 . ข้ันนําทบทวนบทเรียนโดยครู        
  2.  ข้ันสอนเนื้อหาใหม ครูและ นักเรียนรวมกัน
     ปฏิบัติกิจกรรม( K → W →D→ L )ดังนี้

2.1 หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย
2.2หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย
2.3ดําเนินการแกโจทยปญหา                                     ความคดิเหน็ทีม่ตีอวธิกีารจดัการเรยีนรู

     2.4สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน                        ดวยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดี แอล(KWDL)
  3. ข้ันฝกทักษะและนําไปใชนักเรียนปฏิบัติ                  รวมกับแนวคิดของวรรณี
    กิจกรรมกลุมฝกคิดแกปญหาโดยใช               
       ( K → W →D→ L )
  4.   ข้ัน สรุปรวมกันสรุป โดยครูและนักเรียน
  5.  ข้ันประเมินผลโดยครูและนักเรียน

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหบรรลุความมุงหมายของการวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน   ของนักเรียน ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5กอนและหลังจัดการเรียนรูดวย เทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีการจัดการ

เรียนรูดวย เทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี ในดานบรรยากาศการเรียนรู
ดานกิจกรรม การเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู

 ขอคําถามการวิจัย
1. ผลการเรียนรู  เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5กอน

และหลังจัดการเรียนรูดวย เทคนิค เคดับเบิ้ลยูดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี แตกตางกันหรือไม
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี

แอล  รวมกับ  แนวคิดของ วรรณี ในดานบรรยากาศการเรียนรู  ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู อยูในระดับใดและเปนอยางไร

สมมติฐานของการวิจัย
ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 กอนและ

หลังจัดการเรียนรูดวย เทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล   รวมกับ แนวคิดของวรรณี  แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการ

วิจัยครั้งนี้ไวดังนี้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
     ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ประชากร  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2548 ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงานคณะ
กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต   3    
จํานวน   3  หองเรียน   รวมทั้งสิ้น  130  คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 /3 ของโรงเรียน

อํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548  จํานวน  1  
หองเรียน  จํานวน   40  คน

2.  ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน  (Independent  Variable) ไดแก  วิธีการจัดการเรียนรูดวย เทคนิค     

เค   ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี
ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแก
1.ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
2.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวย เทคนิค เคดับเบิ้ลยู ดี

แอลรวมกับ แนวคิดของวรรณี
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
        การวิจัยครั้งนี้  กลุมตัวอยางใชเวลาในการทดลอง  จํานวน 15 ชั่วโมง  โดย

สอนสัปดาหละ 3  ชั่วโมง  รวม  5  สัปดาห  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548
4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
     เนือ้หาทีน่าํมาใชสรางเปนแผนการสอนในสาระที6่ทกัษะ/กระบวนการทาง

คณติศาสตรเร่ือง โจทยปญหาเศษสวน   กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร   ชัน้ประถมศกึษาปที ่5

นิยามศัพทเฉพาะ
เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)   หมายถึง    วิธีการจัดการเรียนรูที่ประกอบ

ดวยการตอบคําถาม และแสวงหาคําตอบ   4 ข้ันตอน คือ 1)  K  (What we know) นักเรียนรูอะไร
บาง จากโจทยหรือส่ิงที่กําหนดให    2)  W  (What we want to know) นกัเรยีนหาสิง่ทีต่องการรูหรือ
ส่ิงทีโ่จทยตองการทราบ 3)  D (What we do  to  find  out ) นักเรียนจะตองทําอะไร และอยางไรใน
การแกปญหาเพื่อไดคําตอบ 4) L (What we learned) นักเรียนสรุปความรูที่ไดจากการแกปญหา  

แนวคิดของวรรณี หมายถึง แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ประกอบ
ดวยกระบวนการสอน 8 ข้ันตอน ซึ่งสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง เปนระบบ สามารถยืด
หยุนและปรับเปลี่ยนได อีกทั้งยัง สามารถใชกับวิธีสอนหรือกิจกรรมตางๆไดอยางหลากหลาย
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วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอลรวมกับแนวคิดของวรรณี
หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน โดยการเรียนรู
และฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย กลุมละ 4 -5 คน และสมาชิกในกลุมรวมมือกันและปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวย  5 ข้ันตอน มีการดําเนินการ  ดังนี้
1)ข้ันนําและทบทวนบทเรียน2) ข้ันสอนเนื้อหาใหมใหนักเรียนแบงกลุมๆละ4 – 5คนการดําเนินการ
ดังนี้ ชวยกันระดมสมองหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย รวมกันอภิปรายหาความสัมพันธและแนวทางแก
โจทยปญหา ดําเนินการแกโจทยปญหาและตรวจคําตอบ นําเสนอแนวทางการแกโจทยปญหา 3)
ข้ันฝกทักษะและนําไปใช  4)  ข้ัน สรุป  5) ข้ันประเมินผล

ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน   หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน  ในดานความรู ความเขาใจ ความ
สามารถในการคิดคํานวณหาคําตอบ ดานการคิดวิเคราะหตามลําดับข้ันตอนและดานการแสดงวิธี
ทําและหาคาํตอบตามทีโ่จทยตองการซึง่ไดจากแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูแบบเลอืกตอบและแสดง
วธิทีํา

ความคดิเหน็ของนกัเรยีน  หมายถงึ  ความรูสึกนกึคดิของนกัเรยีนทีม่ตีอวธิกีารจัดการ
เรียนรูดวย เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู  ด ีแอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี ในดานบรรยากาศในการ เรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูและประโยชนที่ไดรับจากการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบสอบถาม

นักเรียน หมายถึง  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2548 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึกษา เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวย เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู  ดี แอล รวมกับ แนวคิด
ของวรรณี  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตางๆ เพื่อเปน    พื้นฐานความคิด ขอมูลประกอบการศึกษา อางอิง การวิเคราะห และการ
อภิปรายผล โดยนําเสนอ     รายละเอียดตามลําดับดังนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
ศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย ความสําคัญ  วิสัยทัศน  คุณภาพ  
ผูเรียนสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู   กระบวนการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 2) 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 3) โจทยปญหาคณิตศาสตรและการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ประกอบดวย ความหมายของโจทยปญหา รูปแบบของโจทยปญหา ลักษณะ
ของปญหาคณิตศาสตร  องคประกอบในการแกโจทยปญหา   ข้ันตอนการสอนแกโจทยปญหา  
เทคนิคและวิธีสอนแกโจทยปญหา  4)  การสอนคณิตศาสตร   ประกอบดวย  ความหมาย  ความ
สําคัญ  ความมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร การเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถม
ศึกษา  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร   จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร และ วิธีสอน
คณิตศาสตร  5) เทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  6)  การจัดการเรียนรูแบบวรรณี  7)  งานวิจัยที่
เกี่ยวของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยที่ใชกันอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซึ่ง
กระทรวงศึกษา  ธิการ โดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอด
มา ผลการวิจัยพบวา     หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ซึ่ง
ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ ในเรื่องสําคัญเชน การกําหนด
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หลักสูตรสวนกลางไมสามารถสะทอนภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา การจัดหลักสูตร
และการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไมสามารถผลักดันใหประเทศเปน ผูนํา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในภูมิภาค     การนําหลักสูตรไปใชไมสามารถสรางพื้นฐานใน
การคิดสรางวิธีการเรียนรูในสังคมไทยมีทักษะในการ จัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต  ดวย
เหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการ จึงดําเนินการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยจุดมุงหมายของหลักสูการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งถือ
วาเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคกําหนดใหเรียนเปนคุณคาของ
ตนเองปฏิบัติตามหลักของศาสนา  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค มีความคิด
สรางสรรค  ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและการคนควา มีความรูอันเปนสากล รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและทักษะในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและ  
บุคลิกที่ดี มีคานิยมเปน  ผูผลิตมากกวาผูบริโภค ภูมิใจในความเปนไทย และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีความ   
รักชาติและ ทองถิ่น มุงทําประโยชนและส่ิงที่ดีงาม

โดยในสวนโครงสรางของหลักสูตรกําหนดเปน  5  สวน คือ  1) ระดับชวงชั้น หลักสูตร
กําหนดเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน คือ ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่1 – 3 
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ชวงชั้นที่  4    ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 -  6   2) สาระการเรียนรู หลักสูตรกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานที่สําคัญ
ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  8  กลุมสาระ  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศลิปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ  3)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  4)  มาตรฐานการเรียนรู  5) เวลาเรียน

ความสําคัญกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยาง
ถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
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คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย    
จิตใจ  สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน

การศึกษาการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง
และตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่ง
ข้ึน รวมทั้งสามารถนําไปไปเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานในสําหรับการศึกษาตอ 
โดยสถานศึกษาตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
คณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ

คุณภาพของผูเรียน
การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุล

ระหวางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม ดังนี้
1.  มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน  เกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ    

การวัด  เรขาคณติ พชีคณติ การวเิคราะหขอมลูและความนาจะเปนพรอมทัง้สามารถนาํความรูไป
ประยกุตได

2.  มีทักษะกระบวนการตางๆ ที่จําเปนทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการ
ปญหา การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความ
คิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูทางๆ ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ

3.  มีความสามารถในการทํางานเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความ        
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง   พรอมตระหนักในคุณคาและมีเจตที่ดีตอ
คณิตศาสตร
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คุณภาพของผูเรียนคณิตศาสตรเมื่อชวงชั้นที่ 2   (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6)
ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 2 ผูเรียนควรมีความสามารถดังนี้
1.  มีความคิดรวบยอดและความรูเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการของ

จํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณการหาร จํานวนนับ เศษสวน ทศนิยม  
และรอยละ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสรางโจทยได

2.  มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตางๆของจํานวนพรอมทั้งสามารถนําความรูไปใชได
3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง  น้ําหนัก  พื้นที่ ปริมาตร และ

ความจุ สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไป
ใชแกปญหาสถานการณตางๆได

4.  มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับสมบัติของเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติและสามมิติ
5.  มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได
6.  สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการ   

เชิงเสนตัวแปลเดียวและแกสมการนั้นได
7. เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิตางๆ  สามารถอภิปรายประเด็น

ตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม ตาราง และกราฟรวมทั้งใชความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนเบื้องตนในการอภิปรายเหตุการณตางๆได

8. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแกความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมาย
และการนําเสนอทางคณิตศาสตร  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตางๆทาง
คณิตศาสตร

สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบดวย

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรู ผูสอนควร 
บูรณการสาระตาง ๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได

สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย
สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ
สาระที่ 2  การวัด
สาระที่ 3  เรขาคณิต
สาระที่ 4  พีชคณิตศาสตร
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สาระที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
สาระที่ 6  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร

สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถานศึกษาอาจ
จัดใหผูเรียนไดเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนข้ึน หรือฝกทักษะกระบวนการมาก
ข้ึนโดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมก็ได เชน แคลคูลัสเบื้องตน หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียน

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  มีดังนี้
สาระที่ 6  :  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร

 มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา
 มาตรฐาน  ค 6.2  มีความสามารถในการใหเหตุผล
 มาตรฐานค 6.3 มคีวามสามารถในการสือ่สารการสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร

           และการนําเสนอ
 มาตรฐานค 6.4มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ

           เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได
 มาตรฐาน ค 6.5มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

ผังมโนทัศน
ผังมโนทัศนของสาระการเรียนรูคณิตศาสตรซึ่งสอดคลองกับชวงชั้น และวุฒิภาวะ

ของเด็ก ที่จะทําใหสถานศึกษาเกิดความเขาใจนําไปใชเทียบเคียงกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ได
พัฒนาไวแลว ดังแผนภูมิที่ 2  หนา 23
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กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร

เศษสวน

โจทยปญหาและสถานการณ

แผนภูมิที่ 2  ผังมโนทัศนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ, ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2546), 9.

โจทยปญหาการ
บวกลบคูณหารของ
เศษสวน

โจทยปญหาการคูณ
และหารเมื่อมีผลลัพธ
เปนจํานวนนับ

การสรางโจทย
และโจทยปญหา
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ตารางที่ 3  มาตรฐานการเรียนรูสาระคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 2

มาตรฐาน มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการ
แกปญหา

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได
2. ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแก

ปญหาในสถานการณจริงได
มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการ
ใหเหตุผล

1. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยาง
       เหมาะสม

มาตรฐาน ค 6.3  มีความสามารถในการ
ส่ือสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ

1. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
ส่ือสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตองและเหมาะสม

มาตรฐาน ค 6.4  มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ ได

1. นําความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืนๆ ได

2. นําความรูและทักษะจากการเรียนคณิตศาสตร
ไปประยุกตในการเรียนรูส่ิงตางๆ และในชีวิต
จริงได

มาตรฐาน ค 6.5   มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

1. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
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ตารางที่ 4  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 2

สาระหลัก สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
6. ทักษะ/
กระบวนการ

ทาง
คณิตศาสตร

กิ จกรรม เสริมทักษะ  
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรผานสาระ
การเรียนรู จํานวนและ
ตัวดําเนินการ การวัด 
เรขาคณิต พีชคณิต

-   ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได
-   ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
    แกปญหาในสถานการณจริงได
-  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได
    อยางเหมาะสม
-  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
    ส่ือสาร ส่ือความหมาย และนําเสนอได
     อยางถูกตองเหมาะสม
-  นําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงใน
    การเรียนรูเนื้อหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตร
     และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอื่นได
-  สามารถนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตร ไป
   ประยุกตในการเรียนรูส่ิงตางๆ และในชีวิตจริงได
-  มีความคิดเริ่มสรางสรรคในการทํางาน

กระบวนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้นผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึงสิ่ง

ตอไปนี้
1.   กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียนทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการ
คิดคํานวณพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ
สามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ

2    การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความงายยาก ความตอเนื่อง 
และลําดับข้ันเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงลําดับข้ันของการเรียนรู
โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการ
ศึกษาและ แสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง
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3.    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหผูเรียนได
เกิดการเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดาน คือ

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

3.2  ดานทักษะ / กระบวนการ ประกอบดวย 5 ทักษะ / กระบวนการที่สําคัญดังนี้
3.2.1  การแกปญหา
3.2.2  การใหเหตุผล
3.2.3  การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ
3.2.4  การเชื่อมโยง
3.2.5  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค

3.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ไดแก
3.3.1  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
3.3.2  สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความ        

รับผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในตนเองกลาว คือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหา
สาระคณิตศาสตร มีทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนัก
ในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ 
ตลอดจนใชเปน เครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

3.3.3  การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพ    
แวดลอมส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรู
ทางคณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญและจําเปน ทั้งนี้ควรใหการสนับสนุน ใหผูสอนสามารถดําเนิน
การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีศักยภาพ

3.3.4  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ ควร
มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร 
เชน สถานศึกษา โรงเรียน บาน สมาคม ชมรม ชุมนุม หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนคณิตศาสตรสราง
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สรรค หองกิจกรรมคณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแมผูปกครอง 
ครู อาจารย ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถิ่น

3.3.5  มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในเอกสารเลมนี้ เปนมาตรฐาน
การเรียนรูที่จําเปนที่คาดหวังวาผูเรียนปกติทุกคนตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้ สําหรับผูเรียนที่มี
ความสนใจ มีความถนัด หรือมีความสามารถทางคณิตศาสตรและตองการเรียนคณิตศาสตรมาก
ข้ึน ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดหนวยงานการเรียนรูโปรแกรมการเรียนการสอน 
หรือรายวิชาที่มีความเขมสูงขึ้นใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมให
เต็มศักยภาพ ตามความถนัด ความตองการ ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น
สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรที่สถานศึกษาแตละแหงจะจัดเพิ่มเติมใหแก 
ผูเรียนนั้น จึงมีไดหลากหลาย

การวัดและการประเมินผล
การวัดและการประเมินผลทางคณิตศาสตรนั้น ผูสอนไมควรวัดแตดานความรูเพียง

ดานเดียว  ควรวัดใหครอบคลุมดานทักษะ/กระบวนการ  และดานคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม
ดวยทั้งนี้ตองวัดใหไดสัดสวนและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร

การวัดผลและการประเมินผลควรใชวิธีการหลากหลายที่สอดคลอง  และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการวัดเชนการวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
(Formative  Test)  การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพรองของผูเรียน (Diagnostic Test)  การวัดผล
เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน (Summative  Test/Achievement  Test)  การวัดผลตามสภาพ
จริง (Authentic  Test)  การสังเกตแฟมสะสมผลงาน  โครงงานคณิตศาสตร  การสัมภาษณ

การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตรควรมุงเนนการวัดสมรรถภาพ  โดยรวม
ของผูเรียนของกระบวนการจัดการเรียนรู อยางไรก็ตามสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น หัวใจ
ของการวัดผลและประเมินผล ไมใชอยูที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินไดหรือตกของผูเรียน เพียง
อยางเดียว แตอยูที่การที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ

การประเมินผลที่ดังนั้นตองมาจากการวัดผลที่ดี  กลาวคือ  จะตองเปนการวัดผลที่มี
ความถูกตอง และมีความเชื่อมั่น  และการวัดผลนั้นตองมีการวัดผลดวยวิธีตางๆที่หลากหลายตาม
สภาพ และผูสอนจะตองวัดใหตอเนื่อง  ครอบคลุมและทั่วถึง  เมื่อนําผลการวัดทั้งหลายมารวม
สรุปก็จะทําใหการประเมินผลนั้นถูกตองใกลเคียงสภาพตามจริง
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หลักการของการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ยึดหลักการสําคัญดังนี้
1.  การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องและควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ

สอน ครูควรใชงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตรเปนสิ่งเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู และ
ใชการถาม   คําถาม นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหาแลว
ควรถามคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย

2.  การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรู จุดประสงค
และเปาหมายการเรียนรูในที่นี้เปนจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา และระดับชาติ ในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่ประกาศไวในหลักสูตร
เปนหนาที่ของครูที่ตองประเมินผลตามจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูเหลานี้ เพื่อใหสามารถ
บอกไดวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ครูตองแจงจุดประสงคและ   
เปาหมายการเรียนรูในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบ เพื่อใหผูเรียนเตรียมพรอมและปฏิบัติตนใหบรรลุ
จุดประสงคและเปาหมายที่กําหนด

3.  การประเมินผลทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรมีความสําคัญเทาเทียมกับ
การวัดความรูความเขาใจในเนื้อหา ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก การแกปญหา 
การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การนําเสนอ การเชื่อมโยงและ
ความคิดสรางสรรค ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียน
เพื่อการเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ปรับตัวและดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข

4.  การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรอบดาน 
การประเมินผลการเรียนรูมิใชเปนเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น 
แตควรใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การ
มอบหมายงาน การทําโครงงาน การเขียนบันทึกโดยผูเรียน การใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานของ
ตนเองหรือการใหผูเรียนประเมินตนเอง การใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลายจะทําใหครูมี
ขอมูลรอบดานเกี่ยวกับผูเรียน เพื่อนําไปตรวจสอบกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูที่
กําหนดไว เปนหนาที่ของครูที่ตองเลือกและใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
การเรียนรู การเลือกใชเครื่องมือข้ึนอยูกับจุดประสงคการประเมิน เชน การประเมินเพื่อวินิจฉัย     
ผูเรียนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน
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5.  การประเมินผลการเรียนรูตองเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถดานคณิตศาสตรของตน การพัฒนาความสามารถดาน
คณิตศาสตรของตนใหสูงขึ้น เปนหนาที่ของครูที่ตองสรางเครื่องมือวัดหรือวิธีการที่ทาทายและ   
สงเสริมกําลังใจแกผูเรียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติม การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินตนเอง ดวยการสรางงานหรือกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมบรรยากาศใหเกิดการไตรตรอง
ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางานของตนไดอยางอิสระ เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสงเสริม
ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรของตน

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี

โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   เปนโรงเรียนเอกชน   สังกัดสํานักบริหารงานคณะ
กรรมการ สงเสริมการศึกษาเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  เปด
ทําการสอน2 ระดับ คือ ระดับ ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ป

โรงเรยีนอยูในความอปุถมัภของ “อํานวยศลิปมลูนธิ ิ ครูจติร – ครูเอบิ  ทงัสบุตุร”มี
จาํนวนครทูัง้สิน้  80 คน  โดยมผูีบริหารโรงเรยีน คอื  พลตรอีดุลเดช   พทิกัษสรยทุธ      เปน                  
ผูรับใบอนุญาต และผูจัดการจํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2548  ทั้งสิ้น 1,150  คน

วิสัยทัศน
มุงพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู เสริมสรางปญญาในการคิด วิเคราะห  สังเคราะห 

สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และสังคมศาสตร ผนวกกับความรูทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต เนนการใชภาษาไทยและความเปน
ไทย สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน มีสุขภาพอนามัยดี มีคุณธรรม       
จริยธรรม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองดีของชาติ

เปาหมาย
1. นักเรียนมีผลการเรียนรู เฉล่ียรอยละ  75
2. นกัเรียนยดึมัน่ในชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สุภาพออนนอม
4.นักเรียน รักษาศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม
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5. บุคลากร มีความรูความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน

6. บุคลากรไดรับการพัฒนาสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
7. การบริหารจัดการมีระบบที่ทันสมัยและเปนสากล
8. โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ และแหลงการเรียนรูเพียงพอ
9.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน และหองประกอบเพียงพอ บริเวณ

โรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม ปลอดภัย   และมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน

ตารางที่ 5 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
   สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่
   การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6   (ชวงชั้นที่ 2)

โครงสรางหลักสูตร
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6)

สัดสวนเวลาเรียน (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 40 40 40
    6) ศิลปะ 80 80 80
    7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80
    8) ภาษาตางประเทศ 80 80 80
รวม 8 กลุมสาระ 880 880 880
2. สาระเพิ่มเติม - - -
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120
รวมชั่วโมงเรียน (รายป) 1,000 1,000 1,000
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จากตารางที่ 5 พบวา โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 3 มีการจัดการเรียนรูรายสาระคณิตศาสตรปการศึกษาละ 200 ชั่วโมง 
สามารถนํามาจัดทําเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดการจัดการเรียนรูไดดังนี้

ตารางที่ 6 ตารางวเิคราะหหลกัสูตรและกาํหนดการจดัการเรยีนรูสาระคณติศาสตร ชัน้ประถมศกึษาป
   ที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงานคณะ

               กรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน  ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร
               เขต3

จํานวนหนวยการเรียนรู 14 หนวย                                                  เวลา 200  ชั่วโมง
หนวยการ
เรียนรูที่ ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยยอยการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

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

-   การบวกและการลบเศษสวน
-  โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน
-  การคูณเศษสวน
-  โจทยปญหาการคูณเศษสวน
-  การหารเศษสวน
-  โจทยปญหาการหารเศษสวน
-  โจทยระคนและโจทยปญหาระคน

20
2
3
2
3
1
3
6

5 การบวก การลบ การคูณทศนิยม 20
6 บทประยุกต 20
7 มุม 10
8 เสนขนาน 10
9 รูปส่ีเหลี่ยม 10

10 รูปสามเหลี่ยม 10
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ตารางที่  6 (ตอ)

จํานวนหนวยการเรียนรู 14 หนวย                                                  เวลา 200  ชั่วโมง
หนวยการ
เรียนรูที่ ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยยอยการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

11 รูปวงกลม 10
12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 10
13 สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน 10
14 การบวกลบคูณหารเกี่ยวกับจํานวนเศษสวนและทศนิยม 15

รวม 200

จากตารางที่ 6   พบวา   โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร 
สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 มีการจัดทําหลักสูตรและกําหนดการจัดการเรียนรูรายสาระ
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สามารถนํามาจัดทําเปนตารางวิเคราะหเนื้อหาไดดังนี้
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ตารางที่ 7  ตารางวิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในการจัดการเรียนรูรายสาระ
                คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค
                กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน
                สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู จํานวน

แผน /
ชั่วโมง

1.โจทย
ป ญ ห า
กา รบวก
แล ะก า ร
ล บ เ ศ ษ
สวน

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวกและลบเศษสวนที่ตัวสวน
ตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวน
อีกตัวหนึ่งให สามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ และแสดงวิธี
ทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือ
ความหมาย และนําเสนออยาง
ถูกตองและเหมาะสม

1.  บอกความหมายของโจทยปญหา
การบวกและการลบเศษสวนที่ตัวสวน
ตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัว
หนึ่งได
2.  สามารถบอกวิธีแกโจทยปญหา
การบวกและการลบเศษสวนได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามารถ
แสดงในรูปประโยคสัญลักษณและ
แสดงวิธีทําได
4.  สามารถสรางโจทยปญหาการ
บวกและการลบเศษสวนไดอยางสราง
สรรค

1/3

2.โจทย
ป ญ ห า
ก า ร คู ณ
เศษสวน

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณเศษสวน สามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ และแสดงวิธี
ทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่หา
ได
2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือ
ความหมาย และนําเสนออยาง
ถูกตองและเหมาะสม

1.  อธิบายความหมายของโจทย
ปญหาการคูณเศษสวนได
2.  สามารถแสดงขั้นตอนวิธีแกโจทย
ปญหากาคูณเศษสวนได
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามารถ
แสดงในรูปประโยคสัญลักษณและ
แสดงวิธีทําได
4.  สามารถสรางโจทยปญหาการคูณ
เศษสวนไดอยางถูกตองและสมเหตุ  
สมผล

2/3
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ตารางที่ 7 (ตอ)
เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู จํานวน

แผน /
ชั่วโมง

3 . โ จ ท ย
ป ญ ห า
การหาร
เศษสวน

1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารเศษสวน สามารถวิเคราะห
โจทย หาคําตอบ และแสดงวิธี
ทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตสุมผลของคาํตอบทีห่าได
2. ใหเหตุผลประกอบการตัด
สินใจ สรุปผลอยางเหมาะสม
และสรางสรรค

1.  อธิบายความหมายของโจทย
ปญหาการหารเศษสวนได
2.  สามารถแสดงขั้นตอนวิธีแกโจทย
ปญหาการหารเศษสวนได
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามารถ
แสดงในรูปประโยคสัญลักษณและ
แสดงวิธีทําได
4.  สามารถสรางโจทยปญหาการหาร
เศษสวนไดอยางสรางสรรคและสม
เหตุสมผล

3/3

4 . โ จ ท ย
ป ญ ห า
เศษสวน
ระคน

1.  สามารถวิเคราะหหาคํา
ตอบและแสดงวิธีทําโจทย
ปญหาการบวก ลบ คูณเศษ
สวนระคนพรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่หาได
2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือ
ความหมาย และนําเสนออยาง
ถูกตองและเหมาะสม

1.  อธิบายความหมายของโจทย
ปญหาเศษสวนระคนได
2.  วิเคราะหโจทยปญหาเศษสวน
ระคนเพื่อหาวิธีดําเนินการไดถูกตอง
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวน
ระคนสามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธีทําไดอยางสม
เหตุสมผล
4.  สรางโจทยปญหาเศษสวนระคน
ไดอยางสรางสรรคและสมเหตุสมผล

4/3

5/3

รวม 15
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สาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร    ชั้น ประถมศึกษาปที่  5  รายวิชา คณิตศาสตร    

จํานวน  200 ชั่วโมง  / ป ศึกษาใหเขาใจความคิดรวบยอด  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  กระบวนการ
คิด  กระบวนการปฏิบัติ  ฝกการแกปญหาการเชื่อมโยง  การนําความรูไปใชคุณธรรมในสาระตอ
ไปนี้คือ    จํานวนนับ  การอานและการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน
จํานวนชื่อหลัก  คาของตัวเลขในแตละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเรียนลําดับจํานวน  การ
ประมาณคาใกลเคียงเปนจํานวนเต็ม สิบ  เต็มรอย  เต็มพัน  สมบัติการสลับที่และสมบัติการ
เปลีย่นหมูของการบวก  สมบัตกิารสลบัทีแ่ละสมบตักิารเปลีย่นหมูของการคณู  สมบัตกิารแจกแจง  
การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ และโจทยปญหา การบวก การลบ การคูณการหาร
จํานวนนับ การบวก ลบ คูณ หารระคน  โจทยปญหา   เศษสวน  เศษสวนแท เศษเกิน จํานวนคละ  
เศษสวนของจํานวนนับ  เศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางต่ํา  การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวน
เปนพหุคูณของกันและกัน การเรียงลําดับเศษสวน  การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 
และโจทยปญหา  การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเปนพหุคูณของกันและกัน  การคูณและ
การหารเศษสวน การบวก ลบคูณหาร เศษสวนระคน  โจทยปญหา  ทศนิยม  การอานและการ
เขียนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  หลักและคาประจําหลัก การเขียนในรูปกระจาย  การ        
เปรียบเทียบและการเรียนลําดับทศนิยม  การเขียนทศนิยมไมเกินสองตําแหนงใหอยูในรูปเศษสวน
และการเขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปน 10 หรือ 100 ใหอยูในรูปทศนิยม การเขียนเศษสวนที่ตัวสวน
เปนตัวประกอบของ  10  หรือ 100  ใหอยูในรูปทศนิยม การบวก การลบ การคูณทศนิยม  และ
โจทยปญหา  การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสองตําแหนงการบวก ลบคูณทศนิยมระคนที่      
ผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  โจทยปญหา  รอยละและโจทยปญหา การหาคาประมาณ
ใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ เต็มรอย  และเต็มพัน  การหาความยาว  ความยาวของเสนรอบรูป
ของรูปสามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยม   โจทยปญหาและสถานการณ การหาพื้นที่  การหาพื้นทีของรูป
สามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  การคาดคะเนพื้นที่  เปนตารางเมตร  ตารางเซนติเมตร  และ
ตารางวา  โจทยปญหาและสถานการณการหาปริมาตร  การหาปริมาตร และ / หรือ ความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต

-  มุม  จุดยอดมุม  แขนของมุม การเรียกชื่อมุม การเขียนสัญลักษณแทนมุม ชนิดของ
มุม การวัดขนาดของมุมเปนองศา  การสรางมุมโดยใชไมโปรแทรกเตอร (คร่ึงวงกลม)

-  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา รูปส่ีเหลี่ยมดานขนาน              
รูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน  รูปส่ีเหลี่ยมคางหมู   รูปส่ีเหลี่ยมรูปวาง  การสรางรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก
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-  รูปวงกลม  สวนประกอบของรูปวงกลม การสรางรูปวงกลม
-  การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต
-  เสนขนาน  เสนขนานและการใชสัญลักษณ //   แสดงการขนาน  การสรางเสนขนาน

แบบรูปและความสัมพันธ แบบรูปของจํานวน การเขียนประโยคสัญลักษณแสดงความสัมพันธของ 
สถานการณหรือปญหา   สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน  การอานแผนภูมิแทง และแผนภูมิแทง
เปรียบเทียบการเก็บรวบรวมขอมูลและการเขียนแผนภูมิแทง  ความหมายและการนําไปใชในชีวิต
ประจําวันของเหตุการณที่เกิดขึ้นแนนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น  และไมเกิดขึ้นอยางแนนอน  
การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง 
ทดลอง  สรุป  รายงาน และอ่ืนๆ  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา 
การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  
ทักษะ กระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค ใน
สังคมไดอยางหลากหลาย รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยาง
เปนระบบระเบียบ รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีความขยันอดทนตอการแกสถานการณ ปฏิบัติ
งานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน กวางไกลในสิ่งที่เปนประโยชน
ตอประเทศชาติ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลาย
ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และทักษะที่ตองการวัด

ผลการเรียนรูที่คาดหวังเรื่อง โจทยปญหาเศษสวน
1.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณ

ของตัวสวนอีกตัวหนึ่งให สามารถวิเคราะหโจทย หาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

2.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวน สามารถวิเคราะหโจทย หาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวน สามารถวิเคราะหโจทย หาคําตอบ และ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

4. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ เศษสวนระคนให สามารถวิเคราะหโจทย
หาคําตอบ และแสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

5.   ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลอยางเหมาะสมและสรางสรรค
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6. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือความหมายและนําเสนอ
อยางถูกตองและเหมาะสม

โจทยปญหา และการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

โจทยปญหา
ความหมายของโจทยปญหา
โจทยปญหามีผูใหความหมายไวในลักษณะเดียวกัน คือ  หนวยศึกษานิเทศก     

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2538:5) ใหความหมายวา โจทยปญหา คือ 
โจทยที่มีขอความเปนภาษาหนังสือ (หรือเปนภาษาพูด) ไมมีเครื่องหมาย บวก ลบ คูณหรือหาร  
แตตองอาน (หรือฟง) โจทยใหเขาใจวาตองทําวิธีอะไร ( บวก ลบ คูณ  หรือ หาร)

แอนเดอรสันและ พริงกรี(Anderson and Pingry 1973,อางถึงใน สุนีย เหมะประสิทธิ์
2533 :20) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการหา
ขอสรุปหรือเปนคําตอบซึ่งผูแกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งใชความรู 
ประสบการณ การวางแผนและการตัดสินใจประกอบกัน

เลช  และชาโวเจวสกิ (Lesh  and  Zawojewski 1992,  อางถึงใน วีระศักดิ์  เลิศโสภา 
2544:19) กลาวถึง ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณที่ผูแกโจทย
ปญหาตองการจะคนพบวิธีการแกปญหา  และผูแกปญหาตองพยายามแปลความหมาย วิเคราะห
ขอมูลที่มีอยู เพื่อที่จะคนพบวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง

โพลยา (Polya  1957:123  -  128)  กลาววา ปญหาทางคณติศาสตรแบงออกเปน 2 
ประเภท คอื

1   ปญหาใหคนหา (Problems  to  Find)เปนปญหาในการคนหาสิง่ทีต่องการซึง่อาจ
เปนปญหาในเชิงทฤษฎี  หรือปญหาในเชิงปฏิบัติ  อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม  สวนสําคัญของ
ปญหานี้แบงเปน 3  สวนคือ  ส่ิงที่ตองการหา  ขอมูลที่กําหนดให  และเงื่อนไข

2   ปญหาใหพสูิจน (Problems  to  Prove)เปนปญหาทีใ่หแสดงอยางสมเหตสุมผล
วา  ขอความที่กําหนดเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้แบงเปน 2 สวน  คือ สมมติฐาน
หรือส่ิงที่กําหนดให  และผลสรุปหรือส่ิงที่ตองพิสูจนพิจารณาจากตัวผูแกปญหาและความ ซับซอน
ของปญหา

บารูดี ( Baroody  1987: 234  -  236 ) กลาววา   ปญหาทางคณิตศาสตรแบงออก
เปน 2 ประเภท คือ
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1   ปญหาธรรมดา  (Routine  Problem)  หรือปญหาอยางงาย  หรอืปญหาชัน้เดยีว
(Simple หรือ one  step   Translation  Problems)  เปนปญหาที่ใชในการดําเนินการทาง
คณิตศาสตรอยางเดียว  และสามารถแกปญหานั้นโดยตรง

2. ปญหาไมธรรมดา  (Non routine  Problem)  แบงออกเปน  7  ลักษณะดังนี้
     (1) ปญหาซับซอนหรือปญหาหลายชั้น (Complex (Multistep) Translation

Problems)เปนปญหาที่จะตองประยุกตใชในการดําเนินทางคณิตศาสตรตั้งแต2การดําเนินการขึ้น
ไปในการแกปญหา

     (2)  ปญหาที่ตองปรับใชส่ิงอื่นของปญหา (Other  Modification  of
Translation Problem)  เปนการรวบรวมปญหาหลายชั้นและชั้นเดียวแลวเปลี่ยนเปนวิธีการอื่น  ๆ
เพื่อตองการความคิดวิเคราะหไดแก  ปญหาที่ตองการหาองคประกอบที่ผิด  หรือส่ิงที่ผิดของโจทย
ปญหาที่ตองการประยุกตคําตอบ  ปญหาที่ใหขอมูลมาก ๆ  หรือขอมูลนอย ๆ  หรือขอมูลที่ไมถูก
ตอง  ปญหาที่สามารถแกปญหาไดมากกวา  1  วิธี  ปญหาที่ตองการคําตอบมากกวา  1  คําตอบ
ปญหาที่ตองใชความอดทนในการแกปญหา

     (3)  ปญหากระบวนการ(Process Problem)เปนปญหาทีต่องใชยทุธวธิตีางๆ ใน
การแกปญหา

     (4)  ปญหาปริศนา  (Puzzle  Problem)  เปนปญหาที่มีเทคนิค  และตองการ
ความลกึซึง้  เปนปญหาเกีย่วกบักลอบุาย  ปญหาประเภทนีจ้ะทาํใหเกดิความสนกุสนานและทาทาย

     (5)  ปญหาเฉพาะที่ไมระบุเปาหมาย  (Nongoal - SpecificProblem)  ปญหา
ประเภทนี้ มีลักษณะเปนปญหาปลายเปด  ซึ่งไมตองการหาคําตอบหรือเงื่อนไขคําตอบ

     (6)  ปญหาประยุกต  (Applied  Problem)  ขยายจากสถานการณในชีวิตจริง
     (7) ปญหายทุธวธิ ี(Strategy Problem) กาํหนดจดุมุงหมายทีจ่ะตองแก  ผูเรียน

บางคนอาจจะมุงไปที่คําตอบวาถูกตองหรือไม  แตปญหาประเภทนี้จะชวยระบุหรือเนนยุทธวิธีที่
จะชวยทําให  เขาใจปญหา  และกระบวนการในการแกปญหา

บทิเทอร , ฮทัไฟลด และ เอดเวอรด (Bitter,  Hatfield  and  Edwards 1989 : 37 อางถงึใน
อรุณศร ี ดาํบรรณ , 2548: 28) กลาววา  ปญหาทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 3  ลักษณะ   คอื

1 ปญหาปลายเปด(Open – Ended Problem)เปนปญหาทีม่จีาํนวนคาํตอบทีเ่ปนไป
ไดหลายคําตอบปญหาเหลานี้มองวา   กระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ

2  ปญหาใหคนพบ(Discovery Problem)ปญหาประเภทนีจ้ะใหคาํตอบในขัน้สดุทาย
แตจะมีวิธีการที่หลากหลายใหผูเรียนใชในการหาคําตอบ
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3  ปญหาทีก่าํหนดแนวทางในการคนพบ(Guided  discovery Problem)เปนปญหา
ที่เปนลักษณะรวมของปญหา มีเงื่อนไขปญหา และบอกทิศทางในการแกไขปญหา ผูเรียนไมรูสึก
หมดหวังในการหาคําตอบพิจารณาตามเปาหมายของการฝก

ยุพิน  พิพิธกุล (2541 : 82) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตรเปนปญหาที่
ผูเรียนจะตองคนหาความจริงที่อาศัยนิยาม  ทฤษฎีบทตางๆ ที่จะถูกนํามาใช หรือสรุปส่ิงใหมที่
ผูเรียนยังไมเคยเรียนมากอน หรือ ปญหาเกี่ยวกับวิธีการ การพิสูจน ทฤษฎีบท ปญหาที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาคณิตศาสตร ซึ่งลวนเปนปญหาที่ตองอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตรเขามาแกไข

นอกจากนี้ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 : 16) ใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร
วา เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการคําตอบ ซึ่งบุคคลตองใชสาระความรูและประสบการณ
ทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบ บุคคลผูติดหาคําตอบ ไมคุนเคย
กับสถานการณนั้นมากอน และไมสามารถหาคําตอบไดทันทีทันใด สถานการณหรือคําถามขอใด
จะเปนปญหาหรือไม ข้ึนอยูกับบุคคลผูคิดหาคําตอบ บางสถานการณหนึ่งอาจเปนปญหาสําหรับ
บุคคลหนึ่ง แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได

จากที่กลาวมาสรุปไดวา ปญหาคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวของ
กับการคํานวณเพื่อตองการคําตอบ   ซึ่งบุคคลตองใชทักษะกระบวนการ ความรูพื้นฐาน และ
ประสบการณทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบ อยางมีเหตุผล
ทางตรรกศาสตร

รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร
ชาลส (Charles 1987:18 อางถึงใน นวลจันทร  ผมอุดทา 2545: 26) ไดแบงรูปแบบ

ของโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน  2 ประเภท  คือ
1.  โจทยปญหาในหนังสือ  หรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปนประโยค

คณิตศาสตร เปนโจทยปญหาที่แกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่แนนอน ไมคอย 
ยุงยากมากนัก

2.  โจทยปญหาที่แกดวยกระบวนการ (process  problem) เปนโจทยปญหาที่ตอง 
แกดวยกลวิธีตางๆ ซึ่งยุงยากมากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทนี้มีกระบวนการในการ    
แกปญหาดังนี้

2.1 การทําความเขาใจปญหา
2.2 การพัฒนาและการหากลวิธีในการแกปญหา
2.3 การประเมินการแกปญหา
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โพลยา(Polya 1957: 23-29 อางถึงใน สุนีย เหมะประสิทธิ์2533 :2) กลาววา ปญหา
ทางคณิตศาสตรแบงออกเปน  2 ประเภท  คือ

1.  ปญหาใหคนหา (Problems to Find) เปนปญหาใหคนพบสิ่งที่ตองการ ซึ่ง
อาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎีหรือปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญ
ของปญหานี้แบงเปน 3 สวน คือ ส่ิงที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเงื่อนไข ซึ่งคําตอบอาจอยู
ในรูปปริมาณ วิธีการ
หรืออธิบายใหเหตุผล

2. ปญหาใหพิสูจน (Problems to Prove) เปนปญหาที่ไดแสดงอยางสมเหตุ    
สมผลวาขอความที่กําหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้แบงเปน 2 สวน คือ 
สมมติฐานหรือส่ิงที่กําหนดใหและผลสรุปหรือส่ิงที่จะตองพิสูจน

ครูลิค  และรุดนิค (Krulik and Rudnick 1987: 7 - 10)  กลาววา ปญหาที่ดีตองมีส่ิง
ตอไปนี้

1. การหาคําตอบของปญหาตองนําไปสูความเขาใจในความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร หรือใชทักษะทางคณิตศาสตร

2.  ปญหาจะตองมีความครอบคลุม  หรือเปนสถานการณกวาง ๆ  ที่หลากหลาย
กลาวโดยสรุปก็คือ ปญหาที่ดีนั้นควรมีลักษณะเปนปญหาที่ทาทาย เราความสนใจตอ ผูเรียน ไม
ยากหรืองายเกินไป  เหมาะกับระดับของผูเรียน  ภาษาที่ใชตองเขาใจงาย  มีเงื่อนไขเพียงพอใน
การหาคําตอบ มีวิธีการที่หลากหลายในการหาคําตอบ นําไปสูความเขาใจ  และการใชทักษะทาง
คณิตศาสตร

คุท (Kutz 1991, อางถึงใน  สิริพร  ทิพยคง 2544: 26) เมื่อพิจารณาจากผูแกปญหา
และความซับซอนของปญหา ไดแบงการแกปญหาออกเปน ประเภทใหญๆ 2 ประเภท คือ

     1. การแกปญหาที่พบเห็นทั่วไปหรือโจทยปญหา (Routine or Word problem 
solving) ปญหาที่พบเห็นทั่วไปหรือปญหาที่นักเรียนคุนเคย (Routine problem) เปนปญหาที่มี
โครงสรางไมซับซอน ผูแกปญหามีความคุนเคยกับโครงสราง ลักษณะของปญหา และวิธีการ     
แกปญหา เชน   แอปเปลราคาผลละ 8 บาท ถาตองการซื้อแอปเปล 10 ผล จะตองจายเงินเทาไร

     2. การแกปญหาที่ไมเคยพบเห็นมากอน (Non - routine problem solving) 
ปญหาที่ไมเคยพบเห็นมากอนหรือปญหาที่นักเรียนไมคุนเคย (Non - routine problem) เปน
ปญหาที่มีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหาจะตองประมวลความรู ความคิดรวบยอด และหลักการ
ตางๆ ที่นํามาใชในการแกปญหา ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
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     2.1 ปญหากระบวนการ (Process problem) เปนปญหาที่ตองใชกระบวนการ
คิดอยางมีลําดับข้ันตอนในการแกปญหา เชน กําหนดเลขโดด 5, 6, 7, 8, 9 ใสเลขโดดลงใน   

 ×  อยางไร ใหผลคูณมีคามากที่สุด การคิดปญหาขอนี้จะตองรูวา ผลคูณของเลขโดด
จะมีคามากที่สุดเมื่อ 8 ×9 = 72 ดังนั้นจะได 8×9 หรือ 9×8 เมื่อลองคิดตอไป อาจจะได

975 ×86 = 83,850
หรือ 976 ×85 = 82,960
หรือ 965 ×87 = 83,955
หรือ 876 ×95 = 83,220
หรือ 875 ×96 = 84,000

และคา 84,000 มีคามากที่สุด ดังนั้น คําตอบ คือ 875×96
     2.2   ปญหาในรูปปริศนา (Puzzle problem) เปนปญหาที่ทาทายและให

ความสนกุสนาน เชน การหาทางออกจากเขาวงกตของหน ูสามารถแกปญหานีโ้ดยการคดิยอนกลับ
จากที่กลาวมาขางตน สรุปวา  การแบงประเภทและรูปแบบของโจทยปญหา

คณิตศาสตร ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นๆ และนอกจากนี้ยังขึ้น
อยูกับลักษณะและแหลงที่มาของโจทยปญหาคณิตศาสตรดวย

ลักษณะของปญหาคณิตศาสตร
ฮัดกินส (Hudgins  1977: 241 – 242 , อางถึงใน นวลจันทร  ผลอุดทา  2545: 29) 

ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาที่มีสวนสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาวามี
ลักษณะ  ดังนี้

1. ภาษาทีใ่ชเปนภาษาทีเ่ขาใจงายหรอืยาก มคีาํศพัททางคณติศาสตรมากนอยเพยีงใด
2. ขนาดของตัวหนังสือและตัวเลขเหมาะสมกับวัยของผูเรียนหรือไม
3. ความยาวของโจทยปญหา
4. รูปแบบและโครงสรางของโจทยปญหาเปนโจทยโดยตรงหรอืโดยออมเปนโจทยทีใ่ชข้ัน

ตอนเดียวในการแกปญหาหรือตองใชหลายขั้นตอน
5. ใชทักษะในการคํานวณคณิตศาสตรข้ันพื้นฐานหลายวิธี
6. เปนโจทยปญหาที่ผูเรียนคุนเคยมากอนหรือไม
ปรีชา  เนาวเย็นผล (2538,อางถึงใน วีระศักดิ์  เลิศโสภา  2544: 23)กลาววาลักษณะ

ของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดีครูนํามาใหนักเรียนคิดหาคําตอบ ควรมีลักษณะดังนี้
1. ทายทายความสามารถของนักเรียน
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2. สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. แปลกใหมสําหรับนักเรียน
4. มีวิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี
5. ใชภาษาที่กระชับ รัดกุม  ถูกตอง
จากลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมานั้น  จะเห็นวา ลักษณะของโจทย

ปญหามีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน ฉะนั้นครูผูสอนจะสรางโจทย
ปญหาใหนาสนใจ โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ใชภาษาที่เขาใจงาย ควร
มีความยากงายเหมาะสมกับระดับความรูและพื้นฐานของนักเรียน ถาจะใหดีครูควรใหนักเรียน
ชวยกันสรางโจทยปญหาขึ้นเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะแกปญหาที่ตนเองสรางขึ้น

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
องคประกอบที่มีสวนชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
อาดัม, เอลลิส,และบีสัน  (Adams, Ellis, and  Beeson  1977,  อางถึงใน  สุนีย                

เหมะประสิทธิ์  2533: 23)  กลาววา ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จําเปนตองอาศัยปจจัย
หรือความสามารถ  3  ดาน คือ

1.  สติปญญา การแกโจทยปญหาจําเปนตองใชความคิดในระดับสูง ดังนั้นสติปญญา
จึงเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งในการแกปญหา และเปนที่ยอมรับวาองคประกอบของสติปญญามี
สวนสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา

2.  การอานความสามารถในการอานนับเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการแกปญหามี
นักเรียนจํานวนไมนอยที่มีความสามารถในการอาน  แตไมสามารถแกปญหาไดทั้งนี้  เพราะแบบ
แผนของการอานมีลักษณะหลากหลาย ประกอบกับการแกปญหานั้นจําเปนตองอาศัยการอาน
วิเคราะห (Analytical  Reading)   อันจะนําไปสูการตัดสินใจวาควรทําอะไรและอยางไร

3.  ทักษะพื้นฐาน หลักจากที่วิเคราะหปญหาและตัดสินใจวาควรทําอะไรและอยางไร
บาง เปนขั้นตอนของการคํานวณซึ่งนักเรียนตองมีทักษะพื้นฐานของการคํานวณในเรื่องการบวก  
ลบ  คูณ  หาร ซึ่งนับวาเปนความสามารถที่คอนขางงายของการแกปญหา

ปรีชา  เนาวเย็นผล  (2538,อางถึงใน วีระศักดิ์   เลิศโสภา   2544: 25)     กลาวถึง               
องคประกอบสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไวดังนี้

1)  ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา องคประกอบสําคัญที่สงผลโดยตรงตอ
ความสามารถ คือ ทักษะการอานและการฟง
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2)  ทักษะในการแกโจทยปญหา นักเรียนไดฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอมี       
ประสบการณในการแกปญหาอยางหลากหลาย เมื่อพบปญหาใหมจะสามารถวางแผนเพื่อกําหนด
ยุทธวิธีในการแกปญหาไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม

3)  ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใหเหตุผลเปนความ
สามารถที่ตองไดรับการฝก เพราะสงผลโดยตรงตอการแกปญหา

4)  แรงขับ  ในการแกปญหานักเรียนจะตองใชพลังความคิดมาก ซึ่งตองอาศัยแรงขับ
ที่จะสรางพลังความคิด แรงขับนี้เกิดจากความสามารถดานจิตพิสัย

5)  ความยึดหยุนในการคิด ซึ่งเปนความสามารถในการปรับกระบวนการคิดแก
ปญหาโดยบูรณาการกับปจจัยตางๆ เชื่อมโยงเขากับสถานการณของปญหาใหม สรางเปน       
องคความรูที่สามารถใชเพื่อแกปญหาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

สวนองคประกอบอื่นๆ ที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    
มีดังนี้

1)  ระดับสติปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหา      
นักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงจะมีความสามารถในการแกโจทยปญหาไดดีกวานักเรียนทีมีระดับ
สติปญญาต่ํา

2)  การอบรมเลี้ยงดู นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปด
โอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น คิดและตัดสินใจดวยตนเอง มีแนวโนมที่จะมีความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนที่มาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยและ      
เขมงวดกวดขัน

3)  วิธีการสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนตัวนักเรียน เปดโอกาสให     
นักเรียนคิดอยางเปนอิสระ มีเหตุผล ยอมจะสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาไดดีกวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบอกใหรู

จากองคประกอบที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น
ข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญ  3 ประการ คือ ลักษณะและความสามารถของนักเรียน ลักษณะ
ของโจทยปญหาคณิตศาสตร และการเรียนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในโรงเรียน ถา   
นักเรียนมีความพรอมในการเขาใจโจทยปญหา มีความสามารถในการอาน การวิเคราะห การ      
ตีความและการคิดคํานวณ มีความรอบคอบในการแกโจทยปญหา จะทําใหนักเรียนแกโจทย
ปญหาไดงายขึ้น ซึ่ง เร่ืองนี้ บอสส (Boss 1986) กลาววามีรายงานวิจัยพบวา นักเรียนที่มีปญหา
ในการแกโจทยปญหาจะมีพัฒนาการทางสติปญญาต่ําและความดอยทางความสามารถในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



44

อาน มีปญหาในดานการคิดคํานวณและในทางตรงขาม ไซดัม (Suydum  1980) ไดใหขอสรุปวา 
ผูที่แกโจทยปญหาไดดีจะมีสติปญญาสูง มีความสามารถในการอาน และการคิดตามเหตุผล มีการ
กําหนดขอบเขตของปญหาไดดี อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีตอการแกโจทยปญหา สวนลักษณะของโจทย
ปญหาและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีสวนสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทย
ปญหาของนักเรียน ซึ่งถาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการแกโจทยปญหา ใชโจทย
ปญหาที่นาสนใจ มีความยากงายเหมาะสมกับระกับความรูความสามารถของนักเรียน ใชภาษาที่
กระชับรัดกุมและเปนปญหาที่อยูใกลตัวนักเรียนก็จะทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดดี
กวาการเรียนการสอนที่ไมเอื้ออํานวยตอการแกโจทยปญหา

ขั้นตอนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได
ข้ันตอนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความ

สามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน นักการศึกษาจึงไดเสนอแนะขั้นตอนที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังนี้

โพลยา (Polya  1957, อางถึงใน นิรันดร แสงกุหลาบ  2547: 45) ไดศึกษาและเสนอ
กระบวนการในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไว 4 ข้ันตอนคือ

1)  การทําความเขาใจกับคําถาม และการสรางแรงจูงใจใหตองการแกปญหาใน
ข้ันตอนนี้  นักเรียนจะตองทราบวา อะไรในโจทยที่ทราบแลว อะไรที่ยังไมทราบ โจทยกําหนดเงื่อน
ไขอะไรมาใหบาง รวมทั้งเกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ

2)  การเลือกวิธีการคิดแกโจทยปญหาจากประสบการณเดิม โดยวิธิการคิดนั้นจะ
ตองเปนวิธีการคิดแกโจทยปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกับโจทยปญหาที่ตองการแกนี้ เพื่อนําวิธี
การที่คลายคลึงกันมาแกโจทยปญหาที่ตองการ

3)  วางแผนจัดลําดับข้ันตอนในการแกโจทยปญหา
4)  ตรวจสอบคําตอบกับขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดในโจทย

จรูญ  จียโชค (2531:17 -19) เสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหา ไว  4  ข้ันตอน ซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกับข้ันตอนการแกปญหาของโพลา และยังไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนไนแง
ของการตั้งคําถามสําหรับครูอีกดวย ดังนี้

1.  ข้ันการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหาในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะตองอานโจทย
และตอบคําถามของครูใหไดวา

-  โจทยตองการทราบวาอะไร
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-  โจทยกําหนดอะไรใหบาง
-  ส่ิงที่ตองการหาคืออะไร
-  สวนใดในโจทยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
-  สวนใดในโจทยไมเกี่ยวของกับการหาคําตอบ

2.  ข้ันกาํหนดทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ในการแกโจทยปญหาในขัน้ตอนนี ้นกัเรยีนระบไุดวา
-  โจทยขอนี้ตองทํากี่ข้ันตอน
-  จะตองทําขั้นตอนในกอน / ข้ันตอนใดหลัง
-  วิธีทําโจทยขอนี้คลายกับที่เคยพบ / เคยทํามาแลวบางหรือไม
-  โจทยขอนี้หาคําตอบไดกี่วิธี
-  วิธีใดเปนวิธีที่งายและคิดหาคําตอบไดเร็วที่สุด
-  ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ

3.  ข้ันการคิดคํานวณ นักเรียนจะตองใชความสามารถในการคิดในข้ันตอนนี้ คือ
-  การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง
-  การใชภาษาที่กะทัดรัดประกอบการแกโจทยปญหา
-  ทักษะการคิดคํานวณ

4.  ข้ันการตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงในขั้นตอนนี้ คือ
-   ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ
-  การปรับปรุงคําตอบใหสมบูรณ

ครูลิดและรูดนิค (Krulik and Rudnick 1982 : 43 - 44) ไดเสนอแนะแผนผังลําดับข้ัน
ในการแกโจทยปญหา โดยสรุปมี  5  ข้ันตอน ดังนี้

1.  การอานทําความเขาใจโจทย
2.  การสํารวจเงื่อนไขและขอมูลในโจทยที่จําเปนตอการแกปญหา
3.  การเลือกวิธีการมาใชในการแกโจทยปญหา
4.  การดําเนินการแกโจทยปญหา
5.  การตรวจสอบและนําวิธีการแกโจทยปญหาเพื่อนําไปใชตอไป 

จากขั้นตอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนจึงพอสรุปไดวาการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ข้ันการวิเคราะหโจทยปญหา
2. ข้ันการหาวิธีการแกโจทยปญหา
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3. ข้ันการดําเนินการแกโจทยปญหา
4. ข้ันการพิจารณาความเปนไปไดของคําตอบ
5. ข้ันการตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ

เทคนิคและกลวิธีการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ควรนํามาใช
ในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหไดผลนั้น  นอกจากจะสอนตามขั้นตอน              

ดังกลาวแลวยังขึ้นอยูกับเทคนิควิธีการตางๆ ที่สอดแทรกเขาไปดวย
นอมศรี  เคท  (2536 , อางถึงใน วีระศักดิ์   เลิศโสภา   2544 : 31) ไดเสนอแนะ

เทคนิคเกี่ยวกับการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรวาในการสอนนั้นครูควรคํานึงถึงหลักสําคัญ  
8  ประการ  ไดแก

1.  การวิเคราะหปญหา ครูควรสอนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาไดวา
โจทยปญหาแตละขอนั้นกําหนดสิ่งใดบาง และตองการทราบอะไรบาง ส่ิงที่โจทยกําหนดใหนั้นมี
ความสัมพันธกันอยางไร

2.  การเขียนประโยคสัญลักษณ เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาได
แลวขั้นตอไปควรฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนประโยคสัญลักษณ

     ตัวอยางกิจกรรมที่อาจใชในการสอนเขียนประโยคสัญลักษณ เชน
     อานโจทยปญหาใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณของ

โจทยแตละขอ
     เขียนโจทยปญหาบนกระดานดํา หรือพิมพโจทยปญหาแจกใหนักเรียนแลวให      

นักเรียนเขียนแตละปญหาเปนประโยคสัญลักษณ
3.  การใชส่ือการสอนเปนสิ่งจําเปนที่ครูควรใชประกอบในการสอนแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร เพราะสื่อจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมในโจทยปญหามากขึ้น ส่ือ
การสอนอาจเปนของจริง  รูปภาพ หรือแผนภูมิก็ได ส่ือเหลานี้เปนเครื่องชวยในการจินตนาการและ
คิดหาคําตอบ

4.  ความสามารถในการอาน เนื่องจากโจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย  
ขอความและตัวเลข ดังนั้นนักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการอาน สามารถเขาใจความหมายของ
คําศัพทตางๆ  และสามารถตีความวาโจทยกําหนดสิ่งใดใหและตองการทราบอะไร ซึ่งตางจากการ
อานทั่วๆไป  ดังนั้นถาครูไดเตรียมพรอมเรื่องภาษา โดยเฉพาะเรื่องการอานใหนักเรียนกอนที่จะ
สอนเรื่องโจทยปญหา จะชวยใหนักเรียนเขาใจโจทยปญหาไดงายขึ้น
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5.  ทักษะการคํานวณ ในการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรนอกจากนักเรียนจะ
ตองมีความสามารถในการอานโจทยแลว นักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการคํานวณ คือ สามารถ 
บวก ลบ คูณ หาร ไดอยางถูกตองแมนยําและรวดเร็ว ครูควรหาวิธีที่นักเรียนใชแกปญหาและการ
คํานวณถูกหรือผิด    โดยการเปรียบเทียบคําตอบที่ไดจากการประมาณคําตอบซึ่งควรใกลเคียงกัน

6.  การประมาณคําตอบ ครูควรสอนใหนักเรียนรูจักประมาณคําตอบในเรื่อง
โจทยปญหาคณิตศาสตร เพราะการประมาณคําตอบชวยทําใหนักเรียนทราบวาวิธีที่นักเรียนใช   
แกโจทยปญหาและการคํานวณถูกหรือผิด โดยเปรียบเทียบคําตอบที่ไดจากการประมาณคําตอบที่
เปนจริง ซึ่งควรใกลเคียงกัน

7.  การใชวิธีการแกปญหาหลายวิธี ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดคิดหาวิธี         
แกปญหาหลายๆวิธี เพราะจะชวยใหนักเรียนมีความคิดที่กวาง ไมจํากัดวาจะตองใชวิธีเดียวตามที่
ครูสอน และการสอนใหนักเรียนไดรูจักวิธีการแกปญหามีประโยชนในการหาคําตอบเพราะโจทย
ปญหาเดียวกันจะตองไดคําตอบเดียวกัน

8.  การเลือกโจทยปญหา ในการเลือกโจทยปญหาไปสอนนักเรียน ครูควร
พิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้

8.1  โจทยปญหามีความสําคัญทางคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนจะไดพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร

8.2  สถานการณในโจทยปญหาควรเปนเรื่อง ที่สามารถใชส่ือเปนของจริง
หรือของจําลองประกอบการสอนได

8.3  เนื้อเร่ืองในโจทยปญหาควรเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ และเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน

8.4  ภาษาที่ใชควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และไมควรใชถอยคํา
ฟุมเฟอย

  จากที่กลาวขางตน จะเห็นวาการเรียนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น มี
ข้ันตอนที่คลายๆกัน แตเทคนิควิธีที่ใชอาจแตกตางกัน ซึ่งเทคนิควิธีการที่นักการศึกษาหลายทาน
เสนอแนะไวนั้น ถาครูผูสอนนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมก็จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการแกโจทยปญหา
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การสอนคณิตศาสตร

ความหมายของคณิตศาสตร
คณติศาสตรมผูีใหความหมายไวในลกัษณะทีใ่กลเคยีงกนั  คอื  วกิพิเีดยี สารานกุรมเสรี

( A  WIKIPEDIA  PROJECT 2548 :1) ใหความหมายของคณิตศาสตรวา  เปนศาสตรที่มุงคนควา
เกี่ยวกับโครงสรางนามธรรมที่ถูกกําหนดขึ้นผานทางกลุมของสัจพจนซึ่งมีการใหเหตุผลที่แนนอน
โดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณ และสัญกรณคณิตศาสตร เรามักนิยามโดยทั่วไปวาคณิตศาสตร
เปนสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสราง, การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ กลาวคราวๆ ได
วาคณิตศาสตรนั้นสนใจ "รูปรางและจํานวน" เนื่องจากคณิตศาสตรมิไดสรางความรูผานกระบวน
การทดลอง บางคนจึงไมจัดวาคณิตศาสตรเปนสาขาของวิทยาศาสตร

"คณิตศาสตร" (คําอาน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคําวา คณิต (การนับ หรือ คํานวณ)
และ ศาสตร (ความรู หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปวา การศึกษาเกี่ยวกับการ
คาํนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณ. คํานี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา mathematics มาจาก
คําภาษากรีก µάθηµα (máthema) แปลวา "วิทยาศาสตร, ความรู, และการเรียน" และคําวา
µαθηµατικός (mathematikós) แปลวา " รักที่จะเรียนรู " ในอเมริกาเหนือนิยมยอ
mathematics วา math สวนประเทศอื่นๆ ที่ใชภาษาอังกฤษนิยมยอวา maths

เวบสเตอร(Webster,1955:1110 อางถึงใน นิตยา พัวรัตน 2541: 8) ใหความหมาย
คณิตศาสตรไววา คณิตศาสตรหมายถึง กลุมวิชาตางๆ ไดแก เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต
แคลคูลัส ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวพันกับปริมาณ (Quantities) ขนาด (Magnitude) รูปราง(Forms) ความ
สัมพันธ(Relation) คุณสมบัติ (Attributes) และอื่นๆ โดยการใชจาํนวนเลข และสัญลักษณเปน
เครื่องชวย

จากความหมายของคณิตศาสตร พอสรุปไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับพื้นฐาน
ทาง จํานวน  ตัวเลข การคํานวณ การวัด ปริมาณ ขนาด รูปราง ความสัมพันธตางๆ และมีหลักการ
ที่แนนอน ในการแกปญหาคณิตศาสตร โดยการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือและ
เปนภาษาสากลคํานวณ
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ความสําคัญของคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมี

ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณวางแผนตัดสินใจและแกปญหา
ไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความหมายของการสอน
การสอนเปนกระบวนการที่ครูจัดขึ้นเพื่อใหความรูแกนักเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่

สําคัญมากในการเรียนการสอน การสอนที่ดี และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่จะทําใหการเรียนการ
สอนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว

กดู  (Good, อางถงึใน สุมานนิ รุงเรอืงธรรม 2526:1)ไดใหความหมายของการสอนไว        2
นัย คือ

1. การสอน คอืการกระทําอันเปนการอบรมแกนักเรียนตามสถานศึกษาทั่วไป
2. การสอน คือ การจัดสถานการณ หรือจัดกิจกรรมอันเปนการวางแผนการสอน

ที่จะทําใหการเรียนรูของผูเรียนดําเนินไปดวยความสะดวก รวมทั้งการเรียนทีจัดเปนแบบฉบับ
ตางๆ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางไมมีพิธีรีตองอื่นๆ ดวย   

บนัลือ  พฤกษะวัน (2519: 100 อางถึงใน ไพรินทร ฉัตรบรรยงค 2543: 20) กลาววา
การสอนคือการจัดประสบการณตางๆ ของครใูหแกผูเรียนเพือ่ใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูแลวนาํผลการ
เรียนรูนัน้ไปพฒันาตนเองใหเจรญิงอกงาม

ธีระ รุญเจริญ  (2529: 145 อางถึงใน ไพรินทร ฉัตรบรรยงค 2543: 20) กลาววา การ
สอน คือ พฤติกรรมที่ครูและนักเรียนแสดงออกรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู                                 

สรุปไดวา การสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมและสถานการณในรูปแบบตางๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

ความมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร
ในการสอนคณิตศาสตร ครูตองศึกษาความมุงหมายของการสอนใหเขาใจ เพื่อทํา

การสอนนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไดมีนักการศึกษาตั้งความมุงหมายของการสอน
คณิตศาสตรไวหลายทักษะ ดังนี้

โสภณ  บํารุงสงฆ และสมหวัง  ไตรตนวงศ (2520 : 19) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการ
สอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ดังนี้
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1. ใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. ใหนักเรียนนําไปใชในทางวิทยาศาสตร
3. ใหนักเรียนไดมีทักษะในการคิดคํานวณ
4. ใหนักเรียนเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร
5. ใหนักเรียนไดใชความคิดริเร่ิม มีเหตุผลและรูโครงสรางทางคณิตศาสตร
6. ใหนักเรียนไดแกปญหาตางๆที่เปนปญหาจริงจากชีวิตประจําวัน
7. ใหนักเรียนสามารถแปลโจทยปญหาเปนประโยชนคณิตศาสตรได
8. ใหนักเรียนเลือกใชวิธีที่ดีที่สุด และสามารถนําไปใชไดถูกตอง

จากความมุงหมายในการสอนคณิตศาสตร ในทัศนะของนักการศึกษาที่กลาวมาแลว
สรุปไดวา ความมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร มีทักษะในการคิดคํานวณ สามารถแกปญหา
ได และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร

การเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

นั้นเกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหจนกระทั่งเกิดการคนพบ
ส่ิงที่เปนองคประกอบในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ซึ่งประกอบดวยสิ่งสําคัญดังนี้

หลักการสอนคณิตศาสตร
ในการสอนสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้นครูควรมีความรูความเขาใจ

ในหลักการสอน
ยุพิน   พิพิธกุล  (2530: 49 – 50)  ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้

1. ควรสอนจากเรือ่งงายไปสูเร่ืองยาก   เชน   การยกตวัอยางอาจเปนตวัเลขงาย ๆ
กอนแลวจึงไปสูสัญลักษณ

2. เปลีย่นจากรปูธรรมไปสูนามธรรมในเรือ่งทีส่ามารถใชส่ือการเรยีนการสอนทีเ่ปน
รูปธรรมประกอบได

3. สอนใหสัมพันธกับความคิดรวบรวมเรื่องที่เปนหมวดหมูเขาดวยกันจะชวยให
นักเรียนเขาใจไดแมนยํามากขึ้น

4. เปลีย่นวธิสีอนไมใหซ้าํซากนาเบือ่หนาย ครูควรสอนใหสนกุและนาสนใจ อาจมี
บทกลอน เกม เพลง การเลานิทาน ทําภาพประกอบ การตูน ปริศนา เปนตน ตองรูจักสอดแทรกให
บทเรียนนาสนใจ
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5. ใชความสนใจของนกัเรยีนเปนจดุเริม่ตน เปนแรงดลใจทีจ่ะเรยีน ดวยเหตนุีใ้นการ
สอนจึงมีการนําเขาสูบทเรียนเพื่อเราความสนใจ

6. สอนใหผานประสาทสัมผัสครูอยาพูดเฉย ๆโดยไมเห็นตัวอักษรไมเขียนบน
กระดานดํา   เพราะการพูดลอย ๆ ไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร

7. ควรคํานึงถึงประสบการณเดิม และทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยูกิจกรรมใหมควร
จะตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม

8. ควรสอนเรื่องที่มีความสัมพันธกันไปพรอม ๆ กัน
9. สอนใหนักเรียนเห็นโครงสราง ไมควรเนนเนื้อหา
10. ไมควรสอนใหโจทยทีย่ากเกนิหลกัสตูรเพราะจะทาํใหนกัเรยีนทีเ่รียนออนทอถอย

 แตนักเรียนที่เรียนเกงอาจจะชอบ ควรสงเสริมเปนราย ๆ ไปการสอนควรคํานึงถึงหลักสูตรและ
เลือกเนื้อหาใหเหมาะสม

11. สอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได
12. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด ใหนักเรียนไดคิดสรุปเอง
13. ครูควรจะมรอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้นวิชา

คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนหนัก  ครูไมควรเครงเครียด
14. ครูควรมีความกระตือรือรน และต่ืนตัวอยูเสมอ
15. ครูควรหมัน่แสวงหาความรูเพิม่เตมิ  เพือ่ทีจ่ะนาํสิง่แปลกใหมมาถายทอดใหแก

นักเรียนและครูควรเปนผูที่มีศรัทธาในอาชีพ  จึงจะทําใหสอนไดดี
บุญทัน  อยูชมบุญ (อางถึงใน ไพรินทร  ฉัตรบรรยงค  2543:21-22) ไดกลาวถึงหลัก

การสอนคณิตศาสตร ไวหลายประการ ดังนี้
1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของนักเรียน คือ ความพรอมในดานรางกาย อารมณ

สังคม และความพรอมในแงความรูพื้นฐานที่จะมาตอเนื่องกับความรูใหม โดยครูตองมีทบทวน
ความรูเดิมกอน เพื่อใหประสบการณเดิมกับประสบการณใหมตอเนื่องกัน จะชวยใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจ และมองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไดดี

2. การจัดกิจกรรมการสอนตองใหเหมาะสมกับวัย  ความตองการ ความสนใจและ
ความสามารถของ นักเรียน เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง

3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ครู
จําเปนตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่นๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา
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4.  การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหแกนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
กอนเพือ่เปนพืน้ฐานในการเรยีนรู   จะชวยใหนกัเรียนมคีวามพรอมตามวยั และความสามารถของ   แต
ละคน

5. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทีมีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับข้ันตอนการสอน เพื่อ
สรางความคิด ความเขาใจ ในระยะเริ่มแรกจะตองเปนประสบการณที่งายๆ ไมซับซอน ส่ิงที่    
เกี่ยวของและทําใหเกิดความสับสนจะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน การสอนจะ
เปนไปตามลําดับข้ันตอนที่วางไว

6.  การสอนแตละครัง้จะตองมจีดุประสงคทีแ่นนอนวา  จดักจิกรรมเพือ่สนองจดุประสงค
อะไร

7.  เวลาที่ใชในการสอน ควรจะใชระยะเวลาพอสมควรไมนานจนเกิดไป
8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการยึดหยุนได ใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือก

ทํากิจกรรมไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตน และใหอิสระในการทํางานแกนักเรียน ส่ิง
สําคัญประการหนึ่ง คือ การปลูกฝงเจตคติที่ดีแกนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร ถาเกิดมีข้ึนจะ
ชวยใหนักเรียนพอใจในการเรียนวิชานี้ เห็นคุณคาและประโยชนยอมจะสนใจมากขึ้น

9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกับครู หรือ มีสวนรวมใน
การคนควา สรุปกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเองรวมกับคนอ่ืนๆ

10.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกับการเรียนรูดวย
จึงจะสรางบรรยากาศที่นาติดตามตอไปแกนักเรียน

11. นักเรียนระดับประถมศึกษาอยูในระหวาง อายุ 6 – 12 ป จะเรียนไดดี เมื่อเร่ิม
เรียนโดยครูใชของจริงอุปกรณ ซึ่งเปนรูปธรรมนําไปสูนามธรรมตามลําดับ จะชวยใหนักเรียนเรียนรู
ดวยความเขาใจ มิใชจํา ดังเชน การสอนในอดีตที่ผานมา ทําใหเห็นวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่
งายตอการเรียนรู

12.การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต  การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม เปนเครื่องมือ ในการ
วัดผล จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของตน

13.ไมควรจํากัดวิธีคํานวณคําตอบของนักเรียนแตควรแนะวิธีที่คิดรวดเร็วและแมนยํา     
ภายหลัง

14.  ฝกใหนักเรียน รูจักตรวจเช็คคําตอบดวยตนเอง
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จากหลกัการสอนคณติศาสตรดงักลาวขางตนครคูณติศาสตรควรนาํมาเปนแนวทางใน
การสอนและประยุกตใชใหเหมาะสม  อันจะสงผลใหการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร
ทฤษฎทีีน่าํมาใชในการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร  เพือ่ใหบรรลุตามจดุประสงค

จําแนกได 2 ประเภท  คือ
1.  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร ที่สําคัญมีดังนี้  ( กรมวิชาการ 2538: 16 – 17 )

1.1  ทฤษฎแีหงการฝกฝน ( Drill Theory ) เปนทฤษฎกีารสอนคณติศาสตรทีเ่นนใน
เร่ืองการฝกฝน  ใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกวาผูเรียนจะเคยชินกับวีการนั้น ๆ การสอนจึงเริ่มจาก
ครูเปนผูใหตัวอยาง  บอกสูตรหรือกฎเกณฑ  แลวใหผูเรียนฝกฝนจนผูเรียนเกิดความชํานาญ

1.2  ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incident  Learning  Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา      
ผูเรียนจะเรียนรูไดดี เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นการจัด                
กิจกรรมการเรียนควรจัดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในชุมชน   ซึ่งผูเรียนไดประสบดวย
ตนเอง

1.3  ทฤษฎีแหงความหมาย ( Meaning   Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการคิดคํานวณ
กับการเปนอยูในสังคมของผูเรียนเปนหัวใจในการเรรียนการสอนคณิตศาสตร   และมีความเชื่อวา
ผูเรียนจะเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี     เมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอผูเรียนและเปนเรื่องที่ผูเรียน
ไดพบเห็นและปฏิบัติอยูเปนประจํา

2.  ทฤษฎีการเรียนรู  นักทฤษฎีหลายคนไดใหปนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมากดังนี้

2.1   ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท   (Jean  Piaget 1966 : 576:   584  อางถึงใน
ประยูร  อาษานาม  2537:13  - 14)   เพียเจท (Piaget)   เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส  ซึ่งสนใจและได
วิเคราะห กระบวนการพัมนาความคิดและการเรียนรูของเด็กอยางละเอียดและเสนอเปนทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual  Development)  ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

2.1.1  เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม
2.1.2  การเรยีนรูเปนเรือ่งของแตละบคุคลโดยตวัผูเรียนเองเทานัน้ทีท่ราบวา

ตัวเองกําลังเรียนรู
2.1.3  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะ ดังนี้

2.1.3.1  ระดบัพฒันาความรูสึกทางการเคลือ่นไหว (Sensory  moter
Stage) อาย ุ0 - 2  ประยะนี้เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการสัมผัสและการเคลื่อนไหว
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2.1.3.2  ระดับพัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอด   (Pre  -  
operational Stage) อายุ  2 – 6 ป เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจภาษา  อา กัปกิริยาของคนใกลชิด  
เปนชวงเวลาที่เด็กเสริมสรางบุคลิกภาพของตนเอง  รูจักใชเหตุผลแตไมสามารถอธิบายอยาง     
ชัดเจนได

2.1.3.3   ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด(Con - operational
Stage)    อายุ  6  -  12  ป  ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจการจัดหมู  การจําแนก  การเรียงลําดับ  การให
เหตุผลของเด็กวัยนั้นจะอาศัยสิ่งที่ตนมองเห็น  ยังไมสามารถใหเหตุผลที่เกี่ยวกับนามธรรมได

2.1.3.4  ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล    (Formal 
Operational  Stage)อายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป  ระยะนี้เปนระยะที่เด็กรูจักอธิบายเหตุผลเรร่ิมคิดใน
รูปของการตั้งสมมติบานและทดสอบสมมติฐาน  สามารถคิดในส่ิงที่เกินเลยจากการรับรูได

จากแนวคิดดังกลาวเปนประโยชนตอพัฒนาดานหลักสูตร   ดานการเรียนรู
และรวมถึงการนําไปใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการเรียนรูจะประสบผลดีที่สุดตอเมื่อครู
และนักเรียนมีความสัมพันธดานการเรียนการสอนอยางใกลชิด   แนวคิดของ เพียเจท  (  Piaget  )   
เปนประโยชนตอการออกแบบวิธีสอน   การคนควาวิธีสอนและเนื้อหาใหมโดยการใหนักเรียน     
คนควาใชอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่จับตองไดซึ่งจะชวยใหมีการแสดงออกทางสติปญญา
ดวย  การใชเหตุผล สามารถคิดในลักษณะที่เปนนามธรรมตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเชาวน
ปญญา   มีความสามารถในการคิดสรางสรรค มีแนวความคิดตอการรพัฒนาทางดานภาษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนถือวาเปนเครื่องชี้รวมของความสามารถทางสติปญญาและความสัมพันธ
ของพัฒนาการตางตาง ๆ นั่นเอง (ฉวีวรรณ  กีรติกร  2537:  49 – 50 )

2.2   ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร    บรูเนอร(Bruner)ไดใหหลักการเรียนรูที่
สําคัญไดแก  การเนนโครงสราง(Structure)  ของเนื้อหาวิชาและเนนกระบวนการ(Process)   ของ
การแกปญหามากกวาการเนนผลของพฤติกรรม  และการเขาใจ.โครงสรางของความรูจะชวยใหนัก
เรียนมี   ความรูแจง สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่น ๆ ได ทําใหมีความทรงจําไดเปนระยะ
เวลานาน จึงไดเสนอแนะวิธีการสอนมโนคติทางคณิตศาสตร 3 ข้ันดังนี้ (กรมวิชาการ  2538 : 18 )

2.2.1  การใชของจริงอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร
2.2.2  การใชรูปภาพอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร
2.2.3  การใชสัญลกัษณอธบิายหรอืแสดงมโนคตทิางคณติศาสตร เปนขัน้ของ

การใช(Symbolic resentation)จินตนาการลวน  ๆ  คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมายตาง ๆมา
อธิบายหาเหตผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
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ฉวีวรรณ    กีรติกร (2547:  54-55)    กลาววา    การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของบรูเนอร (Bruner )   จําเปนจะตองคํานึงถึงโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ  คุณสมบัติที่
สําคัญบางประการของคณิตศาสตร เชนสมบัติการเปลี่ยนกลุม และคุณสมบัติการจัดแจง หากครู
ผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะกับพัฒนาการของ    ผูเรียนและจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับความรู
ความสามารถของผูเรียน   โดยคํานึงถึงความพรอมในการเรียน  การเรียนการสอนนั้นจึงถือไดวา
เปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและสามารถคิดแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง

นอกจากนี้   บรูเนอร  (Bruner )     ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร
ไวดังนี้

1.   ทฤษฎีการสราง  บรูเนอรไดกลาวไววา    การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยให
เด็กสราง กฎเกณฑตาง ๆ  ข้ึนไดเอง   และสามารถนําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง   
และเหมาะสม

2.   ทฤษฎีการใหคําอธิบาย  เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตาง ๆ ให
เปนสัญลักษณ  ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายแนวคิด        
ตาง ๆไดอยางถูกตอง

      3.   ทฤษฎีการไดเปรียบและความแตกตาง  ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็น
ความแตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร   ก็จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดีในการ
สอนคณิตศาสตรจึงควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรมละควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปใน    
แนวเดียวกัน จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็ว ยิ่งขึ้น

4.   ทฤษฎีความตอเนื่อง  แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตรเพื่อให
มีความตอเนื่องสัมพันธกัน   มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม  มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปการปฏิบัติการ  การจัดแบงกลุมนักเรียนรวมถึงการใหความสําคัญตอการเรียนรูจาก
ประสบการณ  และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน   อันจะเปนการเสริมพลังการเรียนรูและ
สรางเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเปน  อยางดี

จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นนอกจาก

ครูผูสอนจะตองมีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแลวการมีความรู
ในเรื่องจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตรนับเปนความจําเปนอีกประการหนึ่งที่ครูตองใหความ
สําคัญโดยจิตวิทยาที่จําเปนตองนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น คือ
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สุรชัย  ขวัญเมือง (2522: 32 - 33) ไดกลาวถึงจิตวิทยาที่นํามาใชในการสอน
คณิตศาสตรไวดังนี้

1.ใหนักเรียนมีความพรอมกอนที่จะสอน ครูควรจะสํารวจดูวานักเรียนพรอมที่จะเรียน
หรือยัง ความพรอมในที่นี้ หมายถึง วัย ความสามารถ และประสบการณเดิมของเด็ก เราจะทราบ
ไดโดยการสังเกต การซักถาม การทดสอบดูวาเด็กมีพื้นฐานเลขมาแคไหน นับไดถูกตองหรือไม
เพราะเด็กสวนมากกอนที่จะขั้นชั้น ป. 1 มักจะเรียนมาบางในชั้นอนุบาล ทั้งนี้ความพรอมของ
นักเรียนอาจะไมเทากัน

2 สอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณหรือไดพบเห็นอยูเสมอการใหเด็กเรียนจาก
ประสบการณ ไดเรียนจากสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดคิด ไดใช ไดทําดวยตนเอง ทําใหเด็กเขาใจ และ
เรียนได รวดเร็วขึ้น เปนตน เชน ใหเด็กหัดนับผลไม สมุด ดินสอ โตะ มานั่ง กระทําโดยการจับคู
แบงเปนพวก แบงเปนหมูเลนเกมงายๆ ทางคณิตศาสตร เด็กจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
โดยไมได คิดวานั้นคือการเรียนรู

3.สอนใหเด็กเขาใจและมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนยอย และสวน
ยอยกับสวนใหญ เชน 4 + 5 = 5 + 4 หรือ 18 = 10 + 8 เด็กจะมีความเขาใจไดดี เพราะไดลอง
โดยใชเสนจํานวน หรือ ของจริง ซึ่งไดผลดีกวาการใหจํากฎหรือแยกกฎมาทองเปนขอๆ

4.สอนจากงายไปหายาก วิธีนี้ควรใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กทั้ง
นี้ครูจะตองพิจารณาวาเด็กของตนมีความสามารถเพียงใด ควรจะสอนในระดับไหน เด็กในชั้น
ประถมควรใหทํากิจกรรมมากๆ ไมใชครูอธิบายใหฟงแลวใหทําตาม ควรจะดูความสนใจของเด็ก
ประกอบดวย

5. ใหนักเรียนเขาใจในหลักการและรูวิธีที่จะใชหลักการ ใหเด็กไดเผชิญกับปญหาที่
เราใจทําใหเด็กสนใจ อยากคิดอยากทํา อยากแกปญหาอยูเสมอ เชน การขายของ ซื้อของ ถามี
การซื้อและขายจํานวนมากๆ เด็กก็จะมีโอกาสไดคิดวิธีที่จะบวกหลายๆ คร้ัง ซึ่งเปนแนวการคูณ
จากนี้ครูก็จะแนะใหเห็นวิธีคูณ เด็กก็จะเขาใจไดชัดเจนและมองเห็นประโยชนวาจะนําไปใชได
อยางไร

6.  ใหเด็กไดฝกหัดทําซ้ํา   จนกวาจะคลองและมีการทบทวนอยูเสมอ   การเรียนรูและ
เขาใจในหลักการอยางเดียวไมพอ การเรียนคณิตศาสตรจะตองใชการฝกฝนมากๆ เพื่อใหเขาใจใน
วิธีการตางๆ  การใหแบบฝกหัดควรใหเด็กทราบวาทําไปเพื่ออะไรมีคุณคาอยางไร ใหเด็กมีความ
เชื่อมั่นในตนเองและเคยชินกับส่ิงที่ทํา เมื่อครูพบขอบกพรองของนักเรียนควรรีบแกไขทันที
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7.  ตองใหเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปน
นามธรรมยากแกการเขาใจ จึงควรใหเด็กไดเร่ิมเรียนรูจากรูปธรรมใหเขาใจกอน  ดังนั้นในชวงแรก
ครูควรใชชองจริง  รูปภาพและสิ่งอื่นๆ     ที่สามารถใชแทนจํานวนได แลวจึงคอยนําไปสู
สัญลักษณภายหลัง

8.  ควรใหกาํลงัใจแกเดก็เพือ่ใหเกดิความมานะพยายามอนัเปนพืน้ฐานของความสําเร็จ
9.  ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เด็กที่มีความถนัด หรือมีความสนใจควร

ไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษ แตเด็กที่ไมสนใจครูควรหาสาเหตุ  หรือหาทางที่จะชวยเชนเดียวกัน
สุรพล  พยอมแยม (2544: 7 – 8 ) ไดกลาวถึง วิธีการเรียนที่สงผลตอการเรียนรูไวดังนี้
1.การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมาก  การถายทอดโดยแบงงาน

ที่จะเรียนรู เปนสวนๆจะทําใหการเรียนรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการถายทอด         
รายละเอียดทั้งหมดทันที

2.การฝกฝนทบทวน การเรียนรูทุกชนิดจะตองมีการทบทวน และฝกฝนเปนระยะ
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังทําใหการเรียนรูอยูคงทนดวย

3.การไดรับรูผลการเรียน จะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีข้ึน การรูผลของขอผิดพลาดจะ
ชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตอง และถารับรูผลสําเร็จ ก็สามารถนําความสําเร็จ หรือส่ิง
ที่ดีจากการเรียนรูคร้ังกอนไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไป  และชวยลดความทอแทเบื่อหนายที่เกิด
จากการเรียนที่ไมมีโอกาสไดรับรูผลการเรียนดวย

4.การไดเสริมแรง เชน รางวัล คําชมเชย จะมีผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการเรยีนรูทีไ่มไดรับการเสรมิแรงผูถายทอดจาํเปนตองหาสิง่เสริมแรงแกผูเรียนใหมากทีสุ่ด

นอกจากนี้แลว ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมการศึกษาแหงชาติ (2541: 29) ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนไดดังนี้

1. บทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสนใจในการยอมรับของ
เด็กแตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว

2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อและตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน การนําเสนอ
เปนไปตามธรรมชาติ ไมยัดเยียดหรือกดดันเนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลาและไม
นอยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ
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3.ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆของเด็ก 
รวมทั้งความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตางๆคิดเปนปญหา
อยางมีระบบ

4.  แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส
ความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานที่หรือเวลาและทุกคนมีสิทธิ์
เรียนรูอยางเทาเทียมกัน

5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุกชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ เปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ ภาษาที่ใชจูงใจเด็ก นุมนวล ใหกําลังใจและ
เปนไปในเชิงสรางสรรค

6. ส่ือที่ใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรูตรงตามเปาหมาย  ซึ่งกําหนดไว
อยางชัดเจน คือมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนชัดเจน (Learn  to  Know)  เรียนจนทําได
(Learn  to  Do) และเรียนเพื่อจะเปน (Learn  to  Be)

7.  การประเมินผล  มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวิชาการ และเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเองดวย

จากสิ่งที่ไดกลาวมาแลวขางตน  เกี่ยวกับจิตวิทยาการสอนคณิตศาสตรนั้น  ครูผูสอน
จําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางของการเรียนรูระหวางผูเรียนเปน
สําคัญนอกจากนั้นแลว ในขณะทําการสอนครูผูสอนจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
โดยอาศัยสิ่งที่ผูเรียนมีประสบการณอยูแลวในชีวิตประจําวัน มาประยุกตใชใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหาวิชาและชีวิตประจําวัน โดยเนนใหผูเรียนเห็นประโยชนของการเรียน โดยครูจําเปน
ตองมีการวางแผนการนําเสนอเนื้อหาอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการเสริมแรงแกผูเรียนอยางตอเนื่อง
และควรมีการวัดและประเมินผลโดยมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในภาพรวม พรอมทั้งแจงผลการ
เรียนรูแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ

วิธีสอนคณิตศาสตร
คลาคและสตาร(Clark and Starr, อางถึงใน กาญจนา  เกียรติประวัติ  2524: 72)

ไดอธิบายไววา วิธีสอนหมายถึงการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการใชเทคนิคการสอน
เนื้อหาวิชาและสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการสอนและ สุพิน  บุญชูวงศ
(2534:45 อางถึงใน นิรันดร  แสงกุหลาบ 2547:39) ไดกลาววาวิธีสอนหมายถึงกระบวนการตาง ๆ
ที่ครูนํามาใชสอนนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในดานความรู ความเขาใจ
ดานเจตคติ และดานทักษะ
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วิธีสอนคณิตศาสตรมีปรากฏอยูดวยกันหลากหลายวิธี ครูจึงมีหนาที่ในการที่จะเลือก
วิธีสอนที่มีความเหมาะสมกับตนเองและผูเรียนใหมากที่สุด ทั้งเนื้อหา และเวลาที่ใชในการสอนใน
แตละเรื่องก็มีความสําคัญในการชวยการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการสอนแบบใด ในการที่จะนํามา
ใชสอนในวิชาคณิตศาสตรใหตรงตามธรรมชาติของผูเรียนใหไดมากที่สุด และเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี   และจดจําไดอยางยาวนานในการใชในชีวิตจริง

วิธีสอนเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่มีลําดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนแบบ
แผนวิธีสอนหนึ่งๆอาจจะนําไปใชไดหลายเนื้อหา หลายกลุมประสบการณ ที่ผูใชจะเลือกนําไปใช
ไดตามที่เห็นวาเหมาะสม เพราะยังไมมีขอมูลใดๆที่จะยืนยันไดวาวิธีสอนใดดีที่สุด มีความเหมาะ
สมที่สุดในการจัดการเรียนการสอน  ความเหมาะสมขึ้นอยูกับสภาพของที่เรียน  นักเรียน สภาพ
แวดลอม และเนื้อหาของสิ่งที่ตองการจะเรียน ดังนี้ถาไดมีการศึกษารวบรวมวิธีสอนในหลายวิธี
ยอมจะชวยใหการนําไปใชไดดีข้ึน

วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง
วิธีสอนโดยการคนพบดวยตนเอง  เปนวิธีที่สงเสริมใหนักเรียนคนหาคําตอบในสิ่งที่

อยากรูโดยหาวิธีการคิดคนอยางอิสระดวยการลองผิดลองถูก จะชวยใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคและสนุกสนานกับการเรียน

ข้ันที่ 1 การกําหนดสมมุติฐาน  ถานักเรียนตองการรูเร่ืองใดหรือรูอะไร ใหกําหนด
คําตอบที่คาดคิดไวกอน เชน เวลาเที่ยงวัน ตนขนุนหนาโรงเรียนจะมีรมเงากวางกวาตนมะมวง

ข้ันที่ 2 ลงมือปฏิบัติ นักเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง เพื่อพิสูจนวารมเงาของตนใด
กวางกวากัน โดยใชวิธีการของนักเรียนซึ่งแตละคนอาจจะมีวิธีการหาคําตอบที่แตกตางกัน

ข้ันที่ 3 สรุปขอคนพบ นักเรียนสรุปขอคนพบที่ได และเปรียบเทียบกับสมมติฐานคํา
ตอบที่กําหนดไวในขั้นที่ 1

วิธีสอนการแกปญหาคณิตศาสตรของโพลยา
วธิกีารแกโจทยปญหาทีน่ยิมกนั คอื “4 ข้ันตอนของโพลยา”( Polya ‘s Four-Stage

Method ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้ันตอนที่  1  ทําความเขาใจโจทย
ข้ันตอนนี้  ครูผูสอนมีบทบาทสําคัญอยางมาก เพราะครูทําหนาที่ตั้งคําถามนํา เพื่อให

นักเรียนไดเขาใจในโจทยขอนั้นๆ ตัวอยางคําถามที่ใหเชน
-  โจทยบอกอะไรมาใหเรารูบาง
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-  โจทยตองการอยากจะรูอะไร
-  โจทยตองการใหเราทําอะไร
-  นักเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับโจทยเปนคําพูดของตัวเองไดไหม
-  โจทยขอนี้นักเรียนจะวาดรูปเพื่อใหเขาใจงายๆไดไหม

ข้ันตอนที่ 2  เปนการวางแผนที่จะแกโจทยปญหา
ข้ันตอนนี ้  ครผููสอนจะแสดงบทบาทไปพรอมๆกบันกัเรยีน รวมกนัวางแผนเพือ่แกโจทย

ปญหา
ตัวอยางคําถามนําเพื่อวางแผนแกโจทยปญหา เชน

-  นักเรียนเคยแกโจทยปญหาที่คลายๆกับโจทยปญหาขอนี้ไหม
-  นักเรียนคิดวาโจทยขอนี้ควรจะทําอยางไร

ข้ันตอนที่ 3  คํานวณ
ข้ันตอนนี้  นักเรียนลงมือคิดคํานวณตามที่คิดไวในขั้นตอนที่ 2
ข้ันตอนที่ 4  ตรวจสอบ
เปนขั้นตอนตรวจสอบความถูกตองจากการคิดคํานวณการลงความเห็นหรือ สรุปเปน

หลักการของการคํานวณ

วิธีสอนโดยการวิเคราะห
เปนวิธีสอนที่พยายามใหผูเรียนเกิดความคิดตามลําดับข้ันตอนกอนหลัง ไดอยาง

ตอเนื่องกันไปทีละนอยจนสมบูรณในที่สุด วิธีนี้มีลักษณะสําคัญดังนี้
-  เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะใหผูเรียนเขาใจเหตุผลที่วาทําไมจึงเปนเชนนั้น
-  ตองการความพรอมดานการใชเหตุผลมาก จึงจะสําเร็จ
-  เรียกรองความสนใจไดไมมาก
-  ผูเรียนบางคนอาจหลงทางไมสามารถมองเห็นความสัมพันธของแตละขั้นขณะ

ที่เรียนไปตามลําดับ  จึงอาจจะไมไดความคิดรวบยอดในขั้นสุดทาย
-  เปนวิธีที่เปนนามธรรมมากที่สุด
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วิธีสอนแบบแกปญหา
เปนวิธีการที่ครูกระตุนใหผูเรียนแกปญหาอยางมีเหตุผล   โดยอาศัยความคิดรวบยอด

กฎเกณฑ   ขอสรุป  ประสบการณ  การพิจารณาและการสังเกต  ตลอดจนความรูความเขาใจใน
เร่ืองนั้น  ในการพิจารณาปญหาจะตองมีข้ันตอน ครูจะตองพยายามชวยนักเรียนใหเขาใจปญหา
นั้นอยางแจมชัดเสียกอนวา โจทยบอกอะไร  โจทยตองการอะไร  แลวพิจารณาปญหานั้นออกมา
เปนขอยอยๆดวยการวิเคราะหจากขอมูลตางๆ  ที่โจทยบอกจะเปนแนวทางในการตอบปญหา หรือ
คาํถามที่โจทยตองการ  และสรุปปญหานั้นไดถูกตองตามขอมูลที่กําหนดหรือไมอาจจะตรวจยอน
จากผลไปสูเหตุหรือจากเหตุไปสูผล ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของปญหา

การสอนคณติศาสตรโดยใชกระบวนการสรางความคดิรวบยอด มข้ัีนตอนในการสอนดงันี้
1.  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

-  ทบทวนความรูเดิม
-  เตรียมความคิดรวบยอดขั้นตน

2.  ข้ันสอน  เสนอเนื้อหาโดยใชส่ืออุปกรณที่เปนรูปธรรม
-  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
-  ข้ันเสนอตัวอยางที่ใชความคิดรวบยอดและไมใชความคิดรวบยอด
-  ข้ันสรุปความคิดรวบยอด
-  ข้ันทดสอบความคิดรวบยอด
-  นําตัวอยางที่สอดคลองกับความคิดรวบยอดที่สอนมาใหนักเรียนรวมกนัอธบิาย

ความคดิรวบยอดแลวสรปุ มกีารใชการเสรมิแรงกรณตีอบถกู และใหมกีารซกัถามเพิม่เติม
3.  ข้ันสรุปไปสูวิธีลัด  เพื่อสะดวกในการนําไปใช
4.  ข้ันฝกทักษะ
5.  ข้ันนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
6.  ข้ันประเมินผล
นอกจากวิธีสอนจากนักการศึกษาตางๆ แลวยังมีวิธีสอนคณิตศาสตรจากครู

คณิตศาสตรตนแบบและดเีดนทีท่าํการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรดาํเนนิการจดัการเรยีน
การสอนดงันี้
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จินดา  อยูเปนสุข  อาจารย 3 ระดับ 8 ครูตนแบบ วิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541  สอน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ 2542ก: 1 - 4) ไดเสนอขั้นตอนการสอนวิชาคณิตศาสตรตามแบบวิธีสอนโดยเพื่อน
นักเรียนไวพอสรุปดังนี้

1.  ข้ันชี้แจงจุดเดนจุดดอยใหนักเรียนทราบ  เปนขั้นของการอธิบายวิธีการสอนโดย
เพื่อนนักเรียน วามีจุดเดนและจุดดอยอยางไร เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

2.  ข้ันแจงนักเรียนทราบวิธีการวัดและประเมินผล มีวิธีการคือ
2.1 ทดสอบกอนเรียน (ไมเก็บคะแนน)
2.2 ทดสอบยอยระหวางเรียน (เก็บคะแนน)
2.3 ทดสอบหลังเรียน (เก็บคะแนน)
2.4 ทดสอบตามจุดประสงคการเรียนรู
2.5 การทดสอบเปนการทดสอบแบบรายบุคคล

3. ข้ันแบงกลุมนักเรียน โดยแบงออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 – 5 คน แบบคละความ
สามารถ โดยมีเพื่อนที่จะทําหนาที่สอนเพื่อนอยูภายในกลุม และที่เหลือสมัครเปนผูเรียนโดยใน
กลุมจะตองมีผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทุกระดับ ตั้งแต 0,1,2,3,4

4. ข้ันนดัหมายนกัเรยีนผูทาํหนาทีส่อนเพือ่น เพือ่ใหความรูและใหการนเิทศการสอน เพื่อ
นอกเวลาเรียนปกติ อาจเปนชวง เชา หรือในชั่วโมงอิสระของนักเรียน

ศศิธร หาคํา (อางถึงใน สุพิชฌาย  แสงลี 2545: 68) ครูตนแบบคณิตศาสตร ประจําป
2542 โรงเรียนบานนาสาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน
จัดกิจกรรมดวยการเสนอแนวคิดการสรางสื่อ การรวมกิจกรรม การประเมินผล

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคือ
1.ทบทวนความรูเดิม
2.เสริมความรูใหม
3.อภิปรายหาขอสรุป
4.เรียนรูเปนกลุมยอยและรายบุคคล
5.สรางผลงานโดยทําแบบฝกหัดและใชสถานการณในชีวิตประจําวัน
6.ประเมินผลงานแบบมีสวนรวม
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กลาวโดยสรปุ การสอนโดยเพือ่น ครจูะตองเลอืกผูสอนและผูเรียนทีส่ามารถรวมกจิกรรม
กันไดดี ผูสอนจะตองเปนที่ยอมรับของเพื่อนและเต็มใจชวยสอน นอกจากนี้ครูจะตองฝกอบรม
นักเรียนที่สอนเพื่อเปนพิเศษเพื่อใหการสอนประสบผลสําเร็จ

เตอืนใจ  บญุมพีพิธิ      อาจารย  2  ระดบั 7 ครตูนแบบวชิาคณติศาสตร พ.ศ. 2541 สอน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2542ก: 5–9) จดัการสอนแบบเบญจบูรณาการ  ซึ่งมีหลักสําคัญในการสอนแบบ
เบญจบูรณาการคือ

1.   เตรียมการสอน
2.   เตรียมกิจกรรม
3.   เตรียมบรรยากาศ
4.   เตรียมสรางสถานการณเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
5.   เตรียมการวัดผลและประเมินผล
ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการสอนดังนี้
1.  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางมี

ความสุข
2.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
3.  ทดสอบกอนเรียน
4.  ทดสอบเนื้อหาซึ่งเปนพื้นฐานความรูกอนที่จะทําการสอนเนื้อหาใหม
5.  สอนใหสนุกสนาน มีความเปนกันเองกับนักเรียน
6  .สงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการอภิปรายรวมกันยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
7.  สงเสริมใหนักเรียนคนควาปฏิบัติดวยตนเองตามกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการสอน      

คนควาเพิ่มเติมในแหลงเรียนรูตางๆ สามารถแกปญหาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
8.  กระตุนใหนักเรียนคนพบความคิดรวบยอดและหลักการตางๆ ไดดวยตนเอง

 เพลินจิต    คนขยัน       อาจารย 2 ระดับ 7 ครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541 สอน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานน้ําเที่ยงวันครู 2501 อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542ก: 11 – 15) จัดการสอนแบบเรียนปนเลน ข้ันตอนการสอน
แบบเรียนปนเลนคือ
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1.  ข้ันเตรียมการ คือ ครูตองเตรียมการสอนตามที่หลักสูตรกําหนดไวแลว เลือก      
วิธีการสอนวาจะสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนและสนุกสนาน จัดเตรียมการเลนเกม 
รองเพลง  หรือแขงขันจากการตอบปญหา  แตที่สําคญัจะตองตรงกบัจดุประสงคในการสอนใน           
แตละครั้ง

2.  ข้ันสอน คอืเมือ่ครูเตรยีมงานและชีแ้จงใหนกัเรยีนทราบครใูชคาํถามนาํในการสอน
เพื่อใหนักเรียนสนใจบทเรียน มีการแบงกลุม นําผลแตละกลุมออกรายงานหนาชั้นเรียน

3.  ข้ันสรุป คือ เปนขั้นที่นักเรียนชวยกันสรุปความคิดรวบยอดที่ไดจากการปฏิบัติ 
จากการอภปิรายกลุม จากการแขงขนั จากการเลนเกม จากการทาํแบบฝกหดั หรือจากการรองเพลง

การประเมินผลผูเรียน เปนขั้นที่นักเรียนเสร็จส้ินการปฏิบัติกิจกรรมและชวยกันสรุป
ประเด็นที่ไดจากการเรียน จากการเลนเกม การรองเพลง ซึ่งมีความสัมพันธกับบทเรียน จากการ
แขงขันกลุมและจากการทําแบบทดสอบ เพื่อใหครูผูสอนไดรับรูขอบกพรองและทําการปรับปรุง   
แกไขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป

มานัส  ปรีมนวงศ อาจารย2 ระดับ 7 ครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2541 สอน
ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) โรงเรียนฉิมพลีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542ก: 17 – 21 ) จัดการสอนแบบ รวม – แยก – รวมซึ่งมี
ข้ันตอนดังนี้

1.  เรียนรวมกันทั้งชั้นในตอนตนชั่วโมงใชเวลาประมาณ 1 นาที เพื่อฟงคําแนะนํา
เบื้องตนเกี่ยวกับกิกจรรมที่จะทํา

2. แยกเปนกลมยอยเพื่อปฏิบัติตามใบงานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหภายในกลุมยอย
ซึ่งอาจจะเปนการอภิปรายกลุม

3.   ระดมสมองเพื่อแกปญหาหรือทํางานรวมกัน ซึ่งอาจจะใหเวลาประมาณ 20 นาที
4.  สงตัวแทนของแตละกลุมออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมใหทุกคนได        

รับทราบ กลุมละประมาณ 5 นาที รวม 20 นาที
5.  ครูสรุปเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความสมบูรณถูกตองขั้นประมาณ 10 นาที รวมเปน

เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง

ถนอมเกียรติ งามสกุล (อางถึงใน สุพิชฌาย  แสงลี 2545: 69) ครูแหงชาติป 2542
สาขาคณิตศาสตรโรงเรียนเมืองถลาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน มีวิธีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
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1.  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เพื่อสรุปมโนคติไดดวย
ตนเองเนนกระบวนการคิดและยุทธวิธีการคิดอยางหลากหลาย

2.   การใชส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนาสนใจทําใหนักเรียนกระตือรือรนใน
การเรียน สามารถลดการสอนของครู  ทําใหนักเรียนมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนเพิ่มมากขึ้น   
ไดแก การใชเครื่องคิดเลขกราฟก การใชส่ือแผนโปรงใสในการสรุปสาระสําคัญ  การผลิตชุด      
กิจกรรม การใชเพลงและเกมประกอบการเรียนการสอน

3.  การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี    โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการคณิตศาสตร  สําหรับ
ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใหความเปนกันเองกับนักเรียน ชวยใหนักเรียน เรียน
คณิตศาสตรอยางมีความสุข

4. การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  เนนกระบวนการเรียนการ
สอนควบคูกับการวัดและประเมินผล  มุงใหนักเรียนชื่นชมผลงานของตนเอง

5.  จัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตรทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  ใชเวลาวางเพื่อศึกษาคณิตศาสตรแงมุมที่นักเรียนสนใจ โดยครูเปน
เพียงผูชี้แนะ

นอกจากวิธีสอนตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น  ยังมีวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรไดอยาง
มากมาย อีกหลายวิธีดวยกัน ซึ่งแตละวิธียอมมีทั้งจุดเดนและจุดดอยที่อาจจะแตกตางกันหรือ
เหมือนกันซึ่งแลวแตการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลดีที่สุด ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนไป
ตามสภาพของสิ่งแวดลอม เนื้อหา นักเรียน และตัวครูผูสอน ที่จะเลือกวิธีการใดหรือจะมีการ
ประยุกตใชวิธีการใดในการที่จะทําใหการเรียนการสอนในเรื่องตางๆนั้นประสบผลสําเร็จมากที่สุด
กับผูเรียน

เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล  ( K W D L)

เทคนิค  K W D L ไดพัฒนาข้ึนจากเทคนิค K W L ของ Ogle  ในป ค.ศ. 1986  และ
ตอมาไดมีการพัฒนาใหสมบูรณข้ึน โดย Carr และ Ogle ในปถัดมา (1987) โดยยังคงสาระเดิมไว
แตเพิ่มการเขียนผังสัมพันธทางความหมาย (Semantic  Mapping) สรุปเร่ืองที่อาน และมีการ
นําเสนอ เร่ืองจาก ผังสัมพันธทางความหมาย เปนการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด นอกเหนือไป
จากทักษะการฟง และการอาน โดยมีวัตถุประสงคการสอนเพื่อสอนภาษา แตสามารถนํามา
ประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่มีการอานเพื่อทําความเขาใจ เชน วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร  เปนตน เพราะวา ผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ
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ตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมายตรวจสอบความเขาใจในตนเอง มีการจัดระบบขอมูล เพื่อการ
ดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนในการฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียน
สรุป และนําเสนอ โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4 ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันที่ 1  K (What  we  know)  นักเรียนรูอะไรบางในเรื่องที่จะเรียนหรือส่ิงที่โจทยบอก
ใหทราบมีอะไรบาง

ข้ันที่ 2  W  (What  we want  to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ
ข้ันที่ 3  D (What  we do  to find  out) นักเรียนจะตองทําอะไรบางเพื่อหาคําตอบ

ตามที่โจทยตองการ
ข้ันที่ 4  L (What  we leamed) นักเรียนสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู
ตอมา ซอและคณะ (Shaw  and  others,1997) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซิส

ซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําเทคนิค K W D L มาใชสอนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีข้ันตอน
การเรียนการสอน  4  ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย ส่ิงที่โจทยกําหนดใหและ
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล (K W D L)

ข้ันตอนที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โจทยหาความสัมพันธของโจทยและกําหนดวิธีการในการแกปญหา

ข้ันตอนที่ 3  นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทยปญหาให
อยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ

ข้ันตอนที่ 4  ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหาโดย
ใหตวัแทนกลุมออกมานาํเสนอความคดิในการแกโจทยปญหาและสรปุเปนความรูทีไ่ดจากการเรยีน

วีระศักดิ์  เลิศโสภา  (2544:6) ไดนําเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี เอล (K W D L)  มาใชใน
การสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัด        
กิจกรรมให เหมาะสมกับกระบวนการแกโจทยปญหา ซึ่งมี 4 ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมโดยการนําเสนอสถานการณของ
โจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันดําเนินการสอน โดยใชเทคนิคการสอน เค ดบัเบ้ิลยู ดีเอล (K W D L)
ในการสอนแกโจทยปญหา ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ
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1)  หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย  แบงกลุมนักเรียนชชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทยส่ิงที่
โจทยกําหนด และส่ิงที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอนเค ดับเบ้ิลยู ดีเอล
(K W D L)

2)  หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทยเพิ่มเติม  นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อ
หาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทยหาความสัมพันธของโจทย  และกําหนดวิธีการในการ        
แกปญหา

3)  ดําเนินการแกโจทยปญหา นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดย
เขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจคําตอบ

4)  สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน  ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่รับจากการ
แกโจทยปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา และสรุปเปน
ความรูที่ไดจากการเรียน

ข้ันตอนที่ 3  ข้ันฝกทักษะ  นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร
ข้ันตอนที่ 4  ข้ันวัดและประเมินผล โดยครูสังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุม

และแบบฝกหัด
เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดีเอล (K W D L) เปนเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกคิด

วิเคราะห โจทยปญหาไดอยางหลากหลายตามขั้นตอนการสอน และสามารถหาวิธีการแกปญหาที่
ดีที่สุดพรอมใหเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน รวมทั้งผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูจักหนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อใหกลุมของตนเองประสบความสําเร็จ

การจัดการเรียนรูแบบวรรณี

เมื่อปพ.ศ.2506  วรรณี     โสมประยูร    ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ          
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดคิดริเร่ิมวิธีการสอนคณิตศาสตรรูป      
แบบใหมข้ึนใชทดลองสอนขณะที่เปนนิสิตฝกสอนที่โรงเรียนวัดโสมนัสวรมหาวิหาร  ตอมาในป 
พ.ศ.2510 เขียนแผนภูมิรูปแบบการสอนคณิตศาสตรข้ึนไวเปนหลักฐานครั้งแรก ขณะเปนครูอยูที่      
โรงเรียนดาราคามของกรมสามัญศึกษา และไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยๆมา จนกระทั่ง 
พ.ศ.2535 เปนรูปแบบการสอนที่ไดปรับปรุงและพัฒนาอยางสมบูรณที่สุดที่ใชอยูทั่วไปในปจจุบัน 
ซึ่งเปนวิธีสอนคณิตศาสตรในระดับประถม ที่มุงเนนใหเกิดผลการเรียนรูทุกๆดานในลักษณะ        
ผสมผสานหรือบูรณาการ โดยนําเอาหลักปรัชญา  จิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนและนวัตกรรม มาผสม
ผสานเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวยกระบวนการสอน 8 ข้ันตอน ซึ่งสัมพันธ
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และเชื่อมโยงอยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตรไดตั้งชื่อรูปแบบการสอน ซึ่งเปนวิธีสอนคณิตศาสตรแบบใหมของรองศาสตราจารย 
วรรณี  โสมประยูร วา   “วิธีการจัดการเรียนรูแบบวรรณี” โดยมีรายละเอียด    ดังนี้

จุดมุงหมายของวิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี
เพื่อใหสามารถแกปญหาและพัฒนาการสอนคณิตศาสตรไดสําเร็จลุลวง วิธีจัดการ

เรียนรูแบบวรรณีจึงมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้
1.เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดคนและคนพบองคความรูและสรางมโนทัศนไดจาก

ประสบการณของตนเอง และสามารถนําสิ่งที่คนพบไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง
2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการใหนักเรียนเปนศูนยกลาง

และใหแสดงพฤติกรรมหรือทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองมากที่สุด พรอมทั้งเนนการเรียนรูดวยการ
กระทําประกอบสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหนักเรียนรูจักเรียนและทํางานอยางมีระเบียบและเปนระบบ อันจะสงผลชวย
ใหยกระดับศักยภาพในการเรียนรูหรือมีหารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางสมบูรณทุกๆดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความคิดสรางสรรค รวมทั้งใหเรียนวิชาคณิตศาสตร
ดวยความสุขและรักวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น

4. เพื่อชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
ซึ่งกําลังเปนปญหาของนักเรียนตามโรงเรียนทั่วไปทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งเพื่อชวย
ยกระดับความคงทนในการเรียนรูควบคูกันไปดวย

คุณลักษณะเฉพาะของวิธีการจัดการเรียนรูแบบวรรณี
1. วิธีการจัดการเรียนรูแบบวรรณีเปนรูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่ประกอบดวย

กระบวนการสอน 8 ข้ันตอน ซึ่งสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องและเปนระบบ แตครูผูสอนก็
สามารถจะยืดหยุนหรือปรับเปลี่ยนได ข้ันตอนเหลานี้เขาใจงายไมซับซอนหรือยุงยาก และสามารถ
ใชวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆไดอยางหลากหลาย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชประกอบก็ยังหางายอีกดวย

2. ในรูปแบบการจัดการเรียนรูมีข้ันนําและทบทวนแยกออกจากกัน เพื่อชวยสงเสริม
และสนับสนุนใหข้ันสอนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงและยังมีข้ันสรางเจตคติอีก
ตางหาก เพือ่ชวยโนมนาวจติใจใหนกัเรียนเกดิศรทัธาและมองเหน็คณุคาของคณติศาสตรเพิม่มากขึ้น
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3. ทุกขั้นตอนในรูปแบบการจัดการเรียนรูเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางและมีอิสระใน
การคิด การแสดงออก และปฏิบัติ เพื่อสรางความคิดสรางสรรคที่สามารถนําไปใชในการแกปญหา
ตางๆและสรางองคความรูใหมๆ  รวมทัง้ใหนกัเรยีนมโีอกาสฝกทกัษะทางคณติศาสตรไดอยางเตม็ที่

4.   วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณีชวยเพิ่มบรรยากาศสุนทรียในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรใหมีชีวิต นาสนใจ และสนุกสนาน ซึ่งทําใหทั้งครูและนักเรียนสอนและเรียนรวมกัน
อยางมีความสุขเพราะถือวาความนาเบื่อหนายและความเครงเครียดนั้นเปนอุปสรรคที่สําคัญตอ
การเรียนรู

5. วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณีเนนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทุกๆดาน ในลักษณะ 
องครวม ผลการเรียนรูที่ไดรับจากการนําความรูที่ไดรับจากการนํารูปแบบการสอนไปใชจึงอยูใน
เกณฑสูงอยางนาพอใจเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนใน
การเรียนรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งพบจากการวิจัยแบบสังเคราะหงานวิจัยหลายครั้งวา ไดผล
สูงกวาแบบการสอนอื่นๆ ที่ครูทั่วไปใชกันอยูภายในประเทศ(วรรณี  โสมประยูร 2541: 12-13)

ปรัชญาพื้นฐานของวิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี
1. การสอนคณติศาสตรมใิชมุงประเดน็จะใหเดก็มทีกัษะการคดิคาํนวณหรอืคดิเลขเร็ว

เพียงอยางเดียว แตควรจะตองคํานึงถึงผลการเรียนรูดานอื่นๆดวย เชน ทักษะการแกปญหาอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนการนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันและเปน    
เครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆอีกดวย

2. ในการสอนเพื่อฝกทักษะและพัฒนามาปฏิสัมพันธที่ดีนั้น ครูควรจะสอนใหนักเรียน
เกิดความคิดรวบยอดหรือมโนทัศนและทักษะทางคณิตศาสตร รวมทั้งควรจะแทรกความรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมและคุณธรรมจริยธรรมทางดานตางๆไปดวยพรอมๆกัน

3. การสอนคณิตศาสตรใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ไดผลดีและเต็มศักยภาพนั้น    
นอกจากใหนักเรียนเปนศูนยกลางแลวควรจะตองสอนใหนักเรยีนเกดิการเรยีนรู โดยวธิกีารคนพบ
ความรูนั้นๆดวยตนเอง เพราะจะชวยใหนักเรียนเขาใจอยางซาบซึ้งและจดจําสิ่งที่เรียนไปไดนาน 
พรอมทั้งยังสามารถนําวิธีการหรือเทคนิคไปใชแกปญหาอื่นๆได
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4. ส่ือการสอนหรอืวตัถอุุปกรณเปนสิง่จาํเปนมากสาํหรับวชิาคณติศาสตร เพราะเนือ้หา
วิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามประธรรมที่เกี่ยวของกับความคิดหรือจินตนาการ นักเรียนจึง
ตองเรียนรูดวยการกระทําหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยการปฏิบัติจริง และดวยสื่อ   
การสอนที่มีประสิทธิภาพ

5. ในการประเมินผลการสอนวิชาคณิตศาสตร ไมควรจะวัดเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหรือคะแนนเพียงดานเดียว แตควรจะวัดสมรรถภาพใหครบทุกดาน เชน ความรู ความเขาใจ
เจตคติ กระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหา และการนําคณิตศาสตรไปใชในวิชาอื่นๆรวม
ทั้งในชีวิตประจําวันดวย(วรรณี  โสมประยูร 2541: 20)

ทฤษฎีพื้นฐานของวิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี
วรรณี  โสมประยูร (2541: 21-24) กลาววา วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี มีลักษณะ

บูรณาการ ที่ดีและเปนไปตามหลักปรัชญาขององครวม (Holism) โดยมีแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ในการสรางทีส่อดคลองและอางองิไดกบัหลกัจติวทิยาศกึษาหรอืทฤษฎกีารเรยีนรูตางๆถงึ 10 ทฤษฎี
ดวยกัน สรุปไดดังนี้

1.  ทฤษฎีการผอนคลาย (Suggestopedia Theory) ทฤษฎกีารผอนคลาย  มุงใชการเรง
ระดมคําแนะนําสั่งสอน เพื่อเพิ่มระดับสติปญญาและความทรงจําของเด็ก ดวยการประยุกต
เทคนิคการผอนคลายความเครียด และความสนุกสนานเพลิดเพลินมาใชประกอบการเรียนการ
สอนเนนภายในหองเรียนที่มบีรรยากาศและสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกสบาย ทําใหสดชื่นแจมใส
และมีเสียงเพลงหรือดนตรีประกอบพรอมทั้งใหนักเรียนไดรับการฝกหัดเปนพิเศษในเร่ืองโยคะและ
การทําสมาธิ เพื่อชวยสงเสริมความทรงจําและชวยพัฒนารางกาย จิตใจ สังคมและอารมณแหง
การเรียนรู

2.  ทฤษฎีการเสรมิแรง (Operant Conditioning Theory)ทฤษฎกีารเสรมิแรงเชือ่วาการ
เรียนรูเกิดจากผูเรียนเปนผูลงมือกระทําเองและการกระทําใดๆถาไดรับการเสริมแรงยอมมีแนวโนม
ที่จะทําใหมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ทฤษฎีนี้ไดเนนการแบง จุดประสงคในการเรียนรูออกเปนสวนยอยๆ
เปนจํานวนมาก ซึ่งแตละสวนจะไดรับการเสริมแรงดวยวิธีการตางๆ เปนสวนๆไป มีเงื่อนไขวาจะ
ตองกําหนดจังหวะหรือระยะเวลาในการเสริมแรงนั้นใหเหมาะสมดวย ทั้งนี้ เพื่อจุดมุงหมายที่
สําคัญในการพัฒนาแนวคิดหรือมโนทัศน ทักษะและพฤติกรรมทางสังคม
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3.  ทฤษฎีการเชื่อมโยงจิตสํานึก ( Apperception Theory )ทฤษฎีการเชื่อมโยง
จิตสํานึกเชื่อวา การเรียนของเด็กเกิดขึ้นเพราะความสนใจเปนเหตุ ครูผูสอนจึงควรจะตองเราให
เด็กเกิดความสนใจในบทเรียนหรือสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียนเสียกอนโดยการใชกิจกรรมสื่อ
การสอน หรือสรางสถานการณตางๆ แลวจึงเริ่มดําเนินการเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูตอไปดวยการ
ถายทอดความรูใหมใหมีความสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยูแลว ซึ่งนับวาปนกระบวนการเชื่อมตอ
ความคิดใหมเขาไปประสานกับความคิดเกาที่ไดเก็บส่ังสมไว

4.  ทฤษฎกีารฝกสมอง ( Mental Discipline Theory )ทฤษฎกีารฝกสมองเนนการพฒันา
สมองโดยตรงดวยการสอนใหเขาใจและฝกหัดหรือปฏิบัติใหมากๆ จนเกิดเปนทักษะและความ
คงทนในการเรียนรูข้ึนมาหลัง จากนั้น นักเรียนก็สามารถถายโยงความรูและทักษะไปใชเองโดย
อัตโนมัติ

5.   ทฤษฎีการหยั่งรู ( Insight Through Configuration of a Perceived Situation
Gestalt Psychology Theory )ทฤษฎีการหยั่งรูหรือเปนกลุมหนึ่งของทฤษฎีเกสตัลท  ที่เชื่อวาการ
เรียนรูสวนรวมหรือภาพรวมทั้งหมดมีความสําคัญมากกวาสวนยอยรวมกัน โดยเนนเรื่องการรับรู
และการเชือ่มโยงประสบการณเกาเขากบัประสบการณใหม เพือ่นาํไปสูการแกปญหา หรือการหยัง่รู
ดังนั้น ถาการพัฒนาในเรื่องการหยั่งรูจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือสามารถแกปญหาไดดี
เพราะเปนการเรียนรูหรือแกปญหาไดโดยการตระหนักรูดวยตนเองอยางทันทีทันใดจึงทําให
สามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหาไดตั้งแตตนจนจบกระบวนการ

6. ทฤษฎีการสรุป ( Generalization Theory)ทฤษฎีการสรุปเนนความสําคัญของการ
สรุปเร่ืองตางๆ จากประสบการณทั้งโดยทางตรงและทางออมที่นักเรียนไดรับ รวมทั้งเนนความ
สามารถในการพินิจพิจารณาและตรวจสอบแนวคิดทั่วไป ทั้งของตนและผูอ่ืน เพื่อสงเสริมการเรียน
รูทางดานวิชาการใหเกิดสมรภาพทางสติปญญาหรือความคงแกเรียน โดยครูผูสอนควรจะตอง
ชี้แนะ แนะนําหรือนําทางใหนักเรียนมีความสามารถและทักษะในการสรุปหลักเกณฑ กฎ สูตรหรือ
มโนทัศนอ่ืนๆพรอมทั้งใหสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชกับประสบการณใหมในชีวิตประจําวันวา
ควรจะปฏิบัติตอสถานการณตางๆอยางไรจึงจะไดผลดีที่สุด

7. ทฤษฎกีารสอนแบบธรรมชาต ิ( The Natural Approach  Theory)ทฤษฎกีารสอนแบบ
ธรรมชาติ เนนการเรียนรูที่เกิดจากความพรอมของสภาพการณ หรือส่ิงแวดลอมที่มีอยูแลวตาม
ธรรมชาติและธรรมชาติของการรับรู ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถชวยใหนักเรียนทําการสรุป ทําความ
เขาใจ หรือหยั่งรูใหเกิดสติปญญาขึ้นมาเอง และนําสิ่งที่เปนธรรมชาติมาใชใหเกิดการเรียนรู และ
ประยุกตความรูไปใชแกปญหาธรรมชาติดวย แตครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการหรือกิจกรรมการ
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เรียนการสอนตางๆ ที่เหมาะสมกับประสบการณเดิมหรือความรูที่นักเรียนเคยไดรับมากอนรวมทั้ง
จะตองคํานึงถึงธรรมชาติตามวัยของเด็กและความแตกตางระหวางบุคคล

8. ทฤษฎีการเชื่อมโยงสภาพการณจากสิ่งเราและสิ่งตอบสนอง(Connectionism
Theory) ทฤษฎีการเชื่อมโยงสภาพการณจากสิ่งเราและสิ่งตอบสนองมีหลักเบื้องตนวา การเรียนรู
เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยเนนการตอบสนองมักจะออกมาในรูป
แบบตางๆ หลายรูปแบบ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของผูเรียนในแตละขั้นอยาง
ตอเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎดังนี้

8.1  กฎของการฝกหัดหรือการกระทําซ้ํา ( The Law of Exercise or Repection )
กลาวคือ ยิ่งมีการตอบสนองสิ่งเรามากและบอยครั้งเทาใด ส่ิงนั้นยอมอยูคงทนนานยิ่งเทานั้นแต
หากไมได ปฏิบัติ ตัวเชื่อมนั้นจะออนกําลังลง

8.2  กฎแหงผล ( Law of Effect ) บางทีเรียกวา หลักของความพึงพอใจและความ
เจ็บปวด ( Pleasure – Pain Principle ) การตอบสนองจะมีกําลังเพิ่มข้ึนหากเกิดความพึงพอใจ
ตามมาและจะออนลงหากเกิดความไมพอใจ

8.3 กฎแหงความพรอม ( Law of Readiness ) เมื่อกระแสประสาทมีความพรอม
ที่จะกระทําและไดกระทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความพึงพอใจ แตยังไมพรอมและตองกระทํายอมกอ
ใหเกิดความรําคาญ

9.   ทฤษฎพีหปุญญา  ( Multiple Intelligences )ทฤษฎพีหปุญญาดานตางๆ ในภาพรวม
จํานวน 8 ดานดวยกันสติปญญาเหลานี้มักมีการเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยูเสมอ
ทฤษฎีพหุปญญา เชื่อวาสติปญญาทั้งหลายจะชวยทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิต ทั้งทางดานสวนตัวและสวนรวม ซึ่งจะมีผลใหเห็นไดทั้งในปจจุบันและอนาคต เพราะตาม
ธรรมชาติคนเรายอมใชสติปญญาหลายๆดาน หรือทุกดานในการคิด ศึกษา คนควา และแกปญหา
ตางๆอยูเสมอ

สติปญญา 8 ดานดังกลาว ไดแก ดานภาษา ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานเนื้อหามิติสัมพันธ ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ ดานดนตรีดานการ
เขากับผูอ่ืน ดานการเขาใจตนเอง ดานความเขาใจในธรรมชาติ ดังนั้นตามแนวคิดและความ
มุงหมายของทฤษฎีนี้จึงเห็นวาครูผูสอนจะตองสรรหาวิธีการเรียนการสอนตางๆที่เหมาะสม และ
การกระทําตอเนื่อง เพื่อผสมผสานหรือบูรณะการสติปญญาทกุๆดาน ใหเกิดเปนภาพรวมขึ้นเต็ม
ศักยภาพของผูเรียน
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10. ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ( Constructivist   Theory )ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตหรือการ
เรียนรูแบบโครงสรางความรู โดยเนนการเรียนรูตองแสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเองวา
ความรูคือโครงสรางใหมทางปญญา (Cognitive restructuring ) ที่สรางจากประสบการณและ
โครงสรางเดิมที่มีอยู ตอไปไดอีก การเรียนรูแบบนี้จึงเปนกระบวนการสรางสรรคความรูที่เนนความ
รูเดิมใหเปนความรูใหมตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสตที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวผูเรียนและผูเรียนเปนผูสรางขึ้นเอง

การจัดการเรียนรูแบบวรรณี มีลําดับข้ันตอน  ดังแผนภูมิที่  3
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2. ขั้นทบทวน

      กิจกรรมสรางความเขาใจ

3. ขั้นสอน

                      กิจกรรมเสริมความเขาใจ

4. ขั้นสรุป

5. ขั้นสรางเจตคติ

6. ขั้นนําไปใช

7.  ขั้นฝกทักษะ

8. ขั้นประเมินผล

แผนภูมิที่ 3   ลําดับข้ันตอนของวิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี

ทบทวนความรูเดิม

เสนอเนื้อหาใหม

กิจกรรมของจริงหรือของจําลอง

กิจกรรมภาพแทนของจริง

     กิจกรรมสัญลักษณแทนภาพ

กิจกรรมภาพ              สัญลักษณ

กิจกรรมสัญลักษณ                  ภาพ

กิจกรรมสัญลักษณ             สัญลักษณ

สรุปความเขาใจ
สรุปวิธีทํา

สรุปวิธีแกปญหา

ใหนักเรียนศรัทธาและเห็นคุณคาคณิตศาสตร

ฝกแกโจทยปญหาตามสถานการณที่นักเรียนพบในชีวิต
ประจําวัน

ฝกหัดสรางแบบฝกหัดจากบัตรงาน แผนภูมิ หนังสือเรียน แบบฝกเสริมทักษะ

สังเกตการตอบคําถามทุกขั้นตอนของกิจกรรม สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียน ตรวจผลงาน ทดสอบยอย และทดสอบรวม
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จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นวาการสอนคณิตศาสตรตามวิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณีไดจัด
เปนลําดับข้ันตอนและกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี้ ( วรรณี  โสมประยูร  2541: 93-32 )

1. ข้ันนํา เพื่อเราความสนใจของนักเรียนใหตื่นเตน กระตือรือรน และอยากเรียนรูใน
บทเรียน โดยใชเพลงประกอบทาทาง เกม นิทาน สถานการณ ดนตรี หรือกิจกรรมเขาจังหวะ

2. ข้ันทบทวน เพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหม โดยใชเกม นิทาน
ปญหาสถานการณ การคิดในใจ หรือกิจกรรมอื่นๆ

3. ข้ันสอน เปนข้ันที่ทําใหเกิดแนวคิดมโนทัศน โดยครูควรใชของจริงหรือของจําลอง
รูปภาพ และสัญลักษณ เพื่อนําไปสูการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสื่อสาร การคาดคะเน
การแกปญหา  และการคิดคํานวนโดยมีทั้งกิจกรรมสรางความเขาใจและกิจกรรมเสริมความเขาใจ

4. ข้ันสรุป  มีการสรุปความเขาใจ สรุปวิธีทํา และสรุปวิธีแกปญหาเพื่อใหนักเรียนชวย
กันสรุปมโนทัศน หลักการ วิธีแกปญหาและประโยคสัญลักษณ การคิดคํานวณวิธีลัด ขอควร
สังเกตสูตร กฎ โดยครูอาจใชคําถาม เพื่อคําถามนําทั้งตัวคําตอบและวิธีการที่ไดคําตอบ ดวยการ
ใชเทคนิคการถามหลายๆแบบ และใหทุกๆคนไดมีสวนรวม

5.ข้ันสรางเจคคติเพื่อใหนักเรียนไดมองเห็นประโยชนและคุณคาของบทเรียน และวิชา
คณิตศาสตร ควรเริ่มดวยการสรางสัมพันธภาพดวยมิตรไมตรีและความเปนกันเอง รวมถึง
บุคลิกภาพและสุขภาพทางอารมณของครู โดยมีกิจกรรมที่ชวยสรางเจตคติ เชน ใหนักเรียนชวยกัน
สรุปประโยชนหรือคุณคาของบทเรียนที่มีตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่งการสรางเจตคติจะแทรกอยูในการ
เรียนการสอนทุกๆขั้น

6. ข้ันนําไปใช มุงฝกใหนักเรียนรูจักนําปญหาตามธรรมชาติที่หลากหลายและทาทาย
ความคิดในชีวิตประจําวัน ที่งสวนตัวและสวนรวมไปฝกแกไขในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพื่อจะ
ไดนําวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาถายโยงไปใชในชีวิตประจําวัน

7.   ข้ันฝกทักษะ ฝกทําแบบฝกหัดจากแผนภูมิ บัตรงาน หนังสือเรียน และแบบฝกหัด
เสริมทักษะ

8. ข้ันประเมินผล โดยสังเกตการตอบคําถามหรือการถามคําถามทุกขั้นตอนการสอน
สังเกตปฏิบัติกิจกรรมการเรียนและการมีสวนรวมทั้งการตรวจผลงาน การทดสอบยอย และการ
ทดสอบรวม

จากการสังเคราะหขอมูลเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในกลุมทักษะ
(คณิตศาสตร) ระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและนวัตกรรมที่ใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมทักษะ(คณิตศาสตร)จากเอกสารจํานวนทั้งสิ้น 270 เลม
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แยกเปนงานวิจัยประเภทสํารวจ 80 เลม ประเภททดลอง 186 เลม และการวิจัยเชิงวิเคราะหความ
สัมพันธ 4 เลม โดยศึกษาจากแหลงขอมูลซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
สวนกลางสวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถจําแนกผลการสังเคราะหดานนวัตกรรม
ที่นํามาใชในการเรียนการสอน (กรมวิชาการ  2538 : 145 ) สรุปไดผลดังนี้

1.วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี เปนวิธีเรียนรูที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
มากที่สุด  25 วิธี

2.วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณี เปนวิธีเรียนรูที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในการเรียนรูไดมากที่สุด 10 วิธี

3.วิธีจัดการเรียนรูแบบวรรณีกับวิธีสอนแบบ สสวท. ( เร่ืองการคูณ หาร และการหา
เศษสวน ) เปนวธิกีารสอนทีส่งผลตอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคงทนในการเรยีนรูไมแตกตาง
กันแตนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบวรรณีจะมีความคงทนในการเรียนรสูงกวาวิธีสอนแบบ สสวท.

4.วิธีซอมเสริมตามวิธีของวรรณี เปนวิธีที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยพบวาวิธีสอนแบบวรรณีเปนวิธีหนึ่งใน 5 วิธี

5.วธิจีดัการเรยีนรูแบบวรรณ ีเปนวธิสีอนทีช่วยยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ความ
คงทนในการเรียนรู และความคิดสรางสรรคเพียงวิธีเดียว( กรมวิชาการ 2538: 153-155 )

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบวรรณี จะเห็นวาวิธีสอนแบบวรรณี
เปนวิธีสอนที่มีลําดับช้ันการสอนที่เปนระบบและกระบวนการที่เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีการ
เรียนรูถึง 10 ทฤษฎี มีกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติดานตางๆเชน การคิดคํานวณ การคาดคะเน การ
คิดสรางสรรค การสื่อสาร กอใหเกิดความสนุกสนาน  นาสนใจ และมีอิสระในการคิด อีกทั้งยัง
สงเสริมเจตคติในการเรียนใหนักเรียนเกิดศรัทธาและเห็นคุณคาของคณิตศาสตร ทั้งนี้ ผูสอนจะ
ตองติดตามดูแลการเรียนรูและการปฏิบัติงานของนักเรียนตลอดเวลา จึงจะสามารถเรียนรูไดจาม
วัตถุประสงคที่กําหนด

แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู  ดี เอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี          
ในการสอนตามลําดับข้ันของเทคนิค KWDL เพื่อจะชวยใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
สามารถดําเนินการวิเคราะหโจทย แกโจทยปญหาคณิตศาสตรได เพราะมีการดําเนินการเปน
ลําดับข้ันที่ชัดเจน  และจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของวรรณีซึ่งผูวิจัยสังเคราะหข้ึน เพื่อ
พัฒนาสติปญญาทักษะความสามารถในการแกโจทยปญหา การทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําให      
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน การ
สอน  5  ข้ันตอนดังนี้
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1.  ข้ันนํา และ ทบทวนบทเรียน
1.1  เราความสนใจโดยใช เพลง เกมคณิตศาสตร  นั่งสมาธิ
1.2  ทบทวนความรูเดิมโดยการยกสถานการณปญหาในเรื่องที่เรียนมาแลว

สนทนาซักถามนักเรียนใหรวมกันตอบคําถาม
1.3  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และบทบาทการทํางานกลุม

2.  ข้ันสอนเนื้อหาใหม
           ครูนาํเสนอโจทยปญหาใหนกัเรยีนทัง้ชัน้   แลวใหนกัเรยีนรวมกนัอานวเิคราะหโจทยและ

แกปญหา ตามแผนผัง K  W  D  L  ดังนี้
K   ครูและนกัเรยีนรวมกนัหาสิง่ทีโ่จทยกาํหนดใหและสิง่ทีโ่จทยตองการทราบ

โดยครูคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
W   ครูและนกัเรยีนรวมกนัอภิปรายเพือ่หาสิง่ทีโ่จทยตองการทราบและความ

สัมพันธของโจทยที่กําหนดใหแลวหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่
สุดพรอมใหเหตุผลประกอบ

D   ครูและนกัเรยีนรวมกนัแกโจทยปญหา โดยเขยีนประโยคสญัลกัษณ   และ
แสดงวิธีการหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบที่ได

L   ครแูละนกัเรยีนรวมกนัสรุปการแกปญหา และอธบิายขัน้ตอนการแกปญหา
3.   ข้ันฝกทกัษะและการนาํไปใช  โดยใหนกัเรยีนฝกปฏบิตัติามบตัรกจิกรรมตามลาํดบัข้ัน

(K W   D   L  )เปนกลุมยอยโดยครูคอยใหคําแนะนํา
3.1   แบงนักเรียนเปนกลุม ๆละ 4 – 5 คน
3.2  ใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยตรง และ

ในสถานการณอ่ืนๆที่แตกตางจากตัวอยาง เพื่อฝกทักษะการนําไปใช จากแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น
3.3  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของ

สมาชิกในกลุมของตนเอง
3.4  ทาํแบบฝกหัดเพิ่มเติมจากใบงานเปนรายบุคคล

4.  ข้ันสรุป
4.1  ครูนําสนทนาใหนักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียน
4.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการเรียนรู
4.3 ครูเสริมแรงโดยการยกยองชมเชยและใหกําลังใจเมื่อทําถูก
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5.  ข้ันประเมินผล
5.1   ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนรูใน  ดานความรู  ความเขาใจ

การนําไปใชและทักษะการแกปญหา จากแบบทดสอบประจําหนวย
5.2  นักเรียนรวมกันอภิปรายสิ่งไดจากการทํางานรวมกันพรอมทั้งเสนอ

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูคร้ังตอไป

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยภายในประเทศ
1.งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล
วรีะศกัดิ ์ เลศิโสภา (2544:บทคดัยอ) ไดทาํการวจิยัเรือ่งผลของการใชเทคนคิการสอน

เคดับเบิ้ลยู ดีแอล ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอัญสัมชัญ แผนกประถม
ศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน  2  กลุม กลุมละ  50  คน
ไดจากการสุมอยางงาย กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชเทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล กลุมควบคุม
ไดรับการสอนตามปกติ โดยการสอนดวยเทคนิคการสอน  เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล มีข้ันตอนการสอน
ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมโดยการนําเสนอสถานการณของโจทย
ปญหาหรือเกมคณิตศาสตร ข้ันตอนที่ 2 ข้ันดําเนินการสอน ใชเทคนิคการสอน เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล
(K-W-D-L) ในการสอนแกโจทยปญหา ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1.)หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย
2.)  หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย  3.)  ดําเนินการแกโจทยปญหา 4.) สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียน
ข้ันตอนที่ 3  ข้ันฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร ข้ันตอนที่ 4  ข้ันวัด
และประเมินผล สังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา
1.) คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล สูงกวา นักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรตามปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอการสอนโดยใช
เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล
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นิรันดร แสงกุหลาบ(2547: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค
ดับเบ้ิลยู ดี แอล และตามแนวสสวท.และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล และตามแนวสสวท กลุมตัวอยางไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2547 จํานวน 34 คน โรงเรียนบานหนองปลาไหล
จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 17 คน โดยกลุมทดลองจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล และ กลุมควบคุมจัดการเรียนรูตามแนว สสวท. ผลการวิจัยพบวา
1) ผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล   และตามแนวสสวท.
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดี แอล สูงกวา  ผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามแนวสสวท.
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เห็นดวยในระดับมากตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล   เรียงลําดับดังนี้   (1)  ดานประโยชนที่ไดจากการรวม
กิจกรรม นักเรียนไดทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ ฝกใหนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบ
และกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น (2) ดานบรรยากาศในการเรียนรูนักเรียนไดรับความสนุกสนานและมี
ความกระตือรือรนในการเรียนรู และ (3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด และ นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอการจัดการ
เรียนรูตามแนวสสวท. เรียงตามลําดับดังนี้ (1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนไดรับความ
สนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู (2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนชอบ
ข้ันตอนการแกโจทยปญหา และไดแสดงความคิดเห็นรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา
และ (3) ดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปน
ข้ันตอนและไดรับประสบการณและความรูใหมๆ

2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการแกโจทยปญหาสอนคณิตศาสตร
นันทิยา  ฤทธี  (2536 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  เร่ือง การคูณและการหาร ระหวางนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน ต่ํา
ปานกลาง และสูง ที่เรียนโดยการสอนแบบวรรณีกับการสอนตามคูมือครูกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน จํานวน  60 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
จากนั้นจัดเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยแบงตามระดับความสามารถทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 รวม 4
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ภาคเรียน โดยกลุมทดลองสอนโดยการสอนแบบวรรณี ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 8ข้ันตอนดังนี้1.ข้ันนํา
เพื่อเราความสนใจของนักเรียน 2. ข้ันทบทวน เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 3. ข้ันสอน
เปนการจัดกิจกรรมสรางความเขาใจและเสริมความเขาใจ 4. ข้ันสรุป สรุปวิธีทํา 5.ข้ันสรางเจตคติ
เพื่อใหนักเรียนมองเห็นคุณคาและประโยชนของบทเรียน 6. ข้ันนําไปใช มุงการนําไปใชในชีวิต
ประจําวัน 7. ข้ันฝกทักษะ เปนการฝกจากบัตร กิจกรรม 8. ข้ันประเมินผล โดยการสังเกต การตอบ
คําถาม  และกลุมควบคุมสอนโดยการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบวรรณีกับ
กลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหารระหวางนักเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียน ต่ํา  ปานกลาง และสูง ที่ไดรับการสอนแบบวรรณี กับการสอนตามคูมือครู แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  3) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีสอนกับระดับความ
สามารถทางการเรียนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหาร

นิตยา  พัวรัตน (2541:บทคัดยอ)  ไดศึกษาพัฒนาชุดการสอนแบบวรรณี วิชา
คณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ดําเนินการสอนตามลําดับ
ข้ันวิธีสอนของวรรณี 8 ข้ันตอน  คือ ข้ันนํา ข้ันทบทวน ข้ันสอน ข้ันสรุป ข้ันสรางเจตคติ ข้ันนําไปใช
ข้ันฝกทักษะและขั้นประเมินผล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ภาคเรียนที่ 2ปการ
ศึกษา 2539 รวม 90 คน จํานวน 3 กลุม กลุมละ30 คน จากโรงเรียนวิชากร เขตดินแดง 1หองเรียน
โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร เขตหนองจอก 1 หองเรียน และโรงเรียนวัดคลอดภูมิ  เขตยานนาวา
1 หองเรียน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย ผูวิจัยและครูประจําชั้นอีก  2  ทาน ทําการสอน
คนละ  1  หองเรียน ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอนแบบวรรณีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โจทยปญหาเศษสวนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวา
กอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

อัมพร    ประยรูสุข  (2542 :  บทคดัยอ)  ไดเปรียบเทยีบสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองรูปทรงและปริมาตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 โดยวิธีสอนแบบวรรณี ที่พัฒนารายบุคคลและรวมทํางานเปนคณะ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียนวัดสังฆราชา จํานวน 32 คน  
ผลการวิจัยพบวา 1)  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบวรรณี ที่พัฒนารายบุคคลและรวม
ทํางานเปนคณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   2)   นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบวรรณี ที่พัฒนารายบุคคลและ
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รวมทํางานเปนคณะ มีความคงทนในการเรียนรูภายหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

งานวิจัยตางประเทศ
คลารดสัน (Clarkson1979: 4104 – A,อางถึงใน นวลจันทร  ผมอุดทา 2545:36) ได

ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการแปลความหมายโจทยปญหาคณิตศาสตรและความ
สามารถในการแกโจทยปญหากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยทําการทดสอบความสามารถ
ในการแปลโจทยปญหา  3  แบบ คือ  สัญลักษณที่เปนภาษา สัญลกัษณที่เปนสัญลักษณ และ
สัญลักษณที่เปนรูปภาพ พบวา การแปลความหมายโจทยคณิตศาสตรทั้งสามแบบมีความสัมพันธ
กับการแกโจทยปญหา และ   นักเรียนที่มีความสามารถในการแปลความหมายตางกันจะมีความ
สามารถในการแกปญหาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ฮอลล (Hall 1979 :  6324- A ,อางถึงใน อรุณศรี  ดําบรรณ  2548 : 38) ไดศึกษาผล
ของการสอน วิเคราะหการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และความสามารถในการวิเคราะห         
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน  60  คน  ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองและกลุม   
ควบคุมกลุมละ 30 คน โดยแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่คาดคะเนเกงและไมเกงกลุมละ 15 
กลุมทดลอง ไดเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะหเปนเวลา 8.5 ชั่วโมง แลวทําการทดสอบ การวิเคราะห
และการแกปญหาคณิตศาสตร ผลปรากฏวา  1) นักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะหสูง      
มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีความสามารรถในการ
วิเคราะหต่ํา  2) นักเรียนที่ไดเรียนการวิเคราะห มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
สูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนการวิเคราะห

กิลเบิลทฺ  (Gilbert  1984 : abstract อางถึงใน นิรันดร  แสงกุหลาบ  2547 : 67)  ได
ทําการวิจัยเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยวิธีแบบกลุมรวมมือกันเรียนรูและการสอน   
ทั้งชั้นเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียนทั้งสองกลุมมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับการสอนทั้งสองวิธีไมแตกตางกัน   2)   นักเรียนจากการเรียนทั้งชั้นเรียน มีความชอบ
ในการแกปญหามากกวานักเรียนที่เรียนเปนกลุม3) นักเรียนทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการแกโจทย
ปญหาที่ดีข้ึน
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เวด  (Wade  1995 : abstract อางถึงใน นิรันดร  แสงกุหลาบ  2547 : 67)  ไดทาํการ
วจิยัเรือ่ง การศกึษาผลของโปรแกรมการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจากพื้นฐานการสราง
องคความรูดวยตนเอง ในดานเจตคติ การประเมินตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ         
นักเรียนเกรด 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 จํานวน  17 คน  ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยโปรแกรมการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  จากพื้นฐานการสรางองคความรู
ดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)  
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีผลตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3)  นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนการสอนกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน

อัลเบิรทฺ (Albert  1996 : abstract) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษารายกรณีสําหรับ
ความซับซอนของการเรียนการสอนการแกโจทยปญหา: ผลของกลยุทธพฤติกรรมกระบวนการ
เขียนทางคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 7 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7  จํานวน   60  คน ผล
การวิจัยพบวา 1)  นักเรียนในกลุมทดลองมีการพัฒนาความเขาใจและพฤติกรรมในการแกโจทย
ปญหาสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม 2)  นักเรียนในกลุมทดลอง มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
เขียนในการเรียนคณิตศาสตรมากกวานักเรียนในกลุมทดลอง  3)  ความเชื่อ พฤติกรรม และ
มุมมองของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีผลตอการอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน  
ชั้นเรียนและการเรียนรูของนักเรียน

สรุป

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวา    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนใหเยาวชนทุกคนได 
เรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนําความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
จําเปนไปพัฒนา คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ 
และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะ ที่ใหผูเรียนไดมี
ทักษะการคิด  แกปญหาตามลําดับข้ันตอนและเปนระบบนั้น จําเปนตองหาเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหาและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซ่ึงกันและกัน ฉะนั้นการสอนให
นักเรียนรูจักคิดแกปญหา และมีพัฒนาการที่ดีข้ึน ครูตองมีความเขาใจหลักการสอน ทฤษฎีที่  
เกี่ยวของกับการสอน  และมีจิตวิทยาในการสอน จึงจะสามารถพัฒนาการสอนคณิตศาสตร โดย
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เฉพาะการแกโจทยปญหา ซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนสําหรับนักเรียน  วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี เปนวิธีการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
การแกโจทยปญหาที่เปนขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งมี 5 ข้ันตอน   ดังนี้  1) ข้ันนําและทบทวนบทเรียน 2) 
ข้ันสอนเนื้อหาใหม ในขั้นนี้ ครูและนักเรียนไดรวมกันปฏิบัติ กิจกรรมตามขั้นตอนของ KWDL 3) 
ข้ันฝกทักษะและนําไปใช นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมฝกคิด แกปญหาตามขั้นตอนของ KWDL  4) 
ข้ันสรุป  และ 5) ข้ันประเมินผล การศึกษาการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวม
กับแนวคิดของวรรณี เพื่อใหทราบแนวทางในการสอนที่ถูกตอง  และเปน แนวทางในการทํางาน
วิจัยครั้งตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดีแอล (KW DL)รวมกับแนวคิด
ของวรรณี เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research ) ประเภทการทดลองขั้นพื้นฐาน   
(Pre–Experimental  Designs)  แบบแผนการวิจัยแบบ  One  Group  Pretest – Posttest  
Design  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit  of  Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การดําเนินการวิจัย  วิธีและข้ันตอนการวิจัย  แบบแผนการทดลอง 
ข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห     
ขอมูล โดยรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย ประชากร  และกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนใน ภาคเรียน

ที่ 2  ปการศึกษา  2548 ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3   จํานวน  3  หองเรียน รวมทั้งสิ้น  130  คน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   ของโรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548  จํานวน  1  
หองเรียน  ซึ่งไดจัดนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน  ไดมา โดยการสุมอยางงาย 
(Simple  Random  Sampling)  ไดหอง ป. 5 / 3 จํานวน  40  คน  ซึ่งนักเรียนทั้ง 3 หองเรียน  มี
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ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในภาคเรียนที่ 1 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก  ง ตารางที่ 29 หนา 261)

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) ประเภทการทดลอง

ข้ันพื้นฐาน   (Pre - Experimental Designs)  แบบแผนการวิจัย  One  Group  Pretest – Posttest
Design        ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่  8
ตารางที่  8   รูปแบบการทดลอง  One  Group  Pretest – Posttest    Design

T1 X T2

กําหนดให X    แทน กลุมทดลองโดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู
ดี แอล (K W D L) รวมกับแนวคิดของวรรณี

T1    แทน การทดสอบกอนเรียน
T2    แทน การทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย
1. แผนการจดัการเรยีนรูโดยวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดีแอล (KWD L)

รวมกับแนวคิดของวรรณีเร่ืองโจทยปญหา เศษสวน จํานวน  5   แผนประกอบดวย  ข้ันตอนการ
สอน ดังนี้ 1) ข้ันนํา และ ทบทวนบทเรียน  2) ข้ันสอน เนื้อหาใหม มีกิจกรรมดังนี้   2.1  ครูนําเสนอ
โจทยปญหา  ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนด และส่ิงที่โจทยตองการทราบ 2.2  ครูและ
นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนด และหาแนวทางวิธีแกโจทยปญหา 
2.3  ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา โดยเขียนประโยคสัญลักษณ หําตอบและตรวจสอบ 
คําตอบที่ได  2.4  ครูและนักเรียนสรุปการแกปญหาและอธิบายขั้นตอนการแกปญหา  3)  ข้ันฝก
ทักษะและการนําไปใช  โดยใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามบัตรกิจกรรมเปนกลุมยอยโดยครูคอยให    
คําแนะนํา 4)  ข้ัน สรุปบทเรียน  5) ข้ันประเมินผล

2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  จํานวน  1  ชุด จํานวน  
32 ขอ รวม 40 คะแนน  โดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ขอ 1 – 30 เปนปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
เกณฑการใหคะแนน  คือ ตอบถูกได 1 คะแนนและตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรมการ
เรียนรูดาน ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช   การวิเคราะหและการสังเคราะห  สําหรับ 
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ขอที่ 31 - 32  เปนขอสอบอัตนัย วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหา 1 คะแนน เขียนสิ่งที่
โจทยบอก ถามและหาวิธีการแกปญหาได 1 คะแนน  แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง  3 
คะแนน  โดยแยกเปนระดับดังนี้  3 ,2 , 1, 0   ขอละ 5 คะแนน  จํานวน 2 ขอ รวม 10 คะแนน

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5    ที่มีตอวิธีจัด
การเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) รวมกับแนวคิดของวรรณี   เร่ืองโจทยปญหา
เศษสวนจํานวน  10  ขอ  จํานวน  1 ชุด  มี   2 ตอน ไดแก  ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบ (Rating 
scale  ) เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ในดาน
บรรยากาศการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานประโยชนที่ไดรับ   ตอนที่ 2 
เปนแบบสอบถามแบบพรรณาความ เกี่ยวกับความคิดเห็น  ปญหา และขอเสนอแนะ ที่มีตอวิธี
สอน เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน

ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี้
1.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธี

จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณีเปนการเรียนรูที่ผู
วิจัยสรางขึ้น โดยยึดความคิดรวบยอด หลักการ  เนื้อหา  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 
2544   ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5  มาสราง เปนแผนการจัดการเรียนรู  ทั้งสิ้น   5  แผน  
กําหนด แผนละ  3  ชั่วโมง  มีข้ันตอนดังนี้

1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  หลักสูตร
กลุมสาระคณิตศาสตรจากคูมือครูการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา             
เศษสวน หลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  คือ       
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  ในชวงชั้นที่ 2

1.2 วเิคราะหเนือ้หาผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัจากหลกัสูตรของสถานศกึษา โดยศกึษา
จากชวงชั้นที่ 2 ( ป.  4 – ป. 6 ) เพื่อแยกเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และผลการเรียนรูที่
คาดหวังใหเกิดขึ้นในระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

1.3  ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู 
ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี

1.4  ศึกษาความตองการ  พื้นฐานของผูเรียน สภาพแวดลอมในชุมชน กิจกรรม
ประจําวันของผูเรียน  และแหลงเรียนรูในทองถิ่น  เพื่อชวยในการสรางแผนการสอนที่มีความ
เหมาะสมกับผูเรียนและชุมชน
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1.5  สรางแผนการจัดการเรียนรู ตามจุดประสงคหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง   โดย
สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับ
แนวคิดของวรรณี   เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีดังตอไปนี้
แผนจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน จํานวน  3  ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง  โจทยปญหาการคูณเศษสวน จํานวน  3  ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง  โจทยปญหาการหารเศษสวน จํานวน  3  ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 4-5 เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน ระคน จํานวน  6  ชั่วโมง

1.6  เสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี 
แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานวิธี
สอนคณิตศาสตร  ดานวัดและประเมินผลและดานเนื้อหา จํานวน 3 คน (รายนามผูเชี่ยวชาญใน
ภาคผนวก ฉ หนา  263 ) เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  
Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity ) ของแผนการจัดการเรียนรู นํา   
ตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
ไดคา IOC.เทากับ 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดโดยมีเกณฑการประเมิน
ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ง   ตารางที่ 20 หนา 252 )

   +1  หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
         0  หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอ

               นั้นหรือไม
    -1  หมายถงึ แนใจวาแผนการจดัการเรยีนรูไมสอดคลองตามจดุประสงค

 ขอนัน้
1.7   ปรับปรุงแผนการจดัการเรยีนรูตามคาํแนะนาํของอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ

และผูเชี่ยวชาญ โดยเพิ่มกิจกรรมของครู  แทรกขั้นตอนของการตรวจตําตอบทุกแผน  แลวนําแผน
ประมาณ 3 แผน ไปใช   และปรับปรุงขอความในเนื้อหาใหสอดคลองกับชีวิตจริงและใกลตัว       
นักเรียนมากที่สุด

1.8  นําแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล     
(K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี ที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองสอน  โดยสุมแผนจํานวน  3  แผน 
ไดแกแผนการจัดการเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 ไปสอน นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่  5 /1  โรงเรยีน
อํานวยศลิปธนบรีุ จาํนวน  40  คน
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1.9  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไปทดลองใชมาปรับปรุงแกไข โดยปรับเปลี่ยนเรื่อง
เวลาในการทํากิจกรรมในบัตรกิจกรรมและใบงาน พรอมทั้งเพิ่มรูปภาพลงในบัตรกิจกรรมและใน
ใบงาน

 1.10 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูกับนักเรียน
กลุมทดลองดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4
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 ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจากคูมือครู  การจัดการ
เรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน

ขั้นที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จากหลักสูตรของสถานศึกษา

ขั้นที่ 3           ศกึษาการสรางแผนการจดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ เค ดบัเบิล้ย ูด ีแอล (K W D L)รวมกบัแนวคดิของวรรณี

ขั้นที่ 4 ศึกษาความตองการ พื้นฐานของผูเรียน สภาพแวดลอมในชุมชน

ขั้นที่ 5 สรางแผนการจัดการเรียนรู ตามจุดประสงคและผลการเรียนรูที่คาดหวังของการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนคิ เค ดบัเบิล้ยู ด ีแอล (K W D L)รวมกบัแนวคดิของวรรณี

ขั้นที่ 6 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคา (IOC)

ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 8 นําแผนการจัดการเรียนรู  ที่ไดปรับปรุงแลว  ไปทดลองใช จํานวน 3 แผน

ขั้นที่ 9 นําแผนการจัดการเรียนรู  ที่ไปทดลองใช มาปรับปรุงแกไขโดยปรับเรื่องเวลาในการทํากิจกรรม

ขั้นที่ 10 นําแผนการจัดการเรียนรู  ไปใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมทดลอง

แผนภูมิที่  4    ข้ันตอนการสรางแผนการจดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ เค ดบัเบิล้ย ูด ีแอล (K W D L)
   รวมกับแนวคิดของวรรณี
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2.   การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  จํานวน  1  ชุด คือ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน  32 ขอ รวม 40 คะแนน  โดยแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ขอ 1 – 30 เปนปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน  คือ ตอบถูกได 1 คะแนนและ
ตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู ดานความรูความจําความเขาใจการนําไปใชการ
วิเคราะหและการสังเคราะหสําหรับขอที่ 31 - 32 เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน  
วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหา 1 คะแนน เขียนสิ่งที่โจทยบอก ถามและหาวิธีการแก
ปญหาได 1 คะแนน  แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง3 คะแนน โดยแยกเปนระดับดังนี้3,2,1,0 
รวม 10 คะแนน ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 การวิเคราะหหลักสูตรและจํานวนขอของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

สาระการ
เรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ ระดับ
พฤติกรรม

ประเภท

โ จ ท ย
ป ญ ห า
เศษสวน

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
คําวา โจทยปญหา การบวก การลบ เศษสวน
ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัว
หนึ่ง การคูณและการหาร เศษสวนได

1-4 ความรู
ความจํา

ปรนัย

2.เมือ่กาํหนดโจทยปญหาใหสามารถบอกวิธี
แกโจทยปญหาการบวกการลบการคูณและ
การหารเศษสวนได

1 4 ,
18,21

ความเขาใจ ปรนัย

3.  เมือ่กาํหนดโจทยปญหาใหสามารถแสดงใน
รูปประโยคสญัลกัษณและหาคาํตอบได

5 , 1 2 ,  
15,

การวิเคราะห ปรนัย

4.นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ
การหาคําตอบไดอยางสมเหตุสมผล

6,8,13,
19,20

การสังเคราะห ปรนัย
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ตางรางที่  9 (ตอ)

สาระการ
เรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ ระดับ
พฤติกรรม

ประเภท

5.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาที่
กําหนดใหและหาคําตอบโจทยปญหาการ
บวก การลบ การคูณและการหาร เศษสวนได

7 , 1 1 ,  
12,16,

การวิเคราะห ปรนัย

6.นักเรียนสามารถแสดงวิธีทําและหาคําตอบ
โจทยปญหาระคนได

9 , 1 7 ,  
10,22,
23-30

การนําไปใช ปรนัย

7.นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาการบวก
การลบการคูณและการหารเศษสวนพรอมทั้ง
หาคําตอบและแสดงวิ ธี ทําในประ โยค
สัญลักษณที่กําหนดใหไดอยางสรางสรรค
และสมเหตุสมผล

31-32 การนําไปใช อัตนัย

รวม     40    คะแนน

ข้ันตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีดังนี้
2.1  วิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับ เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2.2  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูในสาระคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหา  

เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังนี้
ขอที่ 1 - 34 วัดผลการเรียนรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเรื่องโจทย

ปญหาเศษสวน เปนปรนัย 4 ตัวเลือก  กําหนดเกณฑการใหคะแนนคือ  ตอบถูกได 1  คะแนน และ 
ตอบผิดได  0  คะแนนจํานวน  34  ขอ เพื่อประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะได   ขอสอบที่ถึง
เกณฑตามที่ตองการครบ  30  ขอ

       ขอที่ 35 – 38  วัดความสามารถในการแตงโจทยปญหาและวิธีการ          
แกปญหาเรื่องโจทยปญหาเศษสวน เปนแบบอัตนัย  โดยใหนักเรียนแสดงวิธีทําและอธิบายวิธีการ
แกปญหา พรอมทั้งหาคําตอบของโจทยปญหาที่กําหนดให จํานวน  4  ขอ  ขอละ 5 คะแนน เพื่อ
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ประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะได  ขอสอบที่ถึงเกณฑตามที่ตองการครบ  2  ขอ   โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนนเปนระดับ ดังนี้

1. แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล 1       คะแนน
2. เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการทราบ

               และวิธีแกปญหาได 1      คะแนน
3. แสดงขัน้ตอนในการแกปญหา (แสดงวธิทีาํ) ถกูตอง       3 คะแนน ดงันี้

       -  นักเรียนแสดงวิธีทํา หาคําตอบไดถูกตองและอธิบาย
         วิธีการใช แกปญหาไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุเหตุผลที่เลือกใช   

                     3       คะแนน
      -  นกัเรยีนแสดงวธิทีาํ หาคาํตอบไดถกูตองแตอธบิายวธิกีารแกปญหาได

ไมชัดเจนและระบุเหตุผลที่เลือกวิธีการแกปญหาไมได 2      คะแนน
       -  นักเรียนแสดงวิธีทําถูกตองแตหาคาํตอบไมถูกตองและอธิบายการ

              แกปญหาไมได         1        คะแนน   
          -  นักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบไมถูกตอง   0         คะแนน

        รวม             5               คะแนน
2.3  เสนอแบบทดสอบที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและ

ผูเชี่ยวชาญดานโจทยปญหาเศษสวน ดานวิธีสอน ดานการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร ใช
ดุลพินิจ เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบแลวเลือกขอสอบหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวาง  0.67 - 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดโดยมี
เกณฑการประเมินดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก  ง ตารางที่ 22 หนา 254)

+1  หมายถึง     แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
      0  หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้นหรือไม     

-1  หมายถึง     แนใจวาขอสอบไมสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับขอสอบ ตอนที่ 1 เปน 30 ขอ
เพื่อความสะดวกในการหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบ ใหสอดคลองกับระดับพฤติกรรมของแตละ
จุดประสงค สวนตอนที่ 2 ใหปรับเกณฑการใหคะแนน โดยตองกําหนดหัวเรื่อง  (Rubrics) เพิ่มเติม
ใหชัดเจนขึ้น

2.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน  40  คน ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2548  ที่ไมใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

กลุมตัวอยางโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เหตุผลที่ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เพราะนักเรียนดังกลาวไดเรียนรูเนื้อหา เร่ือง โจทยปญหา
เศษสวน ที่ ผูวิจัยจัดการเรียนรูตามปกติอยูแลว ในภาคเรียนที่ 2

2.5 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
      2.5.1    ตรวจสอบความยากงาย  คอื   สัดสวนระหวางจาํนวนผูตอบขอสอบ

ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดโดยใชเกณฑคาความยากงาย ระหวาง 0.20-0.80
(พวงรัตน  ทวีรัตน   2547 : 188)  ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.23-0.82
พรอมทั้งปรับปรุงขอสอบที่ไมถึงเกณฑ จนไดแบบทดสอบที่สมบูรณแบบปรนัยจํานวน  30  ขอ

2.5.2  ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก  คือ  การวัดตรวจสอบวาขอสอบสามารถ
จําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออน  ไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก  ตั้งแต  0.20
ข้ึนไป  (พวงรัตน    ทวีรัตน   2543 : 130) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก  ระหวาง
0.20-0.70 สําหรับขอสอบขอที่ 6 15  27 30 ที่ไมถึงเกณฑผูวิจัยจึงตัดทิ้ง และแกไขขอสอบขอที่ 9
โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาขอความใหใกลตัวนักเรียนมากที่สุดจนไดแบบทดสอบที่สมบูรณแบบ ปรนัย
จํานวน  30  ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางที่ 19 หนา 247)

2.5.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่น คือ การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและ
คงที่โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ  ไดจํานวนขอสอบ  30  ขอ  นํามาหาคาความ เชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยแบบทดสอบขอ 1-30  ใชวิธีการของ คูเดอร ริชารทชัน   จากสูตร  K.R.20
(ประคอง  กรรณสูต 2538:42 ; พวงรัตน  ทวีรัตน  2543  :  12)    โดยใชเกณฑคาความเชื่อมั่น
ตั้งแต  0.80  ข้ึนไป  ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น ขอที่ 1 –30 มีคาเทากับ 0. 80 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค หนา 249) และขอที่ 31 – 32 จํานวน 2 ขอ ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (α -
Coefficient  ) ของ Cronbach  ( ประคอง  กรรณสูต 2538 :47-48 ; พวงรัตน  ทวีรัตน  2543  :
125-126) ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น ขอที่ 31-32  มีคาเทากับ 0.84 (รายละเอียดในภาคผนวก
ค หนา 249)

2.6  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนไปใชเปนเครื่องมือใน
การวิจัย การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาเศษสวนมีข้ันตอน ดังแผนภูมิ    
ที่  5
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ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับ เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นที่ 2 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูในสาระคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
จํานวน 34 ขอ

ขั้นที่ 3 เสนอแบบทดสอบที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและผูเชี่ยวชาญดานโจทย
ปญหา ดานวิธีสอน ดานการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร ใชดุลพินิจ เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นป.5/1 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน  มีนักเรียน  40  คน

ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาความยากงาย  ความเชื่อม่ัน(Reliability)โดย
ใชสูตร K.R. 20(KuderRichardson-20 )และหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination) ของขอสอบ
ขอที่ 1 – 34 และขอที่ 35 – 38  ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (α -Coefficient  ) ของCronbach

ขั้นที่ 6    นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 5  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน

3. การสรางแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนิค
เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี  เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนจาํนวน 1 ชุด    มี
2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู    เร่ืองโจทย
ปญหาเศษสวน โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิด
ของวรรณี  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale  ) มี  3 ระดับ คือ มาก    
ปานกลาง  นอย  จํานวน  10 ขอ  ซึ่งถามใน  3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศการเรียนรู  เร่ือง     
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โจทยปญหาเศษสวน  จํานวน  3  ขอ  2)  กิจกรรมการเรียนรู   จํานวน  3  ขอ  3)  ประโยชนที่    
ไดรับจากการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหา เศษสวน จํานวน  4  ขอ

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามปลายเปด เกีย่วกบัความคดิเหน็ของนกัเรียนทีม่ตีอวธิี
จดัการเรยีนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน  จํานวน  1 ขอ

  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี   มีดังนี้

1.  ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู    เร่ือง
โจทยปญหาเศษสวน

2.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับรายละเอียดใหเหมาะกับระดับ  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เร่ืองโจทย
ปญหาเศษสวน โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (K W D L) รวมกับแนวคิด
ของวรรณี

3.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหอาจารยและผูเชี่ยวชาญ  3  คน ในดาน
โจทยปญหาเศษสวน  ดานการจัดการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร ตรวจความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความ 
สอดคลอง (IOC.) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป โดยใชเกณฑ
การประเมินผลดังนี้

      +1  หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลองตาม
ประเด็นขอนั้น

 0  หมายถึง   ไมแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลองตาม
  ประเด็นขอนั้นหรือไม              

           -1  หมายถึง   แนใจวาขอสอบไมสอดคลองตามประเด็นขอนั้น
ผลการตรวจสอบไดคาดชันคีวามสอดคลองเทากบั1.00(รายละเอยีดในภาคผนวกง ตารางที2่3หนา255)

4. ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสอบถามใหกระชดัและเขาใจงายขึน้ ตามคาํแนะนํา
ของอาจารยและผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนและดานเนื้อหา ที่ใชแตละขอให สอดคลองกันใน          
แตละประเด็น

5. นําแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
6. ผลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน โดยตอนที่ 1 นํามาวิเคราะหหาคา
เฉล่ีย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยคาเฉลี่ยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

เห็นดวยมาก  ระดับ 3
เห็นดวยปานกลาง ระดับ 2
เห็นดวยนอย ระดับ 1

โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นที่กําหนดแบบประมาณคา และ
คาเฉลี่ย (ความคิดเห็น)  ดังนี้
ดังตารางที่ 10 เกณฑการแปลความหมายของความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น คะแนนอยูระดับ
เห็นดวยนอย 1.00 - 1.49
เห็นดวยปานกลาง 1.50 - 2.49
เห็นดวยมาก 2.49 - 3.00

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง
โจทยปญหาเศษสวน มีข้ันตอนดังแผนภูมิที่ 6
 ข้ันที่ 1      ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ข้ันที่ 2 ปรับรายละเอียดของแบบสอบถามใหเหมาะกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5

ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยและผูเชี่ยวชาญ

ข้ันที่ 4      ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
    ตรวจสอบความถูกตอง

ข้ันที่ 5         นําแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

ข้ันที่ 6     ผลที่ได โดยตอนที่ 1 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย     ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
                 มาตรฐาน (S.D.)และตอนที่ 2 มาวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)

แผนภูมิที่ 6   ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
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การดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้
1.  ข้ันกอนการทดลองสอน  เปนขัน้ทีผู่วจิยัเตรยีมความพรอมในดานตาง ๆ  ดงัตอไปนี้

1.1  ทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.2  ชีแ้จงเกีย่วกบัวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ เค ดบัเบิล้ย ูด ีแอล (K W D L) รวมกบั

แนวคิดของวรรณี  ที่ทดลองใชในเนื้อหาอืน่กับกลุมทดลอง  เพื่อใหใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรู
ดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณีมากยิ่งขึ้นและสรางความ    
คุนเคยกับนักเรียนกลุมทดลอง

1.3  ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดลอบวัดผลการเรียนรู (Pretest)
 เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน

2. ข้ันทดลองผูวจิยัดาํเนนิการจดัการเรยีนรูดวยตนเองในกลุมทดลอง   ตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางไวเพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู     เชน         
ประสบการณในการสอนโดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้
   2.1  เวลาที่ใชในการทดลอง  ทําการทดลองจํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง 
รวมทั้งสิ้น  15 ชั่วโมง

2.2  การจัดชวงเวลาในการทดลองสอนของกลุมทดลองกําหนดใหใชเวลาดังนี้
ตารางที่ 11กําหนดเวลาในการทดลองสอนของกลุมทดลอง

วัน / เวลา 08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 14.30 – 15.30 น.
จันทร / /
อังคาร /

2.3  เนื้อหาที่ใช คือ เนื้อหาที่นํามาสรางแผนจัดการเรียนรูในสาระที่ 6  ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3
จํานวน 5 แผน รวมทั้งสิ้น  15 ชั่วโมง  ดังตอไปนี้
แผนจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน จํานวน  3  ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง  โจทยปญหาการคูณเศษสวน จํานวน  3  ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง  โจทยปญหาการหารเศษสวน จํานวน  3  ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 4-5 เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน ระคน จํานวน  6  ชั่วโมง
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3.  ข้ันหลังทดลอง
      3.1  เมื่อดําเนินการเรียนการสอนเสร็จส้ินตามขั้นตอนที่ระบุตามแผนการจัดการ

เรียนรูแตละแผนแลว  ทําการทดสอบหลังเรียน  (Posttest) กับนักเรียนกลุมทดลอง  โดยใชแบบ
ทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

3.2  ตรวจคะแนนผลการทดสอบ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานตอไป

3.3   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค         
เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล ( K W D L ) รวมกับแนวคิดของวรรณี  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ไปสอบถาม          
นักเรียนในกลุมทดลอง

 การดําเนินการโดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยูดีแอล (K W D L) รวมกับ
แนวคิดของวรรณี

ในการดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของ   
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W DL)   
รวมกับแนวคิดของวรรณี   ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้

1  ข้ันนํา และทบทวนบทเรียน
1.1  เราความสนใจโดยใช เพลง เกมคณิตศาสตร  นั่งสมาธิ
1.2  ทบทวนความรูเดิมโดยการยกสถานการณปญหาในเรื่องที่เรียนมาแลว

สนทนาซักถามนักเรียนใหรวมกันตอบคําถาม
1.3  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และบทบาทการทํางานกลุม

2  ข้ันสอนเนื้อหาใหม
   ครูนําเสนอโจทยปญหาใหนักเรียนทั้งชั้น แลวใหนักเรียนรวมกันอานวิเคราะห

โจทยและแกปญหา ตามแผนผัง K  W  D  L  ดังนี้
K   ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและส่ิงที่โจทยตองการ

ทราบ โดยครูคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
W   ครูและนกัเรยีนรวมกนัอภิปรายเพือ่หาสิง่ทีโ่จทยตองการทราบและความ

สัมพันธของโจทยที่กําหนดใหและหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่
สุดพรอมใหเหตุผลประกอบ

D   ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหา โดยเขียนประโยคสัญลักษณ
หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบที่ได
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L    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหา และอธิบายขั้นตอนการแก
ปญหา

3. ข้ันฝกทกัษะและการนาํไปใช  โดยใหนกัเรยีนฝกปฏิบตัติามบตัรกจิกรรม K→ W→ D
→ L  เปนกลุมยอยโดยครูคอยใหคําแนะนํา

  3.1  แบงนักเรียนเปนกลุม ๆละ 4 – 5 คน
  3.2  ใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยตรง และ

ในสถานการณอ่ืนๆที่แตกตางจากตัวอยาง เพื่อฝกทักษะการนําไปใช จากแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น
  3.3   ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของ

สมาชิกในกลุมของตนเอง
3.4  ทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมจากใบงานเปนรายบุคคล

4.   ข้ัน สรุป
     4.1 ครูนําสนทนาใหนักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียน
     4.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการเรียนรู
     4.3  ครูเสริมแรงโดยการยกยองชมเชยและใหกําลังใจเมื่อทําถูก
5.  ข้ันประเมินผล

5.1  ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนรูในดานความรู ความเขาใจ การ
นําไปใชและทักษะการแกปญหา จากแบบทดสอบประจําหนวย

     5.2  นักเรียนรวมอภิปรายสิ่งที่ไดจากการทํางานรวมกันพรอมทั้งเสนอ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูคร้ังตอไป

ดังรายละเอียดในแผนภูมิแสดงขั้นตอนวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู         
ดี แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี ในแผนภูมิที่ 7
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สัญลักษณ ความหมาย
การเริ่มตน / การสิ้นสุด

กระบวนการ

ทางเลือก

ทิศทาง
ขั้นนํา……

ขั้นสอนเนื้อหาใหม…..

ครูนําเสนอโจทยปญหาใหนักเรียนทั้งชั้นแลวใหนักเรียนรวมกันอาน

วิเคราะหโจทยและแกปญหา ตามแผนผัง K  W  D  L

ขั้นฝกทักษะ  และ นําไปใช   ….

        ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม K  W  D  L  เปนกลุมยอยโดยครูคอย
      ใหคําแนะนําและฝกทําแบบฝกหัดจากที่ครูสรางขึ้น โดยเปนโจทยปญหาที่เกี่ยวของ
     กับสถานการณอื่นๆ

ขั้น สรุป….

    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความเขาใจ วิธีทําและสรุปวิธีการแกปญหา

ขั้นประเมินผล….
ประเมินผลการเรียนรูในดานความรู ความเขาใจ การนําไปใชและทักษะการแกปญหา
จากแบบทดสอบประจําหนวย

ไมเขาใจ

                      เขาใจ

                           เรียนหนวยตอไป
แผนภูมิที่  7  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิด
                    ของวรรณี

การเริ่มตน

1. เราความสนใจ ดวยเกม นั่งสมาธิ  ทบทวนความรูเดิม / แจงจุดประสงคการเรียนรู

ผลการประเมิน
ส อ น
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ในการดําเนินการทดลองในครั้งนี้ กอนมีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี
แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี ผูวิจัยจะทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest)และหลังการ
สอนจบลง จะทําการทดสอบหลังเรียน (Postest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองโจทย
ปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อวัดผลการเรียนรู และใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน

หลังจากดําเนินการทดลองเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะตองตรวจสอบผลการทดสอบและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน แลวนํามาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมุติฐานตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดย

สถิติที่ใชมีดังนี้
1.  การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ

    1.1 การตรวจสอบคณุภาพของแผนจดัการเรยีนรูดวยการตรวจสอบความเทีย่งตรง
(Validity) โดยการหาคาดชันคีวามสอดคลอง(IOC : Index  of  Item  Objective  Congruence)

    1.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
1.2.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  โดยใชดัชนีความสอดคลอง

ระหวางแบบทดสอบกับลักษณะพฤติกรรม(IOC : Index  of  Item  Objective  Congruence)
1.2.2  ตรวจสอบความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r)โดยใชเกณฑ

ความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80
1.2.3  ตรวจสอบความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบตอนที1่โดยใชสูตรK.R.-20 

(Kuder  Richardson -20)
1.2.4  ตรวจสอบความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบตอนที ่ 2 โดยใช สูตร

สัมประสทิธิอั์ลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach อัลฟา
    1.3  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ

เรียนรูแบบวรรณีรวมกับเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index  of  Item  Objective  Congruence)
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2.  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
     2.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียน ชั้น  

ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล(K W D L)รวมกับ
แนวคิดของวรรณี ใชการทดสอบคาที (t-test)แบบ Dependent

2.2  การแปลคาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  
ใชสถิติดังนี้

       2.2.1  การแปลคาแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ ใชคารอยละ (%)  คา
เฉล่ีย ( X  )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

       2.2.2   การแปลคาพรรณนาความคิดเห็นที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค     
เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิดของวรรณี  วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห     
เนื้อหา (Content  Analysis)

สรุป

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L)รวมกับแนวคิด
ของวรรณี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One
Group  Pretest – Posttest  Design กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 /3  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  จํานวน  40  คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  จากนั้นนําขอมูล
ทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้  เปนการพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (KWDL)  รวมกับ
แนวคิดของวรรณี     ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัด
การเรียนรู  แบบทดสอบ  แบบสอบถามความคิดเห็น  ที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน  3  คน  นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1  จํานวน  3  แผนการเรียนรู  
แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/3 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  สังกัด     
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3  จํานวน  40  คน  ดวยการทดสอบ       
กอนเรียน  จากนั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  แลวจึงทดสอบ   หลังเรียน  
และสอบถามความเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง  โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปนการ
ตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย   ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน  
2    ข้ันตอน  ดังนี้

ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (K.W.D.L.)  รวม
กับแนวคิดของวรรณี

ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  
ดี  แอล  (KWDL)  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ในดานบรรยากาศการเรียนรู  ดานกิจกรรมการเรียนรู
และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู

สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน มีดังนี้
ตอนที ่ 1   การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู เรือ่งโจทยปญหาเศษสวน ของนกัเรยีนชัน้ประถม

  ศกึษาปที ่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (KWDL)
  รวมกับแนวคิดของวรรณี
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  1  ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหา

เศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  กอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบ้ิลยู  
ดี  แอล  (KWDL)  รวมกับแนวคิดของวรรณีแตกตางกันหรือไม  ดังรายละเอียดในตารางที่ 12,13 
ดังนี้
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ตารางที ่12  เปรียบเทยีบผลการเรยีนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5
                  โดยวธิจีัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (K.W.D.L.)  รวมกับแนวคิด
                  ของวรรณี

การทดสอบ N คะแนนเต็ม     X S.D. t - test Sig
กอนเรียน 40 40 17.75 5.97
หลังเรียน 40 40 27.45 4.73

-16.77 .000

จากตารางที่ 12  โดยภาพรวมพบวา  ผลการเรียนรูเร่ือง  โจทยปญหาเศษสวนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (KWDL)รวม
กับแนวคิดของวรรณี กอนและหลังเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ที่กําหนดไวโดยมีคะแนนหลังเรียน   ( X = 27.45, S.D.= 4.73)  สูง
กวากอนเรียน  ( X  = 17.75 , S.D.= 4.73)
ตารางที1่3    คะแนนการทดสอบวดัผลการเรยีนรูหลงัเรยีน  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน โดยวธิจีดัการ

       เรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  (KWDL)  รวมกับแนวคิดของวรรณี

เนื้อหาโจทย
ปญหาเศษสวน

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได รอยละ ลําดับที่

1.การบวกและลบเศษสวน 40 16 640 453 70.78 1
2. การคูณเศษสวน 40 3 120 80 66.67 2
3. การหารเศษสวน 40 9 360 234 65.00 3
4. เศษสวนระคน 40 12 480 309 64.38 4

จากตารางที่ 13  พบวา  ผลการเรียนรูหลังเรียน เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน  ของ    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  (KWDL)  
รวมกับ แนวคิดของวรรณี เมื่อพิจารณาเปนรายเนื้อหา พบวา นักเรียนมีคะแนนวัดผลการเรียนรู
เร่ือง การบวกและการลบ เศษสวนมากเปนลําดับ 1 คิดเปนรอยละ 70.78  รองลงมา เร่ืองการคูณ
เศษสวน    คิดเปนรอยละ  66.67   เร่ืองการหาร เศษสวน คิดเปนรอยละ 65.00 และ ลําดับ        
สุดทายคือเร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ระคน คิดเปน   รอยละ 64.38
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ตารางที ่14  เปรียบเทยีบคะแนน / ระดบัผลการเรยีนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนกัเรียน ชัน้
      ประถมศกึษาปที ่ 5  กอนและหลงัการจดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ  เค  ดบัเบิล้ย ู ด ี แอล
      รวมกับแนวคิดของวรรณี

การแกโจทยปญหาเศษสวน
กอนเรียน

การแกโจทยปญหาเศษสวน
หลังเรียนระดับ คะแนน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
สูงมาก ≥ 35 - - 4 10.00
สูง 30-34 1 2.50 9 22.50
ปานกลาง 25-29 4 10.00 14 35.00
ผาน 20-24 11 27.50 13 32.50
ปรับปรุง <20 24 60.00 - -
รวม 40 40 100.00 40 100.00

จากตารางที่14  พบวา  ผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิด
ของวรรณี  ของนักเรียนกลุมทดลอง  แตกตางกันโดย กอนการจัดการเรียนรู  มีนักเรียนจํานวน  40  
คน  มีผลการเรียนรู อยูในระดับตอง    ปรับปรุง  คือ  มีคะแนนนอยกวา  20  คะแนน  คิดเปนรอย
ละ  60.00  และหลังการ จัดการเรียนรู นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาเศษสวน  โดยมีนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนระดับ  ปานกลาง  มากที่สุดจํานวน 14 คน  
คิดเปนรอยละ 35.00  รองลงมาคือ  ไดรับการพัฒนาเปนระดับผานจํานวน  13 คน  คิดเปนรอยละ 
32.50 ไดรับการพัฒนาเปนระดับ สูง จํานวน  9 คน  คิดเปน  รอยละ 22.50  และไดรับการพัฒนา
เปนระดับสูงมาก  จํานวน  4 คน  คิดเปนรอยละ10.00
ตอนที ่  2  ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ เค ดับเบิล้ย ู ดีแอล

(KWDL) รวมกบัแนวคดิของวรรณ ี ในดานบรรยากาศการเรยีนรู ดานกจิกรรมการ
เรยีนรู   และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอวิธี จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  อยูในระดับใด  
และเปนอยางไร
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2.1  ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ในดาน
บรรยากาศในการเรียนรู  ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด             
กิจกรรมการเรียนรู  มีรายละเอียดดัง ตารางที่15 ,16,17,18 ดังนี้
ตารางที ่15    ระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีน  ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5  ทีม่ตีอวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนิค

       เค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี

ความคิดเห็นที่มีตอวิธีจัดการเรียนรู   X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

1.  ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.78 0.42 เห็นดวยมาก 1
2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.66 0.47 เห็นดวยมาก 3
3.  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 2.73 0.43 เห็นดวยมาก 2

รวม 2.72 0.44 เห็นดวยมาก

จากตารางที่15  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
ที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค  ดับเบิ้ลยู ดี แอล นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก   ( X = 
2.72 , S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ลําดับที่  1  นักเรียนเห็นดวยมาก  ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู  ( X = 2.78 ,S.D. = 0.42) รองลงมา นักเรียนเห็นดวยมาก ดานประโยชน
ที่ไดรับจากการจัด กิจกรรม ( X = 2.73 ,S.D. = 0.43) และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย  
คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ( X  = 2.66 ,S.D. = 0.47)

2.2  ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (KWDL) รวมกับแนวคิดของวรรณี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน      
ดังรายละเอียดใน ตาราง 16 ,17 และ18
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ตารางที่16  ระดับความเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
     เค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ดานบรรยากาศในการเรียนรู

ดานบรรยากาศในการเรียนรู   X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

1.  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํา  
กิจกรรมตามขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวย
เทคนิคเค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิด
ของวรรณี

2.80 0.16 เห็นดวยมาก 1

2.  นักเรียนสนุกสนานและเรียนรูอยางมีความ
สุข เมื่อไดเรียนรูดวยเทคนิคเค  ดับเบิ้ลยู ดี  
แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี

2.78 0.18 เห็นดวยมาก 2

3.  การเรียนรูดวยเทคนิคเค  ดับเบ้ิลยู  ดี  
แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ทําใหนักเรียน
อยากตอบปญหาในกิจกรรมการเรียนรู

2.75 0.19 เห็นดวยมาก 3

รวม 2.78 0.42 เห็นดวยมาก

จากตารางที่16  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มี
ตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู  โดยภาพรวมพบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.78,S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกขอ ขอที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับ 1 คือ        
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค          
เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ( X  = 2.80 ,S.D. = 0.16)    ลําดับรองลงมาคือ  
นักเรียนสนุกสนานและเรียนรูอยางมีความสุข  เมื่อไดเรียนรูดวยเทคนิคเค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวม
กับแนวคิดของวรรณี  ( X  = 2.78 , S.D. = 0.18)    และลําดับสุดทายคือ  การเรียนรูดวยเทคนิค
เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการ
เรียนรู    ( X  = 2.75 ,S.D. = 0.19)
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ตารางที1่7  ระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5  ทีม่ตีอวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ
    เค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

1.  กิจกรรมเปนลําดับข้ันตอนและปฏิบัติ
ไดไมยาก  ทําใหนักเรียนไดเรียนรู  และ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเปนระบบ

2.65 0.23 เห็นดวยมาก 2

2.  การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคนี้ทําให
นักเรียนไดทํางานและแลกเปลี่ยน  เรียนรู
รวมกับเพื่อน ๆ

2.65 0.23 เห็นดวยมาก 2

3.  การสรุปและการนําเสนอการแกปญหา
ดวยเทคนิคนี้  สงเสริมใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นและลงขอสรุปรวมกับเพื่อน

2.68 0.22 เห็นดวยมาก 1

รวม 2.66 2.47 เห็นดวยมาก

จากตารางที่17  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มี
ตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ดานการจัด     
กิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวมพบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  (  X  = 2.66 ,S.D. = 2.47)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทุกขอ  ขอที่เห็นดวยมากเปนอันดับที่  1   คือ  
การสรุปและการนําเสนอการแกปญหาดวยเทคนิคนี้  สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและ
ลงขอสรุปรวมกับเพื่อน   ( X = 2.68 ,S.D. = 0.22)   และลําดับรองลงมา มี 2 ขอ  คือ กิจกรรม
เปนลําดับข้ันตอนและปฏิบัติไดไมยาก  ทําใหนักเรียนไดเรียนรู  และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได
อยางเปนระบบ ,  การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคนี้  ทําใหนักเรียนไดทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับเพื่อน ๆ  ( X  = 2.65,S.D. = 0.23)
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ตารางที1่8  ระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5  ทีม่ตีอวธิจีดัการเรยีนรูดวยเทคนคิ
     เค  ดับเบ้ิลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด
    กิจกรรมการเรียนรู

ดานประโยชนการเรียนรูที่ไดจากการ
จัดกิจกรรม

X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

1.  นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับขั้น
ตอน

2.83 0.39 เห็นดวยมาก 1

2.  นักเรียนสามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรไดในเวลาที่กําหนดให

2.60 0.50 เห็นดวยมาก 4

3.  นักเรียนสามารถนําขั้นตอนการแก
ปญหาของกิจกรรมการเรียนรู  ไปใชในการ
เรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  ได

2.75 0.44 เห็นดวยมาก 3

4.  การแกปญหาดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู
ดี  แอล    รวมกับแนวคิดของวรรณี  ทําให
นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของการ
เรียนคณิตศาสตรมากขึ้น

2.77 0.42 เห็นดวยมาก 2

รวม 2.73 0.43 เห็นดวยมาก

จากตารางที่18  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มี
ตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ดานการจัด      
กิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวมพบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก ( X  = 2.73 , S.D. = 0.43)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทุกขอ  ขอที่เห็นดวยมากเปนอันดับที่  1   คือ 
นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลําดับข้ันตอน  ( X  = 2.83 ,S.D. = 0.39) อันดับที่  2  คือการแกปญหา
ดวยเทคนิค  เค  ดับเบิ้ลยู  ดี  แอล  รวมกับแนวคิดของวรรณี  ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและ
ประโยชนของการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน ( X  = 2.77 ,S.D. = 0.42)  อันดับที่ 3 คือนักเรียน
สามารถนําขั้นตอนการ แกปญหาของกิจกรรมการเรียนรู  ไปใชในการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  
ได  ( X  = 2.75 ,S.D. = 0.44)   และอันดับสุดทาย คือ นักเรียนสามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรไดในเวลาที่กําหนดให    ( X  = 2.60 ,S.D. = 0.50)
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นอกจากนี้  นักเรียนไดตอบคําถามปลายเปดโดยแสดงความคิดเห็น วา ควรเพิ่มเวลา
ในการทํากิจกรรมใหมากกวานี้ควร มีตารางที่โตกวานี้จะไดไมตองเขียนออกนอกตาราง และควร
สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิคการสอนนี้ในเรื่องอื่นๆบาง

ขอสังเกต  การปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เคดับเบ้ิลยูดีแอล
KWDL  รวมกับแนวคิดของวรรณี

จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุมจากแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  ซึ่งมี
การประเมิน  2  คร้ัง  คือ  ทายแผนการจัดการเรียนรูที่  3  และทายแผนการจัดการเรียนรูที่  5  มี
รายละเอียดดังนี้

การประเมินครั้งที่  1  ทายแผนการจัดการเรียนรูที่  3  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียน 
ทุกกลุมปฏิบัติ  กิจกรรมกลุมอยูในเกณฑพอใช โดยที่นักเรียนมีสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดตาม
เวลาที่กําหนด ผลงานสะอาดเรียบรอย มีความตั้งใจและมีสวนรวม ทั้งยังสามารถทํางานไดถูกตอง
ครบถวนทุกขั้นตอน

การประเมินครั้งที่  2  ทายแผนการจัดการเรียนรูที่  5  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียน  
ทุกกลุมมีการปฏิบัติกิจกรรมกลุมอยูในเกณฑดี โดยที่นักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติ กิจกรรม 
ทํางานสงตรงตอเวลาและผลงานสะอาดเรียบรอย    มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม  อีกทั้งยัง
สามารถนําเสนอผลงานดวยวิธีการที่ถูกตอง  และเปนขั้นตอนที่ที่ถูกตอง

ขอสังเกตที่ไดมาจากการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทายแผน
จากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  ผูวิจัยพบขอสังเกตดังนี้
1.  นักเรียนบางคนมีปญหาการเขากลุมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน
2.  การปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาตามขั้นตอนไดชา
3.  นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการรองเพลง  การเลนเกมตาง ๆ
4.  การปฏบิตักิจิกรรมนัง่สมาธกิอนเรียน  ทาํใหนกัเรยีนมจีติใจสงบเกดิสมาธใินการเรยีนรู
5.  นักเรียนมี ปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อน ๆ  มากยิ่งขึ้นกวาเดิม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวย เทคนิค เคดับเบิ้ลยู ดี แอล  (KWDL) รวมกับแนวคิด
ของวรรณี  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  กอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดี แอล
(KWDL) รวมกับแนวคิดของวรรณี   และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5  ที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (KWDL) รวมกับแนวคิดของวรรณี  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3  กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548  จํานวน  40  คน  1  หองเรยีน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิล
ยู ดี แอล  (KWDL) รวมกับแนวคิดของวรรณี  ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง  ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง  1.00  จํานวน  5  แผน  ไดแก  แผนจัดการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาการบวกลบ
เศษสวน   โจทยปญหาการคูณเศษสวน  โจทยปญหาการหารเศษสวน  โจทยปญหาเศษสวนระคน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  จํานวน  1  ฉบับ  โดยแบงออกเปน  2
ตอนคือ  ตอนที่  1  เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ  และตอนที่  2  เปนแบบ
อัตนัย จํานวน  2  ขอ  แบบทดสอบฉบับนี้มีคาความเที่ยงตรงเทากับ  1.00  มีความเชื่อมั่นเทากับ
0.80 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดี
แอล  (KWDL) รวมกับแนวคิดของวรรณี  มีคาความเที่ยงตรง  1.00  การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัย
เชิงทดลอง  (Experimental  Research)  เปนการทดลองขั้นพื้นฐาน  (Pre-Experimental
Designs)  แบบกลุมเดียวซึ่งทําการทดสอบกอนและหลังเรียน  (One  Group  Pretest  Posttest
Design)   วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคะแนนเปนคารอยละ (%) การหาคาเฉลี่ย  ( X )  คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )    การทดสอบคา  ที  ( t-test )  แบบ  Dependent  และการ
วิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)
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สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวย เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี 
มีผลการวิจัยดังนี้

1. ผลการเรยีนรูเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5    โดยวธิี
จดัการเรียนรูดวยเทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี  กอนและหลังการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ที่กําหนดไว  
โดยหลังการจัดการ เรียนรู     นักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบหลังเรียนโดยแยกแตละเรื่อง จํานวน 4 เร่ือง พบวา เร่ืองโจทยปญหาการบวกและการ
ลบเศษสวนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  และเรื่องโจทยปญหาเศษสวนระคนมีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด

2. ความคดิเหน็ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่  5   ทีม่ตีอวธิจีดัการเรยีนรู   ดวย
เทคนคิเค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี  นักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาแยกเปน
รายดานพบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก คือ  ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู และเรียนรูอยางมีความสุข อันดับที่สอง คือ ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม  นักเรียนไดฝกคิดตามลําดับข้ันตอน  สามารถนําขั้นตอนการ
แกปญหาไปใชในการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืนๆและยังสามารถแกโจทยปญหาไดในเวลาที่กําหนด 
และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การสรุปและนําเสนอการแกโจทยปญหาสงเสริมใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และลงขอสรุปรวมกับเพื่อนๆ ไดอยางเปนระบบ นักเรียนเห็น
ดวยมากเปนลําดับสุดทาย

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เคดับเบิ้ลยูดีแอล รวมกับแนวคิดของวรรณี
สามารถนํามาสูการอภิปรายผลไดดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอลรวมกับแนวคิดของวรรณี  
กอนและหลังการเรียน    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยูดีแอล รวมกับแนวคิดของวรรณี มีข้ันตอนการปฏิบัติ
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ตามลําดับที่  ชัดเจน  ซึ่งการฝกแกโจทยปญหานั้น นักเรียนได ฝกคิดตามขั้นตอนการเรียนรูของ
เทคนิค K-W-D-L  ข้ันที่ 1  K  นักเรียนแตละคนรวมกันอานโจทยปญหาและวิเคราะหรวบรวม    
ขอมูลที่ไดจากโจทยวามีขอมูลอะไรบาง  และเปน ขอมูลที่เกี่ยวกับอะไร  เพื่อนําไปใช แกปญหาใน
ข้ันตอนตอไป ซึ่งครูจะตั้งคําถามกระตุนความคิดของนักเรียน  ใหนักเรียนไดตอบคําถามเพื่อหา
ขอมูลเกี่ยวกับโจทยปญหา  และเปนการอธิบายขอมูลเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น  ข้ันที่ 2   
W นักเรียนรวมกันวิเคราะหหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ  โดยนักเรียนจะรวมกันแสดงความคิดเห็น 
เพื่อเสนอ แนวทางในการแกปญหาดวยเหตุผลของแตละคน  และนําวิธีที่แตละคนเสนอมา
พิจารณา  และทดลองใช  แกปญหาเพื่อตรวจสอบวา  วิธีการแตละวิธีใชไดผลเปนอยางไร  วิธีการ
ใดเหมาะสมและดีที่สุดโดยครูคอยสังเกตและคอยกระตุนใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ในขั้นนี้นักเรียนแตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง  และโตแยง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตุผล  และเชื่อมโยงความรูที่ไดรับมาเพื่อนํามาใชแกปญหา  ข้ันที่ 3  
D นักเรียนไดรวมกันแสดงวิธีการแกปญหาตามที่ไดเลือกไว  โดยเริ่มจากการเขียนประโยค
สัญลักษณ  เพื่อใหนักเรียนเห็นแนวทางในการคิดคํานวณวาจะตองคํานวณจํานวนใดกอน  หรือ
จะตองสิ่งใดกอน  จากนั้นรวมกันแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบตามที่โจทยตองการไปทีละข้ันตอน  ใน
ข้ันนี้นักเรียนจะไดเรียนรูข้ันตอนการแกปญหาอยางละเอียดลึกซื้งไดฝกการคํานวณ  เด็กเกงให
ชวยเหลือและอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและวิธีการ แกปญหาไดถูกตองโดยครูคอยให             
คําแนะนํา และชวยเหลือกับนักเรียนในการเขียนอธิบายวิธีการ แกปญหาใหถูกตองชัดเจน  ส่ือสาร
ใหคนอื่นเขาใจตรงกัน  และข้ันสุดทาย  ข้ันที่  4 L  ตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลการ          
แกปญหาพรอมทั้งอธิบายวิธีการแกปญหาทีละขั้นตอนใหเพื่อน ๆ  และครูได   รับฟง และคิด
พิจารณาความถูกตองพรอมทั้งตรวจสอบคําตอบรวมกันโดยครูจะเปนผูคอยถามคําถามเพื่อ    
ตรวจสอบความ  เขาใจ และอธบิายทบทวนใหคาํแนะนาํ  เมื่อนักเรียนลังเลในการตอบคําถามหรือ
การนําเสนอ ครูใหขอมลูยอนกลบัใหนกัเรยีนตอบอยางมัน่ใจ  และรวมกันสรุปความรูและประโยชน
จากการเรียนรูในขัน้นีเ้ปนการฝกใหนกัเรยีนได กลาแสดงออก มคีวามมัน่ใจในตนเอง กลาพูด  และให
เหตุผลไดอยางชัดเจนถูกตอง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหาที่หลากหลายจากกลุมเพื่อน ๆ  และ
สามารถนาํไปประยกุตใชใหเกดิประโยชนในสถานการณอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
กิจกรรมการเรียนรู ยงัเปนการชวยใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน  กลาวคือ  
ข้ันนําและขั้นทบทวนเปนการเราความสนใจดวยการนั่งสมาธิ  การเลนเกม และทบทวนความรูเดิม
โดยครูยกสถานการณปญหาในเรื่องที่เรียนมาแลว สนทนา ซักถามและเปนผูนําเสนอความรู สราง
บรรยากาศที่ทําใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น  ชวยชี้แนะใหกําลังใจ ทําให    
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ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนทําใหผลการเรียนรูพัฒนาข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
นอมศรี  เคท   (2536: 28 อางถึงใน     วีระศักดิ์  เลิศโสภา  2544: 32)  และ  ประยูร  อาษานาม 
(2528: 48) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนคิดหาวิธีแกปญหาหลาย ๆ  วิธี  
เพราะจะชวยใหนักเรียนมีความคิดที่กวางไมจํากัดจะตองใชวิธีเดียวตามที่ครูบอก  อีกทั้งวิธีการ
ตาง ๆ  จะเปนตัวเรา  เปนการสรางความสนใจ  และประสบการณหลายดานใหแกนักเรียน  และ
การสอนใหนักเรียนไดรูจักวิธีการแกปญหามีประโยชนในการหาคําตอบ  เพราะโจทยปญหาเดียว
กันจะตองไดคําตอบเดียวเทานั้น  และการจัดโอกาสใหผูเรียนไดออกมา นําเสนอแนวคิดของ         
ผูเรียนแตละคนหรือแนวคิดของกลุม  ก็เปนสิ่งสําคัญที่ครูผูสอนควรปฏิบัติใหมีบอย ๆ  เพราะใน
การนําเสนอแตละครั้งผูเรียนมีโอกาสรวมแสดงแนวคิดเสริมเพิ่มเติมรวมกัน  หรือซักถามหาขอ
อภิปรายขัดแยงดวยเหตุและผล  ผูสอนมีโอกาสเสริมความรู  ขยายความหรือสรุปประเด็นสําคัญที่
เปนความคิดรวบยอดของสาระที่นําเสนอนั้น  ทําใหการเรียนรูขยายในวงกวางและลึกมากขึ้น      
ผูเรียนสามารถนําความรูหรือแนวคิดที่ไดจากการนําเสนอนั้น ไปประยุกตหรือเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติได  อีกประการหนึ่งของการที่ผูเรียนไดออกมานําเสนอผลงานคือผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีมี
ความภูมิใจในผลงาน  เกิดความรูสึกอยากคิด  อยากทํา กลาแสดงออก และจดจําสาระที่ตนเองได
ออกมานําเสนอไดนาน  (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2544: 25)  ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิจัยของวีระศักดิ์  เลิศโสภา (2544: บทคัดยอ)  ที่ทําการวิจัยเรื่องผลของการใชเทคนิคการสอนเค
ดับเบ้ิลยูดีแอล ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4  ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ นักเรียนหลังเรียนการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยเทคนิคการสอน  เคดับเบิ้ลยูดีแอลสูงกวา    นักเรียน ที่เรียนการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   สอดคลองกับงานวิจัยของ         
นิรันดร  แสงกุหลาบ (2547: บทคัดยอ)  ที่ทําการวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคเคดับเบิ้ล
ยูดีแอล  และตามแนว  สสวท. ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละ
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคะเคดับเบิ้ลยูดีแอลสูงกวา  ผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัด
การเรียนรูตามแนว สสวท.อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย  ชังเกตุ  
(2547 :   บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการคูณของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  รวมกับเทคนิค  
KWDL  ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค  STAD  รวมกับเทคนิค  KWDL  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05  และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ    สุลัดดา  ลอยฟา  (2536: 67-68)  
ที่วา  หลักการสอนที่ดีควรใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกันหรือมีสวนรวมในการคนควาสรุปกฎเกณฑ
ตาง ๆ  ดวยตนเองรวมกับเพื่อน ๆ  จะทําใหเด็กตรวจสอบความคิดของตนเองกับเพื่อน ๆ  ชวย
สรางความมั่นใจและความเชื่อมั่นของเด็กไดมากยิ่งขึ้น  และสอดคลองกับ  ฮอยเลส  (Hoyles 
1985: 206-207 ,อางถึงใน สมเดช  บุญประจักษ  2540 : 44)  ที่กลาววา  การพูด เกี่ยวกับ
คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนเกิดความรู  เรียนรูวิธีการคิดและมีความชัดเจนในสิ่งที่คิดอันเนื่องมา
จากการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียน  การใหนักเรียนไดพูดอภิปราย  แลกเปลี่ยน  เรียนรูทําให
เกิดการผสมผสานความรูไดดี  แตละคนสามารถขยายแนวคิดของกันและกันชวยใหเกิดความ       
ชัดเจนในงานหรือกระบวนการทํางานและสอดคลองกับแนวคิด ของ ยัง  (Yong 1972: 603)  ที่วา  
การที่นักเรยีนอยูในวยัเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนัจะสามารถ ส่ือสารเขาใจกนังาย  กลาซักถาม  โตแยง
กันและกันอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดผลดี ในการเรยีนรูและการที ่นกัเรยีนมคีวามสามารถสงูซึ่งเขาใจ
คําสอนของครูไดดีจะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของตนเอง  เพื่ออธิบายใหเพื่อนฟงทําให  
ผูอธิบายมีความเขาใจในบทเรียนไดอยางแจมชัดยิ่งขึ้น  เพราะตองจัดระบบความรูที่มีอยูออกมา
เปนภาษาที่ส่ือสารไดดี และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลงเรียนในเรื่องโจทยปญหาการบวก
และการลบเศษสวนนักเรียนทําคะแนนสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหาในเรื่องโจทยปญหา
การบวกและการลบเศษสวน เปนเนื้อหาที่งายและไมซับซอน สวนคะแนนเฉลี่ยในเรื่องโจทยปญหา
เศษสวนระคนนักเรียนทําคะแนนต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เนื้อหาเศษสวนระคนยากและ    
ซับซอนทําให   นักเรียนทําคะแนนไดนอย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา  พัวรัตน (2541 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาชุดการสอนแบบ  วรรณี เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 5   ที่ดําเนินการสอนตามลําดับข้ันวิธีสอนของวรรณี ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอน
แบบวรรณี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนภาย
หลังไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ  คลารคสัน (Clarkson 1979: 4104 – A อางถึงใน นวลจันทร      
ผมอุดทา 2545:36) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการแปลความหมายโจทยปญหา
คณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหากับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยทํา
การทดสอบความสามารถในการแปลโจทยปญหา  3  แบบ คือ  สัญลักษณที่เปนภาษา 
สัญลักษณที่เปนสัญลักษณ และสัญลักษณที่เปนรูปภาพ พบวา การแปลความหมายโจทย
คณิตศาสตรทั้งสามแบบมีความสัมพันธกับการแกโจทยปญหา และนักเรียนที่มีความสามารถใน
การแปลความหมายตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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และงานวิจัยของฮอลล (Hall 1979 :  6324- A อางถึงใน อรุณศรี  ดําบรรณ  2548 : 38) ไดศึกษา
ผลของการสอน วิเคราะหการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และความสามารถในการวิเคราะห     
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน  60  คน  ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองและกลุม      
ควบคุมกลุมละ 30 คน โดยแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่  คาดคะเนเกงและไมเกงกลุมละ 15 
กลุมทดลอง ไดเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะหเปนเวลา 8.5 ชั่วโมง แลวทําการทดสอบ การวิเคราะห
และการแกปญหาคณิตศาสตร ผลปรากฏวา  1) นักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะหสูง         
มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวา นักเรียนที่มีความ สามารรถในการ
วิเคราะหต่ํา  2) นักเรียนที่ไดเรียนการวิเคราะห มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
สูงกวา นักเรียนที่ไมไดเรียนการวิเคราะห

2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี  ในภาพรวมนักเรียนเห็นดวยอยู
ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอลรวมกับแนวคิดของวรรณี  เปนการเรียนรู
และฝกปฏิบัติตามขั้นตอน  นักเรียนไดรวมกันรองเพลง  เลนเกมตาง ๆ  ทําใหมีความสนใจที่จะ
เรียนรู  และเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน  เกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูมากข้ึน  รวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับประสบการณในการแกปญหาหลาย ๆ  ดานมีการถายโยง
ความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อน ๆมากขึ้น
อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวย  ตนเอง  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย  นักเรียน
ไดคิดเอง ลงมือปฏิบัติเอง และไดแกปญหาเอง ทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับ วารินทร   รัศมีพรหม  (2533: 35)  ที่วา  ถานักเรียนไดเรียนรูส่ิงที่มีความหมายเปน
ประโยชนดวยความเขาใจ  และไดฝกฝนดวยตนเองมาก)  การกระทําซ้ํา ๆ  จะเกิดทักษะและ
ความคงทนในการเรียนรูจนสามารถถายโยงไปใชอยางอัตโนมัติ  นอกจากนั้น การจัดบทเรียนที่นา
สนใจและมีความหมายเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ยอมทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับ  เกษมศรี  ภัทริภูสกุล  (2544: 42)  ที่กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เอ้ือตอ
การเกิดความคงทนนั้นควรจัดบทเรียนใหมีความหมาย  มีการฝกฝน  ใชส่ือการเรียนรูที่สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชาจัดกิจกรรมใหลงมือปฏิบัติ และนําประสบการณใหมไปเชื่อมโยงกับประสบการณ
เดิม โดยมีครูทําหนาที่เพียงคอยดูแลแนะนําและกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดกําหนด
ไว เพื่อใหการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  และเทคนิคเค ดับเบ้ิลยู ดีแอล รวมกับแนวคิด
ของวรรณี  มีข้ันตอนการแกปญหาที่ชัดเจน  ทําใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะหอยางเปน
ข้ันตอน  และเปนระบบทําใหเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน  สงผลถึงการวางแผนแกปญหาไดอยาง
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ถูกตองเหมาะสมที่สุดและนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนของศูนยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  (รุง  แกวแดง  2541: 29)  ที่เสนอแนวทางไววาในการจัดการเรียนการ
สอนทุกขั้นตอนของการเรียนรู ควรมุงสงเสริมกระบวนการคิดในแนวทางตาง ๆ  ของเด็กมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย  สนุกสนาน ชวนใหเด็กเกิดความสนใจเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมนั้น ๆ  และสอดคลองกับแนวคิดของ  สาลาวิน  (Slavin 1990,  อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี
2545: 165)  ไดเสนอแนะไววาการใหผูเรียนเรียนเปนกลุม ๆละ 4-6 คน  จะชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรน ภูมใินในตนเอง  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุมชวยใหผูเรียนมี
ผลการเรียนสูงขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ  อัมพร  ประยูรสุข  (2542:  บทคัดยอ)  ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองรูปทรงและปริมาณของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบวรรณี ที่พัฒนารายบุคคลและรวมกันทํางานเปนคณะผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบวรรณีที่พัฒนารายบุคคลและรวม
ทํางานเปนคณะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05อีกทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปราณี  จงศรี  (2545: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปที่ 6ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันวิธีสอนแบบ  Missouri  และวิธีสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน
พบวานักเรียนชอบการเรียนเปนกลุมไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน  เพื่อในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันทําใหบรรยากาศในการเรียนอบอุนและสนุกสนาน  แตในดานประโยชนที่ไดรับจากการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรไดในเวลาที่กําหนดใหนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับตํ่าสุด  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกันคิดรวมกันทํา  
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันยังมีนอย เพราะวานักเรียนบางคนยังไมคอยกลาแสดงออก
และยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหจึงไมอยากรวมอภิปราย  อีกทั้งขั้นตอนการแกปญหาฝกให
นักเรียนแกปญหาจริง แตยังขาดการฝกฝนใหนักเรียนไดวางแผนการแกปญหาและนําเสนอผลการ
แกปญหาไดอยางชัดเจนในเวลาที่กําหนดให  เพียงแตฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนประโยค
สัญลักษณ  ขาดการใหเหตุและผลในการตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการดังกลาว  จึงทําใหนักเรียน
ไมสามารถแกปญหาตาง ๆ  ในเวลาที่กําหนดได  ทั้งเกิดขอผิดพลาดในการแกปญหาที่  ยุงยาก
และซับซอนอีกดวย และอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือนักเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิดอยาง
หลากหลาย ไมมีพื้นฐานทางการคิดขาดการฝกฝนทักษะการคิดอยางสม่ําเสมอและเพียงพอที่จะ
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ทําใหนักเรียนสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  แตนักเรียนก็ยังชอบการไดรวมกิจกรรมการ
สอนตามลําดับข้ันตอนนี้

ขอเสนอแนะ

จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยมีแนวคิดที่จะ  
นําเสนอ ขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

ขอเสนอแนะทั่วไป

1. จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังจัดการเรียนรูดวย เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (K-W-D-L) รวม
กับแนวคิดของวรรณี แตกตางกัน โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แสดงวา การเรียนรูดวย เทคนิค
เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  (K-W-D-L) รวมกับแนวคิดของวรรณี สามารถพัฒนาผลการเรียนรูการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรใหสูงขึ้นได อีกทั้งยัง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  สนุกสนาน และเรียนรูอยางมีความสุขสามารถฝกคิดตามลําดับข้ันตอนการแกปญหา
เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนคณิตศาสตร ดังนั้น โรงเรียนหรือ สํานักงานเขต พื้นที่การ
ศึกษาควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล(K-W-D-L) รวมกับ
แนวคิดของวรรณีไปเผยแพรใหกับครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจโดยจัดการอบรมใหแกครูผูสอน
ในโรงเรียน เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในสาระอื่นๆให
กวางขวางยิ่งขึ้น

2. จากผลการวจิยั พบวา ผลการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหาเศษสวนระคน นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด เนื่องจากการแกโจทยปญหาดังกลาวเปนทักษะชั้นสูง นักเรียนตองอาศัย
ความรู ความเขาใจตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตรหลายอยาง ประกอบกับขอความในโจทย
ปญหาเปนภาษาหนังสือและตัวเลขซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมมาก ทําใหนักเรียนสับสน  ดังนั้นครู
ผูสอนควรฝกทักษะการคิดวิเคราะหตามลําดับข้ันตอนและการเขียนสื่อความที่ถูกตอง ทั้งนี้ครู
ตองอดทนและใจเย็น ไมเรงรีบหรือเรงรัดผูเรียน ตองใหเวลากับผูเรียนไดฝกความสามารถที่
เหมาะสม นอกจากนี้ครูควรทบทวนความรูเดิมกอนเรียนเนื้อหาใหมสม่ําเสมอ และควรดูแลเอาใจ
ใสคอยใหคําแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด
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3. จากผลการวจิยั พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนดานกิจกรรมการเรียนรู ที่วา
กิจกรรมเปนลําดับข้ันตอนและปฏิบัติไดไมยาก สามารถปฏิบัติไดอยางเปนระบบ และการแกโจทย
ปญหาดวยเทคนิคนี้ ทําใหนักเรียนไดทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพื่อนๆ นักเรียนเห็นดวย
นอยที่สุด ดังนั้น ครูผูสอนควรจัดบริบทการเรียนรูที่สนับสนุนการทํางานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยครูควรฝกใหนักเรียนกลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออน
และปานกลาง ครูตองคอยดูแลไมใหเด็กเกงเปนฝายพูดแตเพียงฝายเดียว  ประกอบกับครูตอง
สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน
ใหมาก เพื่อใหกระบวนการทํางานรวมกันประสบความสําเร็จมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู โดยวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
เคดับ เบิ้ลยูดีแอล (K-W-D-L)  รวมกับแนวคิดของวรรณี กับชวงชั้นอื่นๆ เชน ชวงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 และชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 และในหนวยอื่นๆ

2.    ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ที่จัดการเรียนรูดวย เทคนิคเค ดับเบิ้ลยู
ดี แอล  (K- W – D - L) รวมกับแนวคิดของวรรณีเชนความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิด
อยางมีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู พฤติกรรมการทํางานกลุมและ ประสิทธิภาพในการ
เรียนรูของนักเรียน

3.    ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ผลการเรียนรูคณิตศาสตร หนวยอื่นๆโดยวิธี
จัดการเรียนรูดวย เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K-W-D-L)  รวมกับเทคนิคอื่นๆ เชน Missouri   การสอน
แบบรวมมือกันแบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD)หรือ แบบทีมเกมแขนขัน (TGT)
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กติกา   สุวรรณสมพงษ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรูและ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เวลาและเงิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดย
ไดรับการสอนตามวิธีสอนแบบวรรณี ที่ใชแบบฝกหัดที่สรางขึ้นกับใชแบบฝกหัดใน
หนังสือเรียน.” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.

กาญจนา  เกียรติประวัติ.   วิธีการสอนทั่วไปและหลักการสอน .  กรุงเทพมหานคร :
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524.

เกษมศรี   ภัทรภูริสกุล. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6ที่ไดรับการสอน
ตามทฤษฎีสรรคนิยม.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถม
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร : บุค พอยท
จํากัด, ม.ป.ป.
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ฉวีวรรณ   แกวหลอน. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 เร่ืองการแกโจทยปญหา โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู.”
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.

เชอรี่ อยูดี. “มาชวยกันหาวิธีการแกปญหากันเถอะ.” วารสารคณิตศาสตร 32 (พฤษภาคม-
มิถุนายน 2531) : 7-16.
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นลินี  ทีหอคํา. “ผลการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโจทยปญหาและ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.” วิทยานิพนธการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.

นวลจันทร    ผมอุดทา. “ ผลของการสอนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ SSCC ที่มีตอความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.” วทิยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2545.

นคัสวรรย   ศรีจนัทร. “การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เร่ืองการคณูและการหาร   ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปที ่4 ทีส่อนดวยวธิสีอนโดยใชแบบฝกเสรมิทกัษะวธิสีอนแบบ
เอก็ซพลิซิทและวิธีสอนตามคูมือครู.” วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

นันทิยา    ฤทธี.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรระหวางการสอน
แบบวรรณีกับการสอนตามคูมือครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน.”  ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2536.

น้ําทิพย  ชังเกตุ. “การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STADรวมกับเทคนิค KWDL.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.

นิตยา  พัวรัตน.  “การพัฒนาชุดการสอนแบบวรรณีวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่5.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศกึษา บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร , 2541.

นิรันดร  แสงกุหลาบ. “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอลและตาม
แนวสสวท..” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
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ประเชิญ   ชาวปาไม. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองบทประยุกต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ลําดับข้ัน
วิธีสอนแบบ Missouri และวิธีสอนตามปกติ.” วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

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

                   .  “การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา : โจทยปญหาคณิตศาสตร.”
ศึกษาศาสตร  28, 1(มกราคม – พฤษภาคม 2528) :  55-58.

ปราณี  จงศรี. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันวิธีสอนแบบ Missouri
และวิธีสอนตามคูมือครู.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

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

ปรียา   รักพวง.“การศึกษาผลการสอนแบบแกปญหาโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึม
กลุมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมสําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 8. กรุงเทพฯ :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2543.

ไพจิตร   สดวกการ.  “ผลการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่มีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการถายโยงการเรียนรูของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน.” วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย, 2539.
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ไพรินทร   ฉัตรบรรยงค.  “การสรางชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร โดยวิธีสอนแบบวรรณี เร่ืองการ
แกไขโจทยปญหาคณิตศาสตร การคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4.”  วทิยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543.

ยุทธกร  ถามา .  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์  ความสนใจและความมีวินัยในตนเองทางการเรียนรูของ
นักเรียนชวงชั้นที่  2  ที่มีความสามารถทางการเรียนตางกันโดยใชชุดการเรียนดวย
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง  โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน     เวลา  3  ชั่วโมง
มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค  6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน คือโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เปน ขอความ
และเศษสวน  ซึ่งตองใชการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลที่จําเปนตอการแกโจทยและคิดหา
วิธีแกดวยการบวกหรือการลบ  พรอมทั้งคิดคํานวณหาคําตอบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหา การบวกและการลบเศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของ
ตัวสวนอีกตัวหนึ่งใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบและแสดงวิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

2. ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตร ในการสือ่สารสือ่ความหมายและนาํเสนออยาง
ถูกตองเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู

1. สามารถบอกความหมายของโจทยปญหา การบวกและการลบเศษสวนทีต่วัสวนตวัหนึ่ง
เปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัวหนึ่งได

2.  สามารถแสดงขั้นตอน  วิธีการแกโจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวนได
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา  สามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทําได
4. สามารถสรางโจทยปญหาการบวกลบเศษสวนจากเงื่อนไขที่กําหนดให พรอมทั้งแสดง

วิธีทําและหาคําตอบได
สาระการเรียนรู

เศษสวนทีม่ตีวัสวนไมเทากนัตองทาํสวนใหเทากนั  โดยวธิทีาํตวัสวนของเศษสวนทกุจํานวน
ใหเทากันกอนแลว  จึงนําตัวเศษมาบวกหรือลบกัน
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1.  ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนนั่งสมาธิ
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
3.  ครูทบทวนเรื่องการบวกและการลบเศษสวน  โดยใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ  เชน

                       
10
3  + 

5
2  =   , 

8
5  - 

4
1  = 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132

4.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูและบทบาทการทํางานเปนกลุมใหนักเรียนทราบ
5.  ครูใหนกัเรยีนเลนเกมจบัคู  โดยใหนกัเรยีนแตละคนออกมาเลอืกบตัรตวัเลขคนละ  1  ใบ

แลวจบัคูกบัเพือ่นทีม่บีตัรตวัเลขสมัพนัธกบัตัวเอง  เชน  คนใดไดบตัรโจทยตองจบัคูกบับัตรคาํตอบ
คูใดจับคูไดถูกตองและรวดเร็วที่สุดจะเปนฝายชนะ

6.  จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวิธีคิดหาคําตอบและประโยชนจากเกมที่ไดเลน
7.  ครูแนะนําและอธิบายเทคนิค  KWDL  วาแตละตัวหมายถึงอะไร  และนักเรียนตองทํา

อะไรบางในขั้นตอน  K  ข้ันตอน  W  ข้ันตอน  D และข้ันตอน  L
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1. ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการบวกลบเศษสวน  พรอมทั้งรวมกันอภิปรายถึง

ความหมายและหลักการแกโจทยปญหา จากนั้นใหนักเรียนอานโจทยปญหารวมกันทั้งชั้นเรียนเชน

    ครูถามคาํถามใหนกัเรยีนรวมกนัวเิคราะหโจทย  โดยครเูขยีนขอมลูลงในตาราง  KWDL
ทีต่ดิไวบนกระดานดงันี้

- หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่
นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K

- หาสิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง  (การ
อภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  W

- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง
(การดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบที่นักเรียนรวมกันตอบพรอม
ทั้งตรวจคําตอบ ลงในตาราง  KWDL  ชอง D

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร
(การนําเสนอ)  ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใชวิธี
การแกปญหาดังกลาว แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง L

ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช
1. ครูแบงกลุมออกเปนกลุมละ  4-5  คน  โดยแตละกลุมมีทั้งนักเรียนเกง  ปานกลาง

และออน ใหแตละกลุมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม  K W D  L  ที่  1
2. นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามใบงานที่  1

มาลีซื้อผักคะนา  
2
1  กิโลกรัม  ซื้อผักกาด  

10
3   กิโลกรัม  มาลีซื้อผักคะนาและ

ผักกาดรวมกี่กิโลกรัม
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3. ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีการแกปญหา ที่กลุมตนเองเลือกใชในใบงาน
ที่  1

4.  ครูแนะนําใหนักเรียนแตละกลุมสรางโจทยปญหาการบวกลบเศษสวนลงในบัตรขนาด
6x3 นิ้วมาแลกเปลี่ยนกันดูระหวางกลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและความเขาใจ

5.    นักเรียนแตละคนฝกปฏิบัติตามใบงานที่  1.1
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงประโยชนและคุณคาของบทเรียนที่เรียน
2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายและหลักการแกโจทยปญหาวาตองใชการ

วิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลและคิดหาวิธีแกดวยการบวกหรือลบแลวคํานวณหาคําตอบ
3. ชมเชยเมื่อนักเรียนตอบคําถามและรวมอภิปรายไดตรงประเด็น
ขั้นประเมินผล
1. นักเรียนแตละคน  ทําแบบทดสอบประจําหนวยที่  1  โดยไมมีการชวยเหลือกัน
2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสิ่งที่ไดจากการทํางานรวมกันพรอมทั้งเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูคร้ังตอไป
สื่อการเรียนรู

1. บัตรตัวเลขและบัตรคําตอบการบวกลบเศษสวน
2. แถบสถานการณโจทยปญหาการบวกลบเศษสวน
3. บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  1
4. ตาราง  KWDL
5. ใบงานที่  1,1.1

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดผลประเมินผล

- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบประจําหนวยที่  1
- ตรวจใบงาน  1 , 1.1
- ตรวจผลงานกลุม  (บัตรกิจกรรม KWDL  ที่  1)

2. เกณฑการวัดผลประเมินผล
- การตรวจแบบทดสอบ  ผานเกณฑรอยละ  70
- ตรวจใบงานผานเกณฑในระดับดี

3. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
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- แบบทดสอบประจําหนวยที่  1
- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน

บันทึกผลหลังเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน
นักเรียนบางคนมีปญหาการเขากลุมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนอยางมาก  เมื่อมาอยู

กลุมเดียวกัน  จึงทําใหการทํางานเกิดอุปสรรค  และไมเกิดการเรียนรูภายในกลุมเทาที่ควรนักเรียน
ไมไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่เพื่อทําใหงานบรรลุผล

นักเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรน สนใจ และต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมดี  เนื่องจากเปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใหม ที่ครูใชคําถามเพื่อกระตุนความคิดเห็นใหวิเคราะห โจทยปญหา
การบวกลบเศษสวน  ตามลําดับข้ันตอน  ทําใหสภาพหองเรียนมีบรรยากาศที่สนุกสนาน

ปญหา/อุปสรรค
 เนื่องจากนักเรียนยังไมเคยชินกับการวิเคราะหโจทยตามลําดับข้ัน จึงทําใหตองใชเวลาใน
การวิเคราะหพอสมควร แตทั้งนี้ นักเรียนสวนใหญก็สามารถแกปญหาโจทยได

ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข
คอยดแูลใหคาํแนะนาํ นกัเรยีนในการฝกแสดงความคดิเหน็และกลาแสดงออกอยาง   ใกลชิด

และเมื่อนักเรียนทําไดครูคอยชมเชย สม่ําเสมอ

        ลงชื่อ....................................................
                       (นางสาวสุภาภรณ    ทองใส)
        ตําแหนง................................................

     วันที่...........เดือน..................พ.ศ............
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สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

บัตรโจทยการบวกลบเศษสวน บัตรกิจกรรม

สถานการณโจทยปญหาการบวกลบเศษสวน

ตาราง  KWDL

K
โจทยบอกอะไรมาให

บาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแกปญหา

อยางไร

D
การดําเนินการแก

ปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบที่

ได

    
21
9  + 

7
3

    
10
7  - 

5
1

     
21
18

     
10
5

     
18
1

    
5
4  + 

10
2

    
18
3  - 

9
1

     
10
10

มาลีซื้อผักคะนา  
2
1  กิโลกรัม  ซื้อผักกาด  

10
3  กิโลกรัม  มาลีซื้อผักคะนาและผักกาดรวมกี่

กิโลกรัม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136

การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในแผนผัง  KWDL

K
โจทยบอกอะไรมาใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไรและ

จะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหา

และคําตอบที่ได
สิ่งที่โจทยบอกมาให

-  มาลีซ้ือผักคะนา 
2
1

กิโลกรัม

-  ซ้ือผักกาด  
10
3  กิโลกรัม

ความรูเดิมที่เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
-  การบวกเศษสวน
-  หลักการบวกเศษสวน

สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
-  ซ้ือผักคะนาและผักกาดรวม
กี่กิโลกรัม
วิธีการแกปญหาคือ  นํา
จํานวนที่ซ้ือผักคะนารวมกับ
จํานวนที่ซ้ือผักกาด  เพราะ
โจทยตองการทราบวามาลีซ้ือ
ผักคะนาและผักกาดรวมกันกี่
กิโลกรัม จึงตองนําจํานวนผัก
ทั้งสองชนิดมารวมกัน

วิธีแกปญหา(ประโยค
สัญลักษณ) คือ

 
2
1  + 

10
3  = 

วิธีทํา
มาลีซื้อผักคะนา

                    
2
1  กิโลกรัม

ซื้อผักกาด  
10
3  กิโลกรัม

มาลีซ้ือผักคะนาและผักกาด
รวม

2
1  + 

10
3

= (
2
1

5
5

×
× )+

10
3

กิโลกรัม

      =  
10
5  + 

10
3 กิโลกรัม

      =  
10

35+ กิโลกรัม

      =  
10
8 =

5
4 กิโลกรัม

วิธีตรวจสอบ พิจารณา
ความเปนไปไดของคํา
ตอบ

5
4 - 

10
3  = 

2
1

คําตอบที่ไดคือ

  
5
4 กิโลกรัม

ความรูที่ไดคือ
1. นําจํานวนมารวมกันคํา
ตอบที่ไดตองมากกวาเดิม
2. การบวกเศษสวนที่มีตัว
สวนไมเทากันตองทําสวนให
เทากันจึงจะบวกกันได

        มาลีซื้อผักคะนา  
2
1  กิโลกรัม  ซื้อผักกาด  

10
3  กิโลกรัม  มาลีซื้อผักคะนาและผักกาด

รวมกี่กิโลกรัม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137

คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหาและวิเคราะหขอมูลจากโจทยปญหาใสลงในตารางที่กําหนดให

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
.........................
.........................
.........................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
.........................
.........................
.........................
.........................

ส่ิงที่โจทยตอง
การทราบคือ.................
.....
...............................
มีวิธีการแก
ปญหา.........วิธี
วิธีแกปญหาที่
เลือกใชคือ..............
...........
..................................
เพราะ
..................................
..................................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
................................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
ตรวจสอบคําตอบ
................................................
................................................

คําตอบที่ได
......................................
......................................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
......................................
......................................
......................................

กลุม.................................................................
1……………………… 2…………….…….……     3………………………………
4……………………… 5…………………………   6………………………………

บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  1

 แนนดื่มน้ําหวาน 
5
4 ลิตร ดื่มน้ํามะพราว  

10
7  ลิตร  แนนดื่มน้ําหวานมากกวาน้ํามะพราวเทาไร

   ต้ั ง
ใ
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K
โจทยบอกอะไรมาใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไรและ

จะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหา

และคําตอบที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมา
- แนนดื่มน้ําหวาน

5
4 ลิตร

-  ดื่มน้ํามะพราว

10
7  ลิตร

ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
และตองนํามาใช
- หลักการลบเศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
คือ แนนดื่มน้ําหวานมาก
กวาน้ํามะพราวเทาไร
มีวิธีแกปญหา 1 วิธี
นําจํานวนน้ําหวานที่แนน
ดื่ม ลบดวยจํานวนน้ํา
มะพราว
วิธีแกปญหาที่เลือกใชคือ
นํามาลบกัน เพราะหา
ความแตกตาง ตองใช
วิธีลบ

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยค
สัญลักษณ

  
5
4 - 

10
7  = 

ขั้นตอนการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)

แนนดืม่น้าํหวาน
5
4 ลิตร

ดื่มน้ํามะพราว  
10
7  ลิตร

5
4 - 

10
7  = (

5
4

2
2

×
× )-

10
7

                 = 
10
8 - 

10
7

                 = 
10
1

ดังนั้นแนนดื่มน้ําหวานมาก
กวาน้ํามะพราว

                 = 
10
1  ลิตร

วิธีตรวจสอบ  ใชวิธีบวกคือ

10
1 + 

10
7  = 

10
8 = 

5
4

คําตอบที่ไดคือ

10
1  ลิตร
ประโยชนจากการเรียนรู
-  หลักการลบเศษสวน
ตองทําสวนใหเทากันถึง
จะลบกันได

เฉลยบัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  1

แนนดื่มน้ําหวาน 
5
4 ลิตร ดื่มน้ํามะพราว  

10
7  ลิตร  แนนดื่มน้ําหวานมากกวาน้ํามะพราวเทาไร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139

ชื่อ ..................................................................กลุม..................................ชั้น......................
คาํสัง่ ใหนกัเรียนอานสถานการณโจทยปญหา  และรวมกนัอภปิรายวเิคราะหโจทย  แลวตอบคาํถามที่
กาํหนดให

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบที่

ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
........................
........................
........................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
........................
........................
........................
........................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ...............
........
............................
มีวิธีการแก
ปญหา..............วิธี
............................
............................
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือ...................
เพราะ...................
............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
.....................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
ตรวจสอบคําตอบ
....................................

คําตอบที่ได
...........................
...........................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
..............................
............................
...........................
...........................

ใบงานที่  1

มีน้ําผึ้ง  
12
3   ของขวด เทน้ํามะนาวผสม 

4
1  ของขวด รวมมีน้ําผ้ึงและน้ํามะนาวคิดเปนเศษสวน

เทาไรของขวด

   ต้ั ง
ใ
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เฉลยใบงานที่  1

K
โจทยบอก
อะไรมา
ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแกปญหา

อยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและ
คําตอบที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
มีน้ําผึ้ง  

12
3

ของขวด  เท
น้ํามะนาว
ผสม  

4
1

ของขวด
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของ
และตองนํา
มาใช
หลักการบวก
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
คือ  รวมมีน้ําผ้ึงและน้ํา
มะนาว  คิดเปนเศษ
สวนเทาไรของขวด
มีวิธีการแกปญหา  1.
วิธี นําจํานวนน้ําผึ้งและ
น้ํามะนาวมารวมกัน
วิธีแกปญหาที่เลือกใช
คือวิธี บวกเพราะ ตอง
นํามารวมกัน

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ

12
3  + 

4
1  = 

ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
มีน้ําผึ้ง           

12
3     ของขวด

 เทน้ํามะนาวผสม
4
1  ของขวด

  
12
3  + 

4
1  = 

12
3 +(

4
1

3
3

×
× )

 =  
12
3 +

12
3       ของขวด

=  
12
6  

6
6

÷
÷   ของขวด

=  
2
1           ของขวด

ดังนั้น  รวมมีน้ําผ้ึงและน้ํา
มะนาว  คิดเปน  

2
1   ของขวด

ตรวจสอบคําตอบ

2
1 -

4
1 =

12
3

คําตอบที่ได

2
1   ของขวด
ประโยชนจากการ
เรียนรู
หลักการบวกเศษ
สวนตองทําสวน
ใหเทากันกอน

มีน้ําผึ้ง  
12
3   ของขวด  เทน้ํามะนาวผสม  

4
1  ของขวด  รวมมีน้ําผ้ึงและน้ํามะนาว  คิดเปน

เศษสวนเทาไรของขวด

   ต้ั ง
ใ
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ชื่อ .......................................................................กลุม............................ชั้น......................

ตอนที1่

คาํสัง่  ใหนกัเรยีนอานสถานการณโจทยปญหา    และรวมกนัอภปิรายวเิคราะหโจทย  แลวตอบ
คาํถามทีก่าํหนดให

ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก.................................................................……........................…...
..............................................................................................................................................
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ..............................................................................................…....
วิธีการแกปญหา คือ........................................................................................................……
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ คือ...................................................................................………
ข้ันตอนในการแกปญหา(แสดงวิธีทํา)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
คําตอบที่ได คือ.......................................................................................................................................

ใบงานที่ 1.1

มีน้ําอยูในถัง  
10
5  ลูกบาศกเมตร  ใชไป   

2
1  ลูกบาศกเมตร   จะเหลือน้ําในถังกี่ลูกบาศกเมตร

พยายามหนอย
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ตอนที่ 2

คําสั่ง  ใหนักเรียนแตละคนสรางโจทยปญหา  การบวกลบเศษสวนจากเงื่อนไขที่กําหนด   พรอมทั้ง
แสดงวิธีทํา และหาคําตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                             คิดเร็วๆหนวยนะจะ

                                

    
10
3 + 

20
8 = 
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เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้
     แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3     คะแนน
     แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
2     คะแนน
     แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  1 รายการ
1     คะแนน
     แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ไมถูกตอง
 0     คะแนน
-  คําตอบถูกตอง  
1   คะแนน
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ส่ิงที่โจทยกําหนดใหไดแก (มีน้ําอยูในถัง  
10
5  ลูกบาศกเมตร  ใชไป   

2
1  ลูกบาศกเมตร)

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ (จะเหลือน้ําในถังกี่ลูกบาศกเมตร)
วิธีการแกปญหา คือ (นําจํานวนน้ําในถังลบออกจากจํานวนที่ใชไป)
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ 

10
5  - 

2
1  = 

ข้ันตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา)
วิธีทํา  มีน้ําอยูในถัง  

10
5 ลูกบาศกเมตร

           ใชไป
2
1 ลูกบาศกเมตร            

 
10
5  - 

2
1  =  

10
5 - (

2
1

5
5

×
× )         ลูกบาศกเมตร

    =  
10
5 -

10
5 ลูกบาศกเมตร

  =  0 ลูกบาศกเมตร
ดังนั้น  จะเหลือน้ําในถังคิดเปน    0  ลูกบาศกเมตร

ตอบ  0   ลูกบาศกเมตร

มีน้ําอยูในถัง  
10
5  ลูกบาศกเมตร  ใชไป   

2
1  ลูกบาศกเมตร   จะเหลือน้ําในถังกี่ลูกบาศกเมตร

      เฉลยใบงานที่ 1.1
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แบบทดสอบประจําหนวยที่  1

ชื่อ ...........................................................................................เลขที่....................................
ตอนที่ 1   คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา
1.  แมซื้อไก  

2
1  กิโลกรัม  ซื้อปลา  

4
3  กิโลกรัม  แมซื้อของทั้งสองอยางหนักกี่กิโลกรัม

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

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

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

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

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

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

2. วงกลมสแีดงมรัีศมยีาว  
8
5  เมตร  วงกลมสฟีามรัีศมยีาว  

4
3  เมตร  รัศมขีองวงกลมทัง้สองยาว

ตางกนัอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

     

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน

- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง            1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง            1  คะแนน
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ตอนที่ 2  คําสั่ง  ใหนักเรียนแตละคนสรางโจทยปญหา  การบวกลบเศษสวนจากเงื่อนไขที่
กําหนด   พรอมทั้งแสดงวิธีทํา และหาคําตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          ทําไดไหมจะ

                        

    
10
2 +  

5
1 = 

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- สรางโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง            1  คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยที่  1

1.  แมซื้อไก  
2
1  กิโลกรัม  ซื้อปลา  

4
3  กิโลกรัม  แมซื้อของทั้งสองอยางหนักกี่กิโลกรัม

ประโยคสัญลักษณ  (วิธีแกปญหา)  
2
1  + 

4
3   = 

วิธีทํา แมซื้อไก
2
1    กิโลกรัม

ซื้อปลา
4
3    กิโลกรัม

2
1  + 

4
3   = (

2
1

2
2

×
× ) + 

4
3   กิโลกรัม

 =  
4
3

  
+  

4
3

 
        กิโลกรัม

 = 
4
6  =  1 

2
1         กิโลกรัม

ดังนั้นแมซื้อของทั้งสองอยางหนัก      1 
2
1         กิโลกรัม

ตอบ        1 
2
1     กิโลกรัม

2. วงกลมสีแดงมีรัศมียาว  
8
5  เมตร  วงกลมสีฟามีรัศมียาว  

4
3  เมตร  รัศมีของวงกลมทั้งสอง

ยาวตางกันอยางไร
ประโยคสัญลักษณ  (วิธีแกปญหา)  

8
5  - 

4
3   = 

วิธีทํา วงกลมสีแดงมีรัศมียาว
8
5    เมตร

วงกลมสีฟามีรัศมียาว
4
3    เมตร

4
3  -  

8
5   = (

4
3

2
2

×
× ) - 

8
5   เมตร

 =  
8
6

  
-  

8
5

 
        เมตร

 =  
8
1    เมตร

ดังนั้น  รัศมีของวงกลมทั้งสองยาวเทากัน      
8
1    เมตร

ตอบ        
8
1    เมตร
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง  โจทยปญหาการคูณเศษสวน    เวลา  3  ชั่วโมง
มาตรฐาน   ค 6.1 , ค 6.2 , ค  6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ

โจทยปญหาการคณูเศษสวน  คอื  โจทยปญหาทางคณติศาสตรทีเ่ปนขอความและจํานวน
เศษสวน  ซึ่งตองใชการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลที่จําเปนตอการแกโจทย  และคิดหาวิธี
แกดวยการคูณ  พรอมทั้งคิดคํานวณหาคําตอบ  และสามารถตรวจสอบคําตอบได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณเศษสวน  สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบและแสดง
วิธีทําพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

2. ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตร ในการสือ่สารสือ่ความหมายและนาํเสนออยาง
ถูกตองและเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู

1.  บอกความหมายของโจทยปญหาการคูณเศษสวนได
2.  สามารถแสดงขั้นตอน  วิธีการแกโจทยปญหาการคูณเศษสวนได
3.  เมื่อกําหนดโจทยปญหา  สามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทําได
4.สามารถสรางโจทยปญหาการคณูเศษสวนจากเงือ่นไขทีก่าํหนดใหพรอมทัง้แสดงวธิทีาํและ

หาคาํตอบไดอยางถกูตองและสมเหตสุมผล
สาระการเรียนรู

โจทยปญหาการคณูเศษสวนเปนโจทยปญหาทีแ่กดวยการใชหลกัการคณูเศษสวนคอื การหา
จํานวนสมาชิกทั้งหมด  เมื่อทราบจํานวนกลุมและจํานวนสมาชิกในแตละกลุม  ซึ่งตองอานโจทย
วิเคราะหโจทย  หาทางแก  คิดคํานวณและตรวจสอบคําตอบ
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1.  ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนนั่งสมาธิ
2.  ครูทบทวนบทเรียน  เร่ืองการคูณเศษสวน  โดยครูแจกแผนเกม  “ลูกนก  หลงรัง”  ให

กลุมละ  1  แผน  เพื่อใหนักเรียนหาคําตอบและระบายสีใหตรงกับคําตอบของประโยคสัญลักษณ
ที่กําหนด  กลุมใดเสร็จกอนใหนําภาพไปติดที่กระดาน  เพื่อนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง

3.  ครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ
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4.  ใหนักเรียนรวมกันรองเพลง  “การคูณเศษสวน”  จากนั้นครูตั้งคําถาม  ใหนักเรียนรวม
กันจับใจความสําคัญจากเพลง

ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1.  ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการคูณเศษสวน  พรอมทั้งรวมกันอภิปรายถึง

ความหมายและหลักการแกโจทยปญหา จากนั้นใหนักเรียนรวมกันอาน  เชน

ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยดวยวิธีการที่หลากหลายโดยครูเขียน         
ขอมูลลงในตาราง  KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้

- ส่ิงที่โจทยบอกใหทราบมีอะไรบาง  (การระดมสมอง)  โดยครูเขียนขอมูลที่
นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง  K

- ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร  และมีวิธีการแกปญหาอยางไร  (การ
อภิปราย)  ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง  W

- นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง (การ
ดําเนินการ)  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ  และแสดงวิธีการหาคําตอบ พรอมทั้งตรวจคําตอบ ตาม
ที่นักเรียนรวมกันตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง D

- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  และมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร
(การนําเสนอ)  ครูสุมนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใชวิธีการแก
ปญหาดังกลาว แลวตอบลงในตาราง  KWDL  ชอง L

ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช
1.  ครูแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ  4-5  คน  โดยใชกลุมเดิมจากที่เรียนในชั่วโมงที่

แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม  K W D L  ที่  2
2.  นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามใบงานที่  2
3.  ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีการแกปญหา    ที่กลุมตนเองเลือกใชในใบ

งานที่  2
4. ครูแนะนําใหนักเรียนแตละกลุมสรางโจทยปญหาการบวกลบเศษสวนลงในบัตรขนาด

6x3นิ้วมาแลกเปลี่ยนกันดูระหวางกลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและความเขาใจ
5.  นักเรียนแตละคนฝกปฏิบัติตามใบงานที่  2.1

ลูกไกเลาหนึ่งมีลูกไกตัวเมียคิดเปน   
5
2    ของลูกไกทั้งหมด   ถาลูกไกทั้งหมดมี

15 ตัว  จะเปนลูกไกตัวเมียกี่ตัว
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงประโยชนและคุณคาของบทเรียนที่เรียน
2.   นกัเรียนและครรูวมกนัสรุปความหมายและหลกัการแกโจทยปญหาการคณูคอื  ตอง

หาจํานวนสมาชิกทั้งหมด  เมื่อทราบจํานวนกลุมและจํานวนสมาชิกในแตละกลุม  โดยตองอาน
โจทย  วิเคราะหโจทย  หาทางแก  คิดคํานวณและตรวจสอบคําตอบ

3.   กลาวชมเชย  และใหรางวัลเมื่อนักเรียนปฏิบัติไดถูกตอง
ขั้นประเมินผล
1.   นักเรียนแตละคน  ทําแบบทดสอบประจําหนวยที่  2  โดยไมมีการชวยเหลือกัน
2. นกัเรยีนและครรูวมกนัอภิปรายถงึสิง่ทีไ่ดจากการเรยีนรูรวมกนัพรอมทัง้เสนอแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูคร้ังตอไป
สื่อการเรียนรู

1. แผนเกม  “ลูกนกหลงรัง”
2. เพลง  “การคูณเศษสวน”
3. แถบสถานการณ  โจทยปญหาการคูณเศษสวน
4. ตาราง  KWDL
5. บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  2
6. ใบงาน  2 , 2.1

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดผลประเมินผล

- สังเกตการรวมกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบประจําหนวยที่  2
- ตรวจใบงาน  2 , 2.1
- ตรวจผลงานกลุม  (บัตรกิจกรรม KWDL  ที่  2)

2. เกณฑการวัดผลประเมินผล
- การตรวจแบบทดสอบ  ผานเกณฑรอยละ  70
- ตรวจใบงานผานเกณฑในระดับดี

3. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบทดสอบประจําหนวยที่  2
- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
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บันทึกผลหลังเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน
การปฏบิตักิจิกรรมการแกปญหาตามขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูดวยเทคนคิเคดบัเบิ้ล

ยูดีแอลรวมกับแนวคิดของวรรณี นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดชา และปฏิบัติกิจกรรมไดไมดีนัก
เนื่องจากนักเรียนขาดพื้นฐานและการฝกฝนการคิด  วิเคราะหมาตั้งแตตน  นักเรียนจึงไมสามารถ
คิดวิเคราะหอยางเปนขั้นตอนไดผลอยางเต็มที่  ในเวลากําหนด

ปญหา/อุปสรรค
เนือ่งจากนกัเรยีนยงัไมเคยชนิกบัการวเิคราะหโจทยตามลาํดบัข้ัน ไมกลาแสดงความคดิเห็น

และไมชวยเหลือกันในบางกลุม จึงทําใหตองใชเวลาในการวิเคราะหพอสมควร แตทั้งนี้นักเรียน
สวนใหญก็สามารถแกปญหาโจทยได และดีกวาการเรียนรูในแผนที่ 1

ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข
คอยดูแลใหคําแนะนํา นักเรียนในการฝกแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออกอยาง

ใกลชิด และเมื่อนักเรียนทําไดครูคอยชมเชย สม่ําเสมอ

ลงชื่อ.....................................................
          (นางสาวสุภาภรณ      ทองใส)
ตําแหนง...............................................
วันที่...........เดือน..................... พ.ศ............

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



152

   เ กมลูกนกหลงรัง

ใหนักเรียนหาคําตอบจากประโยคสัญลักษณตอไปนี้
แลวระบายสีใหตรงกับคําตอบลูกนกแตละตัว

1.   4 ×  
5
3 =  สีแดง

2.  
8
2
×

5
1 =  สีชมพู

3.  
5
4 x10 =  สีฟา

4.  
5
2
×

3
1 =  สีเหลือง

5.  
7
2
×

14
1 =  สีเขียว

     
20
1       

49
1                2

5
2

         8                 
15
2   
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เนื้อรอง...ปยะพงษ  สุริยะพรหม ทํานองเพลงแววเสียงแคน

***     การคูณเศษสวนนี้หนา           โอนองยาอยาไดหวั่นเกรง
ขอจงฟงถอยบรรเลง         ที่คร้ืนเครงแสนสุขใจ  และจําไวใหตรึงอุรา
(ซ้ําที่ขีดเสนใต)

จะคูณเศษสวนเมื่อใด  จําใหข้ึนใจ  เศษคูณเศษหนา
และสวนคูณสวนอยาชา ไดคําตอบมา ทําเศษสวนอยางต่ํา งายเหลือลํ้า
จงจําเถิดเอย  (ซ้ําที่ขีดเสนใต)  แลน  แลน  แต   แล  แหล  แลน  แลน  แลนแต

***   รองซ้ําอีก  1  รอบ

เพลง  การคูณเศษสวน
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรูที่  2

แถบโจทยปญหาการคูณเศษสวน

ตาราง    KWDL

K
โจทยบอกอะไรมาใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไรและ

จะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหา

และคําตอบที่ได

ลูกไกเลาหนึ่งมีลูกไกตัวเมียคิดเปน  
5
2  ของลูกไกทั้งหมด  ถาลูกไกทั้งหมดมี  15  ตัว  จะเปน

ไกตัวเมียกี่ตัว
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง  KWDL

K
โจทยบอกอะไรมาใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไร
และจะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหา

และคําตอบที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมาให
- ลูกไกเลาหนึ่งมีลูกไกตัว

เมียคิดเปน  
5
2  ของลูก

ไกทั้งหมด
-  ลูกไกทั้งหมดมี
15  ตัว
ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
และตองนํามาใช
- การคูณเศษสวน
- หลักการคูณเศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
-  จะเปนไกตัวเมียกี่ตัว
วิธีแกปญหาคือ
ลูกไกตัวเมียคิดเปน

5
เทาของลูกไกทั้ง

หมด 15 ตัว จึงตองใช
การคูณเศษสวนกับ
จํานวนเต็ม

วิธีแกปญหา   (ประโยค
สัญลักษณ)

     
5
2
×15  = 

ขั้นตอนการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)

วิธีทํา ลูกไกตัวเมียคิดเปน 
5
2

ของลูกไกทั้งหมด
ถาลูกไกทั้งหมดมี 15 ตัว

จะได
5
2
×15 =

5
152× ตัว

                      = 
5

30  ตัว

                      =  6  ตัว
 ดังนั้น ลูกไกตัวเมียมี 6 ตัว
วิธีตรวจคําตอบ 

15
6 =

5
ของ

ลูกไกทั้งหมด

คําตอบที่ไดคือ  6  ตัว
ความรูที่ไดจากการแก
ปญหาคือ
1. การคูณเศษสวนกับ
จํานวนเต็มตองนําตัว
เศษคูณกับจํานวนเต็ม
โดยที่ตัวสวนเทาเดิม
2. อาศัยหลักการคูณ
โดยตองอานโจทย
วิเคราะหโจทย หาทาง
แกปญหาคิดคํานวณ
และตรวจสอบคําตอบ

ลูกไกเลาหนึ่งมีลูกไกตัวเมียคิดเปน  
5
2  ของลูกไกทั้งหมด  ถาลูกไกทั้งหมดมี  15  ตัว  จะเปน

ไกตัวเมียกี่ตัว
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คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหาและวิเคราะหขอมูลจากโจทยปญหาใสลงในตารางที่กําหนดให

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหาและ

คําตอบที่ได

สิ่งที่โจทยบอกมา
.........................
.........................
.........................
ความรูเดิมที่เกี่ยว
ของและตองนํามา
ใช
.........................
.........................
.........................
.........................

ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบคือ
.............................
มีวิธีการแกปญหา
วิธี.................
วิธีแกปญหาที่เลือกใช
คือ....................
เพราะ
.............................
.............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
.......................................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

ตรวจสอบคําตอบ
.......................................................

คําตอบที่ได
......................................
......................................
ประโยชนจากการเรียนรู
......................................
......................................
......................................
......................................

กลุม.................................................................

1……………………… 2…….…….……….     3………………………………
4……………………... 5……………………    6………………………………

                       ไ ม ย า ก เ ล ย น ะ จ ะ

มีลูกแกว  12  ลูก  แบงใหเพื่อน  
3
1  ของลูกแกวที่มีอยู  แบงลูกแกวใหเพื่อนไปกี่ลูก

บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  2
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K
โจทยบอกอะไรมาใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไรและ

จะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหา

และคําตอบที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมา
- มีลูกแกว  12  ลูก
-  แบงใหเพื่อน 

3
ของ

ลูกแกวที่มีอยู
ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
และตองนํามาใช
- หลักการคูณเศษสวน
กับจํานวนเต็ม

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ
คือ แบงลูกแกวใหเพื่อน
ไปก่ีลูก
มีวิธีแกปญหา 1 วิธี
ลูกแกวที่แบงใหเพื่อนเปน

3
1  เทาของลูกแกวทั้ง

หมด  12 ลูก
วิธีแกปญหาที่เลือกใชคือ
การคูณ เพราะตองการ
ทราบจํานวนลูกแกวที่
แบงใหเพื่อนจึงใชการคูณ
เศษสวนกับจํานวนเต็ม

วิธีแกปญหา(จากขั้น พ)
แสดงเปนประโยค
สัญลักษณ

 
3
1
×12  = 

ขั้นตอนการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
มีลูกแกว                    12  ลูก

แบงใหเพื่อน       
3
1  ของ

ที่มีอยู  แบงลูกแกวให
เพื่อนไป

3
1
×  12 =  

3
121× ลูก

                 =  
3

12  ลูก

                 =   4  ลูก

วิธีตรวจสอบ  
12
4  = 

3
1

ของลูกแกวที่มีอยู

คําตอบที่ไดคือ  4  ลูก
ความรูที่ไดจากการแก
ปญหา
-  การคูณเศษสวนกับ
จํานวนเต็ม ทําไดโดยนํา
ตัวเศษมาคูณกับจํานวน
เต็มโดยที่ตัวสวนเทาเดิม
-  อาศัยหลักการคูณ โดย
ตองอานโจทย วิเคราะห
โจทย หาทางแกปญหา
คิดคํานวณตรวจสอบคํา
ตอบ

เฉลยบัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  2

มีลูกแกว  12  ลูก  แบงใหเพื่อน  
3
1  ของลูกแกวที่มีอยู  แบงลูกแกวใหเพื่อนไปกี่ลูก
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     ชื่อ ................................................................กลุม.............................ชั้น......................
คาํสัง่           ใหนกัเรยีนอานโจทยและรวมกนัอภปิรายวเิคราะหโจทย  แลวตอบคาํถามตามทีก่าํหนด

K
โจทยบอก
อะไรมา
ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและ
คําตอบที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
...................
...................
...................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของ
และตองนํา
มาใช
...................
...................
...................
...................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ..................
.....
...............................
มีวิธีการ
แกปญหา........
..........................วิธี
...............................
...............................
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือ......................
เพราะ
..............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
................................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
ตรวจสอบคําตอบ
...............................................

คําตอบที่ได
...........................
...........................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
...........................
...........................
...........................
...........................

มีนักเรียน  35  คน  เปนนักเรียนหญิง  
7
3  ของนักเรียนที่มีอยู  มีนักเรียนหญิงกี่คน

ใบงานที่  2

 เ ย !  ทํ า
ไ ด
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เฉลยใบงานที่  2

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและ
คําตอบที่ได

ส่ิงที่โจทยบอกมา
มีนักเรียน  35
คน  เปนนักเรียน
หญิง  

7
3  คน

ของนักเรียนที่มี
อยู
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
หลักการคูณ
จํานวนนับกับ
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือมีนักเรียน
หญิงกี่คน
มีวิธีการแกปญหา. 1
วิธี นํา  35  คูณกับ

7
3

วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือการคูณ
เพราะ
นําจํานวนนักเรียนทั้ง
หมดคูณกับ จํานวน
นักเรียนหญิง

7
3

ที่มีอยู

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
35 + 

7
3  = 

ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
มีนักเรียน       35  คน
เปนนักเรียน

7
3 ของคนที่มีอยู

7
3  ×  35  =   

7
353×        คน

               =  
77
7105

÷
÷ คน

   =   
1

15 คน
ดังนั้น
มีนักเรียนหญิง =   15    คน
ตรวจสอบคําตอบ
15  ÷ 35  =

7
3

คําตอบที่ได
ตอบ  ๑๕  คน
ความรูที่ไดจาก
การแกปญหา
 การโจทยแก
ปญหาการคูณ
เศษสวน

มีนักเรียน  35  คน  เปนนักเรียนหญิง  
7
3  ของนักเรียนที่มีอยู  มีนักเรียนหญิงกี่คน
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ชื่อ .....................................................................กลุม..................................ชั้น......................
ตอนที่  1
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามที่กําหนดให
  1.

ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก...................................................................................…................
..............................................................................................................................................
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ...............................................................................................…..
วิธีการแกปญหา คือ.................................................................................................................
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ คือ..............................................................................................
ข้ันตอนในการแกปญหา(แสดงวิธีทํา)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คําตอบที่ได คือ................................................................................................................…..

ใบงานที่ 2.1

เชือกเสนหนึ่งยาว  25  เมตร  ตัดไปใช  
5
1  ของเชือกที่มีอยู  ตัดเชือกไปใชยาวกี่เมตร
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ตอนที่ 2
คําสั่งที่  2  ใหนักเรียนแตละคนสรางโจทยปญหาการคูณเศษสวนจากเงื่อนไขที่กําหนด พรอมทั้ง
แสดงวิธีทําและหาคําตอบ

      2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                       

    6  x 
3
1   = 
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      เกณฑการใหคะแนน
          คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
        - แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
        - แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
 2 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถกูตอง  1 รายการ
1 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ไมถูกตอง
0 คะแนน

         -  คําตอบถูกตอง    1   คะแนน
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เฉลยใบงานที่  2.1

ส่ิงที่โจทยกําหนดใหไดแก (เชือกเสนหนึ่งยาว  25  เมตร  ตัดไปใช  
5
1  ของเชือกที่มีอยู  )

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ (ตัดเชือกไปใชยาวกี่เมตร)
วิธีการแกปญหา คือ (นํา  12  ไปคูณกับ 

5
1 )

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ (12 ×  
5
1  = )

ข้ันตอนในการแกปญหา  (แสดงวิธีทํา)
วิธีทํา

เชือกเสนหนึ่งยาว 25 เมตร
              ตัดไปใช

3
1 เมตร            

                ตัดเชือกไปใชยาว
3
1  ×  25  =   

3
251×  เมตร

  =   
3
25 เมตร

  =   8
3
1 เมตร

ตอบ  ตัดเชือกไปใชยาว   8
3
1 เมตร

เชือกเสนหนึ่งยาว  25  เมตร  ตัดไปใช  
5
1  ของเชือกที่มีอยู  ตัดเชือกไปใชยาวกี่
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แบบทดสอบประจําหนวยที่  2

ชื่อ ................................................................................... เลขที่....................................
ตอนที่ 1  คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1.  พี่สูง  180  เซนติเมตร  นองสูง  
3
2 ของความสูงของพี่  นองสูงกี่เซนติเมตร

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

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

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

..............................................................................................................................................
2.  มีขาวเหนียวอยู  

4
3  ถัง  ตักขาวเหนียว  

2
1 ของขาวเหนียวที่มีอยู  ตักขาวเหนียวไปกี่ถัง

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

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

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

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

             

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน

- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง            1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง             1  คะแนน
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ตอนที่ 2  คําสั่ง   ใหนักเรียนแตละคนสรางโจทยปญหาการคูณเศษสวนจากเงื่อนไขที่กําหนด
พรอมทั้งแสดงวิธีทําและหาคําตอบ

      2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      

    12  x 
3
1   = 
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เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
 2 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  1 รายการ
1 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ไมถูกตอง
0 คะแนน

-  คําตอบถูกตอง    1   คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยที่  2

1.  พี่สูง  180  เซนติเมตร  นองสูง  
3
2 ของความสูงของพี่  นองสูงกี่เซนติเมตร

ประโยคสัญลักษณ  (วิธีแกปญหา)  180 ×  
3
2   = 

วิธีทํา พี่สูง 180  เซนติเมตร
นองสูง

3
2    ของความสูงพี่

จะได 180 ×  
3
2  =  

3
2180×   เซนติเมตร

   =  
3

360         เซนติเมตร

   =  
33

3360
÷
÷  เซนติเมตร

   =  
1

120         เซนติเมตร
ดังนั้นนองสูง 120   เซนติเมตร

ตอบ        ๑๒๐  เซนติเมตร

2. มีขาวเหนียวอยู  
4
3  ถัง  ตักขาวเหนียว  

2
1 ของขาวเหนียวที่มีอยู  ตักขาวเหนียวไปกี่ถัง

ประโยคสัญลักษณ  (วิธีแกปญหา)  
4
3  × 

2
1   = 

วิธีทํา มีขาวเหนียว
4
3    ถัง

ตักขาวเหนียว
2
1    ของที่มีอยู

จะได
4
3  × 

2
1   =   

8
3

  =   
8
3     ถัง

  ดังนั้น  ตักขาวเหนียวไป    
8
3     ถัง

ตอบ        
8
3     ถัง
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3
กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร                     ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง โจทยปญหาการหารเศษสวน  เวลา 3 ชั่วโมง

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

โจทยปญหาการหารเศษสวน คอื โจทยปญหาทางคณติศาสตรทีเ่ปนขอความและเศษสวน
ซึ่งตองใชการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลที่จําเปนตอการแกโจทยแลวคิดหาวิธีแกดวยการ
หาร พรอมทั้งคิดคํานวณหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารเศษสวน สามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบและ
แสดงวิธีทํา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

2.ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลอยางเหมาะสมและสรางสรรค
จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกความหมายของโจทยปญหา การหารเศษสวนได
2. สามารถระบุข้ันตอนวิธีแกโจทยปญหาการหารเศษสวนได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีทําได
4. สามารถสรางโจทยปญหาการหารเศษสวนจากเงื่อนไขที่กําหนดให  พรอมทั้งแสดง

วิธีทําและหาคําตอบไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล
สาระการเรียนรู

การแกโจทยปญหาการหารเศษสวนเปนโจทยปญหาที่แกดวยการใชหลักการหาร
เศษสวนคือการหาจํานวนกลุมหรือการหาจํานวนสมาชิกของแตละกลุมโดยตองอานโจทย
วิเคราะหโจทย หาวิธีแก คิดคํานวณ ตรวจสอบคําถามซึ่งสามารถใชวิธีการคูณ
เศษสวนตรวจสอบได
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนนั่งสมาธิ
2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3.  ใหนักเรียนรวมกนัรองเพลง การหารเศษสวน จากนั้นครูคําถามใหนักเรียนรวมกัน

จับใจความสําคัญจากเพลง
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4.  ครูใหนักเรียนตอบคําถามถูกตอง 3 คนออกมารับรางวัลโดยครูนําแตงโม

2
1    ผลแบงเปน 3 สวนเทาๆ  กัน ครูถามนักเรียนวาแตละชิ้นมีคาเทาไร นักเรียนตอบวา  

6
1    ผล

ครูถามวาทําอยางไรจึงไดคําตอบนี้ นักเรียนตอบวา เอา 3 คูณตัวสวนคือ 2 ได 6 ตัวเศษ คือ 1
คงเดิมจะได  

6
1    ครูแสดงแผนภาพแทนของจริงดังนี้

                                      แบงเปน      จะได

2
1          ÷          3         =           

6
1

2
1          ×         

3
1        =            

6
1

ขั้นสอนเนื้อหาใหม
ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาการหารเศษสวน  พรอมทั้งรวมกันอภิปรายถึง

ความหมายและหลักการแกโจทยปญหา จากนั้นใหนักเรียนอานโจทยปญหารวมกันทั้งชั้นเรียนเชน

ครูถามคําถามใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย โดยครูเขียนขอมูลลงในตาราง KWDL ที่ติดไวบน
กระดานดังนี้

-  ส่ิงที่โจทยบอกใหทราบมีอะไรบาง (การระดมสมอง)โดยครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอก
ลงในตาราง KWDL ชอง K

-  ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร แลวมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การอภิปราย)
ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง KWDL ชอง W

-  นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง (การดําเนินการ) ครู
เขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีการหาคําตอบพรอมทั้งตรวจคําตอบ ตามที่นักเรียนรวมกัน
ตอบลงในตาราง KWDL ชอง D

-  นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหาและมีข้ันตอนการแกปญหาอยางไร

มีแตงโม  
2
1  ผล  แบงใหนักเรียน  3  คน  คนละเทา ๆ  กัน  จะไดสวนแบงคนละเทาไร
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(การนําเสนอ) ครูสุมนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใชวิธีการแก
ปญหา ดังกลาวแลวตอบลงในตาราง KWDL ชอง L

ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช
1.  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมกลุมละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมจากที่เรียนในชั่งโมงที่

แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม KWDL ที่ 3
2. นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามใบงานที่ 3
3.  ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอ    วิธีการแกปญหาที่กลุมตัวเองเลือกใชในใบ

งานที่  3
4.  ครูแนะนาํใหนกัเรยีนสรางโจทยปญหาการหารเศษสวนลงในบตัรขนาด 6x3 นิว้ แลว

มาแลกเปลี่ยนกันดูระหวางกลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและความเขาใจ
5.  นักเรียนแตละคนฝกปฏิบัติในใบงานที่ 3.1
ขั้นสรุป

    1. นักเรียนและครูรวมสนทนาถึงประโยชนและคุณคาของบทเรียนที่เรียน
    1.1นกัเรยีนและครรูวมกนัสรปุความหมายและหลกัการแกโจทยปญหาการหาร

เศษสวนวาตองแกปญหาดวยการใชหลักการหารเศษสวนคือการหาจํานวนกลุมหรือการหาจํานวน
สมาชิกของแตละกลุม  โดยตองอานโจทย  วิเคราะหโจทย  หาวิธีแก  คิดคํานวณ  ตรวจสอบ
คําตอบซึ่งสามารถใชวิธีการคูณเศษสวนตรวจสอบได

1.2  กลาวชมเชย  และใหรางวัลเมื่อนักเรียนปฏิบัติไดถูกตอง
ขั้นประเมินผล
1. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบประจําหนวยที่  3  โดยไมมีการชวยเหลือกัน
2. นกัเรยีนและครรูวมกนัอภปิรายสิง่ทีไ่ดจากการเรยีนรูรวมกนัพรอมทัง้เสนอแนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูในครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู

1.    แผนภาพ  แสดงสวนแบงของเศษสวน
2.    เพลง  “การหารเศษสวน”
3.    แถบสถานการณโจทยปญหาการคูณเศษสวน
4.    บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  3
5.    ตาราง KWDL
6.    ใบงานที่  3, 3.1
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การวัดผลประเมินผล
1.   วิธีการวัดผลประเมินผล

- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบประจําหนวยที่  3
- ตรวจใบงาน  3 , 3.1
- ตรวจผลงานกลุม  (บัตรกิจกรรม KWDL  ที่  3)

2.    เกณฑการวัดผลประเมินผล
- การตรวจแบบทดสอบ  ผานเกณฑรอยละ  70
- ตรวจใบงานผานเกณฑในระดับดี

3.    เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบทดสอบประจําหนวยที่  3
- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

บันทึกผลหลังเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน
ในการเรียนรูดวยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอล KWDL   รวมกับแนวคิดของวรรณี  นักเรียน

มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการรองเพลง  การเลนเกมตาง ๆ  ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สอดคลอง
ความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน

ปญหา/อุปสรรค
นักเรียนกลุมเกงจะเรียนรูไดเร็วและจะไมอยากทํางานรวมกับเด็กออนบางคน
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข
ไดตักเตือนและแนะนํานักเรียนเปนรายบุคคลในการทํางานรวมกัน การพึ่งพาอาศัยกัน

ลงชื่อ...........................................................
                       (นางสาวสุภาภรณ     ทองใส )
           ตําแหนง......................................................

วันที่...........เดือน...………............พ.ศ..........
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เนื้อรอง  รัชดาวรรณ    กระสินธุ ทํานองเพลง  This  old  man

การหารเศษสวน ทําไดไมยาก
เพียงเปลี่ยนเครื่องหมาย จากการหารเปนการคูณ

กลับตัวหาร ตัวสวนเปนตัวเศษ
แลวหาผลหาร โดยการคูณ

เพลง  การหารเศษสวน
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรูที่  3

แถบโจทยปญหาการคูณเศษสวน

ตาราง KWDL

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไร
และจะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการ
แกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได

มีแตงโม  
2
1  ผล  แบงใหนักเรียน  3  คน  คนละเทา ๆ  กัน  จะไดสวนแบงคนละเทาไร
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง KWDL

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมาให
- มีแตงโม  

2
1  ผล

-  แบงใหนักเรียน 3
คน คนละเทา ๆ กัน
(จํานวนสมาชิกทั้ง
หมด,จํานวนกลุม)
ความรูเดิมที่เกี่ยว
ของและตองนํามา
ใช
- การหารเศษสวน
- หลักการหาร
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
-  จะไดสวนแบง
คนละเทาไร (หา
จํานวนสมาชิกแต
ละกลุม)
วิธีแกปญหาคือ
นําจํานวนแตงโม 

2
1

ผล มาหารกับสวนที่
แบงใหนักเรียน 3
คน  คนละเทา ๆ กัน
โดยวิธีการหารเศษ
สวนกับจํานวนเต็ม

วิธีการแกปญหา
(ประโยคสัญลักษณ)
     

2
1
÷3 = 

ข้ันตอนการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
วิธีทํา  มีแตงโม 

2
1  ผล

แบงใหนักเรียน  3   คน
จะไดสวนแบงคนละ

2
1
÷3 =  

2
1
×

3
1 = 

6
1 ผล

ตอบ  
6
1  ผล

ตรวจสอบคําตอบ
(จํานวนกลุม ×  จํานวน
สมาชิกทั้งหมด
  3 ×  

6
1 = 

6
3 =  

2
1

คําตอบที่ไดคือ

6
1  ผล
ประโยชนจากการ
เรียนรู
1. การหารเศษสวน
ตองเปลี่ยนเครื่อง
หมายหารเปนคูณ
แลวกลับเศษเปน
สวนแลวหาผลหาร
โดยวิธีการคูณ
2. อาศัยหลักการ
หารเศษสวนโดย
ตองอานโจทย
วิเคราะหโจทย หา
ทางแกปญหาคิด
คํานวณและตรวจ
สอบคําตอบ

มีแตงโม  
2
1  ผล  แบงใหนักเรียน  3  คน  คนละเทา ๆ  กัน  จะไดสวนแบงคนละเทาไร
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คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหาและวิเคราะหขอมูลจากโจทยปญหาใสลงในตารางที่กําหนดให

1.

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการให
หาอะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมา
...........................
...........................
...........................
ความรูเดิมที่เกี่ยว
ของและตองนํา
มาใช
...........................
...........................
...........................
...........................

ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ
คือ.....................
.........................
มีวิธีการแก
ปญหา........
....................วิธี
วิธีแกปญหาที่
เลือกใชคือ......
เพราะ
.........................
.........................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
............................................
............................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
ตรวจสอบคําตอบ
............................................
............................................

คําตอบที่ได
..............................
..............................
..............................
..............................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
..............................
..............................
..............................
..............................

มีขนม  
4
1 ถาด  แบงใหเด็ก  2  คน  คนละเทา ๆ  กัน  จะไดขนมคนละเทาไร

บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



176

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทย
บอกมา
......................
......................
......................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
......................
......................
......................
......................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ.................
......
..............................
มีวิธีการแก
ปญหา.............วิธี
..............................
..............................
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือ......................
..............................
เพราะ
..............................
..............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
............................................
............................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
ตรวจสอบคําตอบ
............................................

คําตอบที่ได
..............................
..............................
..............................
..............................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
..............................
..............................
..............................
..............................

กลุม.................................................................
1……………………………… 2…………….     3………………..…
4………………………….. 5…………………    6……………………    

2.  มีองุนอยูทั้งหมด 40 
2
1 กิโลกรัมนําไปแบงออกเปนกอง กองละ1 

2
1 กิโลกรัมจะไดทั้งหมด

     กี่กอง
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.

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไร
และจะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแกปญหา

และคําตอบที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมา

- มีขนม 
4
1 ถาด

- แบงใหเด็ก  2  คน
คนละเทา ๆ  กัน
(บอกจํานวน
สมาชิกทั้งหมดและ
บอกจํานวนกลุม)
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของ
- การหารเศษสวน
- หลักการหาร
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
- จะไดขนมคนละเทาไร
(หาจํานวนสมาชิกแตละ
กลุม)
มีวิธีแกปญหา  1  วิธี
คือ
การนําจํานวนขนม
ทั้งหมด

4
ถาดไปหารกับจํานวน

เด็ก 2 คน ซึ่งแบงคนละ
เทา ๆ กัน
วิธีแกปญหาที่เลือกใชคือ
การหาร เพราะตองการ
ทราบวาจะแบงไดคนละ
เทาไร เม่ือแบงคนละเทา
ๆ กันจึงใชวิธีการหาร

วิธีแกปญหา(ประโยค
สัญลักษณ)

4
1
÷ 2 = 

ขั้นตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)

วิธีทํา มีขนม    
4
1 ถาด

แบงใหเด็ก       2 คน
คนละเทา ๆ กัน
จะไดขนมคนละ

4
1
÷ 2 = 

4
1
×

2
1

             =  
8
1  ถาด

ตรวจสอบคําตอบ

นํา  2×
8
1 =

8
2 = 

4
1

คําตอบที่ได  คือ

  
4
1 ถาด

ประโยชนจาการเรียนรู
- การหารเศษสวนตอง
เปลี่ยนเครื่องหมายหาร
เปนคูณแลวกลับตัวหาร
จากตัวสวนเปนตัวเศษ
และหาผลลัพธวิธีคูณ
- อาศัยหลักการหารคือหา
จํานวนกลุมหรือการหา
จํานวนสมาชิกของแตละ
กลุมโดยตองอานโจทย
วิเคราะหโจทยหาวิธีแก
คิดคํานวณตรวจสอบคํา
ตอบ

เฉลยบัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  3

  1.  มีขนม  
4
1 ถาด  แบงใหเด็ก  2  คน  คนละเทา ๆ  กัน  จะไดขนมคนละเทาไร
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K
โจทยบอกอะไร

มา
ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทยบอกมา
- มีองุนอยูทั้ง
หมด  40 

2
1

กิโลกรัม
- นําไปแบงออก
เปนกอง กองละ
1 

2
1 กิโลกรัม

(บอกจํานวน
สมาชิกทั้งหมด
และบอกจํานวน
กลุม)
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของ
- การหาร
เศษสวน
- หลักการหาร
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ ไดทั้งหมดกี่
กอง
(หาจํานวนสมาชิกแต
ละกลุม)
มีวิธีการแกปญหา 1
วิธีคือ
นําจํานวนทั้งหมดไป
หารจํานวนกลุม
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือการหาร เพราะ
ตองนําจํานวนองุนทั้ง
หมดคือ   40 

2
1  กก.

ไปหารกับจํานวนที่
แบงออกเปนกอง ๆ
ละเทา ๆ กัน 1 

2
1 กก.

ดังนั้นจึงตองใชวิธี
หาร

วิธีแกปญหา (ประโยค
สัญลักษณ)
40 

2
1
÷1 

2
1 = 

ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
วิธีทํา  มีองุนอยูทั้งหมด
40 

2
1  กก.

นําไปแบงออกเปนกอง กอง
ละ    1 

2
1 กก.

จะไดทั้งหมด 40 
2
1
÷1 

2
1

=
2
81

÷
2
3    กอง

  = 
2
81

×
3
2  กอง

  =  27     กอง
ตอบ   27  กอง
ตรวจสอบคําตอบ
27×

2
3 = 

2
81

คําตอบที่ได  คือ
๒๗  กอง
ประโยชนจากการ
เรียนรู
- การหารเศษสวน
ตองเปลี่ยนเครื่อง
หมายหารเปนคูณ
แลวกลับตัวหารจาก
ตัวหารเปนตัวเศษหา
ผลลัพธ
วิธีคูณ
- อาศัยหลักการหาร
คือหาจํานวนกลุม
หรือหาจํานวน
สมาชิกแตละกลุม
โดยอาศัยการอาน
โจทย วิเคราะหโจทย
หาวิธีแกคิดคํานวณ
ตรวจสอบคําตอบ

2.  มีองุนอยูทั้งหมด  40 
2
1 กิโลกรัม  นําไปแบงออกเปนกอง กองละ 1 

2
1 กิโลกรัม จะได

      ทั้งหมดกี่กอง

เฉลยใบงานที่  3
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ใบงานที่ 3

ชื่อ ............................................................................กลุม..........................ชั้น......................
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยและรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามตามที่กําหนด

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทย
บอกมา
........................
........................
........................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
........................
........................
........................
........................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ..................
.......
...............................
มีวิธีการแก
ปญหา........
..........................วิธี
...............................
วิธีแกปญหาที่
เลือกใชคือ...............
...............................
เพราะ
...............................
...............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
..........................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
ตรวจสอบคําตอบ
..........................................

คําตอบที่ได
.............................
.............................
ความรูที่ไดจากการ
แกปญหา
.............................
.............................
.............................
.............................

มีที่ดิน  1
8
7 ไร  แบงขาย  5  แปลงเทา ๆ กัน จะมีพื้นที่แปลงละกี่ไร
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เฉลยใบงานที่  3

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทย
บอกมา
มีที่ดิน  1

8
7 ไร

แบงขาย  5
แปลงเทา ๆ กัน
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
หลักการหาร
จํานวนนับกับ
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือจะมีพื้นที่
แปลงละกี่ไร
มีวิธีการแกปญหา.
1
วิธี นํา  1

8
7  ไปหาร

กับ  5คือการหาร
เพราะ
จํานวนที่ดินถูกแบง
เปนแปลงๆละ เทาๆ
กัน
ดังนั้นจึงตองใช
วิธีหาร

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
1

8
7
÷  5 = 

ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
มีมีที่ดิน   1

8
7   ไร

 แบงขาย   5   แปลงเทา ๆกัน
จะมีพื้นที่แปลง       1

8
7
÷  5

=  
8

15  ×  
5
1 = 

40
15  = 

8
3    ไร

คําตอบที่ได
ตอบ    

8
3   ไร

ประโยชนจากการ
เรียนรู
 อาศัยหลักการหาร
คือหาจํานวนกลุม
หรือหาจํานวน
สมาชิกแตละกลุม
โดยอาศัยการอาน
โจทย วิเคราะห
โจทย หาวิธีแกคิด
คํานวณตรวจสอบ
คําตอบ

มีที่ดิน  1
8
7 ไร  แบงขาย  5  แปลงเทา ๆ กัน จะมีพื้นที่แปลงละกี่ไร
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ชื่อ ..........................................................................กลุม............................ชั้น......................
ตอนที่  1
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามที่กําหนดให

  1.

ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก......................................................................................................
..............................................................................................................................................
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ.....................................................................................................
วิธีการแกปญหา คือ.............................................................…................................................
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ คือ............................................……............................................
ข้ันตอนในการแกปญหา(แสดงวิธีทํา)
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คําตอบที่ได คือ......................................................................................................................

ใบงานที่ 3.1

มีกุงแหง  
5

17 กิโลกรัม  แบงใสถุง ๆละ 
5
1  กิโลกรัม จะแบงไดกี่ถุง

         ใ จ เ ย็ น
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ตอนที่ 2
คําสั่ง ใหนักเรียนสรางโจทยปญหาการหารเศษสวน ตามความถนัดของนักเรียน จากเงื่อนไขที่
กําหนด  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและหาคําตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
5
4
÷  4 = 
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เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
2 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  1 รายการ
1 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ไมถูกตอง
0 คะแนน

-  คําตอบถูกตอง         1   คะแนน
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            เฉลยใบงานที่ 3.1

ส่ิงที่โจทยกําหนดใหไดแก (มีกุงแหง  
5

17 กิโลกรัม  แบงใสถุง ๆละ 
5
1  กิโลกรัม)

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ (จะแบงไดกี่ถุง)
วิธีแกปญหา คือ (นํา  

5
17   ไปหารกับ 

5
1 )

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ (
5

17
÷

5
1  = )

ข้ันตอนในการแกปญหา
วิธีทํา

มีกุงแหง
5

17 กิโลกรัม

              แบงใสถุง ถุงละ
5
1 กิโลกรัม         

จะแบงได
5

17  ÷
5
1  =  

5
17

×  
1
5  = 

5
85 กิโลกรัม

         = 
5

85
÷

5
5  กิโลกรัม

  =   17  กิโลกรัม
ตอบ  ๑๗  กิโลกรัม

มีกุงแหง  
5

17 กิโลกรัม  แบงใสถุง ๆละ 
5
1  กิโลกรัม จะแบงไดกี่ถุง
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แบบทดสอบประจําหนวยที่  3

ชื่อ ......................................................................................เลขที่...............................
ตอนที่ 1 คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา

1.  มีแตงโม  
5
3  ผล  แบงรับประทานครั้งละเทา ๆ กัน  2  คร้ัง จะรับประทานครั้งละเทาไร

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

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

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

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

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

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

2.  ซื้อผา  
4
9 เมตร  ตัดออกเปนชิ้น  ยาวชิ้นละ  

4
3 เมตร  จะไดผากี่ชิ้น

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

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

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

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

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

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

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน  ประกอบดวย

- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง            1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง             1  คะแนน
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ตอนที่ 2
คําสั่ง ใหนักเรียนสรางโจทยปญหาการหารเศษสวนจากเงื่อนไขที่กําหนด  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและ
หาคําตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8
6
÷  4 = 
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เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
2 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  1 รายการ
1 คะแนน
แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ไมถูกตอง
0 คะแนน

-  คําตอบถูกตอง         1   คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยที่  3

1.  มีแตงโม  
5
3  ผล  แบงรับประทานครั้งละเทา ๆ กัน  2  คร้ัง จะรับประทานครั้งละเทาไร

ประโยคสัญลักษณ  (วิธีแกปญหา)  
5
3
÷  2  = 

วิธีทํา มีแตงโม
5
3      ผล

แบงรับประทานครั้งละเทา ๆ กัน    2      คร้ัง
จะรับประทานครั้งละ

5
3
÷  2  =  

5
3
×   

2
1 = 

10
3   ผล

ตอบ       
10
3   ผล

2. ซื้อผา  
4
9 เมตร  ตัดออกเปนชิ้น  ยาวชิ้นละ  

4
3 เมตร  จะไดผากี่ชิ้น

ประโยคสัญลักษณ  (วิธีแกปญหา)  
4
9  ÷

4
3   = 

วิธีทํา ซื้อผา
4
9    เมตร

ตัดออกเปนชิ้น ยาวชิ้นละ
4
3    เมตร

จะไดผา
4
9  ÷

4
3   =   

4
9
×

3
4 = 

12
36 =  3  ชิ้น

  
 

ตอบ        ๓  ชิ้น
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การปฏิบัติกิจกรรมกลุม

สรุป    การปฏิบัติกิจกรรมกลุม ทายแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
          รวมกับแนวคิดของวรรณี

Descriptive Statistics

 รายการ N Range Mean Std. Deviation
ความตั้งใจ 40 3 2.4000 .49614
การมีสวนรวม 40 3 2.4000 .54538
ตรงตอเวลา 40 1 2.4500 .50383
ความถูกตองครบถวนทุก
ข้ันตอน

40 4 2.3750 .49029

ผลงานสะอาดเรียบรอย 40 2 2.4250 .50064
Valid N (listwise) 40

• โดยภาพรวมนักเรียนปฏิบัติงานกลุมอยูในเกณฑพอใช
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                            ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนระคน                            เวลา 3 ชั่วโมง

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

โจทยปญหาเศษสวนระคน คอื   โจทยปญหาทางคณติศาสตรทีเ่ปนขอความและเศษสวน
ซึ่งตองใชการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลที่จําเปนตอการแกโจทยแลวคิดหาวิธีแกดวยการ
บวก การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน  พรอมทั้งคิดคํานวณหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.สามารถวิเคราะหหาคําตอบและแสดงวิธีทําโจทยปญหา  การบวก ลบ คูณเศษสวน
ระคนพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

2.ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและนําเสนอ
อยางถูกตองและเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกความหมายของโจทยปญหาเศษสวนระคนได
2. วิเคราะหโจทยปญหาเศษสวนระคนเพื่อหาวิธีดําเนินการไดถูกตอง
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวนระคนสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและ

แสดงวิธีทําไดอยางสมเหตุสมผล
4. สรางโจทยปญหาเศษสวนระคนจากเงื่อนไขที่กําหนดให  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและ

หาคําตอบไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล
สาระการเรียนรู

1.  การแกโจทยปญหาเศษสวนระคนเปนการนําความรูเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารเศษ
สวนมาใชในการแกปญหา  ซึ่งจะตองมีความเขาใจในเนื้อหานั้น
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนําและขั้นทบทวนบทเรียน
1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนนั่งสมาธิ
2.  ครทูบทวนบทเรยีนเรือ่งการบวก ลบ คณู เศษสวนระคน โดยใหนกัเรียนชวยกนัหา

คาํตอบเชน(
5
7 -

3
1 )×4 =  (

5
2 -

10
1 )×

4
2 =  แลวรวมกันอภิปรายถึงขั้นตอนในการหาคําตอบ

ตามลําดับโดยมีหลักในการพิจารณาดังนี
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2.1 ถามีเครื่องหมาย  +, -, × , ÷   อยูดวยกันโดยไมมีวงเล็บ  ใหทํา  × , ÷  กอน
แลวจึงทํา  +, -

2.2 ถามีวงเล็บตองทําในวงเล็บกอนเสมอ  และตองทําในวงเล็บกอนวงเล็บปกกา
3.   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
4.   ใหนกัเรยีนรวมกนัรองเพลง “โจทยปญหา” จากนัน้  ครูตัง้คาํถามใหนกัเรยีนรวมกนั

จับใจความสําคัญจากเพลง
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1. ครูนําเสนอสถานการณโจทยปญหาเศษสวนระคน  พรอมทั้งอภิปรายความหมาย

และ หลักการแกโจทยปญหา จากนั้นใหนักเรียนอานโจทยปญหารวมกันทั้งชั้นเรียนเชน

ครูใชคําถามเพื่อชวยใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย จากนั้น ครูเขียนขอมูลลงในตาราง  KWDL
ที่ติดไวบนกระดานดังนี้

-  ส่ิงทีโ่จทยบอกใหทราบมอีะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครเูขยีนขอมลูทีน่กัเรยีนบอก
ลงในตาราง  KWDL ชอง K

-  ส่ิงทีโ่จทยตองการทราบคอือะไร แลวมวีธิกีารแกปญหาอยางไรบาง (การอภปิราย) ครู
เขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในตาราง  KWDL  ชอง W

-  นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาวิธีการที่เลือกไวไดอยางไรบาง (การดําเนินการ) ครู
เขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีการหาคําตอบตามที่นักเรียนรวมกันตอบ พรอมทั้งตรวจคํา
ตอบลงในตาราง  KWDL ชอง D

-  นกัเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหาและมข้ัีนตอนการแกปญหาอยางไร(การ
นาํเสนอ)ครสุูมนกัเรยีนออกมาอธบิายข้ันตอนการแกปญหาและเหตผุลทีเ่ลอืกใชวธิกีารแกปญหาดงั
กลาวแลวกันตอบลงในตาราง  KWDL ชอง L

ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช
1.  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมกลุมละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมจากที่เรียนในชั่งโมงที่

แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม KWDL ที่ 4
2.  นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามใบงานที่ 4
3.  ครูสุมตัวแทนนกัเรยีนออกมานาํเสนอ    วธิกีารแกปญหาทีก่ลุมตนเองเลอืกใชในใบ

แมซื้อน้ําตาลทราย  
2
1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  14  บาท  ซื้อแปง   

2
1 กิโลกรัม

ราคากิโลกรัมละ  20  บาท  แมจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 
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งานที่  4
4.  ครูแนะนาํใหนกัเรยีนสรางโจทยปญหาเศษสวนระคน ลงในบตัรขนาด 6x3 นิว้ แลว

มาแลกเปลี่ยนกันดูระหวางกลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและความเขาใจ
5.  นักเรียนแตละคนฝกปฏิบัติในใบงานที่ 4.1
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูรวมสนทนาถึงประโยชนและคุณคาของบทเรียนที่เรียน
2.นกัเรยีนและครรูวมกนัสรปุความหมายและหลกัการแกโจทยปญหาเศษสวนระคนวา

ตองนําความรูเร่ืองบวกลบคูณเศษสวนมาใชในการแกปญหา และตองอานโจทย วิเคราะหโจทย
หาวิธีแก  คิดคํานวณ  ตรวจสอบคําตอบได

3.  กลาวชมเชย  และใหรางวัลเมื่อนักเรียนปฏิบัติไดถูกตอง
ขั้นประเมินผล
1.  นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบประจําหนวยที่  4  โดยไมมีการชวยเหลือกัน
2.  นกัเรยีนและครรูวมกนัอภปิรายสิง่ทีไ่ดจากการเรยีนรูรวมกนัพรอมทัง้เสนอแนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูในครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู

1.    เพลงโจทยปญหา
2.    แถบสถานการณโจทยปญหาเศษสวนระคน
3.    ตาราง  KWDL
4.    บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  4
5.    ใบงานที่  4, 4.1

การวัดผลประเมินผล
1.    วิธีการวัดผลประเมินผล

- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบประจําหนวยที่  4
- ตรวจใบงาน  4 , 4.1
- ตรวจผลงานกลุม  (บัตรกิจกรรม KWDL  ที่  4)

2.    เกณฑการวัดผลประเมินผล
- การตรวจแบบทดสอบ  ผานเกณฑรอยละ  70
- ตรวจใบงานผานเกณฑในระดับดี

3.    เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
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- แบบทดสอบประจําหนวยที่  4

บันทึกผลหลังเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน
การปฏบิตักิจิกรรมนัง่สมาธกิอนเรยีน  ทาํใหนกัเรยีนมจีติใจสงบเกดิสมาธใินการเรยีนรู

นักเรียนสามารถปฏิบัติการนั่งสมาธิกอนเรียนดวยความตั้งใจและปฏิบัติไดดี ทําใหสามารถปฏิบัติ      
กิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอไปเปนอยางดี

นักเรียนสนุกสนานกับการไดรวมรองเพลง เลนเกม และรวมกันทํางานมากขึ้น ชวย
อธิบายเนื้อหาใหกันและกัน มีการชวยเหลือกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนเกงจะชวยนัก
เรียนที่เรียนออนมากขึ้น

ปญหา/อุปสรรค
นักเรียนบางคนเขารวมกลุมกับเพื่อนและทํางานรวมกับเพื่อนไมได ทํางานการปฏิบัติ

กิจกรรมลาชาไมทันเวลาในบางครั้ง
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข
ใหคําแนะนําในการรวมกันทํางานกลุมและตองแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของเพื่อนๆ
             ลงชื่อ...........................................................
             (นางสาวสุภาภรณ             ทองใส )

                          ตําแหนง....................................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..............
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   เนื้อรอง ราตรี   รุงทวีชัย                ทํานองเพลง  เตา  งูและกา

โจทยปญหา    เปนปญหา
พวกเรามาศึกษากันดู       จะไดรูชวยตีความใหแมนยําอยาทําหนาเศรา

อานโจทยพลัน     อยาหวั่นไหว  โจทยบอกอะไร  ไหนลองตรวจดู
จะไดรูเขาใจดี    บอกวิธีคิดซิทันใด

แบงกลุมกัน  อานเร็วไว  ไมเขาใจตรงไปถามครู
เลือกเสาะหาสื่อมาดู   ไดเรียนรูชัดเจนแนนอน

เพลง  โจทยปญหา
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรูที่  4
แถบโจทยปญหาเศษสวนระคน

แผนผัง  KWDL

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแกปญหา

อยางไร

D
การดําเนินการ
แกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได

แมซื้อน้ําตาลทราย  
2
1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  14  บาท  ซื้อแปง   

2
1 กิโลกรัม  ราคา

กิโลกรัมละ  20  บาท  แมจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



196

การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในตาราง  KWDL

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหาอะไร
และจะแกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทยบอก
มาให
- แมซื้อน้ําตาล
ทราย  

2
1 กก.

-  ราคา
กิโลกรัมละ  14
บาท
- ซื้อแปง 

2
1

กก.
- ราคากิโลกรัม
ละ  20  บาท
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของ
  - การบวก
 - การคูณ
เศษสวน
- หลักการหาร
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
-  แมจะตองจายเงินทั้ง
หมดเทาไร
วิธีแกปญหา  2  วิธีคือ
นําจํานวนน้ําตาลทราย
ไปคูณกับราคาน้ําตาล
ทรายแลวนําไปบวกกับ
ราคาแปงที่คูณกับ
จํานวนแปงที่แมซื้อ
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือหาราคาของน้ํา
ตาลทรายและแปงทั้ง
หมด แลวนํามาบวกกัน
เพราะโจทยตองการให
หาจํานวนเงินทั้งหมด
และราคาของน้ําตาล
ทรายและแปงไมเทากัน
ตองหาราคาทีละอยาง
แลวจึงนํามารวมกัน

วิธีการแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยค
สัญลักษณ
(

2
1
×14)+(

2
1
×  20)= 

ข้ันตอนการแกปญหา
แสดงวิธีทํา
แมซื้อน้ําตาลทราย 

2
1 กก.

ราคากิโลกรัมละ  14 บาท
ซื้อน้ําตาลทรายเปนเงิน

2
1
×  14 = 7 บาท

ซื้อแปง           
2
1    กก.

ราคากิโลกรัมละ  20 บาท
ซื้อแปงเปนเงิน

2
1
×  20 = 10  บาท

แมตองจายเงินทั้งหมด
7+10  =  17  บาท

คําตอบที่ไดคือ
17  บาท
ประโยชนจากการ
เรียนรู
- การแกโจทย
ปญหาเศษสวน
ระคน ตองนําความ
รูเร่ืองการบวกลบ
คูณหารเศษสวน
มาใช  และตอง
วิเคราะหโจทยทีละ
ข้ันตอน และหาคํา
ตอบทีละขั้นตอน
จนไดคําตอบที่
โจทยตองการ

แมซื้อน้ําตาลทราย  
2
1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  14  บาท  ซื้อแปง   

2
1 กิโลกรัม  ราคา

กิโลกรัมละ  20  บาท  แมจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร
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แถบโจทยปญหาเศษสวนระคน

แผนผัง  KWDL

K
โจทยบอก
อะไรมาให
บาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทย
บอกมา
.....................
.....................
.....................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
.....................
.....................
.....................
.

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ.................
มีวิธีการแก
ปญหา.......วิธี
.........................
.........................
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือ.....................
เพราะ
.........................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
.............................................
.............................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
ตรวจสอบคําตอบ
.............................................

คําตอบที่ได
...............................
...............................
...............................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
...............................
...............................
...............................
...............................

กลุม...........................................................
1……………………………… 2…………………………..     3…………………
4…………………………….... 5…………….……………    6………..…………

ซื้อเงาะหนัก 1
4
1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซื้อมังคุด 1

2
1 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ  38

บาท จะตองจายเงินเทาไร

บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  4

    เด็กๆสู
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K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทยบอก
มา
- ซื้อเงาะหนัก1

4
1 กก.
- กิโลกรัมละ
20 บาท
- ซื้อมังคุด 1

2
1

กก.
- กิโลกรัมละ
38 บาท
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
- การบวก
- หลักการคูณ
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
- จะตองจายเงินเทาไร
มีวิธีแกปญหา  2  วิธี
คือนําราคาเงาะไปคูณ
กับจํานวนเงาะที่ซื้อ
แลวนําไปบวกกับ
จํานวนมังคุดคูณกับ
ราคามังคุดที่ซื้อ
วิธีแกปญหาที่เลือกใช
คือหาราคาของเงาะ
และมังคุดทั้งหมด แลว
นํามาบวกกัน
เพราะโจทยตองการให
หาจํานวนที่ตองจาย
ทั้งหมดและราคาเงาะ
และมังคุดไมเทากัน
ตองหาราคาทีละอยาง
แลวจึงนํามาบวกกัน

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยค
สัญลักษณ
(1

4
1
×20)+( 1

2
1
×38)

= 
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
ซื้อเงาะหนัก1

4
1 = 

4
5 กก.

 กิโลกรัมละ         20  บาท
จะตองจายเงิน 

4
5
×20 =

25 บาท
ซื้อมังคุด  1

2
1 = 

2
3 กก.

ราคากิโลกรัมละ  38  บาท
จะตองจายเงิน

2
3
×38  = 57  บาท

ซื้อผลไม 2 ชนิดตองจายเงิน
25+57 = 82 บาท

คําตอบที่ได  คือ
 ๘๒ บาท
ประโยชนจากการ
เรียนรู
- การแกโจทย
ปญหา เศษสวน
ระคนตองนําความ
รูเร่ืองการบวกลบ
คูณหารเศษสวนมา
ใช และตอง
วิเคราะหโจทยทีละ
ข้ันตอน และหาคํา
ตอบทีละตอน จะ
ไดคําตอบที่โจทย
ตองการ

เฉลยบัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  4

ซื้อเงาะหนัก 1
4
1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซื้อมังคุด 1

2
1 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ   

38 บาท จะตองจายเงินเทาไร
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ชื่อ .......................................................................กลุม................................ชั้น......................
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยและรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามตามที่กําหนด

K
โจทยบอก

อะไรมาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก
ปญหาและคําตอบ

ที่ได
ส่ิงที่โจทย
บอกมา
.....................
.....................
.....................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
.....................
.....................
.....................
.....................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ..................
....
..............................
มีวิธีการ
แกปญหา............วิธี
..............................
..............................
วิธีแกปญหาที่
เลือกใชคือ..............
..............................
เพราะ
.............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
...............................................
...............................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
.ตรวจสอบคําตอบ
...............................................

คําตอบที่ได
............................
............................
............................
............................
ประโยชนจากการ
เรียนรู
............................
............................
............................
............................

สมใจขายน้ํามันได  32
2
1 ลิตร ราคาลิตรละ  10  บาท  สมใจนําเงินที่ไดไปซื้อขาวสาร 12

2
1

   ลิตรราคาลิตรละ  12  บาท  จะเหลือเงินเทาไร

ใบงานที่  4

     ไ ม ย า ก
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เฉลยใบงานที่  4

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการ
ใหหาอะไรละ
จะแกปญหา
อยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและคํา

ตอบที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
สมใจขายน้ํามัน
ได  32

2
1 ลิตร

ราคา ลิตรละ 10
บาท
สมใจนําเงินที่ได
ไปซื้อขาวสาร 12

2
1  ลิตร  ราคาลิ
ตรละ  12  บาท
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
- การบวก
- หลักการคูณ
เศษสวน

ส่ิงที่โจทย
ตองการทราบ
คือ- จะเหลือ
เงินเทาไร
มีวิธีแกปญหา
2  วิธี
วิธีแกปญหาที่
เลือกใชคือ
นําจํานวนน้ํา
มัน 32

2
1  คูณ

กับ 10  แลว
ไปลบกับ
จํานวน
ขาวสาร คูณ
กับจํานวน
ราคา

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
(32

2
1
×  10) – (12

2
1
×12) = 

ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
สมใจขายน้ํามันได   32

2
1 = 

2
65  ลิตร

ราคาลิตรละ         10     บาท
  สมใจขายน้ํามันไดเงิน 

2
65

×  10
                                 = 325    บาท
สมใจนําเงินไปซื้อขาวสาร 12

2
1 =

2
25        ลิตร    ราคาลิตรละ
12   บาท   สมใจซ้ือขาวสารเปน
เงิน

2
25

×12    = 150 บาท
สมใจจะเหลือเงิน325–150 = 175บาท

คําตอบที่ได  คือ
ตอบ  ๑๗๕  บาท
ประโยชนจาก
การเรียนรู
- การแกโจทย
ปญหาเศษสวน
ระคนตองนํา
ความรูเรื่องการ
บวกลบคูณหาร
เศษสวนมาใช
และตองวิเคราะห
โจทยทีละข้ัน
ตอน และหาคํา
ตอบทีละตอน จะ
ไดคําตอบที่โจทย
ตองการ

สมใจขายน้ํามันได  32
2
1 ลิตร ราคาลิตรละ 10  บาท  สมใจนําเงินที่ไดไปซื้อขาวสาร 12

2
1

ลิตรราคาลิตรละ  12  บาท  จะเหลือเงินเทาไร
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ชื่อ ..............................................................กลุม..................................ชั้น......................
ตอนที่  1
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามที่กําหนดให

ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก...............................................................................................
.......................................................................................................................................
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ...............................................................................................
วิธีการแกปญหา คือ..........................................................................................................
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ คือ.....................................................…................................
ข้ันตอนในการแกปญหา(แสดงวิธีทํา)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
คําตอบที่ได คือ..................................................................................................................

ใบงานที่ 4.1

แกวมีเงิน  120  บาท  ซื้อดินสอ 
3
2 ของเงินที่มีอยู  แกวเหลือเงินเทาไร

ไมยากเลยจริงไหมพวกเรา !
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ตอนที่ 2
คาํสัง่ ใหนกัเรยีนสรางโจทยปญหาเศษสวนระคน จากเงือ่นไขทีก่าํหนด  พรอมทัง้แสดงวธิทีาํและหา
คําตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   8 – (
4
3
×  8) = 
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เฉลยใบงานที่  4.1

ส่ิงที่โจทยกําหนดใหไดแก (แกวมีเงิน  120  บาท  ซื้อดินสอ 
3
2 ของเงินที่มีอยู)

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ (แกวเหลือเงินเทาไร)
วิธีแกปญหา คือ (นํา  

3
2 คูณกับ120 แลวนําคําตอบที่ไดไปลบกับ  120)

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  120 - (
3
2
×120 )   = 

ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา)
วิธีทํา   แกวมีเงินอยู 120  บาท

ซื้อดินสอ
3
2     ของเงินที่มีอยู

แกวซื้อดินสอเปนเงิน  
3
2
×120 =  80  บาท

แกวเหลือเงิน   120 – 80  =  40  บาท
ตอบ     ๔๐  บาท

แกวมีเงิน  120  บาท  ซื้อดินสอ 
3
2 ของเงินที่มีอยู  แกวเหลือเงินเทาไร

เกณฑการใหคะแนน     คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3 คะแนน

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
2 คะแนน

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  1 รายการ
1 คะแนน

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ไมถูกตอง
0 คะแนน
-  คําตอบถูกตอง         1   คะแนน
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แบบทดสอบประจําหนวยที่  4

  ชื่อ ......................................................................................เลขที่....................................
ตอนที ่1 คาํสัง่ใหนกัเรยีนอานโจทยปญหาเขยีนประโยคสญัลกัษณและแสดงวธิกีารแกโจทยปญหา

1.  นักเรียนหองหนึ่งมีจํานวน  45  คน  เปนนักเรียนหญิง  
5
3 ของนักเรียนทั้งหมด  นอกนั้นเปน

      นักเรียนชาย  นักเรียนหองนี้เปนนักเรียนชายกี่คน
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2.  มีน้ําในถัง  

12
9  ลูกบาศกเมตร  ใชไป  

4
1  ลูกบาศกเมตร  ตักใสเพิ่มอีก  1

3
2 ลูกบาศกเมตร  จะ

มีน้ําในถังกี่ลูกบาศกเมตร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน  ประกอบดวย

- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง            1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง             1  คะแนน
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ตอนที่ 2
คําสั่ง ใหนักเรียนสรางโจทยปญหาเศษสวนระคน จากเงื่อนไขที่กําหนด  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและ
หาคําตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   12 – (
4
3
×  12) = 
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เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยที่  4

1.  นักเรียนหองหนึ่งมีจํานวน  45  คน  เปนนักเรียนหญิง  
5
3 ของนักเรียนทั้งหมด  นอกนั้นเปนนัก

เรียนชาย  นักเรียนหองนี้เปนนักเรียนชายกี่คน
ประโยคสัญลักษณ  45 – (

5
3
×45)  = 

วิธีทํา นักเรียนหองหนึ่งมีจํานวน  45  คน
เปนนักเรียนหญิง  

5
3   ของนักเรียนทั้งหมด

เปนนักเรียนหญิง   
5
3  ×45 = 3×9   =  27   คน

ดังนั้นเปนนักเรียนชาย   45 – 27  =  18  คน
ตอบ   ๑๘  คน

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน ดังนี้

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ชัดเจน ถูกตอง
3 คะแนน

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  2 รายการ
2 คะแนน

แสดงวิธีทําตามขั้นตอน เขียนคําอธิบายใสหนวยหลังตัวเลข ถูกตอง  1 รายการ
1 คะแนน
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2. มีน้ําในถัง  
12
9  ลูกบาศกเมตร  ใชไป  

4
1  ลูกบาศกเมตร  ตักใสเพิ่มอีก  1

3
2 ลูกบาศกเมตร  จะ

มีน้ําในถังกี่ลูกบาศกเมตร
ประโยคสัญลักษณ  (

12
9  - 

4
1 )+1 

3
1  = 

วิธีทํา มีน้ําในถัง  
12
9  ลูกบาศกเมตร

ใชไป    
4
1  ลูกบาศกเมตร

เหลือน้ําในถัง  
12
9 - 

4
1  =  

12
9 - (

34
31

×
× )

 =  
12
9 -

12
3

 =  
12
6  = 

2
1   ลูกบาศกเมตร

ตักใสเพิ่มอีก     1 
3
1      = 

3
4   ลูกบาศกเมตร

จะมีน้ําในถัง    
2
1 +

3
4  =  (

32
31

×
× )+(

23
24

×
× )

  =  
6
3 +

6
8  = 

6
11  = 1

6
5   ลูกบาศกเมตร

ตอบ  1
6
5   ลูกบาศกเมตร
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                            ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนระคน                            เวลา 3 ชั่วโมง

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

โจทยปญหาเศษสวนระคน คอื  โจทยปญหาทางคณติศาสตรทีเ่ปนขอความและเศษสวน
ซึ่งตองใชการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลที่จําเปนตอการแกโจทยแลวคิดหาวิธีแกดวยการ
บวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน พรอมทั้งคิดคํานวณหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.สามารถวิเคราะหหาคําตอบและแสดงวิธีทําโจทยปญหา  การบวก ลบ คูณเศษสวน
ระคนพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่หาได

2.ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร   ส่ือความหมายและ
นําเสนออยางถูกตองและเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกความหมายของโจทยปญหาเศษสวนระคนได
2. วิเคราะหโจทยปญหาเศษสวนระคนเพื่อหาวิธีดําเนินการไดถูกตอง
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาเศษสวนระคนสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและ

แสดงวิธีทําไดอยางสมเหตุสมผล
4. สรางโจทยปญหาเศษสวนระคนจากเงื่อนไขที่กําหนดให  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและ

หาคําตอบไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล
สาระการเรียนรู

การแกโจทยปญหาเศษสวนระคน  เปนการนําความรูเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารเศษ
สวนมาใชในการแกปญหา  ซึ่งจะตองมีความเขาใจในเนื้อหานั้น
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนําและขั้นทบทวนบทเรียน
1.  นําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนนั่งสมาธิ
2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3.  ใหนักเรียนรวมกันรองเพลง  “โจทยปญหาระคน”  เพื่อเปนการทบทวนความหมาย

ของโจทยปญหาระคน  จากนั้นครูตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันจับใจความสําคัญจากเพลง
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4. ใหนกัเรียนแขงขนักนัเขยีนประโยคสญัลักษณและหาคาํตอบโจทยปญหาทีค่รกูําหนด
ใหโดยครูแบงนักเรียนออกเปนแถว  ใหแตละแถวสงตัวแทนออกมาครั้งละ  1 คน  ใหเขียนประโยค
สัญลักษณ  พรอมหาคําตอบตามแถบโจทยปญหาที่ครูชูใหดู  แถวใดเขียนไดรวดเร็วและถูกตอง
เปนฝายไดคะแนน  ผลัดกันเลนจนครบจํานวนนักเรียนในแตละแถว  แถวใดไดคะแนนมากที่สุด
เปนฝายชนะ  จากนั้นก็มอบรางวัลใหคนที่ชนะ

ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1. ครูนําเสนอโจทยปญหาเศษสวนระคน  พรอมทั้งอภิปรายความหมายและหลักการ

แกโจทยปญหา แลวใหนักเรียนรวมกันอานโจทย   เชน

ครูใชคําถามเพื่อชวยใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย  โดย ครูเขียนขอมูลลงใน
แผนผัง  KWDL  ที่ติดไวบนกระดานดังนี้

     - ส่ิงทีโ่จทยบอกใหทราบมอีะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครเูขยีนขอมลูทีน่กัเรยีน
บอกลงในแผนผัง KWDL ชอง K

     -  ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร แลวมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การ
อภิปราย) ครูเขียนขอมูลที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง  KWDL  ชอง W

     -  นกัเรยีนจะดาํเนนิการแกปญหาวธิกีารทีเ่ลอืกไวไดอยางไรบาง (การดาํเนนิการ)
ครูเขียนประโยคสัญลักษณและแสดงวิธีการหาคําตอบตามที่นักเรียนรวมกันตอบลงในแผนผัง
KWDL ชอง D

     -  นกัเรยีนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหาและมข้ัีนตอนการแกปญหาอยางไร (การ
นําเสนอ) ครูสุมนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหาและเหตุผลที่เลือกใชวิธีการแกปญหา
ดังกลาวแลวตอบลงในแผนผัง KWDL ชอง L

ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช
1.ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมกลุมละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมจากที่เรียนในชั่งโมงที่

แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม KWDL ที่ 5
2.นักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามใบงานที่ 5
3.ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอ    วิธีการแกปญหาที่กลุมตนเองเลือกใชใน

ใบงานที่  5

มีเงิน  20  บาท  ซื้อดินสอ  
2
1  ของเงินที่มีอยู  ซื้อขนม  

5
1 ของเงินที่เหลือ  ตอนนี้ฉันเหลือ

เงินเทาไร
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4.ครูแนะนาํใหนกัเรยีนสรางโจทยปญหาเศษสวนระคน ลงในบตัรขนาด 6x3 นิว้ แลว
มาแลกเปลี่ยนกันดูระหวางกลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและความเขาใจ

5.แตละคนฝกปฏิบัติในใบงานที่ 5.1
ขั้นสรุป
1.  นักเรียนและครูรวมสนทนาถึงประโยชนและคุณคาของบทเรียนที่เรียน
2. นกัเรยีนและครรูวมกนัสรปุความหมายและหลกัการแกโจทยปญหาเศษสวนระคนวา

ตองนําความรูเร่ืองบวกลบคณูเศษสวนมาใชในการแกปญหา และตองอานโจทย วิเคราะหโจทย
หาวิธีแก  คิดคํานวณ  ตรวจสอบคําตอบได

3.  กลาวชมเชย  และใหรางวัลเมื่อนักเรียนปฏิบัติไดถูกตอง
ขั้นประเมินผล
1.นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบประจําหนวยที่  5  โดยไมมีการชวยเหลือกัน
2.นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสิ่งที่ไดจากการเรียนรูรวมกันพรอมทั้งเสนอ

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูในครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู

1.    เพลงโจทยปญหาระคน
2.    แถบสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และโจทยปญหาเศษสวนระคน
3.    แผนผัง  KWDL
4.    บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  5
6.    ใบงานที่  5, 5.1

การวัดผลประเมินผล
1.  วิธีการวัดผลประเมินผล

- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบประจําหนวยที่  5
- ตรวจใบงาน  5 , 5.1
- ตรวจผลงานกลุม  (บัตรกิจกรรม KWDL  ที่  5)

2.  เกณฑการวัดผลประเมินผล
- การตรวจแบบทดสอบ  ผานเกณฑรอยละ  70
- ตรวจใบงานผานเกณฑในระดับดี
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3.  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบทดสอบประจําหนวยที่  5
- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

แบบบันทึกหลังเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน
ในการเรียนรูดวยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอล   KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณีนักเรียน

มปีฏิสัมพนัธกบัครแูละเพือ่น ๆมากยิง่ขึน้กวาเดมิ เพราะนกัเรียนไดมโีอกาสทาํงานรวมกนัแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันและกัน ซึ่งชวยใหนักเรียนมีความคลองตัวและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น

ปญหา/อุปสรรค
มีนักเรียนบางคนเมื่อใหฝกทําใบงาน และรวมกันคิดแสดงความคิดเห็น จะไมปฏิบัติ

อยางจริงจัง ทําใหคะแนนสอยยอยยังไมดีเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข
สนทนาโตตอบสรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนจากสิ่งที่เรียน

ลงชื่อ........................................................
              (นางสาวสุภาภรณ             ทองใส)

ตําแหนง......................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............
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เนื้อรอง  ไมทราบนามผูแตง                              ทํานองเพลง  หนูไมรู

งายจริง  งายจริง  เธอจา โจทยปญหา โจทยปญหาระคน
แมบวกลบคูณหารสับสน เราก็คนไดคําตอบเร็วไว
หนูตองรูและเขาใจ วาโจทยนั้นใหอะไรมา
กอนจะนึกแกปญหา คิดดูวาโจทยถามอะไร

เพลง  โจทยปญหาระคน
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สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรูที่  5

    แถบโจทยปญหาการบวกลบคูณเศษสวน       ประโยคสัญลักษณ/คําตอบ

ทอนไมทอนหนึ่งยาว  
2
1 เมตร  อีกทอนหนึ่งยาว

4
1 เมตร

เมื่อนํามาวางตอกัน  จะไดความยาวทั้งหมดกี่เมตร
2
1 +

4
1  = 

ตอบ   
4
3  เมตร

มีน้ําตาลทรายอยู 1
2
1 กิโลกรัม นําไปทําขนม 

4
3 กิโลกรัม

จะเหลือน้ําตาลทรายอีกกี่กิโลกรัม
1

2
1  - 

4
3  = 

ตอบ   
4
3  กิโลกรัม

มีถั่วเขียว  20  ถุง  แตละถุงหนัก  
2
1 กิโลกรัม มี

ถั่วเขียวทั้งหมดกี่กิโลกรัม
20×

2
1 = 

ตอบ   ๑๐ กิโลกรัม

มีน้ําอยู 
10
9 ลูกบาศกเมตร  แบงใสโอง 3 ใบเทา ๆกัน

โองแตละใบมีน้ํากี่ลูกบาศกเมตร
10
9
÷3 = 

ตอบ   
10
3  ลูกบาศกเมตร
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แถบโจทยปญหาเศษสวนระคน ประโยคสัญลักษณ/คําตอบ

แผนผัง  KWDL

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแกปญหา

อยางไร

D
การดําเนินการ
แกปญหา

L
การเสนอผลการแก

ปญหาและคําตอบที่ได

มีตนไมอยู 150  ตน  ถูกน้ําทวมตายไป 
3
1 ของตนไม

ทั้งหมด  จะเหลือตนไมกี่ตน
150 –(

3
1
×150=

ตอบ    ๑๐๐  ตน

มีเงิน  20  บาท  ซื้อดินสอ  
2
1 ของเงินที่มีอยู  ซื้อขนม  

5
1

ของเงินที่เหลือตอนนี้ฉันเหลือเงินเทาไร

20 -  (
2
1
×20)+ 

5
1
× ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ×− )20

2
1(20    = 

ตอบ    ๘  บาท 
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การวิเคราะหโจทยปญหาใสลงในแผนผัง   KWDL

K
โจทยบอกอะไรมา

ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและคํา

ตอบที่ได
ส่ิงที่โจทยบอก
มาให
- มีเงิน  20  บาท
-  ซื้อดินสอ  

2
1 ของ

เงินที่มีอยู
- ซื้อขนม  

5
1 ของ

เงินที่เหลือ
ความรูเดิมที่เกี่ยว
ของและตองนํา
มาใช
- การบวกลบคูณ
เศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
-  ตอนนี้ฉันเหลือเงิน
เทาไร
วิธีแกปญหา  3  วิธี
คือ
หาจํานวนเงินที่ซื้อดิน
สอกอนแลวเหลือเงิน
เทาไร นําจํานวนเงิน
ที่เหลือไปซื้อขนม ซื้อ
ขนมไปเทาไรก็เอา
จํานวนเงินทั้งหมดลบ
ดวยราคาที่ซื้อดินสอ
และราคาที่ซื้อขนม
รวมกันเพราะวาโจทย
ตองการทราบวาจะ
เหลือเงินเทาไรจาก
การซื้อดินสอและ
ขนมแลว

วิธีการแกปญหา(ประโยค
สัญลักษณ)
20- (

2
1
×20)+ 

5
1
×

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×− )20

2
1(20 = 

วิธีทํา
มีเงิน         20  บาท
ซื้อดินสอ 

2
1 ของเงินที่มีอยู

ซื้อขนม   
5
1 ของเงินที่เหลือ

ซื้อดินสอ
2
1
×20 = 10บาท

เหลือเงิน 20 – 10 = 10
บาท
ซื้อขนม  

5
1
×10 = 2  บาท

เหลือเงิน  20 – (10+2)
               =  8  บาท

คําตอบที่ไดคือ
8  บาท
ความรูที่ไดจาก
การแกปญหาคือ
- การแกโจทย
ปญหาเศษสวน
ระคน ตองนํา
ความรูเรื่องการ
บวกลบคูณหาร
เศษสวน
มาใช
- ตองวิเคราะห
โจทยทีละข้ัน
ตอน และหาคํา
ตอบทีละขั้นตอน
จนไดคําตอบที่
โจทยตองการ

มีเงิน  20  บาท  ซื้อดินสอ  
2
1 ของเงินที่มีอยู  ซื้อขนม  

5
1 ของเงินที่เหลือ  ตอนนี้ฉันเหลือเงิน

เทาไร
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แถบโจทยปญหาเศษสวนระคน

แผนผัง  KWDL
K

โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการใหหา

อะไรและจะ
แกปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการแก

ปญหาและคําตอบที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
........................
........................
........................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
........................
........................
........................
........................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ.................
.....
..............................
มีวิธีการแก
ปญหา...............วิธี
..............................
วิธีแกปญหาที่เลือก
ใชคือ.....................
..............................
เพราะ
..............................
..............................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยค
สัญลักษณ
....................................
....................................
....................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธทีํา)
....................................
....................................
....................................
ตรวจสอบคําตอบ
....................................

คําตอบที่ได
..................................
..................................
..................................
..................................
ความรูที่ไดจากการ
แกปญหา
..................................
..................................
..................................

กลุม.................................................................
1………………………… 2…………………….     3…………………………
4……………………….. 5……………………    6…………….……………

ไกมีที่ดิน  50  ไร  ปลูกผัก   
5
2 ของที่ดินที่มีอยู  ปลูกดอกไม  

3
1 ของที่ดินที่เหลือ  ไกเหลือที่ดิน

ที่ไมไดปลูกอะไรเลยอยูเทาไร

บัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  5
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K
โจทยบอก
อะไรมา
ใหบาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและ
คําตอบ
ที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
- ไกมีที่ดิน   
50  ไร
- ปลูกผัก   

5
2

ของที่ดินที่
มีอยู
- ปลูกดอกไม

3
1 ของที่ดินที่
เหลือ
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
- การบวกลบ
คูณเศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
ไกเหลือที่ดิน
ที่ไมไดปลูกอะไรเลย
อยูเทาไร
มีวิธีแกปญหา  3
วิธี  คือ
หาจํานวนที่ดินที่
ปลูกผักและที่ดินที่
ปลูกดอกไมมาบวก
กันแลวลบออกจาก
ที่ดินทั้งหมด เพราะ
โจทยตองการรูวาไก
เหลือที่ดินที่ไมได
ปลูกอะไรเลยอยูเทา
ไร จากการปลูกผัก
และปลูกดอกไมแลว

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ

50 – 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−×+× )50

5
2(50

3
1)50

5
2(

= 
วิธีทํา
ไกมีที่ดิน               50  ไร
ปลูกผัก                 

5
2 ของที่ดินที่มีอยู

ปลูกดอกไม          
3
1 ของที่ดินที่เหลือ

ปลูกผัก  
5
2
×50 =  20  ไร

เหลือที่ดิน  50 – 20  =  30  ไร
ปลูกดอกไม   

3
1
×30  =  10  ไร

เหลือที่ดินที่ไมไดปลูกอะไรเลย
50 – (20+10) =  20  ไร

คําตอบที่ได  คือ
20 ไรความรูที่
ไดจากการแก
ปญหา
- การแกโจทย
ปญหาเศษสวน
ตองนําความรู
เร่ืองการบวกลบ
คูณ
เศษสวนมาใช
- ตองวิเคราะห
โจทยทีละข้ัน
ตอน และหาคํา
ตอบทีละตอน
จะไดคําตอบที่
โจทยตองการ

เฉลยบัตรกิจกรรม  KWDL  ที่  5

ไกมีที่ดิน  50  ไร  ปลูกผัก   
5
2 ของที่ดินที่มีอยู  ปลูกดอกไม  

3
1 ของที่ดินที่เหลือ  ไกเหลือที่ดิน

ที่ไมไดปลูกอะไรเลยอยูเทาไร
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ชื่อ .....................................................................กลุม...............................ชั้น......................
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยและรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามตามที่กําหนด

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

W
โจทยตองการให
หาอะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและ
คําตอบที่ได

ส่ิงที่โจทย
บอกมา
........................
........................
........................
ความรูเดิมที่
เกี่ยวของและ
ตองนํามาใช
........................
........................
........................
........................

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
...........................
มีวิธีการแก
ปญหา.............วิธี
...........................
วิธีแกปญหาที่
เลือกใช
คือ......................
...........................
เพราะ
...........................
...........................

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ
..................................................
..................................................
..................................................
ข้ันตอนในการแกปญหา
(แสดงวิธีทํา)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
ตรวจคําตอบ
..................................................

คําตอบที่ได
........................
........................
........................
........................
ความรูที่ไดจาก
การแกปญหา
........................
........................
........................
........................

นักเรียนชั้น  ป.5  มี  32  คน  วันนี้มีนักเรียนลากิจ  
8
1 ของนักเรียนทั้งชั้น  ลาปวย 

2
1 ของ

นักเรียนที่ลากิจ  วันนี้นักเรียนชั้น  ป.5  มาเรียนกี่คน

ใบงานที่  5

เ ก ง จั ง
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เฉลยใบงานที่  5

K
โจทยบอก
อะไรมาให
บาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไรและจะแก
ปญหาอยางไร

D
การดําเนินการแกปญหา

L
การเสนอผลการ
แกปญหาและคํา

ตอบที่ได
ส่ิงที่โจทย
บอกมา
นักเรียนชั้น
ป.5  มี  32
คน  วันนี้มีนัก
เรียนลากิจ

8
1 ของนัก
เรียนทั้งชั้น
ลาปวย 

2
1

ของนักเรียนที่
ลากิจความรู
เดิมที่เกี่ยว
ของและตอง
นํามาใช
- การบวกลบ
คูณเศษสวน

ส่ิงที่โจทยตองการ
ทราบคือ
วันนี้นักเรียนชั้น
ป.5  มาเรียนกี่คน
มีวิธีแกปญหา  3
วิธี  คือนํา  

8
1  คูณ

กับ  32  แลวนํา

2
1 ไปคูณกับผล
ลัพธที่ได จากนั้น
นําผลลัพธที่ไดทั้ง
หมดไปลบออกจาก
32

วิธีแกปญหา(จากขั้น w)
แสดงเปนประโยคสัญลักษณ

32-
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ××+× )32

8
1(

2
1)32

8
1( =

วิธีทํา
นักเรียนชั้น  ป.5  มี  32  คน
วันนี้มีนักเรียนลากิจ 

8
1 ของนักเรียน

ทั้งชั้น
นักเรียนที่ลากิจ

8
1
×32  = 4 คน

ลาปวย   
2
1
×4    =    2 คน

นักเรียนชั้น  ป.5  มาเรียน
32 – (4+2) = 32-6  =26คน

คําตอบที่ได  คือ
ตอบ     ๒๖  คน
ความรูที่ไดจาก
การแกปญหา
- การแกโจทย
ปญหาเศษสวน
ตองนําความรู
เร่ืองการบวกลบ
คูณเศษสวนมาใช
- ตองวิเคราะห
โจทยทีละข้ันตอน
และหาคําตอบที
ละตอน จะไดคํา
ตอบที่โจทย
ตองการ

          

นักเรียนชั้น  ป.5  มี  32  คน  วันนี้มีนักเรียนลากิจ  
8
1 ของนักเรียนทั้งชั้น  ลาปวย 

2
1 ของ

นักเรียนที่ลากิจ  วันนี้นักเรียนชั้น  ป.5  มาเรียนกี่คน
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ชื่อ ..................................................................กลุม..................................ชั้น......................
ตอนที่  1
คําสั่ง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และวิเคราะหโจทย  แลวตอบคําถามที่กําหนดให

ส่ิงที่โจทยกําหนดให  ไดแก......................................................................................…………..
..........................................................................................................................................…
ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ................................................................................................…..
วิธีการแกปญหา คือ...............................................................................................……………
..........................................................................................................................................…
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ คือ.............................................................................................
ขั้นตอนในการแกปญหา(แสดงวิธีทํา)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คําตอบที่ได คือ...............................................................................................................……

ใบงานที่ 5.1

หนังสือเลมหนึ่งมี  300  หนา  วันแรกสุดาอานหนังสือได  
2
1 ของจํานวนหนาของหนังสือทั้งหมด

วันที่สองอานไดอีก  
5
3 ของจํานวนหนังสือหนาที่เหลือ  รวมสองวันสุดาอานหนังสือไดกี่หนา
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ตอนที่ 2
คําสั่ง ใหนักเรียนแตงโจทยปญหาเศษสวนระคน จากเงื่อนไขที่กําหนด  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและ
หาคําตอบ

โจทยปญหา...........................................................................................................................
........................................................................................................................……………...
วิธีทํา..........................................................................................………………………………
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
ตอบ...................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…

300 - 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−×+× )300

3
2(300

5
3)300

3
2(  = 

เกณฑการใหคะแนน  ตอนที่  2
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- สรางโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง             1  คะแนน
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เฉลยใบงานที่  5.1
ตอนที่ 1

ส่ิงที่โจทยกําหนดใหไดแก (หนังสือเลมหนึ่งมี  300  หนา  วันแรกสุดาอานหนังสือได  
2
1 ของ

จํานวนหนาของหนังสือทั้งหมด  วันที่สองอานไดอีก  
5
3 ของจํานวนหนังสือหนาที่เหลือ)

ส่ิงที่โจทยตองการทราบ คือ (รวมสองวันสุดาอานหนังสือไดกี่หนา)
วิธีแกปญหา คือ (นํา  

2
1 คูณกับ300 ไดผลลัพธไปลบกับ  300  แลวบวกกับผลคูณของ 

5
3 กับผล

ลัพธที่ได จะรูจํานวนหนาที่สุดาอานไปทั้งสองวัน

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  คือ  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ×− )300

2
1(300 +

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ×−× )300

2
1(300

5
3 = 

ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธีทํา)
วิธีทํา

หนังสือเลมหนึ่งมี   300  หนา
วันแรกสุดาอานหนังสือได       

2
1   ของจํานวนหนาของหนังสือทั้งหมด

วันที่สองอานไดอีก      
5
3    ของจํานวนหนังสือหนาที่เหลือ

วันแรกสุดาอานหนังสือได        
2
1
×300  =  150  หนา

เหลือหนังสือ        300 – 150  =  150  หนา
วันที่สองสุดาอานได

5
3
×150  =  90  หนา

รวมสองวันสุดาอานหนังสือได 150 + 90  =  240  หนา
ตอบ     ๒๔๐  หนา

หนังสือเลมหนึ่งมี  300  หนา  วันแรกสุดาอานหนังสือได  
2
1 ของจํานวนหนาของหนังสือทั้งหมด

วันที่สองอานไดอีก  
5
3 ของจํานวนหนังสือหนาที่เหลือ  รวมสองวันสุดาอานหนังสือไดกี่หนา
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แบบทดสอบประจําหนวยที่  5

ชื่อ ............................................สกุล...............................................เลขที่...............................
ตอนที่ 1 คําส่ัง  ใหนักเรียนอานโจทยปญหา  และแสดงวิธีการแกโจทยปญหา
1.  มีเงินอยู  800  บาท  ซื้อชุดนักเรียนไป  

5
2 ของเงินที่มีอยู  และซื้อรองเทาอีก  

4
1 ของเงินที่มีอยู

เดิม  จงหาเงินที่เหลือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.  มีเงิน  120  บาท  ซื้อกระดาษหอของขวัญไป  

8
1 ของเงินที่มีอยู  แลวนําเงินที่เหลือไปซ้ือของ

ขวัญราคา  
3
2 ของเงินที่เหลือ  ขณะนี้เหลือเงินเทาไร

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

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

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

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

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

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน  ประกอบดวย

- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง            1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง             1  คะแนน
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ตอนที่ 2
คําสั่ง ใหนักเรียนแตงโจทยปญหาเศษสวนระคน จากเงื่อนไขที่กําหนด  พรอมทั้งแสดงวิธีทําและ
หาคําตอบ

โจทยปญหา...........................................................................................................................
........................................................................................................................……………...
วิธีทํา..........................................................................................………………………………
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
ตอบ...................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................…

   150 - 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−×+× )150

3
2(150

5
3)150

3
2(  = 

เกณฑการใหคะแนน  ตอนที่  2
คะแนนเต็มขอละ    5   คะแนน
- สรางโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล  1  คะแนน
- แสดงขั้นตอน (วิธีทํา)  การแกปญหาถูกตอง   3  คะแนน
- คําตอบถูกตอง             1  คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยที่  5

1.  มีเงินอยู  800  บาท  ซื้อชุดนักเรียนไป  
5
2 ของเงินที่มีอยู  และซื้อรองเทาอีก  

4
1 ของเงินที่มีอยู

     เดิม  จงหาเงินที่เหลือ

ประโยคสัญลักษณ  800 -
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ×+× )800

4
1()800

5
2(   = 

วิธีทํา
มีเงินอยู  800  บาท

  ซื้อชุดนักเรียนไป   
5
2    ของเงินที่มีอยู

และซื้อรองเทาอีก   
4
1    ของเงินที่มีอยูเดิม

ซื้อชุดนักเรียนไป
5
2
×800  =  320  บาท

ซื้อรองเทาอีก
4
1
×800  =  200  บาท

ซื้อชุดนักเรียนและรองเทา   =   520  บาท
เหลือเงิน 800 – 520   =   280  บาท

ตอบ   ๒๘๐  บาท
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2. มีเงิน  120  บาท  ซื้อกระดาษหอของขวัญไป  
8
1 ของเงินที่มีอยู  แลวนําเงินที่เหลือไปซ้ือของ

ขวัญราคา  
3
2 ของเงินที่เหลือ  ขณะนี้เหลือเงินเทาไร

ประโยคสัญลักษณ  120 - 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−×+× )120

8
1(120

3
2)120

8
1(  = 

วิธีทํา
มีเงิน  120    บาท
ซื้อกระดาษหอของขวัญไป   

8
1     ของเงินที่มีอยู

ซื้อของขวัญราคา   
3
2     ของเงินที่เหลือ

ซื้อกระดาษหอของขวัญ  
8
1
×120    =  15  บาท

เหลือเงิน 120 – 15  =  105  บาท
ซื้อของขวัญ

3
2
×105  =  70  บาท

ขณะนี้เหลือเงิน    120 – (15+70)    =  35  บาท
ตอบ  ๓๕  บาท
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การปฏิบัติกิจกรรมกลุม

สรุป    การปฏิบัติกิจกรรมกลุม ทายแผนการจัดการเรียนรูที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
          รวมกับแนวคิดของวรรณี

Descriptive Statistics

รายการ N Range Sum Mean Std. Deviation
ความตั้งใจ 40 1 118.00 2.9500 .22072
การมีสวนรวม 40 3 110.00 2.7500 .43853
ตรงตอเวลา 40 2 112.00 2.8000 .40510

ความถูกตองครบถวนทุก
ข้ันตอน 40 4 108.00 2.7000 .46410

ผลงานสะอาดเรียบรอย 40 2 112.00 2.8000 .40510
Valid N (listwise) 40

           *      โดยภาพรวมนักเรียนปฏิบัติงานกลุมอยูในเกณฑดี
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ชื่อ................................................ชั้น.....................เลขที่.................ชื่อใบงาน.......................

ระดับปฏิบัติ
รายการ ดี พอใช ปรับปรุง หมายเหตุ

1. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
2. การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
3. ตรงตอเวลา
4. ความถูกตองครบถวน
5. ผลงานสะอาดเรียบรอย

เกณฑที่ใชในการประเมิน

ดี           หมายถึง  สมาชิกในกลุมมีการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่กําหนด  จํานวน  3-4  ครั้ง
พอใช     หมายถึง  สมาชิกในกลุมมีการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่กําหนด  จํานวน  1-2  ครั้ง
ปรับปรุง หมายถึง  สมาชิกในกลุมไมมีการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่กําหนดเลย

สรุปผลการประเมิน

...............................ดี            .............................พอใช ............................ตองปรับปรุง

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 
เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน           ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 

 
  
      คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจาํนวน 32 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใหนักเรียนทาํทกุขอ 
2. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบจํานวน  1  ชั่วโมง 
3. แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน  2  สวน 

สวนที่  1  ขอ  1 – 30  เปนแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  ขอละ  1  คะแนน 
สวนที่  2  ขอ  31 – 32  เปนแบบอัตนัย  ขอละ  5  คะแนน 

สําหรับขอสอบอัตนัยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี ้
แตงโจทยปญหาไดถูกตองและสมเหตุสมผล         1   คะแนน 

 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดให ส่ิงที่โจทยตองการทราบและวธิีแกปญหาได     1 คะแนน 
แสดงขั้นตอนในการแกปญหา (แสดงวธิีทาํ) ถูกตอง         3  คะแนน ดังนี ้

   -  นักเรียนแสดงวิธทีํา หาคําตอบไดถูกตองและอธิบายวิธกีารใช แกปญหาไดอยาง 
 ชัดเจน พรอมทั้งระบุเหตุผลที่เลือกใช            3  คะแนน 

  -  นกัเรียนแสดงวิธทีํา หาคําตอบไดถูกตองแตอธิบายวธิกีารแกปญหาไดไมชัดเจน 
      และระบุเหตุผลที่เลือกวธิีการแกปญหาไมได         2 คะแนน 
  -  นกัเรียนแสดงวิธทีําถูกตองแตหาคําตอบไมถูกตองและอธิบายการ 

แกปญหาไมได            1 คะแนน   
-    นกัเรียนแสดงวิธทีําและหาคําตอบไมถูกตอง         0   คะแนน 

  
 ตอนที ่1  ขอ 1 – 30  
  คําส่ัง  ใหนกัเรียนทาํเครื่องหมายตรงกบัอักษรกากบาท ( × ) ลงในชอง ก ข ค และ   ง   ในกระดาษ 
            คาํตอบที่ตรงกับอักษร หนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคาํตอบเดียว 

  1.  ขอใดกลาวถงึโจทยปญหาการบวกเศษสวนไดถูกตอง 
 ก.   โจทยปญหาที่เปนขอความการบวก  
 ข.   โจทยปญหาที่เปนขอความและเศษสวน 
 ค.   โจทยปญหาที่เปนขอความของเศษสวน 
 ง.   โจทยปญหาที่เปนขอความ แสดงการรวมของเศษสวน  
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2.  ขอใดกลาวถึงโจทยปญหาการลบไดถกูตอง 
 ก.   โจทยปญหาที่เปนขอความการลบ 

ข.   โจทยปญหาที่เปนขอความและเศษสวน 
ค. โจทยปญหาทีเ่ปนขอความ แสดงการลบของเศษสวน        
ง. โจทยปญหาทีเ่ปนขอความของเศษสวน 

3.   ขอใดกลาวถึงโจทยปญหาการคูณไดถูกตอง 
 ก.   โจทยปญหาที่เปนขอความการคูณ 
 ข.   โจทยปญหาที่เปนขอความ แสดงการคูณของเศษสวน 
 ค.   โจทยปญหาที่เปนขอความและเศษสวน 
 ง.   โจทยปญหาที่เปนขอความของเศษสวน 

4.   ขอใดกลาวถึง โจทยปญหาการหารเศษสวนไดถกูตอง 
 ก.   โจทยปญหาที่เปนขอความ แสดงการหารของเศษสวน 
 ข.   โจทยปญหาที่เปนขอความการหาร 
 ค.   โจทยปญหาที่เปนขอความและเศษสวน 

จ. โจทยปญหาทีเ่ปนขอความของเศษสวน 
จากโจทยที่กาํหนดให ตอบคาํถามขอที่ 5-6  

นิดมีขนมเคก 
5
2  ชิ้น  แมใหมาอีก

10
7  ชิ้น   นิดมขีนมเคกทั้งหมดกี่ชิ้น 

 

5.  ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง 
 ก.   นิดมีขนมเคกทั้งหมดกี่ชิน้ 
 ข.   แมใหมาอกี  

10
7   ชิน้ 

 ค.   นิดมีขนมเคก 
5
2  ชิ้น  แมใหมาอกี 

10
7  ชิ้น 

ง. นิดมีเคก 
5
2  ชิน้  แมใหมาอีก 

10
7  ชิ้น นิดมีขนมเคกทั้งหมดกี่ชิน้ 

6.   ขวดใบหนึง่มนี้าํมนัพชือยู
10
7  ลิตรใชไป

5
2  ลิตร   ยงัเหลือน้าํมนัในขวดอกีกี่ลิตร  ส่ิงที่โจทย  

      ตองการทราบคือขอใด 
 ก.   จาํนวนน้าํมันในขวด                   ข.   จํานวนน้ํามันที่เหลือ 
 ค.   จํานวนน้าํมันที่ใช                  ง.   จํานวนน้ํามนัทัง้หมด 
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7.   จากขอที่  6 หาคาํตอบดวยวธิีการใด 
 ก.   บวก                             ข.   ลบ 
 ค.   คูณ                                ง.   หาร 

8.   พอมีเงนิ  120  บาท   ทาํบุญ 
3
1  ของเงนิที่มีอยู  อยากทราบวาพอทาํบุญไปกี่บาท 

 ก.   
3
1  + 120  บาท                ข.   

3
1  - 120   บาท 

 ค.   
3
1  × 120 บาท                ง.   

3
1  ÷ 120  บาท 

9.  คุณปูมทีี่ดนิ 
9

10  ไร   ตองการใหคุณพอ 
5
3  ของที่ดนิที่ปูมีอยู คุณพอไดทีด่ินเทาไร 

 ก.   
5
3  + 

9
10                            ข.   

5
3  ×

9
10  

 ค.   
9

10  - 
5
3                            ง.   

9
10  ÷

5
3  

10.   หุนยนต 
3
1  ของจํานวนของเลนทั้งหมด จัดเปนกอง 5 กอง  กองละเทาๆกนั จะมหีุนยนต 

        กองละเทาไร ส่ิงที่โจทยตองการทราบคือขอใด 
 ก.   จะมีหุนยนตกองละเทาไร 
 ข.   จํานวนของเลนทั้งหมดเทาไร 
 ค.   จัดเปนกองกองละเทาๆกันกีก่อง 
 ง.   จาํนวนของเลนทั้งหมดมากกวาของเลนแตละกองเทาไร 
11.   มีที่ดนิ 20 ไร แบงขายแปลงละ

2
1 ไร จะแบงขายไดกี่แปลง ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมอีะไรบาง 

 ก.   มทีี่ดิน 20  ไร 
 ข.   มีที่ดนิ 20 ไร  แบงขายแปลงละ 

2
1  ไร 

 ค.   มีที่ดนิ 20 ไร  แบงขายแปลงละ 
2
1  ไร จะแบงขายไดกี่แปลง 

 ง.   แบงขายแปลงละ  
2
1  ไร 

12.   มีริบบ้ินยาว 7
2
1  เมตร ตัดแบงใหเด็กไดคนละ

4
3  เมตร จะแบงไดกี่คน จะหาคําตอบดวย    

        วิธีใด 
 ก.   7

2
1  + 

4
3                             ข.   7

2
1  - 

4
3  

ค.   7
2
1  × 

4
3                               ง.   7

2
1  ÷ 

4
3  
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13.   มีน้าํผึ้ง 
4
3  ของขวด เทน้าํมะนาวผสม 

7
1  ของขวด รวมมีน้ําผ้ึงและน้าํมะนาวคิดเปน 

        เศษสวนเทาไรของขวด  จะเขยีนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.   

4
3  + 

7
1  =                 ข.   

4
3  - 

7
1  =       

 ค.   
4
3  × 

7
1  =                ง.   

4
3  ÷ 

7
1  =  

14.  แกวมีเงนิ 120 บาท ซื้อดินสอ 
3
2  ของเงนิที่มีอยู แกวเหลือเงนิเทาไร 

       เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
 ก.   120 + (

3
2 ×120)  =  

 ข.   120 -  (
3
2 ×120)  =    

 ค.   120 × (
3
2 ×120) =  

 ง.   120 ÷ (
3
2 ×120) =  

15.  จากโจทยขอ 14 คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 
 ก.   20  บาท                           ข.   30   บาท 
 ค.   40  บาท                          ง.   50  บาท 
16.   “ มีกุงแหง 5 กิโลกรัม แบงใสถุงถงุละ  

4
1  กิโลกรัม  จะไดกี่ถุง”   เขียนเปนประโยค 

          สัญลกัษณไดตามขอใด 
 ก.  5 ×

4
1  =       

ข.  5 ÷
4
1   =   

  ค.  5 - 
4
1    =       

ง.  
4
1
× 5  =   

17.  แนนดื่มน้าํหวาน  
5
4  ลิตร  ดื่มน้าํมะพราว  

10
7   ลิตร  แนนดื่มน้ําหวานมากกวา  หรือนอย 

       กวาน้ํามะพราวเทาไร    หาคําตอบดวยวธิีการใด เพราะเหตุใด 
 ก.  บวก  เพราะตองหาความแตกตาง ข.  ลบ    เพราะตองหาความแตกตาง 
 ค.  คูณ   เพราะตองหาความแตกตาง ง.  หาร   เพราะตองหาความแตกตาง 
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18.  เงาะหนัก  
7
5   กิโลกรัม  ทเุรียนหนัก  

7
6  กิโลกรัม  รวมผลไมทั้งสองชนิดหนกักี่กโิลกรมั   

       หาคําตอบดวยวธิีการใด  เพราะเหตุใด 
 ก.  บวก  เพราะหาผลรวม 
 ข.  ลบ    เพราะหาผลรวม 
 ค.  คูณ   เพราะหาผลรวม 
 ง.  หาร  เพราะหาผลรวม 
 
 
  
จากโจทยที่กาํหนดให  ใชตอบคําถามขอ 19 – 20 
19.  ประโยคสัญลักษณที่ถกูตองคือขอใด 
 ก.   (

3
1 ÷ 18) + 10 =  

 ข.   (
3
1  - 18) + 10  =  

 ค.   (
3
1
× 18) + 10 =  

 ง.   (18×
3
1 ) × 10 =  

20.  คําตอบคอืขอใด 
 ก.   180  บาท                           ข.   160  บาท 
 ค.     54  บาท                          ง.     60  บาท 
21.  มถีั่วเขียว  50 กิโลกรัม แบงใสถุงถงุละ 

2
1  กิโลกรัม จะใสไดกี่ถุง 

 ก.   100  ถุง                     ข.   150  ถงุ 
 ค.   200  ถงุ                               ง.   250  ถุง 

22.  ซื้อหมูเนือ้แดงมา 
2
1  กิโลกรัม ซื้อหมูสามช้ันอีก 

4
1  กิโลกรัม ซื้อหมูเนือ้แดงและหมสูาม 

       ชัน้ รวมกนักี่กโิลกรัม 
 ก.   

4
1  กิโลกรัม                             ข.   

6
2  กิโลกรัม 

 ค.   
4
3  กิโลกรัม                         ง.   

8
1   กิโลกรมั 

เหมียวซื้อปลามา  18  ถงุ  ถงุละ 
3
1  กิโลกรัม ถาปลากิโลกรมัละ 10 บาท เหมียว

จายเงินกี่บาท 
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23.  ไมทอนหนึ่งยาว 
4
3  เมตร ไมทอนที่สองยาว 

2
1  เมตร ถานํามาวางตอกนัจะยาวเทาไร 

 ก.   
6
4  เมตร                            ข.   

4
6  เมตร 

 ค.   1
4
1  เมตร                           ง.   1

2
1  เมตร 

24.  ถงัน้าํใบหนึง่จนุ้ําได  1  ลูกบาศกเมตร  ตักน้าํออกใสกระปองไว 
10
3  ลูกบาศกเมตร ยังเหลือ 

       น้ําในถงั กี่ลูกบาศกเมตร 
 ก.   

5
1  ลูกบาศกเมตร                ข.   

10
1  ลูกบาศกเมตร 

 ค.   
10
4  ลูกบาศกเมตร               ง.   

10
7  ลูกบาศกเมตร 

25.  มีแตงโม 2 ผล แบงใหเด็กคนละ 
8
1  ผล  จะแบงใหเด็กไดกี่คน 

 ก.    2  คน                           ข.    4  คน 
 ค.    8  คน                          ง.   16  คน 

26.  นัตมีที่ดนิ  
6
5   ไร  แบงขายเปน  5  แปลง  เทาๆกัน  แตละแปลงจะมีพื้นที่เทาไร 

 ก.   
6
1  ไร                                ข.   

6
2  ไร 

 ค.   
6
3  ไร                           ง.    

6
4  ไร 

27.  อาหารสตัวหนัก  15  กก.  แบงใสถงุถุงละ  
3
1   กก.  ขายราคาถุงละ  30  บาท จะไดเงินเทาไร 

 ก.      150  บาท                ข.   1,350  บาท 
 ค.      950  บาท            ง.   1,500  บาท 
28.  แมคาซื้อผลไมมาขาย  เนื่องจาก  ขายไมหมด มีผลไมเนาดงันี ้ละมุด  3

12
2  กิโลกรมั  มงัคุด  

      
4
3  กิโลกรัม  และชมพู  

12
10  กิโลกรัม  ผลไมเนาทั้งหมดเทาไร 

 ก.    4
4
3    กิโลกรัม                               ข.    5

4
3    กโิลกรัม 

ค.    6
4
3    กโิลกรัม                               ง.    7

4
3    กโิลกรัม 
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29.   แมคาซื้อชมพู  5  เขง  แตละเขงชั่งไดหนกั  12

2
1   กโิลกรัม  เทากัน  และเมื่อเอาชมพูออก  

       จากเขงแลวชั่งเฉพาะเขงไดหนกัเขงละ  1
4
3  กิโลกรัม  แมคาไดชมพูทั้งหมดกีก่ิโลกรัม 

ก.    52
4
3    กิโลกรัม   ข.    53

4
3    กิโลกรัม 

ค.    54
4
3    กิโลกรัม   ง.    55

4
3    กิโลกรัม 

30.   ถนนสายหนึ่งยาว  215  กิโลเมตร  ตองการปกเสาใหมีระยะหางเทาๆกนั ชองละ 
2
1   

       กโิลเมตร  จะตองใชเสาทัง้หมดกี่ตน 
 ก.  423  ตน    ข. 432  ตน 
 ค.  431  ตน    ง.  413  ตน  
 
 

........ตัง้ใจทาํหนอยนะคนด ี....... 
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ตอนที่  2 คําสัง่   จากประโยคสัญลักษณทีก่ําหนดจงสรางโจทยปญหา การบวก  ลบ  คูณ  หาร  
                         เศษสวนตามความถนัดของนักเรียน  พรอมทั้งแสดงวธิีทําและหาคําตอบโดย 
                        เขยีนลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให 
31.   ประโยคสัญลักษณ   3

2
1  +  2

4
1  =  

 โจทยปญหา ......................................................................…................................... 
 โจทยตองการทราบอะไร ………….............................................................................. 
 วิธีแกปญหา  คือ ..............................................................……................................... 
 ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธทีํา) .......................................…............................... 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 คําตอบที่ได .......…………………………..................................................................... 
32.   ประโยคสัญลักษณ      (

5
4   -  

10
2 ) ÷  3  

 โจทยปญหา .............................................................……......................................... 
 โจทยตองการทราบอะไร ............................................................................................ 

วิธีแกปญหา  คือ ....................................................................................................... 
 ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธทีํา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 คําตอบที่ได .......………………………….................................................................... 
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 ตอนที่ 1 แบบปรนัย 

 
 
ขอที่ เฉลย ประเภทคําถาม ขอที่ เฉลย ประเภทคําถาม 

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

 
 
 
 

         เฉลย 
แบบทดสอบ 
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ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 

 
 

ตอนที่  2  ขอ  31-32  
จากประโยคสัญลักษณที่กาํหนดจงสรางโจทยปญหา การบวก  ลบ  คณู  หาร เศษสวน  ตาม
ความถนัดของนกัเรียน พรอมทั้งแสดงวิธทีาํและ หาคําตอบ ได 
31.   ประโยคสัญลักษณ   3

2
1  +  2

4
1  

        โจทยปญหา ทุเรียนหนัก  3
2
1   กิโลกรัม  มงัคุดหนัก  2

4
1   กิโลกรัม  รวมผลไมทัง้สองชนิด

หนกักี่กโิลกรมั 
        โจทยตองการทราบอะไร     รวมผลไมทั้งสองชนิดหนกักี่กโิลกรมั 
         วธิีแกปญหา  คือ      นํา  3

2
1  ไปบวกกับ   2

4
1  

         ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธทีาํ)   
         วธิีทาํ ทุเรียนหนัก   3

2
1   กิโลกรัม 

  มังคุดหนัก   2
4
1   กิโลกรัม 

  รวมผลไมทัง้สองชนิดหนกั 3
2
1   +  2

4
1   =  

2
7 +  

4
9  

               = (  
2
7  

2
2

×
× ) + 

4
9  

               = 
4

14   +  
4
9  

               =  
4
23  

               =   5
4
3    กิโลกรัม 

    ตอบ   5
4
3    กิโลกรัม 
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32.   ประโยคสัญลักษณ      (
5
4 -  

10
2 ) ÷  3  

        โจทยปญหา   กบมีสม 
5
4  กิโลกรัม ทานไป 

10
2  กิโลกรัม ที่เหลือนําแบงใหเพื่อน  3 คน จะได

คนละเทาไรโจทยตองการทราบอะไร กบจะแบงสมใหเพือ่นคนละเทาไร 
         วธิีแกปญหา  คือ    นาํ 

5
4   ไปลบกับ  

10
2   แลวนําคาํตอบที่ไดไปหารกับ  3 

         ข้ันตอนในการแกปญหา (แสดงวิธทีาํ)  
         วธิีทาํ    กบมีสม    

5
4   กิโลกรัม 

  ทานไป    
10
2   กิโลกรัม 

  กบเหลือสม  
5
4   -  

10
2   =  (

5
4

2
2

×
× )  -  

10
2  

           =  
10
8  -  

10
2  =  

10
6     กิโลกรัม 

  แบงใหเพื่อน      3 คน 
  จะไดคนละ    

10
6   ÷   3  =  

10
6   ×   

3
1  

            =   
30
6

6
6

÷
÷  

            =   
5
1     กิโลกรัม 

    ตอบ   
5
1    กิโลกรัม 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
ตอนที่ 1   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางตามความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับ แนวคิดของวรรณี  ดังนี้ 
 นักเรียนเห็นดวยมากที่คาคะแนนเทากับ    3 
 นักเรียนเห็นดวยปานกลางที่คาคะแนนเทากับ 2 
 นักเรียนเห็นดวยนอยที่คาคะแนนเทากับ  1 

ระดับความคดิเห็น  
 

ขอที่  

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
มาก 

3 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

2 

เห็น
ดวย
นอย 

1 

สํา 
หรับ 
ผูวิจัย 

 

           ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
1 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาม

ข้ันตอนการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค เค 
ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี 

    

2 นักเรียนสนกุสนานและเรียนรูอยางมีความสุขเมื่อ
เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับ 
แนวคิดของวรรณี 

    

3 การเรียนรูดวยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับ
แนวคิดของวรรณีทําใหนักเรยีนอยากตอบปญหา
ในกิจกรรมการเรียนรู 

    

           ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4 กิจกรรมเปนลาํดับข้ันตอนและปฏิบัติไดไมยาก ทํา

ใหนักเรียนไดเรียนรูและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได
อยางเปนระบบ 

    

5 การแกโจทยปญหาดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี 
แอล รวมกับแนวคิดของวรรณีทําใหนักเรียนได
ทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพื่อนๆ  
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ระดับความคดิเห็น  
 

ขอที่  

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
มาก  

3 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

2 

เห็น
ดวย
นอย 

1 

สํา 
หรับ 
ผูวิจัย 

 

6 การสรุปและการนําเสนอการแกปญหาดวยเทคนิค 
เค ดับเบ้ิลยู ด ีแอล รวมกับแนวคิดของวรรณี 
สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและลง
ขอสรุปรวมกับเพื่อน 

    

          ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
7 นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลาํดับข้ันตอน     
8 นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดใน

เวลาที่กาํหนดให 
    

9 นักเรียนสามารถนําขัน้ตอนการแกปญหาของ          
กิจกรรมการเรยีนรูไปใชในการเรียนรูสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ ได 

    

10 การแกปญหาดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิด
ของวรรณี ทาํใหนักเรียนเหน็คุณคาและประโยชน
ของการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น   

    

 
ตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ขอดีขอเสีย ขอปรับปรุงและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดีแอล รวมกับแนวคิดของวรรณี 
ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………....……………… 
……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………….…………………………………..………….…… 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

วัดผลการเรยีนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 
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สูตรการคํานวณ 
 
1.  คาความยากงาย  (p)  (มาเรียม   นิลพันธุ  2547 : 188) 
    
   p  =  

N
R  

 
   เมื่อ P  หมายถงึ  คาความยากของคําถามแตละขอ 
    R  หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
    N  หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
    เกณฑความยากงายระหวาง  0.20-0.80 
2.  คาอํานาจจําแนก  (r)  (มาเรียม   นิลพันธุ  2547 : 186) 
      r  =  

2/
Re

N
Ru −  

    เมื่อ  r  หมายถงึ  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
           N   หมายถึง  จาํนวนคนในกลุมตัวอยางทัง้หมด 
           R u  หมายถึง  จาํนวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
           R e  หมายถึง  จาํนวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
3.  คาความเชือ่มั่น  (Reliability)   
 3.1  ขอสอบแบบปรนัย  โดยใชวิธีการของคูเดอร  -  ริชารดสัน  จากสตูร  K.R.  20  
(Kuder  Richardson  20)  (ประคอง   กรรณสูตร  2538 : 42 ; พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 :  123)  
ดังนี ้

   r    =  
1−n

n    ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
− ∑

st

pq
21  

   r หมายถงึ  คาความเชื่อมัน่  หรือสัมประสทิธิ์แหงความเที่ยง 
   n หมายถงึ  จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
   p หมายถงึ  สัดสวนของคนทีต่อบขอสอบไดถูกตองในแตละขอ 
   q หมายถงึ  สัดสวนของคนทีต่อบขอสอบผิดในแตละขอ  (q = 1-p) 
   S 2

t หมายถงึ  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด 
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 3.2  ขอสอบแบบอัตนัย  โดยใชวิธีการของ  Cronbach  จากสูตร  ∝  - Coefficient   
(ประคอง    กรรณสูตร  2538 :  47-48 ; พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 : 125-126)  ดังนี ้

 ∝   =  
1−n

n
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
− ∑

s
s
t

i
2

2

1  

  เมื่อ ∝  หมายถงึ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
     n หมายถงึ จํานวนขอ 
   ∑si

2  หมายถงึ          ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
   Si2 หมายถงึ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
   St2 หมายถงึ   คะแนนความแปรปรวนทัง้ฉบับ 
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สถิติที่ใชในการวิจยั 

1.  คาเฉลี่ย  (Mean)  คํานวณจากสูตร 

   x     =   
n

x∑  
   เมื่อ        x  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
2.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  คํานวณจากสูตร 

   S.D.  =  
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

 
   เมื่อ  S.D. แทน  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
               n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

       ∑ X 2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
       (∑ X )2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

3.  การทดสอบคาที  (t-test)  แบบ  Dependent  เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  
เร่ือง  โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 5  กอนและหลงัจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค  K – W – D – L รวมกับแนวคิดของวรรณี 

   t  =  

1
)( 22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D  

 
 เมื่อ  t แทน  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 ∑D  แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลังเรยีนของแตละคน 
            ∑D 2 แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนของแตละคนยกกาํลังสอง 

     (∑D )2  แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนทั้งหมด   
           ยกกําลงัสอง 

      n    แทน   จํานวนนักเรยีน 
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ตาราง ที ่19   คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู      
 

ขอ คาความ 
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

ความหมาย ขอ คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

ความหมาย 

1 0.65 0.30 ใชได 18 0.52 0.65 ใชได 
2 0.40 0.20 ใชได 19 0.62 0.55 ใชได 
3 0.70 0.30 ใชได 20 0.80 0.30 ใชได 
4 0.75 0.30 ใชได 21 0.55 0.30 ใชได 
5 0.62 0.55 ใชได 22 0.32 0.55 ใชได 
6* 0.95 0.15 ตัดทิ้ง 23 0.62 0.40 ใชได 
7 0.65 0.3 ใชได 24 0.57 0.55 ใชได 
8 0.82 0.20 ใชได 25 0.47 0.55 ใชได 
9 0.30 0.10 ปรับปรุง 26 0.30 0.20 ใชได 
10 0.30 0.20 ใชได 27* 0.10 0.25 ตัดทิ้ง 
11 0.80 0.40 ใชได 28 0.23 0.20 ใชได 
12 0.77 0.25 ใชได 29 0.47 0.20 ใชได 
13 0.55 0.70 ใชได 30* 0.15 0.10 ตัดทิ้ง 
14 0.70 0.30 ใชได 31 0.35 0.25 ใชได 
15* 0.90 0.15 ตัดทิ้ง 32 0.45 0.20 ใชได 
16 0.60 0.30 ใชได 33 0.33 0.30 ใชได 
17 0.55 0.20 ใชได 34 0.33 0.30 ใชได 
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หมายเหต ุ

การเลือกขอสอบ ผูวิจัยเลือกดังนี้  
1.  จํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค  
2.  ขอสอบที่มีคาความยากงาย (p)ระหวาง  0.20 – 0.80  
3.  ขอสอบที่มีคาอํานายจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จัดเปนขอสอบที่มีระดับอํานาจ 

จําแนก ดังนั้นขอสอบที่ไมถูกเลือกจึงไดแก   6, 15 , 27 , 30   เปนขอสอบที่มีคาความยากงาย  
และคาอํานาจจําแนกไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยจึงคัดขอสอบดังกลาวออก    สําหรับ  
ขอสอบขอที่ 9  มีคาอํานาจจําแนกไมถึงเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยไดทําการปรับปรุง   แกไข เนื้อหา 
ขอความใหเขาใจงายและใกลเคียงกับตัวนักเรียน 
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 

 
การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู   เรื่อง โจทย

ปญหาเศษสวน ตอนที่ 1 โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร K R 20 ของ  Kuder  
Richardson  ไดคาดังนี้  
 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)   
ของแบบทดสอบ        วัดผลการเรียนรู 

คาความเชื่อมัน่             =  0.802 
คาความเชื่อมัน่             =  0.80 

 
การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู   เรื่อง โจทย

ปญหาเศษสวน  ตอนที ่2  โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร α  -  Coefficients  ของ  
Cronbach    ไดคาดังนี้  

 
 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)   
ของแบบทดสอบ        วัดผลการเรียนรู 

Alpha             =  0.835 
Alpha             =  0.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
การตรวจคณุภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

-  ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 
-  ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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สูตรการคํานวณ 

 
1. สูตรในการคํานวณ   IOC 
    IOC = ΣR 
                   N 
  ΣR คือ ผลรวมของคะแนนความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
หมายเหต ุ 
  +1  หมายถงึ  สอดคลอง 
     0 หมายถงึ  ไมแนใจ 
  - 1 หมายถงึ  ไมสอดคลอง 
  IOC  มีคามากกวา  0 .50   
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ตารางที่ 20    คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรยีนรูดวยเทคนคิ เค ดับเบ้ิล 
        ยู ดีแอลรวมกับแนวคดิของวรรณี 

 
ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมนิ 1 2 3 
∑R  IOC 

1. สาระสําคัญ 
       ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
    2.1 สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

    2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    2.3 สอดคลองกับส่ือการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    2.4 สอดคลองกับการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3. เนื้อหา 
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     3.2 สอดคลองกับคําอธบิายรายวิชา +1 +1 +1 3 1.00 

4. กิจกรรมการเรียนการรู 
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 

     4.3 สอดคลองกับการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5. การประเมนิผล 
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

6. ส่ือการเรียนรู 
     สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 
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ตารางที่ 21    แสดงการเฉลีย่ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคลองกับ 
        จุดประสงคของการเรียนรู  กิจกรรม เนื้อหา และการจัดลําดับกอนหลงัของแผนการ 
        จัดการเรยีนรูดวยเทคนคิ เค ดับเบ้ิลย ูดีแอล รวมกบัแนวคิดของวรรณี 

 
ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมนิ 
1 2 3 

 

IOC 

1.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง โจทยปญหาการบวกและการ
ลบเศษสวน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง โจทยปญหาการคณูเศษสวน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

3.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง โจทยปญหาการหารเศษสวน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

4.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนระคน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

5.  ความสอดคลองของสวนประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนระคน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตารางที่  22      คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ 
           หลงัเรยีน เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน  

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
1 2 3 

IOC 

ปรนัย     
1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 0 0.67 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  22   (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
1 2 3 

IOC 

25 +1 +1 +1 1.00 
26 +1 +1 +1 1.00 
27 +1 +1 +1 1.00 
28 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 
30 +1 +1 +1 1.00 

อัตนัย     
31 +1 +1 +1 1.00 
32 +1 +1 +1 1.00 
รวม 32 32 32 1.00 

 
ตารางที่  23   คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการ 

            เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดแีอล รวมกับแนวคิดของวรรณี 
ผูเชี่ยวชาญ ขอ

ที่  
 

ขอความ 1 2 3 
∑R

 
IOC 

ตอนที่ 1 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
1 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาม

ข้ันตอนการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี 
แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 นักเรียนสนกุสนานและเรียนรูอยางมีความสุขเมื่อ
เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิด
ของวรรณี 

+1 +1 +1 3 1.00 
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 ตารางที ่ 23 (ตอ)    
ผูเชี่ยวชาญ ขอ

ที่  
 

ขอความ 1 2 3 
∑R

 
IOC 

ตอนที่ 1 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
3 การเรียนรูดวยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลยู ดี แอล รวมกับ

แนวคิดของวรรณีทําใหนักเรยีนอยากตอบปญหาใน 
กิจกรรมการเรยีนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4 กิจกรรมเปนลาํดับข้ันตอนและปฏิบัติไดไมยาก ทําให 

นักเรียนไดเรียนรูและสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยาง
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 การแกโจทยปญหาดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล 
รวมกับแนวคดิของวรรณีทําใหนักเรียนไดทํางานและ     
แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกับเพือ่นๆ  

+1 +1 +1 3 1.00 

6 การสรุปและการนําเสนอการแกปญหาดวยเทคนิค เค 
ดับเบ้ิลยู ดี แอล รวมกับแนวคิดของวรรณี สงเสริมให
นักเรียนไดแสดงความคิดเหน็และลงขอสรุปรวมกับ
เพื่อน 

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
7 นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนลาํดับข้ันตอน +1 +1 +1 3 1.00 
8 นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดในเวลา

ที่กําหนดให 
+1 +1 +1 3 1.00 

9 นักเรียนสามารถนําขัน้ตอนการแกปญหาของกิจกรรม
การเรียนรูไปใชในการเรียนรูสาระการเรียนรู         อ่ืนๆ 
ได 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่  23 (ตอ)    
ขอ
ที่  

 
ขอความ 

ผูเชี่ยวชาญ 
 
    1          2       3 

∑R

 
IOC 

10 การแกปญหาดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของ  
วรรณี ทําใหนกัเรียนเหน็คุณคาและประโยชนของ
การเรียนคณิตศาสตรมากขึน้   

+1    +1      +1 3 1.00 

ตอนที่ 2 
1 ขอเสนอแนะ +1   +1       +1 3 1.00 

 

ตารางที่ 24      คาดัชนีความสอดคลองทีไ่ดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
          ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู จาํนวน  5  แผน จากผูเชี่ยวชาญ   
          จาํนวน  3  คน  

 

แผนการจัดการเรียนรู คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 
แผนที่ 1 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่ 2 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่ 3 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่ 4 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่ 5 เทากับ  1.00 เหมาะสม 

 

ตารางที่ 25    คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
        ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน  1  ฉบับ  จากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  

 

แบบทดสอบ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 
กอนเรียน - หลังเรียน เทากับ  1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 26    คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
        ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   จากผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน  3  คน  

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 
ตอนที่ 1 แบบมาตราสวน

ประมาณคา 
เทากับ  1.00 เหมาะสม 

 ตอนที ่2 ขอเสนอแนะ เทากับ  1.00 เหมาะสม 
 

ตารางที่ 27     แสดงคะแนนดิบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่อง 
         โจทยปญหาเศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  

แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรู 

แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรู 

 
คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน 

 
คาความ
ตาง 

 
คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน 

 
คาความ
ตาง 

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

แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรู 

แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรู 

 
คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน 

 
คาความ
ตาง 

 
คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน 

 
คาความ
ตาง 

17 27 33 6 37 21 28 7 
18 19 26 7 38 21 23 2 
19 11 21 10 39 14 25 11 
20 29 37 8 40 15 27 12 

รวม 710 1,098 388 
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ตารางที่   28  การคํานวณหาคา  t-test  dependent  เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระ 
        คณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองโจทยปญหาเศษสวน ดวยเทคนิค KWDL  
        รวมกับ แนวคิดของวรรณี  

T-Test 
 Paired Samples Statistics 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 pretest 17.75 40 5.965 .943 
  posttest 27.45 40 4.728 .748 

 Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & 

posttest 
40 .790 .000 

   Paired Samples Test 

 Paired Differences t df 

Sig. 
 (2-

tailed) 

  Mean 

Std. 
Devi
ation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       
        Lower Upper       
Pair 
1 

pretest - 
posttest -9.700 3.660 .579 -10.870 -8.530 -16.762 39 .000 
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ตารางที่   29  การคํานวณหาคา  F-test    เพื่อเปรียบเทยีบความแตกตางของผลการเรียนรูกลุม 
        สาระคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 จาํนวน  3 หองเรียน 

F-test 
Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item 
Means 

10.208 9.300 10.850 1.550 1.167 .654 3 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

k1 19.77 13.615 .238 .069 -.382(a) 
k2 20.15 18.797 .068 .088 .124 
k3 21.33 22.328 -.054 .037 .385 

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
ANOVA(a) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig 
Between People 374.458 39 9.601   

Within 
People 

Between 
Items 

52.317 2 26.158 3.203 .046 

 Residual 637.017 78 8.167   
 Total 689.333 80 8.617   

Total 1063.792 119 8.939   
Grand Mean = 10.21   a  The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกจิกรรมการเรยีนรูดวยเทคนิค เค ดับเบ้ิล ย ูดี แอล  
รวมกับแนวคิดของวรรณ ี
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นักเรียนกาํลังฝกปฏิบัติกิจกรรม
ตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL ดวยตนเอง 

นักเรียนกาํลังรวมกันปฏิบัติ     
กิจกรรมตามลาํดับข้ันตอนของ
การเรียนรูดวยเทคนิค KWDL  

ฝกสมาธกิอนการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDLรวมกับ
แนวคิดของวรรณี 

นักเรียนตางไดรับความสนกุสนานใน
การเรียนรู  ดวย เทคนิค KWDLรวมกับ 
แนวคิดของวรรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี 
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