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The purposes of this research were : (1) to compare mathematics learning
outcomes on mix word problem solving of fifth grade students taught by cooperative learning
TGT with KWDL technique before and after the instruction. (2) to study group working
behaviors and (3) to investigate the opinions of the fifth grade students towards the instruction by
cooperative learning TGT with KWDL technique, the samples were 36 students of fifth grade
students from Amnuay Silpa Thonburi School, Bangkok metropolitan in the second semester of
the academic year 2006. the research design was one group pretest-posttest design. The
instruction was conducted by the researcher for 15 hours.
The research instruments used included lesson plans, learning outcomes test, group
working behaviors evaluation form and questionnaires. The statistical analysis employed were
mean, standard deviation, t- test dependent and content analysis.
The results of this research were as follow :
1. The learning outcomes on mix word problem solving of fifth grade students taught by
cooperative learning TGT with KWLD technique were statistically significant different at the 0.05
level. The students’ learning outcomes after the instruction were higher than before the instruction.
2. The students’ group working behaviors that taught by cooperative learning TGT with KWDL
technique observed by teacher were at a high level of performance the behaviors that were
performed the most were the students encouraged their friend whereas the students listened to
groups’ agreement were performed at the least level. The students‘ group working behaviors
observed by the students were at a high level of performance.The behaviors that were performed
the most were students accepted their friend’s opinions whereas the students stimulated and gave
an opportunity their friends to expressed their opinions and giving praises to their friends were
performed at the least level. 3. The students‘ opinions toward the instruction by cooperative learning
TGT with KWLD technique were at a high agreement level.in all aspects included the learning
usefulness aspect which revealed the realization of mathematics values, an to accept group
members’ opinions. The learning environment aspect which encouraged the group members’
positive relationship.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กกกกกกกกในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเขาสูยุคสังคมไรพรมแดน โดยมี
เทคโนโลยี การสื่อสาร เปนสื่อสําคัญที่ทําใหคนในทุกมุมโลกติดตอสัมพันธกันไดอยางงายดาย
ตลอดจนรับรูขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหลานี้นําไปสูการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในทุกสังคมในการ
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยจะตองศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อให
สามารถดํารงตนอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ
กกกกกกกกการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ และสมรรถภาพของคน
อั น เป น หนทางสู ก ารเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพและความมั่ น คงของครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติที่ยั่งยืน แตจะเห็นไดวาในชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมุงเนนคุณภาพ
ในการพัฒนาอยางจริงจัง แตมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจนสงผลใหอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอยางมากมาย ซึ่งสภาพความเจริญเติบโตดังกลาวมิใชเปน
ความเจริญที่มั่นคงถาวร ดังนั้น เพื่อเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง รัฐ
จึงไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับปวงชนชาวไทย อันเปนกุญแจสําคัญ
ในการพัฒนาเด็กทุกคนที่เจริญเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
เหมาะสมในสังคมปจจุบันและอนาคต ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา
กกกก
“การศึกษาเปนปจจัยสําคัญ ในการสรางและพัฒนาความรูและความคิด
ประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ถาสังคม และบานเมืองใดให การศึกษาทีด่ ีแก
เยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกับทุกๆดานสังคมและบานเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศไว และ
พัฒนาใหกาวหนาไดโดยตลอด” (กรมวิชาการ, 2541 : 81)
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กกกกกก ดังนั้น การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิตชวยให
สามารถดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ ได อยา งมี ความสุ ข รูเ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง
การพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น ได ด ว ยความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ของ
การศึกษา จึงไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
มีการดําเนินการตอเนื่องในดานแนวคิดที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปน
องค ร วม และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล ทั้ ง ด า นตั ว คน สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดลอม พัฒนาคนใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันไดอยางรวดเร็ว มุงปฏิรูปการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหกาวตามโลกอยางรูเทาทัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
2540 : 21 – 24)
กกกกกกกกนอกจากนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 22 และ 24
ได กํ า หนดให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา โดยเฉพาะการจั ด กระบวนการเรี ย นรู
แบบใหมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
มีสวนรวมในการเรียนรู
ทุกขั้นตอน ไดพัฒนาสมองใหสมดุลทั้งซีกซายและซีกขวา และพัฒนาสติปญญาอยางเต็ม
ศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน
โดยคํ า นึ ง ถึง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คลและฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ าก
ประสบการณ จริ ง คิ ดวิเคราะห และแกป ญ หาอยา งมีเ หตุผล สามารถทํ า งานรว มกับผูอื่น ได
มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ
กกกกกกกกวิชาคณิตศาสตรถือวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ เปนแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน
ตั ด สิ น ใจ และแก ป ญ หาได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม อี ก ทั้ ง ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอ การ
ดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยให
สมบู ร ณ มี ความสมดุ ลทั้ งร างกาย จิ ตใจ สติ ป ญญา และอารมณ สามารถคิ ดเป น ทํ าเป น
แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ
2544 :13)
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กกกกกกกกปจจุบันคณิตศาสตรไดเขาไปแทรกอยูในงานทุกสาขา ไมวางานทางดานวิทยาศาสตร
หรือสังคมศาสตรก็ตาม ความเจริญรวดเร็วของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความเจริญทางคณิตศาสตร อีกทั้งคณิตศาสตร ยังเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนมี
ระเบียบในการทํางานมีเหตุผลในการคิดแกปญหาเชนเดียวกับวิทยาศาสตรจะเห็นวาคณิตศาสตร
เปนวิชาที่มีความสําคัญตอมนุษยมาก เพราะนอกจากจะนําไปใชในชีวิตประจําวันแลวยังเปนวิชา
ที่สามารถสรางสรรคจิตใจของมนุษย ซึง่ เกี่ยวของกับความคิด กระบวนการ และเหตุผล ดังนัน้
วิชาคณิตศาสตรจึงถูกบรรจุเขาเปนรายวิชาหนึ่งในหลักสูตร โดยมีจดุ มุงหมายในการสอนเพื่อให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ สามารถคิดอยางมีเหตุมีผล และใหเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
อยางเปนระเบียบชัดเจน และรัดกุม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร หรือเพื่อเปนพืน้ ฐาน
ในการเรียนคณิตศาสตรขั้นสูงตอไป
กกกกกกกกดังนัน้ การสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการปรับเปลีย่ นจากการสอนแบบเดิมทีย่ ดึ
ครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคิด การใหเหตุผล
ตลอดจนการรูจ ักแกปญหาใหสูงขึน้ เพราะผูคนในยุคขอมูลขาวสารจําเปนตองเปนผูที่มีศกั ยภาพ
ทางสมองสูง มีความสามารถในการคิดจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูใ นสังคมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ดวงเดือน ออนนวม 2537 : 51) แตในทางปฏิบตั ิ การสอนคณิตศาสตรที่ทาํ กันโดยทัว่ ไป
มักมุงเนนไปทีก่ ารใหไดคําตอบเปนสําคัญเทานัน้ โดยไมคํานึงถึงวิธีการในการคิดหาคําตอบนัน้
ทําใหนกั เรียนรูสึกเบื่อหนาย และไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรไปดวย อีกทัง้ ธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาทีเ่ กี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะมีโครงสราง แสดงความเปนเหตุเปน
ผลกัน สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรม จึงยากตอการเรียนรูและทํา
ความเขาใจไดอยางรวดเร็ว จึงเปนปญหาสําหรับครูผูสอนในการที่จะเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม
มาใชสอนในแตละเนื้อหา เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู (ยุพนิ พิพิธกุล 2530 : 1 – 3)
กกกกกกกกดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงไดกําหนดจุดมุงหมายซึ่ง
เปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกี่ยวกับสาระคณิตศาสตร
ดังขอที่ 4 มีดังนี้ คือ ผูเรียนตองมีทักษะกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร ทักษะการคิด
การแกปญหาและทักษะในการดําเนินชีวิตซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
ที่ กํ า หนดไว ว า มุ ง พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการเรี ย นรู เสริ ม สร า งป ญ ญาในการคิ ด วิ เ คราะห
สังเคราะห สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ผนวกกับความรู
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต เนนการใชภาษาไทยและ
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ความเปนไทย สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน มีสุขภาพอนามัยดี
มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองดีของชาติ
กกกกกกกกจากการศึกษาสภาพปญหาการสอนคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา
คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นยั ง ไม เ ป น ที่ น า พอใจ โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการสอบระดั บ ชาติ
(NT : National Test) ซึ่งมีคะแนนที่ตองปรับปรุงดังนี้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนที่
ตองปรับปรุงสูงถึงรอยละ 81.03 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนที่ตองปรับปรุงรอยละ
64.15 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนที่ตองปรับปรุงรอยละ 95.45 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2549 :25) และจากผลการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศในป 2548 ซึ่งทําการแขงขันที่กรุงเมอริดา ประเทศเม็กซิโก มีผูเขารวม
การแขงขัน 91 ประเทศ 513 คน ผลปรากฏวา ประเทศไทยไดเพียง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญ
ทองแดง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แลว ประเทศไทยตองเรงพัฒนาเพื่อใหทัดเทียมกับ
ประชาคมโลก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2548 : 36)
กกกกกกกกเนื่ อ งจากคณิ ต ศาสตร มี เ นื้ อ หาเป น นามธรรมและสอนให นั ก เรี ย นเข า ใจได ย าก
โดยการสังเกตในชั้นเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญเบื่อหนายไมสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมทํา
แบบฝกที่ครูมอบให หรือทํามาก็ผิดเปนสวนใหญ โดยเฉพาะเนื้อหาในบทเรียนที่มีปญหามาก
ที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คือ เรื่องการแกโจทยปญหา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ควรไดรับ
การแกไข เพื่อจะไดมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น และการที่ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรียังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปญหาหลาย
ประการ เชนดานตัวครูผูสอนพบวา ครูขาดการเตรียมการสอน ครูสอนโดยการอธิบายตัวอยาง
จากแบบเรียนเปนหลักแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ครูถายทอดความรูโดยปราศจากสื่อการสอน
นักเรียนไมมีโอกาสในการมีสวนรวมในการเรี ยน ครูเรงสอนเพื่อใหจบเนื้อหาตามที่ห ลักสูตร
กําหนด โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนตน เมื่อพิจารณาดานนักเรียนพบวา
นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี นักเรียนขาดการชวยเหลือแนะนําอยางใกลชิด นักเรียน
เกงจะแขงขันกันเรียน สวนที่เรียนออนจะถูกทอดทิ้งจากเพื่อน จึงทําใหเกิดการทอแทในการเรียน
นอกจากนี้ในรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาดานผลการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับที่
ไมนาพอใจ
นักเรียนไทยมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในแนวโนมที่ลดลง ประกอบกับ
กระบวนการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวามุงเนนใหนักเรียนคิดวิเคราะห
เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยจํานวนมากคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือ ไมรู
วิธีการเรียนรู (จิราภรณ ศิริทวี 2533 : 87) ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT : General Achievement Test) วิชาคณิตศาสตร
ของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นอํ า นวยศิ ล ป ธ นบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
กรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.85 เมื่อเรียงตามระดับคุณภาพพบวา อยูในระดับ
พอใช รอยละ 48.78 และปรับปรุง รอยละ 51.22 ซึ่งมาจากรายงานการทดสอบวัดและประเมิน
ป การศึกษา
คุ ณ ภาพระดั บ ชาติ สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 3
2546 – 2547 นอกจากนั้นจากการประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี พบวามีคะแนน อยูในระดับไมนาพอใจเทาที่ควร เมื่อเทียบกับเกณฑที่ทาง
โรงเรียนไดตั้งไว คือ รอยละ 70 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูว ิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา

เกณฑคะแนน

2544
2545
2546
2547
2548

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

คะแนนจากการประเมินผลปลายภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

64.74
68.52
62.33
64.23
65.26

62.34
69.45
65.58
65.54
66.68

ที่มา : โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี , ฝายวิชาการ ,แบบสรุปการวัดผลปลายภาคเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี, 2548), 15.
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาตามรายจุดประสงคการเรียนรูตาม ป.02 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 พบวา จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 3 เรื่องความสามารถในการแกโจทยปญหานักเรียนสอบ
ไมผานมากที่สุด ปการศึกษา 2544 มีจํานวนนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู รอยละ
39.74 ปการศึกษา 2545 มีจํานวนนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู รอยละ 43.97
และปการศึกษา 2546 มีจํานวนนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู รอยละ 45.23 จาก
การประเมินดังกลาวทําใหเห็นวา นักเรียนสอบไมผานจุดประสงคดังกลาวเพิ่มขึ้นทุกปและมีผล
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑ ในดานความสามารถในการแกโจทยปญหา การคิด
วิ เ คราะห โ จทย แปลประโยคป ญ หาให เ ป น ประโยคสั ญ ลั ก ษณ กระบวนการคิ ด แก ป ญ หา
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ไมสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เมื่อพิจารณาแยกเปนรายสมรรถภาพจากแบบ
สรุปคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานโจทยปญหาคิดเปนคะแนนเฉลี่ย
ร อยละ 43.75 ซึ่ ง ต่ํ า กว า ผลการเรีย นรูด า นอื่น ๆ (โรงเรีย นอํา นวยศิลปธ นบุรี, ฝ า ยวิช าการ
2548 :26)
กกกกกกกกเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ที่ ทํ า ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร
ไมประสบผลสําเร็จนั้น มีหลายสาเหตุ เชน นักเรียนในหองเรียนมีจํานวนมากเกินไปจนทําให
การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนไดไมทั่วถึง ขาดครูคณิตศาสตรโดยตรง ครูมีภารกิจมาก ขาดสื่อ
และอุ ปกรณ โดยสาเหตุ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ วิธี สอนของครู ครูสอนโดยยึดแบบเรีย น
มาตรฐานเปนหลัก ใชวิธีสอนแบบบรรยาย ยกตัวอยางบนกระดานดําแลวนักเรียนทําแบบฝกหัด
ครูใชสื่อประกอบการสอนนอยและไมทั่วถึง นักเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียน ขาดการ
สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนกลุม นักเรียนที่เรียนออนไมสนใจการเรียนการสอนและขาด
ความรับผิดชอบ นักเรียนที่เรียนออนไมไดรับความสนใจจากครูและเพื่อน ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
อุทัย เพชรชวย (2532 : 27-40) ที่กลาววาสาเหตุ ที่นักเรียนแกโจทยปญหาไมไดนั้นเกิดจากการ
ที่ครูผูสอนละเลยการใหประสบการณในขั้นรูปธรรม สอนใหนักเรียนจําคําหลักเพื่อบอกวิธที าํ สอน
วิธีทําตามตัวอยางในหนังสือมากกวาเปนการสอนหลักที่อยูเบื้องหลัง สอนโดยไมคํานึงถึงระเบียบ
หรื อ ขั้ น ตอนในการคิ ด และส ว นใหญ จ ะเน น คํ า ตอบที่ ถู ก ต อ งมากกว า กระบวนการหา
ผลลัพ ธ และสภาพการเรีย นการสอนในปจจุบัน มั ก จะสง เสริ มใหผู เ รีย นมีการแขง ขั น กัน เป น
รายบุ ค คลเปน ส ว นใหญ ซึ่ ง จะทํา ใหเ ด็ ก ขาดความ รั บ ผิด ชอบตอส ว นรวม ขาดความร ว มมื อ
ไมเคารพสิทธิของผูอื่น ขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผ เด็กเกงไมสนใจเด็กออนและยังทําใหนักเรียน
ขาดคุ ณลั ก ษณะที่ สํา คั ญ คื อ ไม รู จัก การทํ า งานร ว มกั น เปน หมู ค ณะ ซึ่ ง ส ง ผลถึง ประเทศชาติ
ในอนาคต ขณะเดียวกันโรงเรียนไมสามารถฝกใหนักเรียนพัฒนาตนเองเพื่อสวนรวม
กกกกกกกกดังนั้น การเรียนการสอนคณิตศาสตรจะดําเนินไปโดยราบรื่นและไดผลสมความ
มุงหมายมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถของผูสอนทั้งในดานความรูและเทคนิควิธีสอน
นอกจากนี้ครู ผูสอนควรลดบทบาทจากการเปนผูบรรยายมาเปนผูประสานงานการเรียนโดยการ
เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ใ ช ทั ก ษะกระบวนการต า งๆ โดยจั ด ให เ หมาะสมกั บ วั ย และระดั บ
ความสามารถของ นักเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด มีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและ สงเสริมความคิดสรางสรรค ไดทํากิจกรรมทั้งรายบุคคล และรายกลุม ราตรี
รุงทวีชัย (2544 : 3) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจสําหรับนักเรียนประถมศึกษาวิธีหนึ่ง
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การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2544 : 81) ไดกลาววา การเรียนรูโดยใชเกม
เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการให
ผูเรียนเลนตามกติกา และนําเนื้อหาขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลนและผลการเลน
เกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูเรียนได
เรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเองทําใหไดรับ
ประสบการณ ต รง เป น วิ ธี ก ารที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได มี ส ว นร ว มสู ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
หวานใจ บุญยก (2545 : 81) ที่กลาววา เกมชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน
ชวยกันทํากิจกรรมในกลุมของตนและบรรยากาศในการเรียนการสอนก็เปนไปอยางสนุกสนาน
การใชเกมการเลนประกอบการสอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับเด็กในระดับประถมศึกษา
ซึ่งมีลักษณะนิสัยชอบการเรียนปนเลน จะชวยทําใหผูเรียนเพลิดเพลินและสนุกกับการเรียนไมเบื่อ
บทเรียน นอกจากนี้ใชเกมการเลนประกอบการสอนจะชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
สติปญญา สังคม รูจักแกปญหาตาง ๆ เฉพาะหนามีความคิดริเริ่มสรางสรรค ฝกการสังเกตและ
จดจํา และรูจักปฏิบัติตนตามกฎกติกาหรือระเบียบที่ตั้งไว ซึ่งจะชวยฝกใหผูเรียนเปนผูรูจักเคารพ
กฎ ระเบียบวินัย และผูอื่น ซึ่งการจัดการเรียนรูนั้น ไมจําเปนตองเปนการเรียนจากหนังสือ หรือ
เนื้อหาอยางเดียว แตการเรียนรูสามารถเกิดไดจากการเลน การเรียนปนเลนทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี และถาจัดการแขงขัน หรือทํางานรวมกัน โดยการแขงขันเปนทีมจะทําใหผูเรียนรูจัก
การทํางานเปนกลุม เปนหมูคณะหรือเปนทีมมากขึ้น ผูเรียนจะเกิดการปฏิสัมพันธกับผูเรียน
ดวยกันเอง ซึ่งสอดคลองกับ เมการีย (Megarry 1985 ,อางถึงใน รัตนา เจียมบุญ 2540 : 2)
กลาววา เกมคือการเลนคนเดียวหรือหลายคน รวมแขงขันกันหรือรวมมือกัน เพื่อทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามกติกาที่ตกลงกัน สื่อหรืออุปกรณการเลนที่กําหนดไว และการกําหนดระบบ
การให ค ะแนนหรื อ วิ ธี ก ารตั ด สิ น ผู ช นะกั บ ผู แ พ จากวิ ธี ก ารที่ ก ล า วมาเป น วิ ธี ก ารส ง เสริ ม
พัฒนาการของผูเรียนในทุก ๆ ดาน และยังเปดโอกาสใหผูเรียนฝกคิดหาเหตุผล สงเสริมความเขาใจ
อันดีระหวางบุคคลและกอใหเกิดความรวมมือในการแกปญหา
กกกกกกกกเทคนิควิธีสอนแบบหนึ่งคือวิธีสอนแบบรวมมือกันนี้ที่ครูสามารถนํามาใชพัฒนาใน
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพราะการสอนแบบนี้จะสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ยั่วยุใหผูเรียนสนใจที่จะรวมมือกันเรียนรูเพื่อเปาหมายกลุมเดียวกัน อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนเขาใจ
ไดโดยงายและถูกตองตรงตามจุดมุงหมาย ชวยประหยัดเวลาไดทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งชวย
สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุมดวย วิธีสอนแบบรวมมือกัน มีหลายเทคนิค เชน เทคนิค
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STAD เทคนิคTGT หรือเทคนิค TAI ฯลฯ เทคนิค TGT คือการเรียนแบบรวมมือกันแบบหนึ่ง
(Cooperative Learning Method) เปนการสอนแบบรวมมือกันโดยกําหนดใหนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกัน ทํางานรวมกัน รวมกันเรียนรูเปนกลุมเล็ก ๆ และใชการแขงขันจัดการ
เรียนรู หรือการแขงขันเชิงวิชาการในเนื้อหานั้น ๆ โดยนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเทา
เทียมกันเขาแขงขันตามกลุมตาง ๆ เพื่อนําคะแนนมาเปนคะแนนของกลุม แตในเวลาเรียนจะตอง
รวมมือกันเรียนฝกคิดฝกปฏิบัติเพื่อผลงานของกลุม หรือผลสัมฤทธิ์ของกลุม ซึ่งการรวมมือกัน
เรียนรู เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันจะชวยพัฒนาผลการเรียนรูของแตละคนได
กกกกกกกกเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (KWDL) เปนเทคนิคที่เนนการพัฒนาความสามารถ
ทางการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ซึ่ง จะช ว ยใหนัก เรี ย นสามารถดํ า เนิน การวิ เ คราะห เ นื้อ หาสาระหรื อ
วิเคราะหโจทยไดเพราะมีการดําเนินการเปนลําดับขั้น ดังนี้ K (What we know) เรารูอะไร
W (What we want to know) เราตองการทราบอะไร D (What we do to find out) เราหา
คําตอบอยางไร และ L (What we learned) คําตอบคืออะไร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) เรื่องผลของการใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา คะแนน
เฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียน การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิ ค การสอน เค ดั บ เบิ้ ล ยู ดี แอล สู ง กว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นการแก โ จทย ปญ หาคณิ ต ศาสตร
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
กกกกกกกกดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT
รวมกับเทคนิค KWDL ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการสอนการอานเชิงวิเคราะหตามลําดับขั้นตอน และ
ภายหลังมีการประยุกตใชในการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยพัฒนาจากเทคนิค KWL ของ
โอเกิล และคาร (Ogle and Carr ,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 96)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัยแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับวิธีสอน
แบบรวมมือกันใชเทคนิคทีมเกมแขงขันเทคนิค (Teams – games – Tournament) TGT และ
เทคนิค KWDL เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
กกกกกกกกการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดวยเทคนิค (Teams – games – Tournament)
TGT เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)วิธีหนึ่ง ที่สลาวิน (Slavin 1987 : 23-26)
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ไดเริ่มพัฒนาขึ้นที่ John Hopkins University ซึ่งมีเงื่อนไขของการเรียนแบบรวมมือนั้นเปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดรวมกลุมกันทํางานและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทีม
โดยสมาชิกแตละทีม ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน คือ ความสามารถสูง
ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1:2:1 ทุกทีมจะมีเปาหมายของทีมเดียวกันโดยมีการใชเกมการ
แขงขันเชิงวิชาการภายหลังจากที่แตละทีมไดรวมกันเรียนรูและฝกปฏิบัติความสําเร็จของทีมจะ
ขึ้นอยูกับความรูความสามารถของแตละบุคคลในกลุมเปนสําคัญโดยเทคนิคนี้ตองใชการเสริมแรง
ลักษณะตางๆเพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางานและทําใหกลุมประสบความสําเร็จใหมาก
ที่สุด ดังจะเห็นไดจาก งานวิจัยของ สทัล (Stull 1995 , อางถึงใน รัตนา เจียมบุญ 2540 : 4)
ไดศึกษานักเรียนเกรด 5 ในวิชาวิทยาศาสตร พบวา การเรียนแบบรวมมือกัน ดวยเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT ประสบความสําเร็จในการจูงใจนักเรียนไดดีมากกวาวิธีการเรียนแบบรวมมือ
ประเภทการแบงกลุมสัมฤทธิ์ STAD ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา เจียมบุญ (2540 : บทคัดยอ)
พบวา จากการที่ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขันTGTกับการสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT และนักเรียน
ที่เรียนตามคูมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1. ขั้นแจงจุดประสงค
การเรียนรู 2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 3. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ขั้นสรุป 5. ขั้นการวัดผล
และการประเมินผล และผลการวิจัยของ ศรีภรณ ณะวงศษา (บทคัดยอ : 2542) ซึ่งไดทําการ
วิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรมการสอนแบบทีมเกมแขงขัน TGT แบบ STAD
และการสอนตามคูมือครู ในวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบสมการเชิงเสน พบวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทีมเกมแขงขัน TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูและนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ STAD โดยจัดแบงเด็กกลุมทดลองเปนกลุม กลุมละ 4 คน ซึ่งประกอบไปดวย
นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่ําภายในทีมในอัตราสวน 1:2:1 หลังจากนั้น
ทํ า การสอนตามขั ้น ตอนคือ 1.การนํ า เสนอบทเรีย นตอ ทั ้ง ชั ้น 2. การเรี ย นกลุ ม ย อ ย
3. การแขงขันเกมทางวิชาการ 4. การยกยองทีมที่ประสบผลสําเร็จ
กกกกกกกกสําหรับเทคนิค KWDL เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค KWL ของ
โอเกิล (Ogle 1986 , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 96) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปน
พื้นฐาน นั่นคือนักเรียนตองมีความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานให
มีคุณภาพมากขึ้น เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจาก เทคนิค KWL เทคนิค KWDL เทคนิค
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KWL-Plus และ เทคนิค KWLH เปนตนซึ่งไดมีการนําไปใชในการพัฒนาทักษะการอานรวมทั้ง
การจัดการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร มากยิ่งขึ้น ซึ่งวัชรา เลาเรียนดี (2547 : 90-93) ไดกลาวถึง
เทคนิค KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานทุกระดับได และ
ยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค
ไดอีกดวย ซึ่งเทคนิค KWL นั้นเปนตัวยอที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการอานดังนี้
กกกกกกกก1. K (What you know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
กกกกกกกก2. W (What you want to know) นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
กกกกกกกก3. L (What you have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน
กกกกกกกกตอมาเทคนิค KWL ไดพัฒนามีการนําไปใชและเพิ่มขั้นตอนใหสมบูรณขึ้นโดย Ogle
and Carr และใชชื่อวาเทคนิค KWDL ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 96) ไดกลาวถึงวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL มีขั้นตอนการสอนดังนี้
กกกกกกกก1. K (What we know) นักเรียนรูอะไร เปนขั้นที่ผูอานระดมความคิดในเรื่องที่อานวา
รูอะไรบ างแลวครูทําหนาที่จดบัน ทึกคําตอบและชวยนั กเรียนจั ดหมวดหมูข อมูลเหล านั้น ชว ย
อธิบายความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือชวยอธิบายใหชัดเจน
กกกกกกกก2. W (What we want to know) นักเรียนตองการทราบอะไร เปนขั้นที่นกั เรียน
จะตองบอกสิง่ ที่พวกเขาตองการรู และตองการคนหาจากแหลงขอมูลอื่น ๆ เพื่อที่จะหาคําตอบ
และขอมูลเหลานัน้
กกกกกกกก3. D (What we do to find out) นักเรียนจะตองทําอะไร เปนขั้นที่นักเรียนจะจด
บันทึกกระบวนการทํางานและสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไปในการหาคําตอบหรือขอมูลที่พวกเขา
ตองการจะรู
กกกกกกกก4. L (What we learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไร เปนขั้นตอนที่ใหนกั เรียนอาน
ั นาทักษะทั้ง
ในใจและบันทึกวาไดรูอะไรบาง แลวนํามาเลาสูกนั ฟงในขั้นตอนนี้ ผูเรียนจะไดพฒ
กระบวนการอานและกระบวนการเขียน
กกกกกกกกจากหลักการแนวคิดเทคนิค KWDL ดังกลาวขางตนชอและคณะ (Shaw and others
1997 ,อางถึงใน วีระศักดิ์ เลิศโสภา 2544 : 5) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซีสซิปป ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดนําแนวคิดดังกลาวของ โอเกิล มาใชในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และใช
เทคนิค KWDL จัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมนักเรียนชวยกันหา
สิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย สิ่งที่โจทยกําหนดให และสิ่งที่โจทยตองการทราบ โดยใชบตั รกิจกรรมเทคนิค
การสอน KWDL ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติม

11
เกี่ย วกั บโจทย หาความสั ม พั นธของโจทย และกํา หนดวิธีการในการแกปญหา ขั้ นตอนที่ 3
นักเรียนชวยกันดําเนินการ เพื่อแกโจทยปญหาโดยเขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยค
สัญลักษณ หาคําตอบและ ตรวจสอบคําตอบ ขั้นตอนที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่
ไดรับจากการแกโจทยปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทย และ
สรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน
กกกกกกกกนอกจากนั้นวีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : 6) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยนํามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธิ์ ดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทย
ปญหา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอ
สถานการณของโจทยปญหา 2. ขั้นดําเนินการสอน ใชเทคนิคการสอน KWDL ประกอบดวย
4 ขั้นตอน ไดแก 1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย 2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย 3) ดําเนินการ
แกโจทยปญหา และ 4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน 3. ขั้นฝกทักษะนักเรียนทําแบบฝกหัดจาก
แบบเรียน และ 4. ขั้นวัดและประเมินผล โดยสังเกตจากการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและ
แบบฝกหัด
ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL โดยนําลักษณะเดนของทั้งสอง
เทคนิควิธีมาบูรณาการเปนการจัดการเรียนรู กําหนดขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกกก1. ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหาโดยเทคนิค KWDL ดังนี้
2.1 ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการทราบโดย
ครูคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ ( K )
2.2 ครูและนักเรียนรวมกันอธิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดใหและ
หาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดใหเหตุผลประกอบ ( W )
2.3 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณหาคําตอบ
และตรวจคําตอบได ( D )
2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา ( L )
กกกกกกกก3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย (ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ KWDL)
กกกกกกกก4. ขั้นการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ
กกกกกกกก5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม พฤติกรรมการทํางานกลุม
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กกกกกกกกในการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเนื้อหาในบทที่ 7 เรื่องโจทยปญหา ซึ่งอยูในสาระที่ 6
ทัก ษะ / กระบวนการทางคณิ ตศาสตรมาใชในการวิจัย ทั้ง นี้เ พื่อเปนพื้น ฐานที่จ ะนําไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน และใชในการเรียนชั้นสูงตอไป
กกกกกกกกจากแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคทีมเกมแขงขันTGT และ
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL ที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังแผนภูมิที่ 1
วิธีการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค
KWDL
1. ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหา
โดยใช เทคนิค KWDL ดังนี้
2.1 K – ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่
โจทยกําหนดให
2.2 W – ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่
โจทยตองการทราบ / ปญหา
2.3 D – ครูและนักเรียนดําเนินการ
แกโจทย ปญหา
2.4 L – ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ไดจาก
การเรียน
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย (เทคนิค TGT
รวมกับ KWDL)
4. ขั้นการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ
5. ขั้ น สรุ ป บทเรี ย นและประเมิ น ผลงาน
กลุม/พฤติกรรมการทํางานกลุม
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทย
ปญหา
พฤติกรรมการทํางานกลุม
ความคิดเห็นที่มีตอการจัด
การเรียนรู
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วัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกกก1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL
กอนและหลังการจัดการเรียนรู
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ในดานบรรยากาศ กิจกรรมการเรียนรู และ
ประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม
คําถามในการวิจัย
กกกกกกกก1. ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL กอนเรียน
และหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันหรือไม
กกกกกกกก2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL อยูในระดับใด
กกกกกกกก3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีม
เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ในดานบรรยากาศ กิจกรรมการเรียนรู และประโยชน
ที่ไดจากการจัดกิจกรรม อยูในระดับใด และเปนอยางไร
สมมติฐานการวิจยั
กกกกกกกกผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัด
การเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL กอนและหลัง
การจัดการเรียนรู มีความแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกกประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หองเรียน รวม 132 คน ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2549
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กกกกกกกก
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 36 คน
กกกกกกก ตัวแปรที่ศึกษา
กกกกกกกก
ตัวแปรตน (Independent Variable ) ไดแก การจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL
กกกกกกกก ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก
1. ผลการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหา
2. พฤติกรรรมการทํางานกลุม
3. ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
กกกกกกกกระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง
กกกกกกก เนื้ อ หา เนื้ อ หาที่ นํ า มาใช ส ร า งเป น แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ นสาระที่ 6 ทั ก ษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
นิยามศัพทเฉพาะ
กกกกกกกกเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงใหความหมาย คํานิยามศัพทเฉพาะสําหรับ
การวิจัยครั้งนี้
กกกกกกกกเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให
นัก เรีย นไดรวมกลุม กัน ทํา งานและชว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน โดยสมาชิ กแตล ะที ม ประกอบด ว ย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน คือ ความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน 1:2:1
ทุกทีมจะมีเปาหมายของทีมโดยใชเกมหรือการแขงขันเชิงวิชาการความสําเร็จของทีมจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ โดยเทคนิคนี้จะตองใชการเสริมแรงลักษณะตาง ๆ เพื่อ
กระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางานและทําใหกลุมประสบความสําเร็จใหมากที่สุด
กกกกกกกกเทคนิค KWDL หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนรูท ี่ดําเนินตามลําดับขั้น (K →
W→ D→ L) 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
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหา
ที่ใหผูเรียนไดรวมกลุมทํางาน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใชเกมหรือการแขงขันเชิงวิชาการ
ภายหลังการรวมกั นเรี ยนรูและฝ กปฏิบัติ เพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือรวมใจกั น เรียนรูและ
ฝกปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันคือผลงานของกลุมที่ประสบผลสําเร็จสูงสุด ที่ประกอบดวย
กิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 2. ขั้นสอนเนื้อหาใหมในการ
แกโจทยปญหาโดยเทคนิค KWDL ดังนี้ 2.1) ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและ
สิ่งที่โจทยตองการทราบโดยครูคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ ( K ) 2.2 ) ครูและนักเรียน
รวมกันอธิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดใหและหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหา
พรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดใหเหตุผลประกอบ ( W ) 2.3 ) ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทย
ปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณหาคําตอบและตรวจคําตอบได ( D ) 2.4) ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปการแกปญหาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา ( L )ก3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย (ใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ KWDL) 4. ขั้นการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ 5. ขั้นสรุปบทเรียน
และประเมินผลงานกลุม พฤติกรรมการทํางานกลุม
ก
ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบการแกโจทยปญหาในดานความรู
ความเขาใจ ทักษะการคิดคํานวณ ดานการคิดวิเคราะห การจัดลําดับขั้นตอน และดานการ
แสดงวิธีทาํ และอธิบายการหาคําตอบ ตามที่โจทยตองการ
ก
พฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม หมายถึ ง การแสดงออกด ว ยคํ า พู ด และการปฏิ บั ติ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงค และวัตถุประสงคของกลุม ซึ่งวัดไดจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม ประกอบดวย 1) การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 2) แสดง
ความคิดเห็นดวยการถาม - ตอบ 3) การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 4) การชวยเหลือ
สนับสนุน ยกยองใหกําลังใจโดยครูและนักเรียนเปนผูประเมินทุกแผนที่มีการจัดการเรียนรูแลว
นํามาสรุปพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนเปนรายแผนการจัดการเรียนรูก
ก
ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLในดานบรรยากาศในการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน โดยใชแบบสอบถาม
นั ก เรี ย น หมายถึ ง ผู เ รีย นที่ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 5 โรงเรี ย น
อํานวยศิลปธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกในการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค
KWDL ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ
ตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานความคิดขอมูลประกอบการศึกษาอางอิงการวิเคราะห และการอภิปรายผล
โดยนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย ความสําคัญ วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระ
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 2) หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 3) วิธีสอนคณิตศาสตร 4) โจทยปญหาคณิตศาสตรและ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ประกอบดวยความหมายของโจทยปญหา รูปแบบของโจทย
ปญหา ลักษณะของปญหาคณิตศาสตร องคประกอบในการแกโจทยปญหา ขั้นตอนการสอน
แกโ จทย ปญ หา เทคนิคและวิ ธี ส อนแกโ จทยปญ หา 5) วิธี สอนแบบรว มมื อกันประกอบดว ย
แนวคิดและความสําคัญ ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน องคประกอบของการเรียน
แบบรว มมื อกั น ขั้ น ตอนการสอนแบบรว มมือกัน 6) กระบวนการกลุม
7) พฤติก รรม
การทํางานกลุม 8) เทคนิค TGT 9) เทคนิค KWDL 10) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กกกกกกกกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยที่ใชกันอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผล และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตลอดมา ผลการวิจัย พบวา หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดหลายประการ
ซึ่ ง ไม ส ามารถส ง เสริ ม ให สั ง คมไทยก า วไปสู สั ง คมความรู ไ ด ทั น การณ ในเรื่ อ งสํ า คั ญ เช น
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การกําหนดหลักสูตรสวนกลาง ไมสามารถสะทอนภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา
การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมสามารถผลักดันให
ประเทศเปนผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคการนําหลักสูตรไปใชไมสามารถสราง
พื้นฐานในการคิดสรางวิธีการเรียนรูในสังคมไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนิน
ชีวิตดวยเหตุนี้ก ระทรวงศึกษาธิ การ โดยกรมวิชาการจึงดําเนินการจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนดให
ผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง ปฏิบัติตามหลักของศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และ คานิยม
อันพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและการคนควา มี
ความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และทักษะในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย
ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค ภูมิใจในความเปนไทย
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีความรักชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสิ่งที่ดีโดยในสวนโครงสรางของ
หลักสูตรกําหนดเปน 5 สวน คือ 1) ระดับชวงชั้น หลักสูตรกําหนดเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับ
พัฒนาการของผูเรียน คือ ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่
4-6 ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 2) สาระการเรียนรู
หลักสูตรกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูเรียนทุกคนจะตองเรียนรู 8 กลุมสาระ
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษา ตางประเทศ 3) กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 4 ) มาตรฐานการเรียนรู 5 ) เวลาเรียน
ความสําคัญของกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
กกกกกกกกคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิง่ ตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถี่ถว น รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
กกกกกกกกคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อื่นๆที่เกีย่ วของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
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นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกายจิตใจ
สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอนื่
อยางมีความสุข
วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กกกกกกกกการศึ ก ษาคณิ ตศาสตรสํ า หรั บ หลัก สูตรการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหเยาวชนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และ เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ตอ โดยสถานศึกษาตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
คณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ
คุณภาพของผูเรียน
กกกกกกกกการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุล
ระหวางดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ดังนี้
1. มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน เกี่ยวกับจํานวน และการดําเนินการ
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนพรอมทัง้ สามารถนําความรูไป
ประยุกตได
2. มีทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จาํ เปนทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถ
ในการแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ
3. มีความสามารถในการทํางานเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่
ดีตอคณิตศาสตร
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชัน้ ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6)
กกกกกกกกเมือ่ ผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 2 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้
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กก
1. มี ค วามคิ ด รวบยอดและความรู สึ ก เชิง จํา นวนเกี่ ย วกับ จํ า นวนนับ และศู น ย แ ละ
การดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนนับ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสรางโจทยไดกก
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร และความจุ
สามารถวั ด ปริ ม าณดั ง กล า วได อ ย า งถูก ต อ งและเหมาะสม และนํ า ความรูเ กี่ ย วกั บ การวั ด ไป
ใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ
และสามมิติ
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและอธิบายความสัมพันธได
5. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล และอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิ รูปภาพและ
แผนภูมิแทงได
กกกกกก 6. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการแก ปญหา
การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
สาระการเรียนรู
กกกกกกกกสาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวย
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูผูสอนควร
บูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได
กกกกกกกก สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย
กกกกกกกก สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
กกกกกกกก สาระที่ 2 การวัด
กกกกกกกก สาระที่ 3 เรขาคณิต
กกกกกกกก สาระที่ 4 พีชคณิตศาสตร
กกกกกกกก สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
กกกกกกก
สาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู
กกกกกกกกมาตรฐานการเรียนรูที่จาํ เปนสําหรับผูเรียนทุกคน มีดังนี้
สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
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กกกกกกกก มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา
กกกกกกกก มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการใหเหตุผล
กกกกกกกก มาตรฐาน ค6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ
กกกกกกกก มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร อื่น ๆ ได
กกกกกกกก มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตารางที่ 2 มาตรฐานการเรียนรูสาระคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูช วงชัน้ ที่ 2
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถ 1. ใชวิธีการทีห่ ลากหลายแกปญหาได
ในการแกปญหา
2. ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาใน
สถานการณจริงได
มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถ 1.ให เ หตุ ผ ลประกอบการตั ด สิ น ใจและสรุ ป ได อ ย า ง
ในการใหเหตุผล
เหมาะสม
มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถ 1. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร
ในการสื่อสารการสื่อความหมาย การสือ่ ความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและ
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ เหมาะสม
มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความรูตางๆทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ได

1.มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงความรู ต า งๆทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ได
2.นํ า ความรู แ ละทั ก ษะจากการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ไ ป
ประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตจริงได

มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริเริ่ม 1. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สรางสรรค
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ตารางที่ 3 มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง คณิตศาสตร ชวงชัน้ ที่ 2
สาระหลัก
6.ทักษะ/
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร

สาระการเรียนรู
กิจกรรมเสริม
ทักษะ กระบวน
การทาง
คณิตศาสตร
ผานสาระ
การเรียนรู
จํานวนและตัว
ดําเนินการ
การวัด
เรขาคณิต
พีชคณิต

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
- ใชวิธีการทีห่ ลากหลายแกปญหาได
- ใชความรูท างคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาใน
สถานการณจริงได
- ให เ หตุ ผ ลประกอบการตั ด สิ น ใจและสรุ ป ผลได อ ย า ง
เหมาะสม
- ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร
สื่อความหมาย และนําเสนอได
- นํ า ความรู ท างคณิ ต ศาสตร ไ ปเชื่ อ มโยงในการเรี ย นรู
เนื้อหาตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตรและเชื่อมโยงกับวิชาอื่น
ได
- สามารถนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปประยุกต
ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตจริงได
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน

กระบวนการเรียนรู
กกกกกกกกการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้นผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึง
สิ่งใดตอไปนี้
กกกกกกกก1. กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
การคิ ด คํ า นวณพื้ น ฐานมี ค วามสามารถในการคิ ด ในใจ ตลอดจนพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ
กกกกกกกก2. การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่อง และ
ลําดับขั้นเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรูโดย
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการศึกษา
และแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง
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กกกกกกกก3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดาน คือ
3.1 ดานความรู ประกอบดวยสาระการเรียน 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/กระบวนการที่สําคัญ ดังนี้
3.2.1 การแกปญหา
3.2.2 การใหเหตุผล
3.2.3 การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ
3.2.4 การเชื่อมโยง
3.2.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ไดแก
3.3.1 ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
3.3.2 สามารถทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบวินยั รอบคอบมี
ความรับผิดชอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน
เนื้ อ หาสาระคณิ ต ศาสตร มี ทั ก ษะ/กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ คณิ ต ศาสตร
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมี
คุณภาพ ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น
3.3.3 การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทาง
คณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนทั้งนี้ควรใหการสนับสนุนใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปตามศักยภาพ
3.3.4 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิ ดขึ้นไดทุ กเวลาทุกสถานที่ควรมี
การประสานความรวมมือกับหนวยงาน และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร
เช น สถานศึ ก ษา โรงเรี ย น บ า น สมาคม ชมรม ชุ ม นุ ม ห อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สอน
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คณิ ต ศาสตร ส ร า งสรรค ห อ งกิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร หรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคณิ ต ศาสตร มุ ม
คณิตศาสตร พอแมผูปกครอง ครู อาจารย ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถิ่น
3.3.5 มาตรฐานการเรียนรูที่กํ าหนดไวเ ปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปน ที่
คาดหวังวา ผูเรียนปกติทุกคนตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ มีความ
ถนัด หรือมีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่
ของสถานศึกษาที่จะตองจัดหนวยงานการเรียนรูโปรแกรมการเรียน การสอนหรือรายวิชาที่มีความ
เขมสูงขึ้นใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเต็มศักยภาพ ตาม
ความถนัด ความเขาใจ ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น สาระการเรียนรู
และมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรที่สถานศึกษาแตละแหงจะจัดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนนั้น จึงมีได
หลากหลาย
การวัดและการประเมินผล
กกกกกกกกการวัดและการประเมินผลเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะ
จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของ
ผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน เกิดพัฒนาการและเรียนรูอยาง
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 24-25) ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ดําเนินการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน และการประเมินผลเพือ่ สรุปการเรียนรูดังนี้
1. การประเมิ น ผลก อ นเรี ย น เป น การประเมิ น ผลในทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่
ครูประจําชั้นตองประเมินผลกอนเรียน เพื่อนําขอมูลไปจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
พื้นฐานของผูเรียน
2. การประเมินผลระหวางเรียน เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของ
ผูเรียนวาบรรลุผลตามความคาดหวังที่ตั้งไวหรือไม เพื่อที่จะไดขอมูลจากการประเมินไปปรับปรุง
แกไข และสงเสริมความสามารถของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
3. การประเมิ น ผลเพื่ อ สรุ ป ผลการเรี ย นรู เป น การประเมิ น ผลเพื่ อ มุ ง ตรวจสอบ
ความสํ า เร็ จ ของผู เ รี ย นเมื่ อ ผ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู หรื อ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นรู ร ายป /
รายภาค
กกกกกกกกการวัดและการประเมินผลทางคณิตศาสตรนั้นผูสอนไมควรวัดแตดานความรูเพียง
ดานเดียว ควรวัดใหครอบคลุมดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ดวย ทั้งนี้ ตองวัดใหไดสัดสวนและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร
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กกกกกกกกการวัดผลและการประเมินผลควรใชวิธีการหลากหลายที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการวัด เชน การวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน
(Formative Test) การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพรองของผูเรียน (Diagnostic Test) การวัดผล
เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน (Summative Test / Achievement Test) การวัดผลตาม
สภาพจริง (Authentic Test) การสังเกตแฟมสะสมผลงาน โครงงานคณิตศาสตร การสัมภาษณ
กกกกกกกกการวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตรควรมุงเนนการวัดสมรรถภาพโดยรวม
ของผูเรียนของกระบวนการจัดการเรียนรู อยางไรก็ตามสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น หัวใจ
ของการวัดผลและประเมินผล ไมใชอยูที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินไดหรือตกของผูเรียนเพียง
อยางเดียว แตอยูที่การชวยพัฒนาใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ
กกกกกกกกการประเมินผลที่ดีนนั้ ตองมาจากการวัดผลที่ดี กลาวคือ จะตองเปนการวัดผลทีม่ ี
ความถูกตอง และมีความเชื่อมั่น และการวัดผลนัน้ ตองมีการวัดผลดวยวิธีตา ง ๆ ทีห่ ลากหลาย
ตามสภาพ และผูสอนจะตองวัดใหตอเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง เมื่อนําผลการวัดทัง้ หลาย
มารวมสรุปก็จะทําใหการประเมินผลนัน้ ถูกตองใกลเคียงสภาพจริง
หลักการประเมินผลการเรียนรู
กกกกกกกกการประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ยึดหลักการสําคัญ ดังนี้
กกกกกกกก1.
การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่อง และควบคูไปกับกระบวนการเรียน
การสอน ครูควรใชงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตรเปนสิ่งเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู
และใชการถามคําถาม นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหา
แลว ควรถามคําถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย
กกกกกกกก2. การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรูจุดประสงค
และเปาหมายการเรียนรูในที่นี้ เปนจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในระดับ ชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรูเหลานี้เพื่อใหสามารถ
บอกไดวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ครูตองแจงจุดประสงคและ
เปาหมายการเรียนรูในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบ เพื่อใหผูเรียนเตรียมพรอมและปฏิบัติตนใหบรรลุ
จุดประสงคและเปาหมายที่กําหนด
กกกกกก 3. การประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมีความสําคัญเทาเทียมกับ
การวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก การแกปญหา
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การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การนําเสนอ การเชื่อมโยงและ
ความคิดสรางสรรค ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียน
เพื่อการเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ปรับตัวและดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข
4. การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรอบดาน
การประเมินผลการเรียนรู มิใชเปนเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น
แต ควรใชเครื่อ งมื อวั ดและวิธี ก ารที่ห ลากหลาย เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ
การมอบหมายงาน การทําโครงงาน การเขียนบันทึกโดยผูเรียน การใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสม
ผลงานของตนเอง หรือการใหผูเรียนประเมินตนเอง การใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย
จะทํา ใหครู มีข อมูลรอบด านเกี่ยวกับผูเ รียนเพื่อนํ าไปตรวจสอบกับจุ ดประสงคและเปา หมาย
การเรียนรูที่กําหนดไว เปนหนาที่ของครูที่ตองเลือกและใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่เหมาะสม
ในการตรวจสอบการเรี ย นรู การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ขึ้ น อยู กั บ จุ ด ประสงค ก ารประเมิ น เช น
การประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเรียน การประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
5. การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต อ งเป น กระบวนการที่ ช ว ยส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย น
มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการปรั บ ปรุ ง ความสามารถด า นคณิ ต ศาสตร ข องตนการพั ฒ นา
ความสามารถดานคณิตศาสตรของตนเองใหสูงขึ้น เปนหนาที่ของครูที่ตองสรางเครื่องมือวัดหรือ
วิธีการที่ทาทายและสงเสริมกําลังใจแกผูเรียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติม การเปดโอกาสให
ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ตนเอง ด ว ยการสร า งงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม
บรรยากาศใหเกิดการไตรตรองถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางานของตนไดอยาง
อิสระ เปนวิธีการหนึ่ง ที่ ชวยสงเสริมใหผู เรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถดานคณิตศาสตรของตน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
กกกกกกกกโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เปนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปดทําการสอน
2 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
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กกกกกกกกโรงเรียนอยูในความอุปถัมภของ “อํานวยศิลปมูลนิธิ ครูจิตร– ครูเอิบ ทังสุบุตร”
มีจํานวนครูทั้งสิ้น 80 คน โดยมีผูบริหารโรงเรียน คือ พลตรีอดุลเดช พิทักษสรยุทธ เปนผูรับ
ใบอนุญาตและผูจัดการ จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2548 รวมทั้งสิ้น 1,150 คน
วิสัยทัศน
กกกกกกกกโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี มุงพัฒนาสมอง รางกาย จิตใจ ใหเต็มตามศักยภาพของ
ผูเรียน บนพื้นฐานของความเปนไทยและสากล โดยจัดการศึกษาที่เนนทั้งความรู ความคิด วินัย
คุณธรรมและความสามารถ กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหผูเรียนมี
ความใฝ รู ส ร า งสรรค ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาวิ เ คราะห
สังเคราะห เพื่อการตัดสินใจในการจัดการและแกปญหาการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ผูเรียนยัง
สามารถจัดการอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผูเรียนมีคานิยมอันดีงามตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเปนผลเนื่องมาจาก
ผูบริหาร ครู บุคลากร มีความเชี่ยวชาญและศรัทธาในอาชีพครู
ภารกิจ
1. จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงคทสี่ อดคลองกับหลักศาสนา
3. ปลูกฝงลักษณะความเปนผูนําใหมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
มีมนุษยสัมพันธ ปฏิบัติตนตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคประมุข
4. สรางจิตสํานึกใหปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ในชุมชน
5. ปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่
6. พัฒนาสุนทรียศาสตรและลักษณะนิสยั ทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา
7. จัดบริการสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมดานสุขภาพ อนามัย ทั้งสวนบุคคลและ
สวนรวม โดยเนนการสรางเจตคติและการปฏิบัติ
8. ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ในการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มภายในโรงเรี ย น และการรั ก ษา
สาธารณสมบัติของโรงเรียนและชุมชน
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9. พัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
กกกกกกกก10. พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงการเรียนรูใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียน
กกกกกกกก11. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชขอมูลสารสนเทศ แหลงความรู
จากทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
กกกกกกกก12. ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น
กกกกกกกก13. พั ฒ นาการอ า น การเขี ย นสื่ อ ความหมายและทัก ษะกระบวนการคิด ทัก ษะ
กระบวนการทํางาน
เปาหมาย
กกกกกกกกโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี มีความมุงหมายในการจัดการศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนให
เปนมนุษยที่สมบูรณและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําคัญของประเทศชาติในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนกําหนดการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ
กระบวนการตาง ๆ ใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทํางาน สามารถ
อยูรวมกับผูอื่น ตลอดจนการดํารงชีวิตในประเทศชาติ เพื่อประโยชนกับตัวผูเรียนเอง สังคม
และประเทศชาติ โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายหลักสูตรไวดังนี้
1. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ ทักษะกระบวนการตาง ๆ เต็มตามศักยภาพ
ของตน (ทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ฯลฯ) ตามทักษะกระบวนการทํางาน
2. ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค
3. ผู เ รี ย นมี ลั ก ษณะเป น ผู นํ า มี บุ ค ลิ ก ภาพสง า งาม มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ มี ค วาม
รับผิดชอบ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
4. ผู เ รี ย นมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต อ เวลา เคารพกฎกติ ก า ปฏิ บั ติ ต นตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5. ผูเรียนใฝใจศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผูเรียนมีความศรัทธาและนิยมความเปนไทย ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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7. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8. ผูเรียนตระหนักในคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติ และรวมพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. ผูเรียนมีสุนทรียศาสตรและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
10. ผูเรียนสามารถใชการอาน การคิดวิเคราะห เขียนสื่อความเพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจและแกปญหา
11. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผูปกครองและชุมชนมีสว นรวมในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
13. พั ฒ นาครู และบุ คลากรใหมี ค วามรูค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค
กกกกกกกก1. มีคุณธรรม จริยธรรม
กกกกกกกก2. มีระเบียบวินยั
กกกกกกกก3. มีเมตตา กรุณา เสียสละ
กกกกกกกก4. มีลักษณะการเปนผูนาํ
กกกกกกกก5. การอนุรักษสงิ่ แวดลอม
กกกกกกกก6. จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและเวลาเรียนในแตละชวง
ชั้นรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่
4-6 (ชวงชัน้ ที่ 2)
โครงสรางหลักสูตร
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6)
สัดสวนเวลาเรียน (ชัว่ โมง)
กลุมสาระ
ป.4
ป.5
ป.6
1. สาระการเรียนรูพนื้ ฐาน
1) ภาษาไทย
200
200
200
2) คณิตศาสตร
200
200
200
3) วิทยาศาสตร
120
120
120
4) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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. กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
120
120
120
รวมชั่วโมงเรียน (รายป )
1000
1000
1000
กกกกกกกกจากตารางที่ 4 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี มีการจัดการเรียนรูรายสาระคณิตศาสตร
ปการศึกษาละ 200 ชั่วโมงสามารถนํามาจัดเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดการจัด
การเรียนรูไดดังนี้
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหหลักสูตร และกําหนดการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตร ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
จํานวนหนวยการเรียนรู 13 หนวย
หนวยการ
เรียนรูที่

ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยการเรียนรูยอย

เวลา 200 ชั่วโมง
เวลา(ชั่วโมง)

1
2
3
4

จํานวนนับ
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสวน
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

15
15
20
20

5
6
7
8
9
10
11

บทประยุกต
มุม
เสนขนาน
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลีย่ ม
รูปวงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
สถิติและความนาจะเปนเบือ้ งตน
การบวกลบคูณหารเกีย่ วกับจํานวนเศษสวนและ
ทศนิยม
รวม

20
10
10
15
15
15
15

12
13

15
15
200

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 โรงเรี ย นอํ า นวยศิ ล ป ธ นบุ รี มี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต รและกํ า หนด
การจัดการเรียนรูรายสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถนําหนวยการเรียนรูที่ 2
มาจัดทําเปนตารางวิเคราะหเนื้อหาไดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูท คี่ าดหวังในการจัดการเรียนรูร ายสาระ
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
เนื้อหา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

จุดประสงคการเรียนรู

จํานวน
แผน/ชั่วโมง

1. โจทย
ปญหา
การบวก

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก สามารถวิเคราะหโจทยหา
คําตอบและแสดงวิธที ํา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได

1. บอกความหมายของโจทย
ปญหาการบวกได

1/3

2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร
ความหมายและนําเสนออยาง
ถูกตอง
2. โจทย
ปญหา
การลบ

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การลบ สามารถวิเคราะหโจทย
หาคําตอบและแสดงวิธที ํา
พรอมทัง้ ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร
ความหมายและนําเสนออยาง
ถูกตอง

2. สามารถบอกวิธีการแก
โจทยปญหาการบวกได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธที ําได
4. สามารถสรางโจทยปญหา
การบวกได
1. บอกความหมายของโจทย
ปญหาการบวกและการลบได
2. สามารถบอกวิธีการแก
โจทยปญหาการลบได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธที ําได
4. สามารถสรางโจทยปญหา
การลบได

2/3
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ตารางที่ 6 (ตอ)
เนื้อหา
3. โจทย
ปญหา
การคูณ

4.โจทย
ปญหา
การหาร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

จุดประสงคการเรียนรู

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณ สามารถวิเคราะหโจทยหา
คําตอบและแสดงวิธที ําพรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได

1. อธิบายความหมายของ
โจทยปญหาการคูณได

1. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
การหาร สามารถวิเคราะห
โจทยหาคําตอบและแสดงวิธที ํา
พรอมทัง้ ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

1. อธิบายความหมายของ
โจทยปญหาการหารได

จํานวน
แผน/ชั่วโมง

3/3

2. สามารถแสดงขั้นตอนวิธี
แกโจทยปญหาการคูณได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
สัญลักษณและแสดงวิธที ําได
คณิตศาสตรในการสื่อสาร
4. สามารถสรางโจทย
ความหมายและนําเสนออยาง
ปญหาการคูณไดอยาง
ถูกตอง
ถูกตองสมเหตุสมผล

2. ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ สรุปผลอยาง
เหมาะสม

2. สามารถแสดงขั้นตอนวิธี
แกโจทยปญหาการหารได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
สามารถแสดงในรูปประโยค
สัญลักษณและแสดงวิธที ําได
4. สามารถสรางโจทย
ปญหาการหารไดอยาง
สรางสรรคสมเหตุสมผล

4/3
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ตารางที่ 6 (ตอ)
เนื้อหา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

จุดประสงคการเรียนรู

5. โจทย
ปญหา
ระคน

1. สามารถวิเคราะหหาคําตอบ
และแสดงวิธที าํ โจทยหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได

1. อธิบายความหมายของ
โจทยปญหาระคนได

2. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร
ความหมายและนําเสนออยาง
ถูกตอง

3. เมื่อกําหนดโจทยปญหา
ระคนสามารถแสดงในรูป
ประโยคสัญลักษณและแสดง
วิธีทาํ ไดอยางสมเหตุสมผล
4. สามารถสรางโจทยปญหา
ระคนไดอยางสรางสรรคและ
สมเหตุสมผล

จํานวน
แผน/ชั่วโมง

5/3

2. วิเคราะหโจทยปญหาระคน
เพื่อหาวิธีดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง

รวม

5/15

จากเนื้อหาทัง้ 5 เรื่องที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนาํ มาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู
ไดทั้งหมด 5 แผน รวม 15 ชั่วโมง
วิธสี อนคณิตศาสตร
กกกกกกกกการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น

เกิดจากการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหจนกระทั่งเกิดการคนพบ
สิ่งที่เปนองคประกอบในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยสิ่งสําคัญ ดังนี้
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หลักการสอนคณิตศาสตร
กกกกกกกกในการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้นครูควรมีความรูความเขาใจในหลักการสอน
ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 49-50) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้
1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก เชน การยกตัวอยางอาจเปนตัวเลขงาย ๆ กอน
แลวจึงไปสูสญ
ั ลักษณ
2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในเรื่องที่สามารถใชสอื่ การเรียนการสอนที่เปน
รูปธรรมประกอบได
กกกก
3. สอนใหสัมพันธกับความคิด รวบรวมเรื่องที่เปนหมวดหมูเขาดวยกัน จะชวยให
นักเรียนเขาใจไดแมนยํามากขึ้น
กกก
4. เปลี่ยนวิธีสอนไมใหซ้ําซากนาเบื่อหนาย ครูควรสอนใหสนุกและนาสนใจ อาจมี
บทกลอน เกม เพลง การเลานิทาน ทําภาพประกอบ การตูน ปริศนา เปนตน ตองรูจัก
สอดแทรกใหบทเรียนนาสนใจ
กกกก
5. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มตน เปนแรงดลใจที่จะเรียน ดวยเหตุนี้
ในการสอนจึงมีการนําเขาสูบ ทเรียนเพื่อเราความสนใจ
กกกก
6. สอนใหผานประสาทสัมผัส ครูอยาพูดเฉย ๆ โดยไมเห็นตัวอักษร ไมเขียนบน
กระดานดํา เพราะการพูดลอย ๆ ไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร
กกกก
7. ควรคํานึงถึงประสบการณเดิม และทักษะเดิมทีน่ ักเรียนมีอยู กิจกรรมใหมควร
จะตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม
กกกกกกกก8. ควรสอนเรื่องที่มีความสัมพันธกนั ไปพรอม ๆ กัน
กกกกกกกก9. สอนใหนักเรียนเห็นโครงสราง ไมควรเนนเนื้อหา
กกก
10. ไมควรสอนโจทยที่ยากเกินหลักสูตรเพราะจะทําใหนักเรียนที่เรียนออนทอถอย แต
นักเรียนทีเ่ รียนเกงอาจจะชอบ ควรสงเสริมเปนราย ๆ ไป การสอนควรคํานึงถึง หลักสูตรและ
เลือกเนื้อหาใหเหมาะสม
กกกก
11. สอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัตใิ นสิ่งที่ทาํ ได
กกกกกก 12. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด ใหนักเรียนไดคิดสรุปเอง
13. ครูควรจะมี อารมณขัน เพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่ งขึ้น วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนหนัก ครูไมควรเครงเครียด
กกกกกก 14. ครูควรมีความกระตือรือรน และตื่นตัวอยูเสมอ
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กกกกกกก 15. ครูควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อที่จะนําสิ่งแปลกใหมมาถายทอดใหแก
นักเรียน และครูควรเปนผูที่มีศรัทธาในอาชีพ จึงจะทําใหสอนไดดี
กกกกกกกกจากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาวขางตน ครูคณิตศาสตรควรนํามาเปนแนวทาง
ในการสอนและประยุกตใชใหเหมาะสม อันจะสงผลใหการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วิธสี อนคณิตศาสตร
กกกกกกกกการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะใหประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตรนั้นยอมขึ้นอยูกับความสามารถของครูที่จะพัฒนาเทคนิคและวิธีสอนแบบตาง ๆ ให
เหมาะกับแตละเนื้อหา และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีอยู ซึ่งการสอนคณิตศาสตรนั้นไมมี
วิธีสอนใดที่จะใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดอยางสมบูรณโดยวิธีสอนเดียว แต
จะตองใชหลากหลายวิธีในการจัดการเรียนการสอน
กกกกกกกกคลาคและสตาร (Clark and Starr , อางถึงใน กาญจนา เกียรติประวัติ 2544 : 72)
ไดอธิบายไววา
วิธีสอนหมายถึงวิธกี ารที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทัง้ การใชเทคนิค
การสอนเนื้อหาวิชาและสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการสอน และสุพิน บุญชูวงศ
(2534 : 45) ไดกลาววาวิธีสอนหมายถึงกระบวนการตาง ๆ ที่ครูนาํ มาใชสอนนักเรียน เพื่อให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในดานความรู ความเขาใจ ดานเจตคติและดานทักษะ
กกกกกกก ยุพนิ พิพธิ กุล (2525 : 194-283) ไดแบงวิธีสอนคณิตศาสตรออกเปน 4 ประเภท
ไดแก
กกกกกกกก1. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมครูประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธี คือ วิธีสอนแบบการอธิบาย
และแสดงเหตุผล วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนแบบใชคําถาม มีรายละเอียดดังนี้
1.1 วิธีสอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผล เปนวิธีสอนที่ครูเปนผูบอกให
นักเรียนติดตามเมื่อครูตองการใหนักเรียนเขาใจเรื่องใด ครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผลวิเคราะห
ตีความ รวมทั้งเปนผูสรุปดวยวิธีสอนแบบนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนเนนที่ครูเปนสําคัญแต
นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมนอยมาก โดยสวนใหญนักเรียนเปนผูรับฟง ตอบคําถามของครู และ
ซักถามเรื่องที่ยังไมเขาใจเทานั้นการใชวิธีสอนแบบนี้มีจุดประสงคเพื่อที่จะสอนนักเรียนเปนกลุม ใหญ
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องที่ยังไมรู และเพื่อใหนักเรียน ไดรูกฎหรือสูตร
ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งวิธีสอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผลอาจมีวิธีการตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 การสอนโดยยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
1.1.2 การสอนโดยการใชสื่อการเรียนการสอนซึ่งเปนรูปธรรม
1.1.3 การเปรียบเทียบและการเลาเรื่อง
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1.1.4 การเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย
1.1.5 การสอนโดยการบอกสูต รแลว ยกตัว อยา งแสดงการนํ า ไปใชก
ประโยชนและขอจํากัดของวิธีการสอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผลคือชวยประหยัดเวลาใช
ในการอธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหกับนักเรียน สอนนักเรียนไดจํานวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน แตวิธีสอน
แบบนี้เหมาะสําหรับเนื้อหาเพียงบางตอนเทานั้น และเปนการสอนที่ไมไดคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน นักเรียนไมมีโอกาสคนควา ไดแตรับฟงจากคําบอกเลาของครู และ
เปนการไมสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง การแสดงใหนักเรียนดู ครูจะใหความรูแก
นักเรียนโดยครูจะใชสื่อการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม และนักเรียนจะไดรับประสบการณตรง
วิธีสอนแบบสาธิตนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใชสื่อการเรียนการสอนแสดงใหนักเรียนมีความเขาใจ
มากขึ้น เพื่อใหนักเรียนมองเห็นมโนคติที่สําคัญและนําไปสูขอสรุปได และเพื่อใชรูปธรรมอธิบาย
นามธรรมประโยชนของวิธีสอนแบบสาธิตนี้คือ ประหยัดเวลาทั้งครูและนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนไดเห็นทั่วทั้งชั้น ชวยใหนักเรียนมีทักษะในการสังเกตและสามารถสรุปได อีกทั้งยังชวยให
นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น สวนขอจํากัดของวิธีสอนแบบสาธิต คือ ถาครูอธิบาย หรือสาธิตเร็ว
เกินไปก็จะทําใหนักเรียนตามไมทันและไมเขาใจ และถาสื่อการเรียนการสอนมีขนาดเล็กเกินไป
นักเรียนก็จะมองไมเห็น ครูควรใชคําถามประกอบการสาธิต เพื่อแสดงใหนักเรียนไดเกิดความเขาใจ
และควรใหเวลานักเรียนในการติดตามและเพื่อใหการสาธิตของครูไมลมเหลวครูควรมีการทดลอง
สาธิตกอนที่จะสอนจริง
1.3 วิธีสอนแบบใชคําถาม เปนวิธีการสอนที่มงุ ใหความรูแกผูเรียน ดวยการ
ถามตอบ วิธกี ารสอนแบบนี้ครูอาจจะมีวธิ ีถาม คือใหคําถามสอดแทรกกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ครู
อาจจะใชคําถามเปนตอน ๆ หรือถามตอเนื่องจนสามารถสรุปบทเรียนนั้นก็ได วิธีสอนแบบใช
คําถามนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อการทบทวนเนือ้ หาตาง ๆ อยางรวดเร็วชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ
โดยมีสวนรวมในการตอบคําถาม เพื่อใหนักเรียนรูจักฟงแลวคิดตามอยางมีเหตุผล และสามารถ
สรุปบทเรียนได ประโยชนของวิธีสอนแบบใชคําถามก็คือ ใชสาํ หรับเนื้อหาที่ไมสามารถแสดงได
ดวยรูปธรรม ทําใหนกั เรียนไดติดตามและพัฒนาความคิด สวนขอจํากัดก็คือ เหมาะกับเนื้อหา
บางเรื่อง และครูจะตองใชคําถามอยางถูกตองเหมาะสม
กก
2. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของกลุมนักเรียน ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธี ไดแก วิธีสอน
แบบทดลอง วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบโครงการ วิธีสอนทั้ง 3 วิธีนี้ เปนวิธีสอนโดยการ
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แบ ง กลุ ม เน น ที่กิ จ กรรมกลุ มของนัก เรี ยนโดยจะใหนักเรียนแบง กลุม ตามความเหมาะสมของ
จํานวนนักเรียนในชั้นเรียน โดยรายละเอียดของแตละวิธีสอน มีดังนี้
2.1 วิธีสอนแบบทดลอง เปนวิธีสอนที่มงุ ใหนักเรียนไดเรียนโดยการกระทํา หรือ
เรียนโดยการสังเกต มีวัตถุประสงคเพื่อใหนกั เรียนไดทดลอง และคนหาทัศนคติดวยตนเอง รูจกั
การทํางานเปนกลุม ฝกใหเปนคนชางสังเกต รูจกั บันทึกผล ซึง่ วิธีสอนแบบนี้ ครูมีบทบาท
ในการเตรียมอุปกรณ ใหคาํ แนะนํากับนักเรียนในการทดลอง จัดสภาพหองเรียนให เหมาะสมกับ
การทดลอง และบอกใหนักเรียนเตรียมตัวลวงหนากอนการทดลอง ในขณะทีน่ ักเรียนมีบทบาท
ในการเตรียมวัสดุอุปกรณตามคําสัง่ ของครู ศึกษาเอกสารแนะแนวทาง หรือคูมือการปฏิบัติให
ละเอียดกอนลงมือทดลองซึ่งถาทําการทดลองเปนกลุมควรเปดโอกาสใหทกุ คนไดมีสว นรวมในการ
ทดลองประโยชนของวิธีสอนแบบทดลองก็คือนักเรียนสามารถคนพบความจริงดวยตนเอง ทําให
เกิดความภาคภูมิใจและสนใจเรียนคณิตศาสตร รูจักการทํางานเปนกลุม ไดลงมือกระทําจริง
สวนขอจํากัดก็คือวิธีสอนแบบทดลองไมสามารถใชไดกับทุกบทเรียน ถาแบงนักเรียนหลาย
กลุมตองเตรียมอุปกรณหลายชุด นักเรียนอาจจะไมประสบความสําเร็จหากอุปกรณที่เตรียมมา
ไมเหมาะสม และถาบทเรียนนัน้ ยาก นักเรียนที่ออนจะไมสามารถคนพบความจริง
2.2 วิธีสอนแบบอภิปราย เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนทํางานเปนกลุม รวมพลัง
ความคิดเพื่อพิจารณาปญหา ชวยกันหาขอเท็จจริง หาเหตุผลรวมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจะทํา
ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกลาแสดงออกตามแนวประชาธิปไตย ฝกใหนักเรียนเปน
ผูพูดและผูฟงที่ดี บทบาทของครูในวิธีสอนแบบอภิปรายก็คือ เลือกเนื้อหาใหเหมาะสมกับการ
อภิปราย ชี้แจงขอปฏิบัติ กติกา ชวยเหลือนักเรียนเมื่อมีความจําเปนเทานั้นชี้จุดบกพรองเมื่อการ
อภิปรายสิ้นสุดลง บทบาทของนักเรียนก็คือ ตองรูหลักการอภิปราย ตองศึกษาเนื้อหาที่จะนํามา
อภิปรายอยางถองแท โดยรวมกันสรุปผลการอภิปรายรวมกันประเมินผลการอภิปรายวามีขอบกพรอง
อยางไร เพื่อเปนประโยชนตอการอภิปรายครั้งตอไป
2.3 วิธีสอนแบบโครงการเปนวิธีสอนที่ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง
ซึ่งนักเรียนสนใจในโครงการนั้น ครูอาจจะตั้งหัวขอใหหรือนักเรียนเสนอขึ้นมาเองครูเปนเพียง
ผูชวยเหลือแนะนําเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือเทานั้น และครูจะทําหนาที่คอยติดตาม
ผลงานวานักเรียนดําเนินการเปนอยางไร งานกาวหนาหรือมีอุปสรรคหรือไม นอกจากนี้ ครูควร
ตองเปนผูประเมินผลงานนัน้ ดวย ในสวนของนักเรียนเมื่อเลือกหัวขอตามความสนใจของตนเอง
แลวจะตองกําหนดจุดประสงคโครงการใหแนนอน วางแผนงานรวมกันโดยแบงหนาที่ใหเพื่อนใน
กลุมไดทํางานตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ หลังจากนัน้ ดําเนินงานตาม
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โครงการที่วางไว โดยจะตองมีประธานโครงการ เลขานุการและตําแหนงอื่น ๆ ตามสมควร และ
ทุกคนจะตองมีหนาที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวเมื่อจัดทําโครงการสําเร็จแลว จะตองมีการ
ประเมินโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไมประโยชนของวิธีสอนแบบโครงการก็คือ
เนนคุณคาการทํางานแบบประชาธิปไตย
ทําใหนกั เรียนรูจักวางแผนสงเสริมใหนักเรียนมีการ
คนควาหาความรูและทํางานอยางอิสระ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
กกกก
3. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล ประกอบดวยวิธีสอน 3 วิธี
ไดแก วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม วิธีสอนโดยใชชุดการสอนรายบุคคล และวิธีสอนโดยใช
เอกสารแนะแนวทาง ซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม เปนวิธีสอนที่นกั เรียนไดเรียนรูด วยตนเอง
โดยครูเปนผูสรางบทเรียนและในบทเรียนจะมีคําเฉลยไว ครูจะชวยเหลือนักเรียนเมือ่ จําเปนเทานัน้
วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมนี้มีจุดประสงคเพื่อฝกใหนกั เรียนรูจกั ตัวเอง มีความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตยตอตนเอง บทบาทของครูก็คือเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมมาเขียนโปรแกรม ใหขอเสนอแนะ
แกนักเรียนเมือ่ นักเรียนตองการความชวยเหลือและเมื่อใชบทเรียนโปรแกรมแลวครูควรประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความเขาใจวา ผูเรียนเรียนรูด วยตนเองหรือไมบทบาทของนักเรียนก็คืออานคําชี้แจง
กอนลงมือทําบทเรียนเรียนตามลําดับขั้นแลวจึงเปดดูเฉลยคําตอบ หากไมเขาใจเนื้อหาควรปรึกษา
ครูผูสอน เพือ่ ขอคําแนะนําใหเขาใจอยางชัดเจน ประโยชนของวิธสี อนแบบใชบทเรียนโปรแกรม
คือนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการเรียน ชวยปญหาการขาดแคลนครู ฝกความมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรียน
3.2 วิธีสอนโดยใชชุดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนรายบุคคลเปนชุดการสอน
ที่ใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเอง ในชุดการสอนประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา
บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงานพรอมเฉลย ในชุดการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอน เพื่อนักเรียน
จะใชประกอบการเรียนเรื่องนั้น ๆ วิธีสอนแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหา
จากชุดการสอนนั้นดวยตนเองโดยใชเวลาเรียนตางกันตามระดับความสามารถของแตละบุคคล
บทบาทของครูสําหรับวิธีสอนแบบนี้ก็คือ การสรางชุดการสอน และประเมินผลการใชชุดการสอน
เพื่อปรั บปรุง แก ไขต อไป สว นบทบาทของนัก เรีย นก็คือ ศึ ก ษาคํา ชี้แจงกอ นที่จะลงมือทํา ชุด
การสอน ปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้น และปรึกษาครูเมื่อพบปญหา ประโยชนของวิธีสอนโดย
ชุดการสอนก็คือ นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ชวยผอนแรงครูและแกปญหาครูขาดแคลน
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเองและนักเรียน ไดศึกษาคนควาอยางอิสระ
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3.3 วิธีสอนโดยใชเอกสารแนะแนวทาง เอกสารแนะแนวทางนี้เปนเครื่องมือที่จะ
ใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเองซึ่งอาจจะเขียนในรูปเติมคําตอบแตไมมีเฉลยไว ใหทั้งนี้ ตองการให
นักเรียนทําไดโดยไมตองกังวลตอคําเฉลยที่ครูมีไวใหในการเฉลยนั้น ครูอาจจะใหนักเรียนทําเปน
ตอน ๆ แลวเฉลยคําตอบ หรือทําไปจนหมดบทเรียนแลวเฉลยก็ได ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม
ของบทเรี ย นนั้ น ซึ่ ง บทบาทของครู ใ นการใช วิ ธี ส อนแบบนี้ ก็ คื อ เลื อ กเนื้ อ หาที่ จ ะสอน ตั้ ง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เขียนเอกสารแนะแนวทางเพื่อใหนักเรียนไดมโนคติตามที่ครูตองการ
ประโยชนของวิธีสอนโดยใชเอกสารแนะแนวทาง คือ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหาคําตอบดวย
ตนเอง ชวยลดเวลาในการสอน ชวยผอนแรงครู และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในชั้นเรียน
กกกกกกกก4. วิธีสอนโดยเนนกิจกรรมระหวางครูและนักเรียน ประกอบดวยวิธีสอน 4 วิธี คือ
วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบวิเคราะห – สังเคราะห วิธีสอนแบบอุปนัย-นิรนัย และวิธีสอน
แบบคนพบ ซึง่ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 วิธีสอนแบบแกปญหา เปนวิธีที่ครูกระตุนใหนักเรียนแกปญหาอยางมีเหตุผล
โดยอาศัยความคิดรวบยอด กฎเกณฑ ขอสรุป ประสบการณ การพิจารณาและการสังเกต
ตลอดจนความรูความชํ านาญในเรื่องนั้น ในการพิจารณาปญหาจะตองมีขั้นตอน ครูจะตอง
พยายามชวยนักเรียนใหเขาใจปญหานั้นอยางแจมชัดเสียกอนวา โจทยบอกอะไรโจทยตองการ
อะไร เพื่อพิจารณาปญหานั้นออกมาเปนขอยอย ดวยการวิเคราะหจากขอมูลที่กําหนดให อาจ
ตรวจยอนจากผลไปสูเหตุหรือจากเหตุไปสูผลก็ได ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของปญหา
4.2 วิธีสอนแบบวิเคราะห – สังเคราะห เปนวิธีสอนที่ครูพยายามแยกแยะปญหา
ออกมาจากสิ่งที่ไมรูไปสูสิ่งทีร่ ู ใหผูเรียนเกิดความคิดตามลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่องกันไป ทีละนอย
จนสมบูรณทสี่ ุด วิธนี ี้มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
4.2.1 เปนวิธีที่ดที ี่สดุ วิธีหนึ่งที่จะใหผูเรียนเขาใจเหตุผลทีว่ าทําไมจึงเปน
เชนนั้น
4.2.2 ตองการความพรอมดานการใชเหตุผลมากจึงจะสําเร็จ
4.2.3 เรียกรองความสนใจไดไมมาก
4.2.4 ผูเรียนบางคนอาจหลงทาง ไมสามารถมองเห็นความสัมพันธของแต
ละขั้นตอนขณะที่เรียนไปตามลําดับ จึงอาจไมไดความคิดรวบยอดในขั้นสุดทาย
4.2.5 เปนวิธีสอนที่เปนนามธรรมมากที่สุด
4.3 วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย -นิ ร นั ย วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย หมายถึ ง วิ ธี ส อนที่ ค รู ย ก
ตัวอยางหลายๆตัวอยางเพื่อใหไดรูปแบบเมื่อนักเรียนใชการสังเกตเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะรวม
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กัน ก็จะสามารถนําไปสูขอสรุปได และมักจะตามดวยวิธีการสอนแบบนิรนัย ซึ่งจุดประสงคของ
การใชวิธีสอนแบบนี้ คือ เพื่อชวยใหคนพบกฎเกณฑที่สําคัญดวยการสังเกตดู ตัวอยาง ชวยให
นักเรียนเขาใจชัดเจนและรูจักคิดและไตรตรองดวยเหตุผล และหาขอสรุปดวยตนเอง ไมตอง
ขึ้นอยูกั บครูเสมอไป สวนวิ ธีสอนแบบนิรนัย เปนวิธีสอนที่ตรงกันขามกับวิธีสอนแบบอุปนัย
เพราะวิธีการสอนแบบอุปนัยเริ่มตนดวยการยกตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง เพื่อสังเกตและนําไป
สรุป สวนวิธีการสอนแบบนิรนัยนั้น เริ่มจากการนําขอสรุป กฎ ที่นักเรียนทราบอยูแลวมาใช
แกปญหา แลวเกิดขอสรุปใหม
4.4 วิธีสอนแบบคนพบ แบงออกเปน 2ประการ คือ ประการแรก เปนวิธีการ
สอนที่ทําใหนักเรียนคนพบปญหาหรือสถานการณแลวใหนักเรียนเสาะแสวงหาวิธีแกปญหา สวน
ประการที่สอง เปนวิธีการสอนที่เนนใหนักเรียนทราบวา ตองการใหนักเรียนคนพบอะไร เชน กฎ
สูตร นิยาม เปนตน นักเรียนจะเกิดมโนคติแลวสรุปไดวา การคนพบแบบนี้จะคนพบภายใตวิธีการ
สอนแบบใดก็ได เชน การถามตอบ การอภิปราย การสาธิต การทดลอง ตลอดจน วิธีสอนแบบ
อุปนัยและนิรนัยวิธีการใดก็ตามที่นักเรียนสามารถสรุป หรือกําหนดนัยทั่วไปได เรียกวาเปนการ
คนพบ
กกกกกกกกจากรู ป แบบวิ ธี ก ารสอนที่ นํ า เสนอทั้ ง หมดนั้ น สรุ ป ได ว า วิ ธี ส อนที่ ใ ช ใ นการสอน
คณิตศาสตรนั้นไมมีวิธีสอนใดที่สามารถใชไดกับทุกเนื้อหา ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับวิจารณญาณของ
ครูในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการสอนเนื้อหา และจะเห็นไดจากขอจํากัดของวิธีสอนทุก ๆ
วิธีวาหากครู ผูสอนไมมีความชํานาญในวิธีสอนนั้น ๆ แลวก็จะทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรู
และการเรียนการสอนนั้นก็จะไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น การที่จะเลือกใชวิธีการสอนใดนั้น ครู
ควรต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หา ความแตกต า งของนั ก เรี ย นและ
ความสามารถ ในการใช วิ ธี ส อนนั้ น ของตนเองด ว ย จึ ง จะทํ า ให ก ารเรี ย นการสอนประสบ
ความสําเร็จ
ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการสอนคณิตศาสตร
กกกกกกกกทฤษฎีทนี่ ํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค
จําแนกได 2 ประเภท คือ
กกกกกกกก 1. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่สําคัญ มีดงั นี้ (กรมวิชาการ 2538 : 16 – 17)
1.1 ทฤษฎีแหงการฝกฝน (Drill Theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนน
ในเรื่องการฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกวาผูเรียนจะเคยชินกับวิธีการนั้น ๆ การสอนจึงเริ่ม
จากครูเปนผูใหตัวอยาง บอกสูตรหรือกฎเกณฑ แลวใหผูเรียนฝกฝนจนผูเรียนเกิดความชํานาญ
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1.2 ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incident Learning Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา
ผูเรียนจะเรียนรูไดดี เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนควรจัดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในชุมชน ซึ่งผูเรียนไดประสบดวย
ตนเอง
1.3 ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการคิดคํานวณ
กับการเปนอยูในสังคมของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความ
เชื่อวาผูเรียนจะเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี เมื่อสิ่งนั้นมีความหมายตอผูเรียนและเปนเรื่องที่
ผูเรียนไดพบเห็นและปฏิบัติอยูเปนประจํา
กกกกกกกก2. ทฤษฎีการเรียนรู นักทฤษฎีหลายคนไดใหแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูท ี่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนอยางมาก ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Jean Piaget 1966 : 576 : 584, อางถึงใน
ประยูร อาษานาม 2537 : 13-14) เพียเจท เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส ซึ่งสนใจและไดวิเคราะห
กระบวนการพัฒนาความคิดและการเรียนรูข องเด็กอยางละเอียด และเสนอเปนทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญา (Intellectual Development) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1.1 เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม
2.1.2 การเรียนรูเปนเรือ่ งของแตละบุคคล โดยตัวผูเ รียนเองเทานัน้ ทีท่ ราบวา
ตัวเองกําลังเรียนรู
2.1.3 พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะ ดังนี้
2.1.3.1 ระดั บ พั ฒ นาความรู สึ ก ทางการเคลื่ อ นไหว (Sensory
Motor Stage) อายุ 0-2 ป ระยะนี้เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการสัมผัสและการเคลื่อนไหว
2.1.3.2 ระดั บ พั ฒ นาการก อ นเกิ ด ความคิ ด รวบยอด (Preoperational Stage) อายุ 2-6 ป เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจภาษา อากัปกิริยาของคนใกลชิด เปน
ชวงเวลาที่เด็กเสริมสรางบุคลิกภาพของตนเอง รูจักใชเหตุผลแตไมสามารถอธิบายอยางชัดเจนได
2.1.3.3 ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด (Con - operational
Stage) อายุ 6-12 ป ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจการจัดหมู การจําแนก การเรียงลําดับ การใหเหตุผลของ
เด็กวัยนั้นจะอาศัยสิ่งที่ตนมองเห็น ยังไมสามารถใหเหตุผลเกี่ยวกับนามธรรมได
2.1.3.4 ระดั บ พั ฒ นาการความเข า ใจอย า งมี เ หตุ ผ ล (Formal
Operational Stage) อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป ระยะนี้เปนระยะที่เด็กรูจักอธิบายเหตุผลริเริ่มคิด
ในรูปของการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน สามารถคิดในสิ่งที่เกินเลยจากการรับรูได
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จากแนวคิดดังกลาว เปนประโยชนตอการพัฒนาดานหลักสูตร ดานการเรียนรู
และรวมถึงการนําไปใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการเรียนรูจะประสบผลดีที่สุดตอเมื่อครู
และนักเรียนมีความสัมพันธดานการเรียนการสอนอยางใกลชิด แนวคิดของ เพียเจท (Piaget)
เปนประโยชนตอการออกแบบวิธีสอน การคนควาวิธีสอนและเนื้อหาใหมโดยการใหนักเรียน
ค น คว า ใช อุ ป กรณ แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ จั บ ต อ งได ซึ่ ง จะช ว ยให มี ก ารแสดงออกทาง
สติปญญาดวยการใชเหตุผล สามารถคิดในลักษณะที่เปนนามธรรมตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
เชาวนปญญา มีความสามารถในการคิดสรางสรรค มีแนวคิดตอการพัฒนาทางดานภาษาและ
สัมฤทธิผลทาง การเรียนถือวาเปนเครื่องชี้รวมของความสามารถทางสติปญญา และความสัมพันธ
ของพัฒนาการดานตาง ๆ นั่นเอง (ฉวีวรรณ กีรติกร 2537 : 49-50)
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร ไดใหหลักการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก การเนน
โครงการ (Structure) ของเนื้อหาวิชาและเนนกระบวนการ (Process) ของการแกปญหา
มากกวาการเนนผลของพฤติกรรมและการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวยใหนักเรียนมีความรู
แจง สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่นๆได ทําใหมีความทรงจําไดเปนระยะเวลานานจึงได
เสนอแนะวิธีการสอนมโนคติทางคณิตศาสตร 3 ขั้น ดังนี้ (กรมวิชาการ 2538 : 18)
2.2.1 การใชของจริงอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร
2.2.2 การใชรูปภาพอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร
2.2.3 การใชสัญลักษณอธิบายหรือแสดงมโนคติทางคณิตศาสตร เปนขั้น
ของการใช (Symbolic Presentation) จินตนาการลวน ๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมาย
ตาง ๆ มาอธิบายหาเหตุผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
กกกกกกกก การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร (Bruner,อางถึงใน ฉวีวรรณ
กีรติกร 2537 : 51) จําเปนจะตองคํานึงถึงโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ คุณสมบัติที่
สําคัญบางประการของคณิตศาสตร เชน สมบัติการเปลี่ยนกลุม และคุณสมบัติการแจกแจง
หากครูผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะกับพัฒนาการของ ผูเรียนและจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับ
ความรูความสามารถของผูเรียนโดยคํานึงถึงความพรอมในการเรียน การเรียนการสอนนั้นจึงถือ
ไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและสามารถคิดแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง นอกจากนี้
บรูเนอร (Bruner) ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตรไว ดังนี้ (ฉวีวรรณ กีรติกร
2537 : 54-55)
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กกกกกกกก1. ทฤษฎีการสราง บรูเนอรไดกลาวไววา การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยใหเด็ก
สรางกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นไดเอง และสามารถนําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
กกกกกกกก2. ทฤษฎีการใหคําอธิบาย เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตาง ๆ ใหเปน
สัญลักษณ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายแนวคิดตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง
กกกกกกกก3. ทฤษฎีการไดเปรียบและความแตกตาง ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็นความ
แตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร ก็จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดี ในการสอน
คณิตศาสตรจึงควรใชสิ่งที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม และควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปในแนว
เดียวกัน จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็วยิ่งขึ้น
กกกกกกกก4. ทฤษฎีความตอเนื่อง แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตรเพื่อใหมี
ความตอเนื่องสัมพันธกัน มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปการปฏิบัติการ การจัดแบงกลุมนักเรียน รวมถึงการใหความสําคัญตอการเรียนรู
จากประสบการณ และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน อันจะเปนการเสริมพลังการเรียนรู
และสรางเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี
กกกกกก วรรณี โสมประยูร (2536 : 20) ไดเสนอแนวทางการสอนคณิตศาสตร ที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร ดังนี้
กกกกกกกก1. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก (Apperception Theory) ของเฮอรบารต (Herbart)
เปนทฤษฏีเชื่อมโยงสิ่งเรากับการเรียนรูเนนการเรียนที่เราความสนใจ และสรางความเขาใจใหแก
นั ก เรี ย นเสี ย ก อ นด ว ยกิ จ กรรมที่ ใ ช รู ป ธรรมเป น สื่ อ การเรี ย น หรื อ ใช ส ถานการณ ต า ง ๆ เป น
กระบวนการเชื่อมตอความคิดใหเขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว
กกกกกกกก2. ทฤษฎีเชื่อมโยงสภาพการณจากสิ่งเราและการตอบสนอง (Connectionism S – R
Bond Theory) ของธอรนไดค (Thorndike) เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของ
นักเรียนในแตละขั้นอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎ คือ
2.1 กฎของการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา (The Law of Exercise Repetition)
การตอบสนองของสิ่งเรามากบอยครั้งเทาใด สิ่งนัน้ ยอมจะคงทนมากขึ้นเทานัน้ และถาไมไดปฏิบัติ
ตัวเชื่อมจะออนกําลังลง
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2.2 กฎแหงผล (Law of Effect) หรือกฎแหงความพึงพอใจและความ เจ็บปวด
(Pleasure-Pain Principle) กลาววา การตอบสนองจะมีกําลังขึ้นหากเกิดความพึงพอใจตามมา
และกําลังออนลงเมื่อเกิดความไมพอใจ
2.3 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) ของครอนบาค (Cronbach) กลาววา
กระแสประสาทที่มีความพรอมที่จะกระทําและไดกระทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความพอใจแตถายังไม
พรอมที่จะกระทํายอมทําใหเกิดความรําคาญ
กกกกกกกก3. ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของสกินเนอร (Skinner) กลาววา
การเรียนรูจะแบงจุดประสงคของการเรียนรูออกเปนสวนยอยมากมาย ซึ่งแตละสวนจะถูกเสริมแรง
เปนสวน ๆ ไป และตองกําหนดจังหวะเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม
กกกกกกกก4. ทฤษฎีฝกสมอง (Mental Discipline) ของเพลโต (Plato) กลาววา การพัฒนา
สมองโดยใหนกั เรียนเขาใจและฝกมาก ๆ จนเกิดทักษะและความคงทนในการเรียนรู และการถายโยง
ไปใชโดยอัตโนมัติ
กกกกกกกก5. ทฤษฎีการสรุป (Generalization Theory) ของจัดด (Judd) เนนการสรุปเรื่อง
จากประสบการณที่ไดรับ
กกกกกกกก6. ทฤษฎีการหยั่งรู (Insight through Configuration of a Perceive Situation
กล าววา จัดสภาพที่ เ ปน ปญหาและใหนักเรียนมองเห็น
Theory) ของโคลเลอร (Kohier)
ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และหาทางแกปญหาเปนคราว ๆ ไป ตอเมื่อเกิดปญหา
ขึ้นอีก นักเรียน ก็จะสามารถนําวิธีการนั้นมาแกปญหาไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาคิดพิจารณา
ใหมแลวก็อาจนํามาดัดแปลงใชกับสถานการณใหม และรูจักมองปญหาเปนสวน ๆ และเรียนรู
ความสัมพันธตาง ๆ ได
กกกกกกกก7. ทฤษฎีการผอนคลาย (Suggestopedia Theory) เนนเรื่องความสุข ความสบาย
จะชวยใหเกิดความรูและความคิดสรางสรรค
กกกกกกกก8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach Theory) เนนเรื่อง
การเรียนรูโดยนักเรียนไดสัมผัสของจริง
กกกกกกกกจากทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามี
ป จจั ยมากมายที่ จะทํ าให การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู มี ประสิ ทธิ ภาพ โดยต องนํ ามาปรั บใช ให
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเรา
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โจทยปญหาคณิตศาสตร และการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ความหมายของโจทยปญ
 หา
กกกกกกกกโจทยปญหามีผูใหความหมายไวในลักษณะเดียวกันคือหนวยศึกษานิเทศก สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 5) ใหความหมายวา โจทยปญหาคือ โจทยทมี่ ี
ขอความเปนภาษาหนังสือ (หรือเปนภาษาพูด) ไมมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หรือหาร แตตอง
อาน (หรือฟง)โจทยใหเขาใจวาตองทําวิธีอะไร (บวก ลบ คูณ หรือหาร)
กก
แอนเดอรสัน และฟริงกรี (Anderson and Pingry 1973, อางถึงใน สุนยี  เหมะประสิทธิ์
2533 :25) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการหา
ขอสรุป หรือเปนคําตอบซึ่งผูแกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งใชความรู
ประสบการณ การวางแผนและการตัดสินใจประกอบกัน
กกกกกกกกเลซ และซาโวเจวสกิ (Lesh and Zawojewski 1992 ,อางถึงใน วีระศักดิ์ เลิศโสภา
2544 : 19) กลาวถึงความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปนสถานการณที่ผูแกโจทย
ป ญ หาต อ งการจะค น พบวิ ธี ก ารแก ป ญ หา และผู แ ก ป ญ หาต อ งพยายามแปลความหมาย
วิเคราะหขอมูลที่มีอยู เพื่อที่จะคนพบวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง
กกกกกกกกอาดัมส (Adams 1977 : 176) ใหความหมายวา โจทยปญหาเปนสถานการณที่
เกี่ยวกับปริมาณและตองมีการตัดสินใจลงมือกระทําเพื่อหาคําตอบโดยปญหานั้นจะเปนปญหาที่
เปนขอเขียนหรือคําพูดก็ได และดไวท (Dwith 1966 : 40) ใหความหมายคลายคลึงกันวา โจทย
ปญหาเปนกลุมของขอความที่อาจเปนไดทั้งคําพูดและขอเขียน ซึ่งใหขอเท็จจริงหรือขอมูลดาน
จํานวนที่นําไปสูการหาคําตอบในเชิงปริมาณ แตขอเท็จจริงหรือขอมูลดังกลาว จะไมชี้แนะวาจะ
ไดรับคําตอบในเชิงปริมาณไดอยางไร
กกกกกกกกโพลยา (Polya 1957 : 23 - 1281) กลาววาการแกปญหาคณิตศาสตรเปนการ
หาวิถที างที่จะหาสิง่ ที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไดขอสรุปหรือ
คําตอบที่มีความชัดเจน แตวาสิง่ เหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทนั ใด
กกกกกกกกยุพิน พิพิธกุล (2539 : 82) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปน
ปญหาที่ผูเรียนจะตองคนหาความจริงที่อาศัยนิยามหมู ทฤษฎีบทตาง ๆ ที่จะถูกนํามาใช หรือ
สรุป สิ่งใหมที่ผูเรียนยังไมเคยเรียนมากอน หรือปญหาเกี่ยวกับวิธีการ การพิสูจน ทฤษฎีบท
ปญหา ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร ซึ่งลวนเปนปญหาที่ตองอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร
เขามาแกไข
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นอกจากนี้ ปรี ช า เนาว เ ย็ น ผล (2538 : 16) ให ค วามหมายของป ญ หาทาง
คณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการคําตอบซึ่งบุคคลตองใชสาระความรูและ
ประสบการณ ทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทางหรื อวิธีการในการหาคําตอบบุคคลผูคิ ดหา
คําตอบไมคุนเคยกับสถานการณนั้นมากอน และไมสามารถหาคําตอบไดทันทีทันใด สถานการณ
หรื อคํ า ถามขอ ใดจะเป น ปญ หาหรือไม ขึ้น อยูกั บบุค คลผูคิ ด หาคํ าตอบ บางสถานการณห นึ่ ง
อาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจไมใชปญหาสําหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได
กกกกกกกกจากที่กลาวมา สรุปไดวาปญหาคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวของ
กับ การคํ า นวณเพื่ อต อ งการคํ า ตอบ ซึ่ง บุคคลตองใชทั ก ษะกระบวนการ ความรูพื้น ฐานและ
ประสบการณทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทาง หรือวิธีการในการหาคําตอบอยางมีเหตุผลทาง
ตรรกศาสตร
รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร
กกกกกกกกในการแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปนรูปแบบตาง ๆ มีแนวคิดจากนักการศึกษา
ที่ไดเสนอไว ดังนี้
กกกกก 1. การแบ ง โจทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด ของแอชลอคและรอดอลล
(Ashlock and Raudall 1982 :18, อางถึงใน ชีวิน สุวดินทรกูร 2535 : 26) แบงออกเปน
2 ประเภท คือ
1.1 โจทยปญหาประกอบอิงตําราหรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปน
ประโยคคณิตศาสตร (Standard textbook or translation problems) เปนโจทยปญหาที่สามารถ
แกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรที่ตายตัวไมคอยยุงยากมากนัก
1.2 โจทยปญหาประเภทกระบวนการ (process problem) เปนโจทยปญหาที่
ตองแกดวยวิธีการตาง ๆ ที่ยุงยากมากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทนี้จําเปนตองแกดวย
กระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ความเขาใจปญหา การพัฒนาและหากลวิธีในการแกปญหาและการ
ประเมินการแกปญหา
กกกกกกกก2. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของรัสเซลล ) ออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 โจทยปญ
 หาที่มีรูปแบบ เปนโจทยปญ
 หาที่ปรากฏอยูในบทเรียนและหนังสือ
ทั่วไปสามารถแกไดดวยกฎเกณฑที่แนนอน
2.2 โจทยปญ
 หาที่ไมมีรูปแบบ เปนโจทยปญหาทีพ่ บโดยทั่วไปในชีวติ ประจําวัน
ซึ่งมีความยุง ยากซับซอนและหลากหลายไปตามการดํารงชีวิต
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กกกกกกกก3. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของบารูดี้ (Baroody 1987 : 234 - 236)
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1 โจทยปญ
 หาปกติ (Routine Problem) เปนโจทยปญหาทีพ่ บ ในบทเรียน
ทั่วไป มุงเนนฝกทักษะใดทักษะหนึง่ มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบทีถ่ ูกตองเพียงคําตอบเดียว
3.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ (Non-routine Problem) หรือโจทยปญหาแบบ
พลิกแพลง เปนโจทยปญหาที่มีลกั ษณะสอดคลองกับความเปนจริงของชีวิต มากกวาโจทยปญหา
หรือบางครั้งอาจมีขอมูลไมเพียงพออาจมีคาํ ตอบ
ปกติหรือมีขอมูลมากทัง้ ที่จาํ เปนและไมจําเปน
มากกวาหนึ่งคําตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
กกกกกกกก4. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของ ดวงเดือน ออนนวม (2537 : 10-11)
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
4.1 โจทย ป ญ หาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระ เป น โจทยป ญ หาตามที่ ป รากฏอยู ใ น
หนังสือบทเรียนโดยทั่วไปเปนโจทยปญหาที่นําความรูเกี่ยวกับวิธีการคิดคํานวณที่เรียนมาแลวไป
ใชในการหาคําตอบของสภาพการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
4.2 โจทยปญหาเกี่ยวกับกระบวนการเปนโจทยปญหาที่มุงเนนกระบวนการ
ในการหาคําตอบมากกวาตัวคําตอบเอง การหาคําตอบอาจไมจําเปนตองนําการบวก ลบ คูณ หาร
มาใช แตใชกระบวนการคิดอื่น ๆ โจทยปญหาชนิดนี้พัฒนาความสามารถในการแกปญหาไดดี
และยังสงเสริมวิธีคิดที่หลากหลาย คิดสรางสรรคและสรางความรูสึกที่ทาทายอีกดวย
กกกกกกกกในการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาในปจจุบัน พบวาหลักสูตรและจุดประสงค
การเรียนรูกลุมทักษะคณิตศาสตร ไดวางขอบเขตโจทยปญหาคณิตศาสตรในลักษณะของการรวม
โจทยปญหาทั้งสองประเภทเขาดวยกัน ซึ่งหากพิจารณาการแบงโจทยปญหาตามการแบงของ
กลุมแอชลอคและรอดอลล (Ashlock and Raudall) รัสเซลล (Russell) บารูดี้ (Baroody) และ
ดวงเดือน ออนนวม พบวาเปนการรวมโจทยปญหาประเภทอิงตํารากับโจทยปญหาประเภท
กระบวนการเขาดวยกัน โจทยปญหาที่มีรูปแบบกับโจทยปญหาที่ไมมีรูปแบบเขาดวยกัน โจทย
ปญหาแบบปกติกับโจทยปญหาแบบพลิกแพลงหรือโจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระกับโจทย
ป ญ หาเกี่ ย วกั บ กระบวนการเข า ด ว ยกั น ทั้ ง นี้ เพราะในจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ดั ง กล า ว มี
การกําหนดขอบขาย เนื้อหาที่นักเรียนตองเรียนรูและในเวลาเดียวกันก็เนนกระบวนการและการ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันดวย
กกกกกกกกดั ง นั้ น ในการที่ จ ะพั ฒ นาให นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการแก โ จทย ป ญ หา
คณิตศาสตรไดดีนั้น ผูวิจัยเห็นวาจําเปนตองมีโจทยปญหาหลาย ๆ ประเภท เพื่อฝกกระบวน
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การคิดแกปญหาในลักษณะตาง ๆ อยางครอบคลุม และจากการศึกษาประเภทของโจทยปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดฝก
แกปญหาทางคณิตศาสตรทุกประเภท
ลักษณะของปญหาคณิตศาสตร
กกกกกกกกฮัดกินส (Hudgins 1977 : 241-242 , อางถึงใน นวลจันทร ผลอุดทา 2545 : 29)
ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาที่มีสว นสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาวามี
ลักษณะ ดังนี้
กกกกกกกก 1. ภาษาที่ใชเปนภาษาที่เขาใจงายหรือยาก มีคําศัพททางคณิตศาสตรมากนอยเพียงใด
กกกกกกกก2. ขนาดของตัวหนังสือและตัวเลขเหมาะสมกับวัยของผูเรียนหรือไม
กกกกกกกก3. ความยาวของโจทยปญหา
กกกกกกกก4. รูปแบบและโครงสรางของโจทยปญหา เปนโจทยโดยตรงหรือโดยออม เปนโจทย
ที่ใชขั้นตอนเดียวในการแกปญ
 หาหรือตองใชหลายขัน้ ตอน
กกกกกกกก5. ใชทักษะการคํานวณคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานหลายวิธี
กกกกกกกก6. เปนโจทยปญ
 หาที่ผูเรียนคุยเคยมากอนหรือไม
กกกกกกกกวีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : 23) กลาววา ลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดี
ครูนํามาใหนกั เรียนหาคําตอบ ควรมีลักษณะดังนี้
กกกกกกกก1. ทาทายความสามารถของนักเรียน
กกกกกกกก2. สถานการณของปญหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
กกกกกกกก3. แปลกใหมสาํ หรับนักเรียน
กกกกกกกก4. มีวิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี
++
5. ใชภาษาทีก่ ระชับ รัดกุม ถูกตอง
กกกกกกกกจากลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมานั้น จะเห็นวา ลักษณะของโจทย
ปญหามีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนฉะนั้นครูผูสอนจะตองสราง
โจทยปญหาใหนาสนใจ โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนใชภาษาที่ เขาใจ
งาย ควรมีความยากงายเหมาะสมกับระดับความรูและพื้นฐานของนักเรียน ถาจะใหดีครูควรให
นักเรียนชวยกันสรางโจทยปญหาขึ้นเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะแกปญหาที่ ตนเอง
สรางขึ้น
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การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
1. องคประกอบที่มีสวนชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
กกกกกกกก อาดัม, เอลลิส, และบีสัน (Adams, Ellis, and Beeson 1977, อางถึงใน
สุนีย เหมะประสิทธิ์ 2533: 26 ) กลาววา ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จําเปนตองอาศัย
ปจจัยหรือความสามารถ 3 ดาน คือ
1.
ดานสติปญญา การแกโจทยปญหาจําเปนตองใชความคิดในระดับสูง
ดั ง นั้ น สติ ป ญ ญาจึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น ประการหนึ่ ง ในการแก โ จทย ป ญ หาและเป น ที่ ย อมรั บ ว า
องคประกอบของสติปญญามีสวนสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา
2. ดานการอาน ความสามารถในการอานนับเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการ
แกปญหา มีนักเรียนจํานวนไมนอยที่มีความสามารถในการอาน แตไมสามารถแกปญหาได ทั้งนี้
เพราะ แบบแผนของการอานมีลักษณะหลากหลายประกอบกับการแกปญหานั้นจําเปนตอง
อาศัยการอานวิเคราะห (Analytical Reading) อันจะนําไปสูการตัดสินใจวาควรทําอะไรและ
อยางไร
3. ดานทักษะพื้นฐาน หลังจากที่วิเคราะหปญหาและตัดสินใจวาควรทําอะไร
และอยางไรบาง เปนขั้นตอนของการคํานวณซึ่งนักเรียนตองมีทักษะพื้นฐานของการคํานวณ
ในเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งนับวาเปนความสามารถที่คอนขางงายของการแกปญหา
ปรีชา เนาวเย็นผล (2538: 35) กลาวถึงองคประกอบที่สงผลตอการพัฒนา
ความสามารถในการ แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้
1. ความสามารถในการทํา ความเขา ใจป ญ หา องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ส ง ผล
โดยตรงตอความสามารถ คือ ทักษะการอานและการฟง
2. ทักษะในการแกโจทยปญหา นักเรียนไดฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอมี
ประสบการณในการแกปญหาอยางหลากหลาย เมื่อพบปญหาใหมจะสามารถวางแผนเพื่อกําหนด
ยุทธวิธีในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
3. ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใหเหตุผล เปน
ความสามารถที่ตองไดรับการฝก เพราะสงผลโดยตรงตอการแกปญหา
4. แรงขับในการแกปญหานักเรียนจะตองใชพลังความคิดมาก ซึง่ ตองอาศัย
แรงขับที่จะสรางพลังความคิด แรงขับนี้เกิดจากความสามารถดานจิตพิสัย
5. ความยืดหยุนในการคิด ซึ่งเปนความสามารถในการปรับกระบวนการคิด
แกปญหาโดยบูรณาการกับปจจัยตาง ๆ เชื่อมโยงเขากับสถานการณของปญหาใหมสรางเปน
องคความรูที่สามารถใชเพื่อแกปญหาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ส ว นองค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ ส ง ผลต อ ความสามารถในการแก โ จทย ป ญ หา
คณิตศาสตร มีดังนี้ คือ
1. ระดับสติปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหา
นักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงจะมีความสามารถในการแกโจทยปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีระดับ
สติปญญาต่ํา
2. การอบรมเลี้ยงดู นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เป ด โอกาสให นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น คิ ด และตั ด สิ น ใจด ว ยตนเองมี แ นวโน ม ที่ จ ะมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนที่มาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบปลอยปละ
ละเลย และเขมงวดกวดขัน
3. วิธีการสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนตัวนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนคิดอยางเปนอิสระมีเหตุผลยอมจะสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาไดดีกวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบอกใหรู
จากองคประกอบที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
นั้นขึน้ อยูกับองคประกอบทีส่ ําคัญ3 ประการ คือ ลักษณะและความสามารถของนักเรียน ลักษณะ
ของโจทยปญหาคณิตศาสตรและการเรียนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในโรงเรียน ถา
นักเรียนมีความพรอมในการเขาใจโจทยปญ
 หามีความสามารถในการอานการวิเคราะหการตีความ
และการคิดคํานวณ มีความรอบคอบในการแกโจทยปญ
 หา จะทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาไดงา ย
ขึ้น ซึ่ง เรื่องนี้ บอสส (Boss 1986 :122) กลาววา มีรายงานการวิจยั พบวา นักเรียนที่มีปญหา
ในการแกโจทยปญหาจะมีพัฒนาการทางสติปญญาต่ํา และความดอยทางความสามารถในการ
อาน มีปญหาในดานการคิดคํานวณและในทางตรงขาม ไซดัม (Suydum 1989 :87) ไดให
ขอสรุปวา ผูท ี่แกโจทยปญหาไดดีจะมีสติปญญาสูง มีความสามารถในการอาน และการคิดตาม
เหตุผล มีการกําหนดขอบเขตของปญหาไดดี อีกทัง้ มีทัศนคติที่ดีตอการแกโจทยปญหา สวน
ลักษณะของโจทยปญหาและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีสว นสัมพันธกับความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาของนักเรียน ซึ่งถาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอือ้ ตอการแกโจทยปญหา
ใชโจทยปญหาทีน่ าสนใจ มีความยากงายเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนใชภาษาที่
กระชับรัดกุมและเปนปญหาที่อยูใกลตัวนักเรียนก็จะทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาได
ดีกวาการเรียนการสอนที่ไมเอื้ออํานวยตอการแกโจทยปญ
 หา
2. ขั้นตอนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได
ขั้นตอนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความสามารถในการแก

51
โจทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น นั ก การศึ ก ษาจึ ง ได เ สนอแนะขั้ น ตอนที่ ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังนี้
โพลยา (Polya 1957 , อางถึงใน วราภรณ กลอมใจ 2536 : 50-51) ไดศึกษา
และเสนอกระบวนการในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไว 4 ขั้นตอน คือ
1. การทําความเขาใจกับคําถาม และการสรางแรงจูงใจใหตองการแกปญหา ใน
ขั้นตอนนี้ นักเรียนจะตองทราบวาอะไรในโจทยที่ทราบแลว อะไรที่ยงั ไมทราบ โจทยกําหนดเงื่อนไข
อะไรมาใหบาง รวมทัง้ เกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ
2. การเลือกวิธีการคิดแกโจทยปญหาจากประสบการณเดิม โดยวิธีการคิดนั้น
จะตองเปนวิธกี ารคิดแกโจทยปญหาที่มีลกั ษณะคลายคลึงกับโจทยปญ
 หาที่ตองการแกนี้ เพื่อนํา
วิธีการที่คลายคลึงกันมาแกโจทยปญหาทีต่ องการ
3. วางแผนจัดลําดับขั้นตอนในการแกโจทยปญหา
4. ตรวจสอบคําตอบกับขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดในโจทย
จรูญ จียโชค (2531 : 17-19) เสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหาไว 4 ขั้นตอน
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับขั้นตอนการแกปญหาของโพลยาและยังไดเสนอแนะกิจกรรมการสอน
ในแงของการตั้งคําถาม ดังนี้
1. ขั้นการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหา ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะตองอานโจทย
และตอบคําถามของครูใหไดวา
1.1. โจทยตองการทราบวาอะไร
1.2. โจทยกําหนดอะไรใหบา ง
1.3. สิ่งที่ตองการหาคืออะไร
1.4. สวนใดในโจทยที่เกี่ยวของสัมพันธกนั
1.5. สวนใดในโจทยไมเกีย่ วของกับการหาคําตอบ
2. ขั้นกําหนดทางเลือกที่ดีทสี่ ุดในการแกโจทยปญหาในขั้นตอนนีน้ ักเรียนระบุได
2.1.โจทยนี้ตองทํากี่ขั้นตอน
2.2. จะตองทําขั้นตอนใดกอน / ขั้นตอนใดหลัง
2.3. วิธีทาํ โจทยขอนี้คลายกับที่เคยพบ / เคยทํามาแลวบางหรือไม
2.4. โจทยขอนี้หาคําตอบไดกี่วิธี
2.5. วิธีใดเปนวิธีทงี่ ายและคิดหาคําตอบไดเร็วที่สุด
2.6. ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ
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3. ขั้นการคิดคํานวณ นักเรียนจะตองใชความสามารถในการคิด ในขั้นตอนนี้
คือ
3.1. การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง
3.2. การใชภาษาทีก่ ะทัดรัดประกอบการแกโจทยปญหา
3.3. ทักษะการคิดคํานวณ
4. ขั้นการตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมที่นกั เรียนแสดงในขั้นตอนนี้ คือ
4.1. ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ
4.2. การปรับปรุงคําตอบใหสมบูรณ
ครูลิดและรัดนิค (Krulik and Rudnick 1982 : 43-44) ไดเสนอแนะแผนผัง
ลําดับขั้นในการแกโจทยปญ
 หา โดยสรุปมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การอานทําความเขาใจโจทย
2. การสํารวจเงื่อนไขและขอมูลในโจทยทจี่ ําเปนตอการแกปญหา
3. การเลือกวิธีการมาใชในการแกโจทยปญหา
4. การดําเนินการแกโจทยปญหา
5. การตรวจสอบและนําวิธีการแกโจทยปญหาเพื่อนํามาใชตอไป
จากขั้นตอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนจึงพอสรุปไดวา
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นการวิเคราะหโจทยปญหา
2. ขั้นการหาวิธีการแกโจทยปญ
 หา
3. ขั้นการดําเนินการแกโจทยปญ
 หา
4. ขั้นการพิจารณาความเปนไปไดของคําตอบ
5. ขั้นการตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ
กกกกกกกก3. เทคนิคและกลวิธกี ารสอนแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตร
ที่ควรนํามาใชในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหไดผลนั้นนอกจากจะสอนตามขั้นตอน
ดังกลาวแลว ยังขึ้นอยูกับเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่สอดแทรกเขาไปดวย
กกกกกกกก นอมศรี เคท (2536 , อางถึงใน วีระศักดิ์ เลิศโสภา 2544 : 31) ไดเสนอแนะ
เทคนิควิธีเกี่ยวกับการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรวาในการสอนนั้น ครูควรคํานึง ถึงหลัก
8 ประการ ไดแก
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1. การวิเคราะหปญหา ครูควรสอนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาไดวาโจทย
ปญหาแตละขอนั้น กําหนดสิ่งใดบาง และตองการทราบอะไรบาง สิ่งที่โจทยกําหนดใหนั้น มี
ความสัมพันธกันอยางไร
2. การเขียนประโยคสัญลักษณ เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญ
 หาไดแลว
ขั้นตอไปควรฝกใหนกั เรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ ตัวอยางกิจกรรม ที่
อาจใชในการสอนเขียนประโยคสัญลักษณ เชน อานโจทยปญหาใหนกั เรียนฟง แลวใหนกั เรียน
เขียนประโยคสัญลักษณของโจทยแตละขอเขียนโจทยปญ
 หาบนกระดานดํา หรือพิมพโจทยปญหา
แจกใหนกั เรียนแลวใหนักเรียนเขียนแตละปญหาเปนประโยคสัญลักษณ
3. การใชสื่อการสอนเปนสิ่งจําเปนที่ครูควรใชประกอบในการสอนแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เพราะสื่อจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิง่ ที่เปนนามธรรมในโจทยปญหามากขึ้น สื่อการ
สอนอาจเปนของจริง รูปภาพหรือแผนภูมกิ ็ได สื่อเหลานี้เปนเครื่องชวยในการจินตนาการและคิด
หาคําตอบ
4. ความสามารถในการอานเนื่องจากโจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย
ขอความและตัวเลขดังนั้นนักเรียนจําเปนตองมี ทักษะในการอานสามารถเขาใจความหมายของ
คําศัพทตาง ๆ และสามารถตีความวาโจทยกําหนดสิ่งใดใหและตองการทราบอะไร ซึ่งตางจาก
การอานทั่ว ๆ ไป ดังนั้น ถาครูไดเตรียมพรอมเรื่องภาษา โดยเฉพาะเรื่องการอานใหนักเรียน
กอนที่จะสอนเรื่องโจทยปญหา จะชวยใหนักเรียนเขาใจโจทยปญหาไดมากขึ้น
5. ทักษะการคิดคํานวณ ในการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตร นอกจากนักเรียน
จะต อ งมี ค วามสามารถในการอ า นโจทย แ ล ว นั ก เรี ย นจํ า เป น ต อ งมี ทั ก ษะในการคํ า นวณคื อ
สามารถบวก ลบ คูณ หาร ไดอยางถูกตองแมนยําและรวดเร็ว ครูควรหาวิธีที่นักเรียนใชแกปญหา
และการคํานวณถูกหรือผิด โดยการเปรียบเทียบคําตอบทีไดจากการประมาณคําตอบซึ่งควร
ใกลเคียงกัน
6. การประมาณคําตอบ ครูควรสอนใหนักเรียนรูจักประมาณคําตอบในเรื่อง
โจทยปญหาคณิตศาสตรเพราะการประมาณคําตอบจะชวยทําใหนักเรียนทราบวาวิธีการที่นักเรียน
ใช แ กโ จทย ป ญ หาและการคํ า นวณถูก หรื อผิ ด โดยเปรี ย บเที ย บคํ า ตอบทีไ ด จ ากการประมาณ
คําตอบที่เปนจริง ซึ่งควรใกลเคียงกัน
7. การใชวิธีการแกปญหาหลายวิธีครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดคิดหาวิธีแกปญหา
หลาย ๆ วิธี เพราะจะชวยใหนกั เรียนมีความคิดที่กวาง ไมจํากัดวาจะตองใชวิธีเดียวตามที่ครูสอน
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และหลังการสอนใหนักเรียนไดรูจักวิธีการแกปญหามีประโยชนในการหาคําตอบ เพราะโจทย
ปญหาเดียวกันจะตองไดคําตอบเดียวกัน
8. การเลือกโจทยปญหา ในการเลือกโจทยปญหาไปสอนนักเรียนครูควรพิจารณา
ถึงสิ่งตอไปนี้
8.1 โจทยปญหามีความสําคัญทางคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร
8.2 สถานการณในโจทยปญหาควรเปนเรื่องที่สามารถใชเปนสื่อของจริงหรือ
ของจําลองประกอบการสอนได
8.3 เนื้อเรื่องในโจทยปญหาควรเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ และเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน
8.4 ภาษาที่ ใ ช ค วรเหมาะสมกั บ วั ย ของนั ก เรี ย นและไม ค วรใช ถ อ ยคํ า
ฟุมเฟอย
กกกกกกกกจากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการเรียนการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นมี
ขั้นตอนคลาย ๆ กันแตเทคนิควิธีที่ใชอาจแตกตางกัน ซึ่งเทคนิควิธีการที่นักการศึกษาหลายทาน
เสนอแนะไวนั้นถาครูผูสอนนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ก็จะเปนปจจัยที่ทําใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการแกโจทยปญหา
วิธสี อนแบบรวมมือกัน
กกกกกกกกกการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning Methods) เปนรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ ใ ห นั ก เรี ย นทํ า งานร ว มกั น ในกลุ ม ย อ ยที่ ป ระกอบด ว ยนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน และไดรับความสนใจ นํามาประยุกตใชในการศึกษา
ตั้งแตคริสตศักราช 1970 โดยมีความเชื่อวาวิธีการเรียนรูนี้จะชวยพัฒนาและแกปญหาหลาย ๆ
ดานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสัมพันธภายในกลุม การยอมรับความออนดอยทาง วิชาการของเพื่อนและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (Self – esteem) นักเรียนจะใหความชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในการเรียน เพื่อให
น
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กกกกกกกกจอยหและเวลล (Joyce and Weil 1986, อางถึงใน สุริยะ แสงสุทธิ 2541 : 57) ได
กลาววา เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิคที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญาและ
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ดานสังคมทั้งนี้ เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม ยอมมีความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกับผูอ นื่ ซึง่
สามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันนอกจากนี้เทคนิคการรวมมือกันเรียนรู
ยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได
โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกันเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือ ทั้งนี้ เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกัน
ยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอน
กกกกกกกกการเรียนรูแบบรวมมือ มีหลักที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงอยู 3 ประการ
กกกกกกกก 1. รางวัลหรือเปาหมายของกลุม ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตอง ตั้ง
รางวัลไวเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้นและพยายามปรับพฤติกรรม
ของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิ่งของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ผูสอนควรชี้ใหผูเรียนเห็นวากลุมไมควรแขงขันกันเพื่อจุดประสงคจะตองการรางวัล
เพียงอยางเดียว
กกกกกกกก 2. ความรับผิดชอบของแตละบุคคล ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุม มี
ผลตอรางวัล เพื่อเปาหมายของกลุมผูสอนจะตองพยายามใหผูเรียนทราบวา ถึงแมจะเรียนเปน
กลุมแตในการวัดความกาวหนาของกลุมจะวัดจากความสามารถของแตบุคคล ทั้งนี้เพราะเมื่อ
ผูสอนจะทําการวัดความกาวหนาของกลุมจะทําการวัดความสามารถของแตละบุคคลในกลุม
แลวหาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม เพื่อเปนคะแนนของกลุม ดังนั้น จึงนับไดวาความสําเร็จหรือความ
กาวหนาของกลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถและความรับผิดชอบของแตละบุคคลเปนสําคัญ
กกกกกกกก 3. โอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จของกลุมเทาเทียมกัน ผูเรียนจะตอง
ตระหนักวา พวกเขาไดสรางกลุมของเขาขึ้นมาดวยกัน มิใชเฉพาะผูใดผูหนึ่งเทานั้น ดังนั้น ผูเรียน
จะตองปรับปรุงพฤติกรรมที่เขาจะเปนผลโดยตรงตอตนเอง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปานกลาง ต่ํา จะสามารถทําไดดีขึ้น เพื่อสงผลใหกลุมประสบความสําเร็จใหมากที่สุดและชวยกัน
สรางคุณคาใหกับกลุมตนได
กกกกกกกกสลาวิน (Slavin 1990 ,อางถึงใน สุริยะ แสงสุทธิ 2541 : 52) ไดใหขอคิดเห็นวา
การเรียนดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันที่ถูกพัฒนาขึ้นนักเรียนจะเสนอความคิดภายในกลุม
มีการทํางานรวมกัน ทําใหบรรลุเปาหมายและความสําเร็จของกลุมซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสมาชิกทุกคนภายในกลุมได ภายใตแนวคิด 3 ประการ คือ
\
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1. การใหรางวัลในรูปของกลุม
2. เปนการรวมกลุมของนักเรียน ผูเรียนแตละคนภายในกลุมจะใหการชวยเหลือ
ซึ ่ง กัน และกัน ในการเรีย นแตล ะครั ้ง ตอ งมั ่น ใจวา สมาชิก ทุก คนในกลุ ม เขา ใจและทํ า ได
เปาหมายของกลุมจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละคนในกลุม
3. สมาชิกแตละคนมีโอกาสที่จะชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน
นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหกลุมไดรับการยกยองและประสบผลสําเร็จ
กกกกกกกกคารอล (Carol 1992 ,อางถึงใน สุริยะ แสงสุทธิ 2541 : 58) กลาววา การเรียนรู
แบบรวมมือกันเปนรูปแบบการสอนอีกชนิดหนึ่งที่ครูผูสอนควรจะไดรูจากการศึกษางานวิจัยตางๆ
พบวาการเรียนรูแบบรวมมือกันสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะทางสังคมใหดีขึ้น
และเปนรูปแบบการสอนที่นักเรียนชอบ
กกกกกกกกสรุปไดวา วิธีสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือกันหรือวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรวมกลุมกันทํางานสมาชิกในกลุมไดชวยเหลือกัน
นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหเกิดผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
กกกกกกกกกการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative
Learning)
เปนยุทธวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดใหนักเรีย นรวมกัน เปนกลุมเล็ก ๆ โดยทั่วไปจะจัดกลุมละ
4-5 คน แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา คละ
อยูในกลุมเดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรวมกัน มีการชวยเหลือในการ
เชื่อ มโยงความรู เ ดิ ม กั บ ความรู ใ หม และชว ยกัน คิดแลกเปลี่ย นความรู จนทํา ใหก ลุ ม ประสบ
ความสําเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอจะทําให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาทักษะการทํางานรวมกันกับผูอื่นได นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยังมีนักการศึกษา
อีกหลายคนไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือกันและใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
แบบรวมมือกัน ดังนี้ สลาวิน (Slavin ,Robert E 1987 : 20-21) เชื่อวาการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองกลาวคือ ผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนา
สติ ป ญ ญาของตนเองอย า งเต็ ม ที่ พร อ มกั บ เกิ ด ความรู สึ ก ที่ ดี ง ามในทางสั ง คมและจาก
กระบวนการทํางาน ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2
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ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
การเรียนรู
แบบรวมมือกัน

ความภาคภูมใิ จ
ในตนเองเพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดีขึ้น

แผนภูมิที่ 2 การเรียนรูแบบรวมมือกันทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดี เกง มี
ความสุข (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2542), 36.
กกกกกกกกสลาวิน (Slavin 1987 : 8) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน คือการสอนรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ตามปกติกลุม ละ 4 คน และการจัดกลุมตองคํานึงถึง
ความสามารถของนักเรียน เชน นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน
และความสามารถต่ํา 1 คน โดยสมาชิกในกลุม จะตองชวยกันทํางาน รับผิดชอบและชวยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียนซึง่ กัน
กกกกกกกกจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1989 : 235-237) กลาววา
การเรียนรูแบบรวมมือกันใชไดเปนอยางดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนการกระตุนให
นักเรียนไดใชความคิดและเชื่อมโยงกับกระบวนการ
สามารถที่จะประยุกตใชความรูไดอยาง
คลองแคลว ซึง่ มีเหตุผลดังนี้
กกกกกกกก1. มโนคติและทักษะทางคณิตศาสตรสามารถเรียนไดดีในกระบวนการที่เปน พลวัตร
(Dynamic Process) ที่ผูเรียนมีสวนรวม การเรียนคณิตศาสตรควรเปนลักษณะที่ผูเรียนเปน
ผูกระทํากิจกรรมมากกวาคอยรับความรูจากครูผูสอน การมีสวนรวมในการเรียนเปนการทาทาย
ทางสมองสําหรับนักเรียนที่อยากรูอยากเห็นจะชวยกระตุนใหมีการอภิปรายกับนักเรียนคนอื่น
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กกก
2. การเรี ย นเป น กลุ ม ผู เ รี ย นมี โ อกาสสร า งความร ว มมื อ ในการสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน และกัน จะทําใหนักเรียนไดวิเคราะห
ปญหาและเลือกยุทธวิธีแกปญหารวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ
กกก
3. การทํางานรวมกัน นักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร เปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูมโนคติ กระบวนการและยุทธวิธีทางคณิตศาสตร
นอกจากนั้นนักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุม มีแนวโนมที่จะชอบในความคิดในการแกปญหาของ
คนอื่น ทําใหเกิดการเรียนรูในระดับสูงและตระหนักในคุณคาของตนเอง
กกกกกกกกเดวิดสัน (Davidson 1996 : 52) กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือในกลุมยอยวา
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับวิชาคณิตศาสตร ในดานการแกโจทยปญหาการใช
เหตุผล และการสรางความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร นอกจากนั้นการเรียนแบบรวมมือกันใน
กลุ ม ย อ ยยัง สามารถนําไปใช ในการพัฒ นาความสามารถของผู เ รี ย นอี ก หลายอยา ง เชน การ
อภิปราย การสืบสวน การ คนพบ การฝกทักษะ การทบทวนบทเรียน การระดมพลังสมอง และ
การหารูปแบบทางคณิตศาสตร เปนตน
กกกกกกกกอาทซทและนิวแมน (Artz and Newman 1977 : 448-449) ไดกลาวถึงการเรียนรู
แบบรวมมือกันวา เปนแนวทางการเรียนรูร วมกันเปนกลุม เล็ก ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึก
เสมอวา พวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังนัน้ สมาชิก
ในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกันครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือ
ชี้แนะแหลงขอมูลและจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่
กกกกกกกกดังนั้นจึงกลาวไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ให นักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน
ชวยกันทํางานทีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทํางานอยางเต็มความสามารถ มีการคิดรวมกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอกันและรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จอหนสันและจอหนสัน(Johnson and Johnson 1987 : 25-24 ,อางถึงใน
ชีวพร ตปนียากร 2538 : 10-11) ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันไว ดังนี้
กกกกกกกก1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานทีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
โดยมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกัน มีการแบงปนอุปกรณระหวางสมาชิกของกลุม
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กกกกกกกก2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กกกกกกกก3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองและตองานที่ไดรับมอบหมาย
นั่นคือ แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อการพัฒนางานของตนเอง เพื่อนและของกลุม
กกกกกกก4. สมาชิ ก กลุ ม มี ทั ก ษะในการทํ า งานกลุ ม มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี ครู ส อนทั ก ษะ
การทํ า งานกลุ ม และประเมิ น การทํ า งานกลุ ม ของนั ก เรี ย น การจั ด ให นั ก เรี ย นที่ ข าดทั ก ษะ
การทํางานกลุมมาทํางานกลุมรวมกัน จะทําใหการเรียนไมประสบความสําเร็จ
กกกกกกกกพรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533 : 35-36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง
การเรียนรูแบบรวมมือกันและการเรียนแบบกลุมเดิมไวดังนี้
กกกกกกกก1. การเรียนรูแบบรวมมือกัน สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกันสนใจ
ในการทํางานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุมสวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิก
กลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน
กกกกกกกก2. สมาชิก กลุมแตละคนรับผิ ดชอบในงานที่ ไดรับมอบหมาย มีก ารใหคํา แนะนํา
ชมเชย เสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกแตละคน
ไมรับผิดชอบการทํางานของตนเองเสมอไป บางครั้งก็ใสชื่อของตนเอง โดยที่ไมไดทํางาน
กกกกกกกก3. ในการเรียนรูแบบรวมมือนั้นสมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน แตใน การเรียน
เปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน
กกกกกกกก4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน ในขณะที่
ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมในการเรียนแบบเดิม
กกกกกกกก5. สมาชิกกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกัน ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการ
ทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม
ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิกกลุมรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงานกันไป
ทําและเอาผลงานมารวมกัน
กกกกกก 6. จุ ด มุ ง หมายของการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ กั น นั้ น คื อ การให ส มาชิ ก ทุ ก คนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม ในการ
เรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น จุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น
กกกกกกก 7. นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคม (Social skills) ที่จําเปนตองใชในขณะทํางาน
กลุม แตทักษะเหลานั้นจะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
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กกกกก 8. บทบาทของครูในการเรียนรูแบบรวมมือกัน ครูจะเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
สังเกตการทํางานของสมาชิกในกลุม ในขณะที่การเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไมสนใจนักเรียน
ในขณะที่ทํางานกลุม
กกกกกกกก9. ในการเรียนแบบรวมมือกัน ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุมเพื่อใหกลุม
ดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นครูไมสนใจวิธีการ
ในการดําเนินงานภายในกลุมใหสมาชิกกลุมจัดการกันเอง
กกกกกกกกจากลักษณะดังกลาว 9 ประการ สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือกันมีความแตกตาง
จากการเรียนเปนกลุมแบบเดิม ทัง้ ในดานตัวนักเรียน ตัวครู บทบาท และความรับผิดชอบในการ
ทํางานของนักเรียนและครูอยางชัดเจน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือ กับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
กลุมการเรียนรูแบบรวมมือ
กลุมการเรียนแบบเดิม
Cooperative Learning
Traditional Learning
1. สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน
1. สมาชิกมีความรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
2. สมาชิกแตละคนรับผิดชอบในงานของ 2.สมาชิกแตละคนอาจจะไมรับผิดชอบงาน
ของตนเองและของสมาชิกกลุม
ตนเองและสมาชิกกลุม
3. สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน
3. สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน
4. สมาชิกเลือกหัวหนา
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนา
5. สมาชิกแบงความรับผิดชอบซึ่งกันและ 5. สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
6. การประเมินผลเนนที่ผลงาน
กัน
7. ทักษะทางสังคมถูกละเลยไมมีการสอน
6. การประเมินผลเนนวิธกี ารและผลงาน
8. ครูละเลยไมสนใจการทํางานกลุม
7. ครูจัดการสอนทักษะทางสังคม
8. ครูสังเกตการณแนะนําการทํางานกลุม 9. วิธีการทํางานกลุม มีนอย
9. ครูเนนวิธีการทํางานกลุม
ที่มา : พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร, “การเรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน,”สารพัฒนาหลักสูตร 10,
95 (กุมภาพันธ 2533) :36.
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องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือกัน
กกกกกกกกการเรียนแบบรวมมือกันเปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and
Johnson 1989 : 105-107) ไดสรุปองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันไว
5 ประการ ดังนี้
1. การพึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive Interdependence)
1.1 อธิบายงานที่ใหนักเรียนปฏิบตั ิอยางชัดเจน
1.2 แจงจุดประสงคหรือเปาหมายของกลุม
1.3 นั ก เรี ย นต อ งเข า ใจและยอมรั บ ว า ความพยายามของตนให ผ ลดี
ตอตนเองและตอสมาชิกกลุมทุกคนการยอมรับและพึ่งพาอาศัยทางบวกจะชวยสรางความผูกพัน
ในภาระหน า ที่ ต อ ความสํ า เร็ จ ของกลุ ม เช น เดี ย วกั บ ความสํ า เร็ จ ของตนเองซึ่ ง เป น หั ว ใจของ
การเรียนรูแบบรวมมือกัน
2. การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Individual and Group
Accountability)
2.1 สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม รวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงาน โดยไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
2.2 สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม ตอง
สามารถวัดได รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาสมาชิก
คนใดต องการความช วยเหลือ การสนั บสนุน การกระตุน เสริมแรงเปน พิเ ศษ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ โดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น
3. การมีปฏิ สัม พันธที่ดีและการสรางสรรคต อกัน ระหวางบุ คคลและระหวา ง
สมาชิกทุกคนในกลุม เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกันอยางจริงจัง ทุกคนตองสนับสนุน
ช ว ยเหลื อ กั น เพื่ อ ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในเป า หมายเดี ย วกั น โดยแบ ง ป น สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ
ชวยเหลือสนับสนุน กระตุนและชมเชย ในความพยายามของกันและกัน การเรียนแบบรวมมือ
เปนระบบการใหการสนับสนุนกัน ทั้งทางดานวิชาการและดานบุคคล จะเห็นไดวากิจกรรมการ
เรียนรูรวมกัน การชวยเหลือ การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฏก็ตอเมื่อนักเรียนชวยเหลือกัน
ดวยการยอมรับวิธีการแกปญหา วิธีปฏิบัติ รวมอภิปราย การระดมความรูที่ไดเรียนมาสอนหรือ
อธิบายเพื่อเสริมใหแกเพื่อนดวยการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
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4. การสอนทักษะทางสังคมทักษะในการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยและทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุมที่จําเปน การเรียนแบบรวมมือกัน เปนกิจกรรมที่ซับซอนละเอียดมากกวาการเรียน
แบบแขงขัน หรือการเรียนดวยตนเอง เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระความรูดานวิชาการ
(Task work) เชนเดียวกับทักษะทางสังคม การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม (Team work)
ดังนั้น สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรูเขาใจและมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมี
ประสิทธิผล การตัดสินใจ การสรางความเชื่อถือ การสื่อความหมาย การจัดการแกไขขอขัดแยง
ภายในกลุม และการจูงใจใหปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองสอนทักษะการทํางาน
เปนกลุมหรือเปนทีม ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง เชนเดียวกับการใหความรูและทักษะ
ทางวิชาการตาง ๆ เพราะการรวมมือกับการขัดแยง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
5. กระบวนการกลุม (Group Processing) การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการ
กลุมเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมมือกันกระบวนการจะ
ปรากฏเมื่อสมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายโดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนั้นกลุมจะตองอธิบายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไร
ที่ชวยและไมชวยใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตัดสิน ใจวาพฤติกรรมใด
ในกลุมที่ควรปฏิบัติตอไป พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่อง
เปนผลมาจากการวิเคราะหอยางละเอียดวาสมาชิกกลุมปฏิบัติงานรวมกันอยางไรและประสิทธิภาพ
กลุมจะพัฒนายิ่งขึ้นอยางไร
กกกกกกกกองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกันดังกลาวไมเพียงแตเปนคุณลักษณะของ
การเรียนรูแบบรวมมือที่มีคุณภาพแตยังเปนวินัยขอควรปฏิบัติปฏิบัติอยางจริงจังในการสรางสรรค
เงื่อนไขสําหรับการเรียนการสอนแบบรวมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กกกกก นอกจากองค ป ระกอบของการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ ที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น ยั ง มี
สวนประกอบของกระบวนการเรียนเพื่อใหเกิดความรวมมือ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. การจัดนักเรียนเขากลุม การจัดนักเรียนเขากลุมยอยทําไดหลายวิธี เชน การจัดกลุม
แบบสุม การจัดกลุมตามความสนใจ คือ นักเรียนที่สนใจศึกษาหัวขอเดียวกันมาทํางานรวมกัน
หรือ จัดกลุมแบบคละความสามารถ วิธีจัดกลุมแบบนี้เปนวิธีที่นักวิจัยและนักการศึกษานิยมใชกนั
มาก ซึ่งประกอบดวยสมาชิกจํานวน 4-6 คน เมื่อจัดนักเรียนเขากลุมแลวควรใหนักเรียนไดทาํ งาน
รวมกันเปนเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห จึงเปลี่ยนกลุมใหม เพราะคอนขางแนใจวานักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรูรวมกันการจัดกลุมแบบคละความสามารถประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถ
สูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน และความสามารถต่ํา 1 คน โดยในกลุม 4 คนนี้ควร
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จะตองมีการกระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ การจัดกลุมแบบนี้เปนที่นิยมเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้
1) เปดโอกาสใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม(Peer Tutoring) ไดเต็มที่
2) สงเสริมใหเกิดความรูสึกและเขาใจที่ดีตอกันระหวางสมาชิกที่มีเพศหรือเชื้อชาติตางกัน 3) งาย
ตอการสรางบรรยากาศใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมและกลุมเปน
สวนหนึ่งของกลุมทั้งชั้น การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นในกลุม ความรูสึกพึ่งพากันจะ
เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนทุกคนมีหนาที่และตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทําอะไรบางในการเรียนครั้ง
นั้ น ๆ อี ก ทั้ ง ยอมรั บ ในความแตกต า งระหว า งเพื่ อ นสมาชิ ก และรั บ รู ว า ทุ ก คนเท า เที ย มกั น
ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุมดังนั้นสมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
ต
อ
ห
น
า
ที่
ที่ไดรับมอบหมาย การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นได ขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้
1.1 เปาหมาย ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกัน
การพึ่งพากันทางบวกยอมเกิดขึ้นไดงายกลยุทธในการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกันเพื่อไปสู
ความสําเร็จรวมกัน เชน การแจกเอกสาร แบบฝกปฏิบัติ หรือสื่อการเรียนอื่น ๆ ใหกลุมละ 1 ชุด
เทานั้น เพื่อใหเกิดการวางแผนการใชเครื่องมือ การใชสื่อการเรียนรวมกันโดยใหสงผลงานเปนงาน
กลุม ๆ ละ 1 ชิ้น หรือใหนักเรียนในกลุมศึกษาเอกสารที่ไดรับและตรวจสอบกันและวาทุกคนมี
ความเขาใจเนื้อหาเหมือนกัน
1.2 โครงสรางของการทํากิจกรรม โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมายงาน
ที่ตองทํารวมกันภายในกลุม หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุม นําเสนอผลงานของกลุมตอ
ชั้นเรียน หรือมีการแบงงานระหวางสมาชิก ซึ่งตองนําชิ้นงานแตละสวนมารวมกัน เพื่อทําใหเปน
ผลงานของกลุมที่สมบูรณ
กกกกกกกก
โครงสรางของรางวัลการใหรางวัลหรือคะแนนจะอยูในรูปของคะแนนกลุม
การกําหนดคะแนนกลุมทําไดหลายวิธี เชน
1.2.1 การนําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม
1.2.2 การนับจํานวนสมาชิกที่คะแนนถึงเกณฑ ใชผลรวมของจํานวน
สมาชิกเปนคะแนนกลุม
1.2.3 การสุม เลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม
1.2.4 การใชคะแนนของสมาชิกที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม
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นอกจากนี้อาจใชระบบการใหคะแนนรวม (Joint Reward) เชน ถา
สมาชิกทุกคนของกลุมใดไดคะแนน คิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม สมาชิกของกลุมนัน้
จะไดคะแนนพิเศษ (Bonus Point) อีกคนละ 5 คะแนน
1.3 บทบาทสมาชิก สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้
1.3.1 ผูตรวจสอบ (Checker) เชน ตรวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่
สอดคลองกัน
1.3.2 ผูสนับสนุน (Encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม ความ
คิดเห็น ความชวยเหลือกัน เปนตน
1.3.3 ผูจดบันทึก (Recorder) เชน บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจ
การดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ
1.3.4 ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster) เชน กระตุนใหทุกคนในกลุม
เอาใจใสกับการทํางานใหเสร็จทันเวลา
1.3.5 ผูรักษากติกาของกลุม (Gatekeeper) เชน การปฏิบัติหนาทีท่ ไี่ ดรับ
มอบหมายอยางเต็มใจ ไมผลักภาระใหเพือ่ น
1.3.6 ผูรายงาน (Reporter) แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุม อื่นนําเสนอ
ผลงานตอชั้นเรียน
2. การใหความรูเกี่ยวกับทักษะทางสังคม ถานักเรียนไมมีทักษะทางสังคมเปนการ
ยากที่กลุมการเรียนรูแบบรวมมือกันจะประสบความสําเร็จครูอาจตองสอนทักษะทางสังคมที่
จําเปนในการทํางานรวมกันใหแกนักเรียนและเตือนใหนักเรียนใชทักษะดังกลาว เชน ความเปน
ผูนําการตัดสินใจ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร และทักษะการจัดการ ทักษะทางสังคมที่
เปนพื้นฐานในการทํางานกลุม ดังนี้
2.1 ทักษะการจัดกลุม (Forming Skills) นักเรียนตองมีทกั ษะในการจัดกลุม
อยางรวดเร็ว ไมสงเสียงรบกวนผูอนื่ นัง่ ทํางานในกลุมของตน ซักถามและอธิบายใหไดยินเฉพาะ
ภายในกลุม ผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตา ง ๆ เชน ผูบ ันทึก ผูสนับสนุน ผูตรวจสอบ ผูรายงาน
ยอมรับและใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน
2.2 ทักษะการปฏิบัติงานกลุม (Functioning Skills) เปนทักษะในการทํางาน
รวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุมซึ่งเปนทักษะ
เกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
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2.2.1 การแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงความคิดเห็น การอธิบายและ
การใชอุปกรณรวมกัน
2.2.2 การถามคําถามเพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง ตอบคําถาม
อภิปราย และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคน มิใชฟงแตความคิดเห็นของคนเกงเทานั้น
2.2.3 โตเถียงดวยเหตุผล ไมมีอคติตอตัวบุคคล ใชคําพูดทีส่ ุภาพและ
ไมทําตัวเปนเผด็จการ
2.2.4 สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานกลุมมีอารมณขันและรักษาน้ําใจ
ซึ่งกันและกัน
2.3 ทักษะในการสรุปความคิดเห็น (Formulation Skills) เปนทักษะที่ จําเปน
ในการพัฒนาการเรียนรู ใหคิดตามลําดับขั้นอยางมีเหตุผล ไดแก
2.3.1 การสรุปความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงดวยการพูดปากเปลา โดย
ไมตองดูจากการบันทึก
2.3.2 การตรวจสอบความถู ก ต อ งของผลงานกลุ ม โดยการแก ไ ข
ปรับปรุงขอคิดเห็นที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก เพิ่มเติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป สํารวจ
และแสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นที่ยังไมเขาใจ หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น
2.3.3 สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบผลงานและคําตอบของกลุมกอน
นําสงครูและสมาชิกทุกคนมีมติเปนเอกฉันท ยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง
กกกกกกกกจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกันจะเห็นไดวา กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในดานทักษะทางสังคมการทํางาน
รวมกับผูอื่น การยอมรับซึ่งกันและกัน และการสื่อความหมาย
ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกัน
กกกกกกกกในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีแบบรวมมือกันนั้นจะตองเตรียมความพรอมของ
ผูเรียน ทั้งในบทบาทหนาที่ บทบาทสมาชิกแตละคน รวมถึงการปฏิบัติเพื่อใหกลุม บรรลุเปาหมาย
ซึ่งครูจําเปนตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกกกเปรมจิตต ขจรภัยลาเซน (2536 : 8 - 9) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยทัว่ ไป ดังนี้
1. ขั้นเตรียม มีดังนี้ ครูสอนทักษะในการเรียนรูแบบรวมมือกันจัดกลุมนักเรียน บอก
วัตถุประสงคของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน
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2. ขั้นสอนครู สอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีการสอนที่เหมาะสมแลวใหงาน
3. ขั้นทํางานกลุม นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย แตละคนมีบทบาทหนาที่ของ
ตน ชวยกันแกปญหาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดู
คําเฉลยหรือรอคําเฉลยจากครู
4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
4.1 ตรวจผลงาน ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อในผลงานที่สง ครูอาจ
ประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมา แลวถามสมาชิกกลุมคนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น
และถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบของเขาที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกันภายในกลุม
4.2 ครูทดสอบนัก เรียนเปน รายบุคคล โดยไมมี การช วยเหลือกัน และเมื่อครู
ตรวจผลการสอบแลวจะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบและถือวาเปนคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในกลุมดวย
5.
ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรุป
บทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการทํางาน
ของนักเรียน รวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานกลุมดวย ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของ
ตนเองทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม
กกกกกกกกจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1991 : 101-102) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกันไว ดังนี้
1. ขั้นเตรียม ประกอบดวยครูเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําถึงบทบาทของนักเรียน
การแบงกลุมการเรียน แจงวัตถุประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน และละคาบและฝกฝน
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน ครูจะทําการสอนในรูปแบบกิจกรรมการสอนที่ประกอบดวยการนําเขาสู
บทเรียน แนะนําเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานใหนักเรียนในแตละกลุม
3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม นักเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรมกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย และจะชวยเหลือกัน ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน
4.
ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบเปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถ ว นหรื อ ไม ผลการปฏิ บั ติ เ ป น อย า งไร เน น การตรวจสอบผลงานกลุ ม และรายบุ ค คล
ตอจากนั้นเปนการทดสอบ
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5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกัน สรุป
บทเรียน ถามีสิ่งที่ผูเรียนไมเขาใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติม และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม
หาจุดเดนและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
เปรมจิตต ขจรภัยลาเซน (2536 : 4) ไดเสนอวิธกี ารวัดผลของกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ ซึ่งเปนแบบอิงเกณฑ ดังนี้
1. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) ถาทุกคนในกลุมทํางานได
ตามเกณฑที่ครูกําหนดไว
2. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) โดยคิดเกณฑคะแนน ต่ําสุด
3. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) ซึ่งเปนคะแนนความกาวหนา
4. ใหคะแนนเทากันสําหรับคนในกลุมทัง้ หมด
5. เลือกงานคนใดคนหนึ่งในกลุมตรวจแลวใหคะแนน
6. ตรวจผลงานในกลุม แลวหาคะแนนเฉลีย่ บวกกับคะแนนการทํางานรวมกัน
กระบวนการกลุม
กกกกกกกกกระบวนการกลุ ม เป น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลุ ม คนเพื่ อ นํ า ความรู ไ ปใช ใ นการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการกลุมมีหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ดังนี้ (กรมวิชาการ 2542 : 6-8)
หลักการแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุม
กกกกกกกกแนวคิดพืน้ ฐานของกระบวนการกลุม ก็คือแนวคิดในทฤษฎีสนามของเคิรท เลวิน
ที่กลาวถึงแนวคิดพื้นฐานของการเรียนแบบกระบวนการกลุมดังนี้
1. พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากความสัมพันธของสมาชิกในกลุม
2 โครงสรางของกลุมจะเกิดการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางและจะมี
ลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุม
3. การรวมกลุมจะเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมในดานการกระทํา (Action)
ความรูสึก (Feeling) และความคิด (Thinking)
4. สมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากันและจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัย
ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งจะทําการปฏิบัติงานลุลวงไปตามเปาหมายของกลุม
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หลักการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม
กกกกกกกก1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากแหลงความรูท หี่ ลากหลาย การจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนโดยกระบวนการกลุม
จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพของแตละคนทัง้
ในดานความคิด การกระทําและความรูสึกมาแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน
ยอมทําใหผูมโี อกาสเรียนรูจากแหลงการเรียนรูหลาย ๆ แหลง อันจะนําไปสูการปรับหรือเปลี่ยน
เจตคติ และพฤติกรรมของผูเรียนไดมากขึน้
กกกกกกกก2. การเรียนรูจะเปนกระบวนการที่สรางสรรคบรรยากาศ การทํางานกลุม ทีใ่ หผเู รียนมี
อิสระในการแสดงความรูสึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองโดยมี
สวนรวม ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีชีวิตชีวา และชวย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
กกกกกกกก3. การเรียนรูเปนเปนกระบวนการที่ผูเรียนคนพบตนเอง การเรียนรูดวยกิจกรรมดวย
ตนเองจะชวยใหผูเรียนไดคนพบความรู ความรูสึกเกิดขึ้นดวยตนเอง จะชวยใหผูเรียนมีโอกาส
เรียนรูเนื้อหาวิชา หรือสาระจากการมีในกิจกรรม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง
จดจําไดดี อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได รวมทั้งสามารถนําไปสู
การนําไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกดานของผูเรียน
กกกกกกกก4. การเรียนรูกระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือที่จําเปนในการ
แสวงหาความรูที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดาน ดังนั้นถาผูเรียนไดเรียนรูอยางมีระบบ
และมีขั้นตอนจะชวยใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความ รูหรือตอบคําถามที่
ตองการรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก
หลักการในการทํางานกลุม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 3-4) นําเสนอหลักการ
ทางทฤษฎี และหลักการปฏิบัติการฝกใหผูเรียนมีทกั ษะในการทํางานเปนกลุม ไววาการจะพัฒนา
ใหผูเรียนทําสิง่ ตาง ๆ ไดโดยมีความเขาใจอยางแทจริงและเกิดเปนทักษะผูเรียนจําเปนตอง
กกกกกกกก1. เห็นความสําคัญ และเห็นคุณคาของสิ่งที่จะทํา
กกกกกกกก2. มีความรูและเขาใจวาจะทําอะไร
ดดดดด 3. ไดฝกทําสิง่ นัน้ อยางตอเนื่องแลวเกิดความชํานาญ
ดดดด ดั ง นั้ น การที่ จ ะช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได นั้ น
จําเปนตองชวยปลูกฝงใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทํางานกลุม สอนใหผูเรียนมีความรูความ
เ
ข
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69
ถูกตองหรือเหมาะสมในเรื่องการดําเนินการกลุม และฝกใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตามที่รูและ
เขาใจอยางตอเนื่องจนเกิดเปนทักษะที่ชํานาญ
หลักการทางดานปฏิบัติ
กกกกกกกกหลักการทางดานปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดพฒ
ั นาทักษะการทํางานกลุมดังนี้
กกกกกกกก1. การฝกทักษะการทํางานกลุมควรมีลักษณะที่สามารถบูรณาการเขากับการเรียน
การสอน ปกติใหไดมากที่สุด เพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาสและเวลาที่จะฝกไดมาก เนื่องจากการ
พั ฒ นาทั ก ษะนั้ น จํา เป น ตองอาศั ยการฝ ก ฝนบ อย ๆ เป น ระยะเวลาตอเนื่ อ งกัน ให เ กิดความ
ชํานาญ
กกกก
2. เนื้อหาสาระและวิธีการในการฝกฝนทักษะการทํางานกลุมแกผูเรียนควรสามารถ
สนองความแตกตางของผูเรียน เนื่องจากผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางานกลุมแตกตางกัน
เนื้ อ หาและวิ ธีก ารในการฝ ก ทั ก ษะการทํ า งานกลุม ที่ เ หมาะสมนั้ น จึง ควรมีลั ก ษณะยื ด หยุ น
สามารถ สนองความแตกตางเหลานั้นได
กกกก
3. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียน ควรมีการจัดองคประกอบตาง ๆ อยาง
เปนระบบเนื่องจากการทํางานอยางเปนระบบมีสวนชวยใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่
4. การฝ ก ทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ควรมี ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ อํ า นวยให ค วามสะดวก
ในการนําไปใชเนื่องจากผูสอนโดยทั่วไปมีภาระหนักอยูแลว หากการฝกทักษะดังกลาวมีความ
ยุงยากมากจะทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
กกกกกกกก5. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหแกผูเรียนในแตละชั้นเรียนควรมีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง กลาวคือผูสอนสามารถนําไปใชสอนและฝกทักษะในแตละชั้นโดยไมจําเปนตองขึ้นอยู
กับการเรียนการสอนในชั้นอื่น ๆ เพื่อใหผูสอนใช การสอนเพื่อฝกทักษะการทํางานกลุมตาม
ความพรอมของตน
กกกกกกกก6. การฝกทักษะการทํางานกลุมใหกับผูเรียนควรมีลักษณะที่ยืดหยุนตอการนําไปใช
กลาวคือ ครูสามารถนําไปใชไดหลาย ๆ ลักษณะตามสภาพการณที่เอื้ออํานวย ซึ่งจะชวยใหการ
นําไปใชเปนไปอยางกวางขวางขึ้น
กกกกกกก 7. การฝ ก ทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ให แ ก ผู เ รี ย นควรมี ก ารจั ด ระบบการนํ า ไปใช ใ ห
เหมาะสมเพื่อชวยใหการใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ขนาดของกลุม
กกกกกกกกการจัดกระบวนการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมจะเนนการจัดประสบการณการ
เรียนรูโดยใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและรวมมือกัน
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณภายในกลุม ดังนั้นการจัดขนาดของกลุมจะมีจํานวนสมาชิก
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาและความยากงายของ
งานที่มอบหมาย โดยทั่วไปกลุมที่ใชในการเรียนการสอนจะมีสมาชิกประมาณ 5-8 คน และถา
เปนกลุมขนาดใหญจะมีสมาชิกประมาณ 12-15 คน
พฤติกรรมการทํางานกลุม
กกกกกกกกพฤติกรรมการทํางานกลุม (Group Working Behaviors) หมายถึง การแสดงออก
ดวยคําพูดและการปฏิบัติ เพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด ซึ่งในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเรียนรูนั้น สมาชิกกลุมทุกคนตองยอมรับวาผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุก
ครั้งนั้นเปนผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุมทุกคน
ในกลุม จึงตองมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติ
ดวยความเต็มใจ ดังนั้นในการเรียนรูแบบรวมมือนั้นครูตองคอยติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ
กลุมโดยตลอดเวลา คอยชวยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และกระตุนเสริมกําลังใจให
ทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ครูจะตองใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย เชน
กกกกกกกก1. การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม – ตอบ แสดงความเห็นและขอเสนอแนะ
กกกกกกกก2. การใหกําลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นของการตอบของเพื่อน
การชมการพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบ แสดงความคิดเห็น
กกกกกกกก3. การรับฟงความคิดเห็น ตั้งใจฟง พยักหนารับ ตอบสนองและสนับสนุน
กกกกกกกก4. การรวมมือกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็นรวมปฏิบัติ ตองคอยชวยเหลือกันและกัน
กกกกกกกก5. การตั้งใจในการทํางานกลุม สังเกตการณเอาใจใสต องานที่ไดรับมอบหมาย
การรวมมือกันหาคําตอบ และการรวมอภิปรายกับเพื่อน เปนตน (วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 13)
ทักษะทีจ่ ําเปนในการทํางานกลุม
กกกกกกกกจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี
2547: 30) ไดสรุปทักษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกันดังนี้
กกกกกกกก
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1. การสรางความคุน เคยและไววางใจยอมรับกันและกัน
กกกกกกกก2. การพูดจาสื่อสาร สื่อความหมายตอกันชัดเจน ถูกตอง ยอมรับซึง่ กันและกัน
กกกกกกกก3. การชวยเหลือพึ่งพา สนับสนุนใหกาํ ลังใจกันดวยการยกยองชมเชยใหกําลังใจ
กกกกกกกก4. การใชความสามารถในการหาขอยุติ เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุมและหา
ขอสรุป
ดังนั้นครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยคอยติดตาม
ดูแล ชวยเหลือ คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพื่อใหทุกคน
ไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัยและควรมีการ
ประเมินผลทักษะการทํางานกลุมดวย
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม
กกกกกกกกในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน นอกจากจะมุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกคนแลวจะตองเนนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและกระบวนการกลุม
ด ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม นั้น ครูจ ะตอ งช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในการปฏิบั ติ ห น า ที่
ของแตละคนอยางถูกตองครบถวน โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน การมีสวนรวมของ
สมาชิกและการแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นควรประเมินการเรียนรูลักษณะ
ทางสังคมดวยวิธีการดังนี้
กกกกกกกก1. การสั งเกตพฤติกรรมการทํา งานกลุม ทั้ งนอกเวลาและในเวลาปฏิบัติง านกลุม
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน บทบาทสมาชิก วิธีการทํางานกลุม การจัดตั้งสมาชิกกลุม
เปนตน
กกกกกกกก2. การสอบถาม ซักถาม ครูที่เกี่ยวของจะตองรูเขาใจพฤติกรรมการสอนในขณะสอน
และในขณะที่ครูไมสามารถสังเกตการณทํางานกลุมตลอดเวลา
กกกกกกกก3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินผลการทํางานของกลุม ซึ่งควรจะเปนการ
ประเมินทั้งดานเนื้อหาและการรวมมือกัน การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน
กกกกกกกก4. การประเมินดานผลงาน ในการตรวจผลงานของแตละคนจากการปฏิบัติงานกลุม
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน เชน สมุดจดงาน การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติงาน
จริง
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กกกกกกกกจะเห็นไดวา การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมพื้นฐานการทํางานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกภายใน
กลุมเปนสําคัญ ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง (วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 29-31)
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT
กกกกกกกกเทคนิคทีมเกมแขงขัน หรือ TGT (Teams Games - Tournament)
มีการจัดการเรียนรูตามลําดับขั้นเชนเดียวกันกับเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบ STAD (Student
Teams – Achievement Division)กลาวคือ ครูตองดําเนินการสอนในสาระความรูหรือทักษะ
ตาง ๆ ใหนักเรียนทั้งชั้นกอนจนแนใจวานักเรียนทุกคนรูและเขาใจในสาระความรูนั้นหรือรูและ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติพอสมควรกอนแลวจึงจัดกลุมใหนักเรียนรวมมือกันเรียนรูตามใบงาน
หรื อ ใบกิ จ กรรมที่ เ ตรี ย มไว ล ว งหน า ในแต ล ะหน ว ยการเรี ย นรู หรื อ แต ล ะชั่ ว โมงสอน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนในกลุมไดรวมมือกันศึกษา และทําแบบฝกหัด คนเกงคอยชวยเหลือ
แนะนําอธิบายใหเพื่อนสมาชิกที่เรียนดอยกวาภายในกลุมสมาชิกที่เรียน ออนกวาจะตองยอมรับ
รวมทั้งพยายามถาม-ตอบรวมเรียนรูและฝกปฏิบัติจนรูและเขาใจในสาระเหลานั้นอยางแทจริง
ที่สําคัญสมาชิกกลุมทุกคนตองรู ยอมรับวาผลงานและผลการเรียนรูจากการทดสอบคือผลงานที่
ทุกคนมีสวนรับผิดชอบ และเปนผลงานหรือผลการปฏิบัติของกลุม สําหรับเทคนิคทีมเกมแขงขัน
TGT นั้น ในขั้นของการทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลของเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบ STAD
ครูจะตองจัดกลุมนักเรียนใหม ดังแผนผังตัวอยางเทคนิค TGT โดยที่นักเรียนจะไมทําแบบทดสอบ
เปนรายบุคคลแตจะแขงขันกันตอบคําถามที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนแทน โดยที่ครูจะตองเตรียม
คําถามใหนักเรียนตอบ โดยอาจจะสรางขอคําถามใหมี 3 ระดับ คือ คําถามสําหรับเด็กเรียนเกง
เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนออน เปนตน หรืออาจจะเปนขอคําถาม คละกันทั้งยาก-งาย
ใหแตละกลุมตอบคําถามเหลานั้น คําถามเหมือนกันก็ได โดยใหเหมาะสมกับระดับความพรอม
ของนักเรียนพรอมกับกําหนดเวลาในการทําแบบฝกหัดเพื่อการ แขงขันแตละครั้งก็ไดการแขงขัน
โดยปกติไมจําเปนตองแขงขันทุกคาบเรียน อาจจะแขงขันเมื่อรวมมือกันเรียนรูจบแตละหนวย
การเรียน ซึ่งอาจจะตองใชเวลาเรียนมากกวา 2 ครั้ง ภายหลังจากการสอนของครู และการรวมมือ
กันเรียนรูและฝกปฏิบัติแลว การแขงขันกันระหวางทีม โดยแตละทีมตองตอบคําถามที่กําหนด
มีการตรวจใหคะแนน ผูที่ไดคะแนนสูงสุดแตละทีม แขงขันจะรวมกลุมกันใหม คนไดคะแนน
รองลงมาอยูโตะเดิม คนที่ไดคะแนนต่ําสุดตองเปลี่ยนทีมแขงขัน นักเรียนแตละกลุมอาจตองมี
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การยายทีมเพื่อแขงขันจนกวาจะทําคะแนนไดในระดับที่กําหนดสําหรับการใหรางวัลกลุมใชวิธี
เดียวกับเทคนิค STAD โดยคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมที่สูงที่สุด คือ กลุมที่ไดรางวัล
การจัดกลุมนักเรียนเพื่อการแขงขัน (4 กลุม จากกลุมเดิม 3 กลุม)
กลุม ก
เกง ปานกลาง ออน
เกงจากกลุม ก, ข, ค

ปานกลางจากกลุม ก, ข, ค

ปานกลางจากกลุม ก, ข, ค
ทีม A

ทีม B

ออนจากกลุม ก, ข, ค
ทีม C

ทีม D
ทีมใหมเพื่อเขา
แขงขันตอบ
ปญหา

กลุม ข
เกง ปานกลาง ออน

กลุม ค
เกง ปานกลาง ออน

แผนภูมิที่ 3 เทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT)
ั นาทักษะการคิดการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปน
ที่มา : วัชรา เลาเรียนดี , เทคนิคและยุทธวิธีพฒ
สําคัญ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2547) ,115.
กกกก กกกกกกกกวิธีการแขงขันตามวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TGT ตามรูปแบบที่แทจริง
อาจจะยุงยากซับซอน สําหรับครูที่ไมคุนเคยกับเทคนิคนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นควรจัดการแขงขันกัน
ระหวางกลุมที่ควรเหมาะสมตามความพรอมของนักเรียนและความพรอมของครูแตทั้ง นี้ตอง
มุงเนนการรวมมือกันเรียนรูของนักเรียน ความรับผิดชอบดวยตนเองและตอกลุมที่สําคัญ ผลงาน
หรื อ ผลการเรี ย นรู ทุ ก ครั้ ง เป น งานกลุ ม ซึ่ ง จะเป น ผลจากการพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องแต ล ะคน
เปนหลัก (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 115-116)
กกกกกกกกรูปแบบการรวมมือแบบ TGT มีองคประกอบ 3 ประการ (Allen and others
1970 : 319-326 ,อางถึงใน เกษม วิจิโน 2535 : 15-17) คือ
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กกกกกกกกทีม (Teams) แบงนักเรียนออกเปน 4-5 ทีม แตละทีมจะมีผูมีผลสัมฤทธิ์สูงคนหนึ่ง
ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน อยางไรก็ดีแตละทีมตองประมาณวามีความสามารถทางการเรียน
พอ ๆ กัน ตลอดชวงของการใช TGT สมาชิกจะสังกัดทีมอยางถาวร แตละทีมจะไดรับการฝกฝน
ที่เหมือนกันหรือตางกัน และในทีมจะชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทบทวนสิ่งที่ครูสอน
กกกกกกกกเกม (Games) เกมที่ใชเปนการฝกทักษะ ซึ่งเนนที่เนื้อหาหลักสูตร นักเรียนจะได
ตอบป ญ หาเกมบนบั ต ร(Card)หรื อ เอกสาร(Sheet)ที่ มี แ ต ล ะทั ก ษะ ซึ่ ง เน น เฉพาะกฎเกณฑ
พื้นฐานสําคัญ คือ การแขงขันกัน
กกกกกกกกการแขงขัน (Tournament) การฝกในทีมจะมีการแขงขัน การแขงขันจะมีอาทิตยละ
1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง โดยใหงานชนิดที่แตละทีมตองแขงขันกัน แตละทีมจะไดรับการประเมินคราว ๆ
ในระดับผลสัมฤทธิ์วาทีมไหนจะไดคะแนนสูงสุด (Top) แตละคาบเรียนในปลายคาบเรียนนักเรียน
หรือผูเลนทุกคนจะไดเปรียบคะแนนของแตละทีมวาทีมใดคะแนนสูงสุด (Top) ปานกลาง ต่ํา ทีม
ไดคะแนนสูงสุด (Top) ได 6 คะแนน ปานกลาง 4 คะแนน และต่ําได 2 คะแนน คะแนนนี้จะ
บวกแยกคะแนนสมาชิกแตละคนดวยและมีการบวกรวม (Tally) กับครั้งกอน ๆ แลวจะมีการปรับ
วิธีการและเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกัน ผลคะแนนจะประกาศเปนการสาธารณะในลักษณะ
จดหมายขาว (Newsletter) สัปดาหละครั้ง
กกกกกกกกสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน ( 2544 : 4-6 ) กลาวถึงองคประกอบของการแขงขันเปน
ทีมแบงเปน 5 ตอนคือ
กกกกกกกก1. การสอนในชั้น ผูเรียนจะไดรับเนื้อหาที่จําเปนในชั่วโมง การสอนสวนใหญจะเปน
การบรรยาย อภิปรายอาจจะมีสิ่งการสอนอื่น ๆ ประกอบดวยก็ไดการสอนเพื่อ TGT แตกตาง
จากการสอนทั่ว ๆ ไปตรงที่ผูสอนเนนเอง การเรียนแบบ TGT ใหนักเรียนทราบวานักเรียนตอง
ใหความสนใจอยางมากในเนื้อหาเพราะจะชวยใหประสบความสําเร็จในการแขงขัน
กกกกกกกก2. ทีม แตละทีมจะประกอบดวยผูเรียน 4-5 คน ในทีมจะมีความแตกตางกันในเรือ่ ง
ความสําเร็จในการเรียนและเพศ ทีมมีหนาที่สําคัญในการเตรียมตัวสมาชิกใหพรอมเพื่อการเลน
เกมหลังจากชั่วโมงสอนแตละทีมจะนัดสมาชิกศึกษาเนื้อหาโดยมีแบบฝกหัดชวย โดยทั่วไปผูเรียน
จะผลัดกันถามในแบบฝกหัดจนกวาจะเขาใจเนื้อหาทั้งหมด ทีมเปนสวนสําคัญในการใชวิธีการ
TGT จุดเนนในทีมคือทําใหดีที่สุดเพื่อทีม จะชวยเหลือเพื่อรวมทีมใหมากที่สุด การสนับสนุนให
กําลังใจเพื่อนรวมทีมใหประสบความสําเร็จทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญในการเรียน การที่ทีมทําให
เกิดความรูสึกรวมกัน เคารพซึ่งกันและกันทําใหนักเรียนเพิ่มสัจการแหงตน (Self - actualization)
และทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกันมากขึ้น
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กกกกกกกก3. เกม ในการเลนเกมผูเรียนจะตอบคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ไดศึกษาจาก
ชั้นเรียนและจากการทําแบบฝกหัดกับเพื่อนในทีม ในการเลนเกมผูเรียนสามคนซึ่งเปนตัวแทนจาก
ทีมทั้งสามจะมาแขงขันกัน คําถามที่ถามจะพิมพลงในกระดาษโดยเรียงลําดับคําถามนักเรียน
จะตองจั่วบัตรขึ้นหนึ่งใบ แลวตอบคําถามตามหมายเลขที่ปรากฏในบัตรนั้น นอกจากนี้ยังมีกฎที่
อนุญาตใหผูเลนทาซึ่งกันและกันได ถาเห็นวาคนที่ตอบคําถามนั้นใหคําตอบที่ไมถูกตอง
กกกกกกกก4. การแขงขัน การแขงขันจะเกิดขึ้นปลายสัปดาห หลังจากที่ผูสอนไดใหเนื้อหาและ
แตละทีมไดฝกตอบคําถามกันจากกระดาษฝกหัดแลว ในการแขงขันวันแรกผูสอนจะจัดใหผูเรียน
นั่งประจําแตละโตะแขงขัน โดยใหผูเรียนที่ชนะการแขงขันโดยทําคะแนนไดดีที่สุดจากการแขงขัน
ครั้งกอน ๆ 3 คน ( จากแตละทีม ๆ ละ 1 คน ) ประจําโตะตัวที่หนึ่ง และคนที่ไดคะแนนรอง
ลงมาอยูโตะที่สองและสามตามลําดับ เมื่อเวลาผานไปแลว 1 สัปดาห ผูเรียนจะตองเปลี่ยนโตะ
แขงขันโดยดูจากผลการแขงขันครั้งกอน ๆ ผูชนะแตละโตะจะตองเลื่อนขึ้นไปแขงขันยังโตะที่
อันดับสูงขึ้น ผูไดคะแนนรองลงมาจะคงอยูโตะเดิมและผูแพจะเลื่อนลงไปแขงโตะที่อยูอันดับ
ต่ําลงไป ดวยวิธีนี้แมวาผูเรียนจะไมไดแขงที่โตะที่เหมาะกับระดับความสามารถของตนในครั้งแรก
ก็จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติไปยังที่เหมาะสมกับตน
กกกกกกกก5. จดหมายขาว จดหมายขาวจัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงความยินดีและใหกําลังใจแก
ทีมที่ชนะ และผูเรียนที่ทําคะแนนดีเดนในการแขงขันแตละครั้ง จดหมายขาวออกสัปดาหละครั้ง
เพื่อประกาศผลการแขงขันที่ผานพนไปในสัปดาหนั้น ดังนั้นในแตละสัปดาหผูสอนตองเตรียม
เขียนจดหมายขาวเพื่อรายงานผลการแขงขัน ในจดหมายขาวจะเนนผลงานของแตละทีมผูเรียนที่
ชนะแตละโตะและอัน ดับที่ของแต ละทีมในสัปดาหนั้น นอกจากจดหมายขาวแลวผูสอนอาจ
เพิ่มเติมดวยการติดตามผลการแขงขันที่ปายนิเทศหรือใหรางวัลพิเศษก็ได
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT
กกกกกกกกวัชรา เลาเรียนดี (2547 : 16) ไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค (TGT)
ดังนี้
กกกกกกกก1. ขั้นสอน ครูสอนบทเรียนใชเวลา 1-2 ครั้ง/ชั่วโมง
กกกกกกกก2. ขั้นกิจกรรมกลุม รวมกันศึกษา ฝกปฏิบตั ิตามใบงาน ใชเวลา 1-2 ครั้ง/ชั่วโมง
กกกกกกกก3. ขั้นการแขงขัน ตอบปญหาระหวางกลุมใหม โดยจัดกลุมทีมละ 4-5 คน ตามจํานวน
ของนักเรียนในหอง
กกกกกกกก4. ขั้นใหรางวัลกลุม คะแนนกลุม คํานวณไดจากคะแนนพัฒนาของสมาชิกรวมกันและ
เฉลี่ย
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กกกกกกกก5. ขั้นสรุปบทเรียน
กกกกกกกกสุลัดดา ลอยฟา (2536 : 35-37) กลาวถึงขั้นตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมการแขงขัน (TGT) ดังนี้
กกกกกกกก1. การนําเสนอบทเรียนตอชั้นเรียน ครูเสนอเนื้อหาตอชั้นเรียน โดยครูควรชี้แนะหรือ
กระตุนใหเด็กนักเรียนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของบทเรียน ครูเสนอเนื้อหา และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม และเสนอสื่อเพื่อใหนักเรียนเขาใจและเห็นจริงและสัมพันธ
กับชีวิตประจําวันมากที่สุด
กกกกก 2. การเรียนเปนกลุม เปนการทํางานกลุมซึ่งประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4-5 คน
กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปแบบของการอภิปรายและการแกปญหารวมกันครูตองกระตุนให
นักเรียนทราบวางานของกลุมจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมีจุดที่
นาสนใจดังนี้
2.1 ความยึดเหนี่ยวภายในกลุมของนักเรียน สมาชิกในกลุม รักและศรัทธาซึ่งกัน
หรือไม นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหทํางานที่มีผลงาน นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
ในกลุมหรือไม นักเรียนทุกคนทํางานรวมกันอยางแข็งขันหรือไม
2.2 บทบาทของสมาชิกในกลุม นักเรียนทุกคนในกลุมมีบทบาทที่ชัดเจน เชน
คนอาน คนบันทึก คนรายงาน คนคํานวณ คนจับเวลา เปนตน
2.3 ความรับผิดชอบ กลุมรับผิดชอบตองานสวนบุคคล หรืองานกลุมมากนอย
เพียงใดการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนใหเรียนรูบรรยากาศในหองเรียน และภายในกลุมมีลักษณะ
ของความชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวาการแขงขันหรือไม
2.4 การชวยเหลือ ครูติดตามความกาวหนาของกลุม และใหความชวยเหลือ
เพื่อกลุมหรือเพื่อบุคคลในกลุมแกไดหรือไม การชวยเหลือของครูชวยใหนักเรียนแกปญหาได
หรือไม หรือครูบอกคําตอบกับนักเรียนเสียเอง ครูทําบันทึกผลงานของกลุมวิธีแกปญหาและ
วิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายของกลุม แลวแจงใหทุกคนทราบหรือไม
2.5 การอภิปรายและสอนเพิ่มเติม ครูไดสอนเพิ่มเติมหรือสรุปใจความสําคัญ
หรื อ ไม ครู ทํ า การสอนทั ก ษะกระบวนการกลุม เพื่ อ เพิ่ ม ความยึด เหนี่ย วและประสิ ท ธิ ผ ลของ
งานกลุมและสอนทบทวน
กกกกกกกก3. การเลนเกมแขงขันเกมวิชาการ เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน การแขงขันประกอบดวย
ผูเลนกลุมละ 4 คน ซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอย การกําหนดนักเรียนเขากลุมเลน
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เกมจะยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกันคือ นักเรียนที่มีความสามารถสูง
ของแตละกลุมจะแขงขันกันนักเรียนทีมีความสามารถปานกลางของแตละกลุมจะแขงขันกัน และ
นักเรียนที่มีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน การที่นักเรียนมีความสามารถเทาเทียม
กันแขงขันกันของแตละกลุมจะทําใหนักเรียนแขงขันกับตัวเองและนักเรียนแตละคนไดมีโอกาส
ชวยเหลือกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน
กกกกกกกก4. การยอมรับกลุม กลุมที่ไดคะแนนรวมถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรางวัล ไดแก กลุม
ระดับดีมาก กลุมระดับยอดเยี่ยม และกลุมระดับดี
กกกกกกกกวัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 37) ไดเสนอขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้
กกกกกกกก1. ครูนําเสนอบทเรียนหรือขอความรูใหมแกนักเรียน โดยอาจจะนําเสนอดวยสื่อ
การเรียนการสอนที่นาสนใจหรือใชการอภิปรายทั้งหองเรียน โดยครูเปนผูดําเนินการ
กกกกกกกก2. แบงกลุมนักเรียนโดยจัดใหคละความสามารถและเพศ แตละกลุมประกอบดวย
สมาชิก 4-5 คน (เรียกกลุมนี้วา Study Group หรือ Home Group) กลุมเหลานี้จะศึกษา
ทบทวนเนื้อหาขอความรูที่ครูนําเสนอ สมาชิกกลุมที่มีความสามารถสูงกวา จะชวยเหลือสมาชิก
ที่มีความสามารถต่ํากวาเพื่อเตรียมกลุมสําหรับการแขงขันในชวงทายสัปดาหหรือทายบทเรียน
กกกกกกกก3. จัดการแขงขัน โดยจัดโตะแขงขันและทีมแขงขัน (Tournament Teams ) ที่มี
ตัวแทนของแตละกลุม (ตามขอ 2) ที่มีความสามารถใกลเคียงกันมารวมแขงขันกันตามรูปแบบ
และกติกาที่กําหนด ขอคําถามที่ใชในการแขงขันจะเปนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแลวและ
มีการฝกฝนเตรียมพรอมในกลุมมาแลว ควรใหทุกโตะแขงขันเริ่มแขงขันพรอมกัน
กกกกกกกก4. ใหคาคะแนนการแขงขัน โดยใหจัดลําดับคะแนนผลการแขงขันในแตละโตะแลว
ผูเลนจะกลับเขากลุมเดิม (Study Group) ของตน
กกกกกกกก5. นําคะแนนการแขงขันของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของทีม ทีมที่ไดคะแนน
รวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล
กกกกกกกกอารยา กลาหาญ (2545 : 41) ไดสรุปขั้นตอนของวีธีการจัดการเรียนรูแบบทีมเกม
แขงขัน (TGT) มี 4 ขั้นตอนคือ
กก
1. ครูเสนอเนื้อหา
2. นักเรียนเขากลุม
3. การแขงขันเกมวิชาการ
+
กกก 4. การใหรางวัล
+++++++++++
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วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา
กกกกกกกกในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 29-30)กลาววา
ผลงานของนักเรียนทุกคนคือผลงานของกลุม และกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด จัดเปนกลุมดีเยี่ยม
คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนคะแนนฐานและคะแนนสอบ
ควรเทียบกับคะแนน 100 เสมอ
กกกกกกกกคะแนนฐานหมายถึง คะแนนที่ไดจาการทําแบบทดสอบของนักเรียนที่สอบคัดเลือก
เขามา โดยคิดเปนจํานวนเต็ม 100 คะแนน
กกกกกกกกคะแนนพัฒนาหมายถึง คะแนนที่นักเรียนแตละบุคคลเขาทําการแขงขันเกมวิชาการ
ในแตละครั้งไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแตละบุคคล แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตาม
เกณฑ ที่ กํา หนดไว จากนั้ น นํา คะแนนพัฒ นาของสมาชิก ในกลุ ม มารวมกัน แล ว นํ า มาคิดเป น
คะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัลเครื่องหมาย
แหงความสําเร็จ
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาแตละคน
คะแนนจากการทดสอบ / แตละคน
ต่ํากวาคะแนนฐาน มากกวา 10 คะแนน
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1-10 คะแนน
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1-10 คะแนน
สูงกวาคะแนนฐาน 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

กล
ที่มา : Slavin ,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนรูส ําหรับครูมืออาชีพ
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร , 2547) , 9.
กกกกกกกกในการทดสอบแตละครั้ง นักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน และคํานวณวา
ตนเองตองทําคะแนนอีกเทาไรจึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง คะแนนพัฒนาของแตละคน
ก็จะเปนสวนหนึ่งของคะแนนกลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุดหรือไดตามเกณฑจึงจะไดรับรางวัล
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนากลุม
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม
0-15
16-25
26-30

ระดับการพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยีย่ ม

ที่มา : Slavin , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนรูส ําหรับครูมืออาชีพ
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร , 2547) , 9.
เทคนิค K W D L
กกกกกกกกเทคนิค KWDL ไดพัฒนาขึ้นโดยโอเกิล (Ogle) ในป ค.ศ. 1986 และตอมาไดพัฒนา
ใหสมบูรณขึ้นโดย คาร และ โอเกิล (Carr and Ogle) ในปถัดมา 1987 โดยยังคงสาระเดิมไว
แตเพิ่มการเขียนผังสัมพันธทางความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเรื่องที่อานและมีการ
นําเสนอเรื่องจากผังอันเปนการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟง
และการอาน โดยมีวัตถุประสงคการสอนเพื่อสอนภาษาแตสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียน
วิชาอื่นๆ ที่มีการอานเพื่อทําความเขาใจ เชน วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปน
ตน เพราะวาจากขั้นตอน KWDLผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ
ตนเองมีการวางแผนตั้งจุดมุงหมายตรวจสอบความเขาใจในตนเอง มีการจัดระบบขอมูล เพื่อการ
ดึงมาใชภายหลัง ไดอยางมีประสิท ธิภาพจึงมีประโยชนในการฝกทักษะการอาน คิดวิเ คราะห
เขียนสรุป และนําเสนอโดยมีขั้นตอนกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกกก ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรูอะไรบางในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย
บอกใหทราบมีอะไรบาง
กกกกกกก
ขั้นที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ
กกกกกกก
ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะตองทําอะไรบางเพื่อหาคําตอบ
ตามที่โจทยตองการ
กกกกกกก
ขั้นที่ 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
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กกกกกกกกชอวและคณะ (Shaw and others 1997 : 65) อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
มิสซีสซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนาํ เทคนิค KWDL มาใชสอนในวิชาคณิตศาสตร โดยมี
ขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุม นักเรียนชวยกันหาสิง่ ที่รูเกีย่ วกับโจทย สิ่งที่โจทย
กําหนดให และสิ่งทีโ่ จทยตอ งการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL
ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อหาสิ่งที่ตองการรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโจทย หาความสัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีการในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทย
ปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ
ขั้นตอนที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญหา
โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทย และสรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน
กกกกกกกกวีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : 6) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการสอน การแกโจทย
ป ญ หาคณิ ต ศาสตร โดยนํ า มาบู ร ณาการกั บ รู ป แบบการเรี ย นแบบร ว มมื อ แบบกลุ ม สั ม ฤทธิ์
ดวยการปรับ รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทยปญหา
ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอสถานการณของโจทยปญหา
หรือเกมคณิตศาสตร
2. ขั้นดําเนินการสอน ใชเทคนิคการสอน KWDL ในการสอนแกโจทยปญหา
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย สิ่งที่
โจทยกําหนด และสิ่งที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL
2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อหาสิ่งที่
ตองการรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทยหาความสัมพันธของโจทยและกําหนดวิธีการในการแกปญหา
3) ดําเนินการแกโจทยปญหานักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดย
เขียนโจทยปญหาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจคําตอบ
4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน ใหนักเรียนแตละกลุมสรุป เปนความรูที่รับจากการ
แกโจทยปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา และสรุปเปน
ความรูที่ไดจากการเรียน
กกกกกกกก3. ขั้นฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร
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กกกกกก 4. ขั้นวัดและประเมินผล โดยสังเกตจากการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและ
แบบฝกหัด
กกกกกกกกเทคนิคKWDLเปนเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาไดอยาง
หลากหลายตามขั้นตอนและสามารถหาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบไดอยาง
ชัดเจนรวมทั้งผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพรูจักหนาที่ความรับผิดชอบ
เพื่อใหกลุมของตนเองประสบผลสําเร็จ
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่เกีย่ วกับเทคนิค TGT
กกกกกกกกกกกศรีภรณ ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยใชกจิ กรรมการสอน
แบบ TGT และแบบ STAD ซึง่ กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2541 จํานวน 8 หองเรียน โดยมีขั้นตอนการสอนดวย
เทคนิค TGT ดังนี้ ขั้นที่ 1) การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นโดยมี ขัน้ นํา ขั้นสอน ขั้นสรุป 2) ขั้น
กิจกรรมกลุมยอย 3) ขั้นการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ 4) ขั้นคัดเลือกกลุมไดรับรางวัลโดยมี
กลุมยอดเยีย่ ม กลุมเกงมาก กลุมเกง ผลการวิจยั พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT กับแบบ STADมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ
ปฏิมา ธิกุลวงษ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
เรื่องทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเ ทคนิค TGT
และวิธีสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดโคกโคเฒา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 หองเรียน รวม 64 คน
โดยมีขั้นตอนการสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค TGT ดังนี้ ขั้นที่ 1) การเตรียม
ผูเ รียนแจง จุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงคการทํ างานกลุม 2) การสอนเนื้อ หาสาระ
อธิ บ ายเนื้ อ หาและยกตั ว อย า ง 3) กิ จ กรรมกลุ ม ย อ ย 4) การแขง ขั น เกมวิ ช าการ 4) การ
ประเมินผลและมอบรางวัล
ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูเทคนิค TGT มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ
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ศรีสมวงษ สุขคันธรักษ (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูท างการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว กับเทคนิคกลุมแขงขัน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน รวม 54 คน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน 27 คน จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 27 คน จัดการเรียนรูดว ย
เทคนิคกลุม แขงขัน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห โดยมี
ขั้นตอน
การสอนแบบรวมมือกัน เทคนิค TGT ดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นนํา 2) ขัน้ สอน 3) ขัน้ กิจกรรมกลุม
4) ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ 5) ขั้นสรุปบทเรียนประเมินผลงานกลุม และมอบรางวัล ผลการวิจยั
พบวา ผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสอื่ สารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ ัด
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขันมี
ผลการเรียนรูห ลังเรียนสูงกวากอนเรียน
งานวิจัยที่เกีย่ วกับเทคนิค KWDL
กกกกกกกกวีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลของการใชเทคนิค
การสอน KWDL
ที่ มี ตอ ผลสั ม ฤทธิ์ใ นการแก โ จทย ปญ หาคณิ ต ศาสตร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 50
ค
น
ไดจากการสุมอยางงาย กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชเทคนิค KWDL กลุมควบคุมไดรับการ
สอนตามปกติ โดยการสอนดวยเทคนิค KWDL มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
เปนการทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอสถานการณของโจทยปญหา 2. ขั้นดําเนินการสอน ใช
เทคนิคการสอน KWDL ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย 2) หาสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับโจทย 3) ดําเนินการแกโจทยปญหา และ 4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน 3. ขั้นฝก
ทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียน และ 4. ขั้นวัดและประเมินผล โดยสังเกตจากการรวม
กิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและแบบฝกหัดผลการวิจัยพบวา1) คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ของนักเรียนหลังการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการใชเทคนิค KWDL
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สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอ การสอนโดยใชเทคนิค KWDL
กกกกกกกกนิรันดร แสงกุหลาบ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
เรื่องโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตามแนวสสวท. ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา
ทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนดวยดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู
ดี แอล และตามแนวสสวท. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเรียนรู
เรื่องโจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
และตามแนวสสวท. สู ง กว า ผลการเรี ย นรู ที่ จั ด การเรี ย นรู ต ามแนวสสวท.2) นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 เห็นดวยในระดับมากตอวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
และตามแนวสสวท. โดยเห็นวา นักเรียนไดทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ ฝกใหนักเรียนเปน
คนมีความรับผิดชอบและกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้นนักเรียนไดรับความสนุกสนานและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
และนักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางตอวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวสสวท. โดยเห็นวานักเรียน
ไดรับความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการเรียนรูนักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาและไดแสดงความคิดเห็นรวม อภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา นักเรียนไดฝกคิด
วิเคราะหโจทยปญหาเปนขั้นตอนและไดรับประสบการณและความรูใหม
กกกกกกกกน้ําทิพย ชังเกตุ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทย
ปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD
รวมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) พฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพรวมพบวามีการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบรายขอพบวาการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกันอยูใน
ลําดับที่ 1 (3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับ
เทคนิค KWDL อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากตอ
บรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันรวมกับเทคนิค KWDL ผลการวิเคราะหเนื้อหา
สวนใหญพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่ทําใหคนในกลุม ชวยกันทํางานดีและ
ปรึกษาหารือกันในกลุมทํางานไดวองไว และนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในกลุมเพิ่มขึ้น นักเรียนรู
บทบาทการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี ทํางานอยางเปนระบบ และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
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กกกกกกกกจากผลการวิจัยที่เกีย่ วกับเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT และเทคนิค KWDL ดังกลาว
พบวา เทคนิคและวิธีสอนดังกลาวสามารถพัฒนาผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร ดังนัน้ การที่จะ
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีผลการเรียนที่ดขี ึ้น สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวแลว จึงนําเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT และเทคนิค KWDL
มาบูรณาการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
เรื่องโจทยปญหาของ นักเรียนใหดียงิ่ ขึ้น
สรุป
กกกกกกกกจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข อง สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนใหเยาวชนทุกคนได
เรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพเพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนําความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
จําเปนไปพัฒนา คุณภาพใหดียิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆและ
เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ ใหผูเรียนไดมีทักษะ
การคิด แกปญหาตามลําดับขั้นตอนและเปนระบบนั้น จําเปนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกัน
คิด รวมกัน แกปญหาและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกันและกันฉะนั้นการสอนใหนักเรียนได
รูจักแกปญหา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครูตองมีความเขาใจหลักการสอน ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสอน และมีจิตวิทยาในการสอนจึงจะสามารถพัฒนาการสอนคณิตศาสตรโดยเฉพาะการ
แกโจทยปญหา ซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนสําหรับนักเรียน วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับ เทคนิค KWDL เปนวิธีการหนึ่งที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การแกโจทยปญหาซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม
ในการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL 3) ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 4) ขั้นการเลนเกมแขงขัน
ทางวิชาการ 5) ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม การศึกษาการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งการแก โ จทย ป ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทกอนการทดลอง
(Pre - Experimental Design) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design
โดยมี นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
โรงเรี ย นอํ า นวยศิ ล ป ธ นบุ รี เขตบางแค จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การดําเนินการวิจัย วิธีและขั้นตอนการวิจัย แบบแผนการทดลอง
ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
ระเบียบวิธวี จิ ัย
กกกกกกกกเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร
ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หองเรียน รวม 132 คนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549
กกกกกกกกกลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลป
ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจัดนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนคละกัน และมี
ความสามารถทางการเรียนทีใ่ กลเคียงกัน จากนัน้ ไดสุมหองเรียนดวยวิธีอยางงาย (Simple Random
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Sampling) เพือ่ จัดเปนกลุมการทดลอง 1 หองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 36 คน
ที่สอนดวยเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
แบบแผนการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทกอน
การทดลอง (Pre - Experimental Research) แบบแผนการวิจัย One group Pretest – Posttest
Design (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 144) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 รูปแบบการทดลอง One group Pretest – Posttest Design
T1

x

T2

กําหนดให x แทน กลุมทดลองที่ใชเทคนิค TGT รวมกับเทคนิค KWDL
เรื่องโจทยปญ
 หา
T1 แทน การทดสอบกอนเรียน
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ก การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกาํ หนดเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยประกอบดวย
กกกกกกกก1. แผนการจัดการเรียนรูแบบใหนกั เรียนรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT
รวมกับเทคนิค KWDL เรื่องโจทยปญหา จํานวน 5 แผน ประกอบดวยขั้นตอนการสอน ดังนี้
1) ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL
3) ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 4) ขั้นการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ 5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
การทํางานกลุม
กกกกกกกก2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา จํานวน 1 ฉบับ
คือแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 32 ขอ รวม 40 คะแนน โดยแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู ขอ 1–30 เปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน
และตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู ดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนํา
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ไปใช การวิเคราะห และการสังเคราะหขอที่ 31 – 32 เปนขอสอบแบบอัตนัย วัดความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับ 5,4,3, 2, 1, ขอละ 5 คะแนน
รวม 10 คะแนน
กกกกกกกก3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เรื่องโจทย
ปญหา จํานวน 1 ฉบับมี 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เรื่องการแกโจทยปญหา ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานประโยชนที่ไดรับ รวม 20 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบพรรณาความ
เกี่ยวกับความคิดเห็น ปญหา และขอเสนอแนะที่มีตอวิธีสอน เรื่องการแกโจทยปญหา
กกกกกกกก4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูและนักเรียนเปนผูสังเกต
พฤติกรรมความรวมมือในการทํางานกลุม ประกอบดวย การยอมรับฟงความคิดเห็น การสงเสริม
ความคิดเห็นดวยการถาม – ตอบ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม การชวยเหลือสนับสนุน
ยกยองใหกาํ ลังใจกันและกัน
ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกก 1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เปนแผนการเรียนรู
ที่ผูวิจยั สรางขึน้ โดยยึดจุดประสงคการเรียนรู ความคิดรวบยอด หลักการ เนื้อหา จากหลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มาสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL รวมทั้งสิน้ 5 แผน กําหนด
แผนละ 3 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึก ษารายละเอีย ดหลัก สูต รการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2544
หลัก สูตรกลุมสาระคณิตศาสตร จากคูมือครูการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเรื่องโจทย
ปญหา หลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตรของ โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีในชวงชั้นที่ 2
1.2 วิเ คราะหเ นื้อ หาผลการเรีย นรูที่ค าดหวัง จากหลัก สูต รของสถานศึก ษา
โดยศึกษาจากชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) เพื่อแยกเนื้อหามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการ
เรียนรู ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1.3 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
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1.4 สรา งแผนการจัด การเรีย นรูต ามจุด ประสงคห รือ ผลการเรีย นรูที่ค าดหวัง
โดยสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL ดังนี้
แผนจัดการเรียนรูท ี่ 1 เรื่อง โจทยปญหาการบวก จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูท ี่ 2 เรื่อง โจทยปญหาการลบ จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูท ี่ 3 เรื่อง โจทยปญหาการคูณ จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูท ี่ 4 เรื่อง โจทยปญหาการหาร จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง โจทยปญ
 หาระคน จํานวน 3 ชัว่ โมง
1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT
รวมกับเทคนิค KWDL ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร ดาน
ภาษา และดานการวัดผล จํานวน 3 คน (รายนามผูเชี่ยวชาญ ในภาคผนวก จ หนา 314)
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการจัด
การเรียนรู นําตารางการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณ
คาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวา มีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ
ได (รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 24 หนา 303) การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
มีเกณฑการประเมิน ดังนี้
กกกกกกกก
+1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
กกกกกกก
0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
หรือไม
กกกกกกกก
-1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญโดยปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และการประเมินผล
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT
รวมกับเทคนิค KWDL ที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองสอน โดยสุมแผนจํานวน 3 แผนไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 1 เรื่องโจทยปญหาการบวก, แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2 เรื่องโจทยปญหาการลบ
และแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 เรื่องโจทยปญ
 หาการคูณ ไปสอนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
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1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไปทดลองใชมาปรับปรุงแกไข โดยปรับเปลี่ยนเรื่อง
เวลาในการทําแบบฝกทักษะ พรอมทั้งเพิ่มรูปภาพลงในแบบฝกทักษะ
1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูกับนักเรียน
กลุมทดลอง ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 4
ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตรจากคูมือครู การจัดการเรียนรูกลุมสาระ
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา
ขั้นที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงค จากหลักสูตรของสถานศึกษา

ขั้นที่ 3 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT รวมกับเทคนิค KWDL

ขั้นที่ 4 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังดวยการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT รวมกับเทคนิค KWDL
ขั้นที่ 5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคา IOC

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแลว ไปทดลองใช

ขั้นที่ 8 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ไปทดลองใช มาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 9 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูกับนักเรียนกลุมทดลอง

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL
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กกกกกกกก2. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหา จํานวน 1 ชุด คือ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 32 ขอ รวม 40 คะแนน แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ขอ 1-30 เกณฑการใหคะแนนคือ
ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความรู ความจํา
ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัย ขอที่ 31-32 วัดความสามารถในการแกปญหาจํานวน
2 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดง
วิธีทาํ พัฒนามาจากคูมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (2546 : 72) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 คะแนน หมายถึง เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตองและแสดง
วิธีทาํ ที่มีประสิทธิภาพ โดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4 คะแนน หมายถึง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3 คะแนน หมายถึง คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทําถูกตอง
2 คะแนน หมายถึง คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธีทาํ แตยังไมสมบูรณ
1 คะแนน หมายถึง คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทําไมถูกตอง
ขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธกี ารสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย
2.3 วิเคราะหสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุม
สาระเรื่องการแกโจทยปญหา
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหา โดยมีแนวคิด
สอดคลองกับมาตรฐานและผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี้
ขอที่ 1 – 35 วัดผลการเรียนรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย
ปญหาแบบปรนัย 4 ตัวเลือก กําหนดเกณฑการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน และ
ตอบผิดได 0 คะแนน จานวน 35 ขอ เพื่อประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะไดขอสอบที่ถึง
เกณฑตามที่ตองการครบ 30 ขอ

91
ขอที่ 36 – 38 วัดความสามารถในการแกปญหา เปนแบบอัตนัยโดยให
นักเรียนแสดงวิธีทาํ และอธิบายวิธีการแกปญ
 หา พรอมทั้งหาคําตอบของโจทยปญหาที่กาํ หนดให
จํานวน 3 ขอ ขอละ 5 คะแนน เพือ่ ประโยชนในการหาประสิทธิภาพจะไดขอสอบที่ถงึ เกณฑ
ตามที่ตองการครบ 2 ขอ
2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู
เรื่ อ ง การแก โ จทย ป ญหา ต อผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิพ นธ เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง และนํ า มา
ปรับปรุงแกไข
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรูไป
ใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา ดานภาษา และดานการวัดผล จํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาที่ใช และความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลว
เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.50 -1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ที่ยอมรับไดโดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2547 :17)
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
หรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยใหปรับขอสอบ ตอนที่ 1 เปน 30 ขอ
และตอนที่ 2 เปน 2 ขอ เพื่อความสะดวกในการหาความเชื่อมั่นของขอสอบใหสอดคลองกับ
ระดับพฤติกรรมของแตละจุดประสงค
2.7 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว
ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5/1 ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง 35 คน โรงเรี ย น
อํานวยศิลปธนบุรี
2.8 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบดังนี้
2.8.1 ตรวจสอบความยากงายคือการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ
ประเภทแบบทดสอบวัดความรู ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด โดยมีเกณฑความยากงาย
ระหวาง 0.20 – 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 188) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีความยาก
งายอยูระหวาง 0.30 - 0.80 จํานวน 32 ขอ
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2.8.2 ตรวจสอบค า อํ า นาจจํ า แนกคื อ การวั ด ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
เครื่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
(มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 186) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.22–0.72
สําหรับขอสอบขอที่ 2,4,16,30, และ 31 ที่ไมถึงเกณฑผูวิจัยจึงตัดทิ้ง (รายละเอียดในภาคผนวก ค
ตารางที่ 23 หนา 300)
2.8.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่น คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ
ที่ใหผลการวัดคงที่ คงเสนคงวา สม่ําเสมอ โดยใชวิธีของ คูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR-20
(มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 182) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ขึ้นไป ผูวิจัยเลือกขอสอบ
ที่ผานเกณฑจํานวน 30 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ผลการตรวจสอบความ
เชื่อมั่ น ข อ 1–30 มี ค า เท า กั บ 0.86 (รายละเอีย ดในภาคผนวก ค หนา 301) และขอ ที่ 31–33
จํานวน 3 ขอ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ
2547 : 183) ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น ขอที่ 31 –32 มีคาเทากับ 0.84 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค หนา 301)
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย
การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีขั้นตอน
ดังแผนภูมิที่ 5
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ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย

วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
แบบปรนัยจํานวน 35 ขอ และแบบอัตนัยจํานวน 3 ขอ
เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและตารางวิเคราะหแบบวัดผลการเรียนรู
ไปใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา ดานภาษา และดานการวัดผล
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใช เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน
นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงาย ความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20
ของขอสอบขอที่ 1 –35 และขอที่ 36– 38 ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient )
ของ Cronbach
นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

ความรู
ความจํา
ความ
เขาใจ
การนํา
ไปใช
การ
วิเคราะห
การ
สังเคราะห

ตารางที่ 11 วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบทดสอบแบบปรนัย
สาระ
จุดประสงค
แบบทดสอบ
แบบอัตนัย
การเรียนรู
การเรียนรู
1.โจทย
ปญหา
การบวก

2.โจทย
ปญหา
การลบ

3.โจทย
ปญหา
การคูณ

1.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การบวกให
สามารถแสดง
วิธีทาํ และหา
คําตอบได
2.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การลบให
สามารถแสดง
วิธีทาํ และหา
คําตอบได
3.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การคูณให
สามารถแสดง
วิธีทาํ และหา
คําตอบได

รวม

94

-

1

4

1

-

-

6

1

1

4

-

-

-

6

-

2

4

-

-

-

6
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ตารางที่ 11 (ตอ)

4.โจทย
ปญหา
การหาร

4.เมื่อกําหนด
โจทยปญหา
การหารให
สามารถแสดง
วิธีทาํ และหา
คําตอบได
5. โจทย 5.เมื่อกําหนด
ปญหา
โจทยปญหา
การบวก การบวกลบ
ลบ คูณ คูณหารระคน
หารระคน ใหสามารถ
เขียนประโยค
สัญลักษณ
แสดงวิธีทาํ และ
หาคําตอบได
รวม

แบบทดสอบ
แบบอัตนัย

รวม

จุดประสงค
การเรียนรู

ความรู
ความจํา
ความ
เขาใจ
การนํา
ไปใช
การ
วิเคราะห
การ
สังเคราะห

สาระ
การเรียนรู

แบบทดสอบแบบปรนัย

-

2

4

1

-

-

7

-

1

3

-

1

2

7

1

7

19

2

1

2

32

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชหลักแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี
(2547 : 37) ประเมินใน ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน การแสดงความคิดเห็น
ดวยการถาม – ตอบ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม การชวยเหลือสนับสนุนยกยองให
กําลังใจกันประเมินโดยครูและนักเรียน ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3
ระดับ โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
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ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 ครั้ง คาคะแนน 3
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-4 ครั้ง คาคะแนน 2
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 ครั้ง คาคะแนน 1
โดยนํ า คะแนนที่ ไ ด ม าเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ร ะดั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม
ที่กําหนดแบบประมาณคา โดยมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมเชิงนิมาน ดังนี้
1.00 - 1.49
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับนอย
1.50 - 2.49
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง
2.50 - 3.00
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม เป น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จํานวน 12 ขอ สรางตามลําดับดังนี้
3.1 ศึกษาเทคนิคและวิธีสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
3.2 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม
3.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 คน ตรวจพิ จ ารณาด า นความครอบคลุ ม ของพฤติ ก รรม นํ า ตารางวิ เ คราะห ค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามี
ความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได (รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 28 หนา 309)
3.4 ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมใหกระชับและ
เขาใจงายขึ้น ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
3.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
3.6 ผลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
มีขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 6
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ศึกษาเทคนิคและวิธีสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับ
ความรวมมือในการทํางานกลุม
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม
นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมของพฤติกรรม
ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ
นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

ผลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( Χ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 1 ฉบับ
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดย
ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3 ประเด็น คือ บรรยากาศในการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง และเห็นดวยนอย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิดปลายเปด พรรณนาความคิดเห็นที่มีตอการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
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ขั้นตอนการสร างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
เรื่อง การแกโจทยปญ หา
คณิตศาสตร มีดังนี้
4.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร
4.2 สร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น และปรั บ รายละเอี ย ดให เ หมาะสมกั บ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT
รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร
4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง
ด า นเนื้ อหาและภาษา นํา ตารางวิ เ คราะหค า ดัชนีความสอดคล อง (IOC) ของผูเ ชี่ ย วชาญมา
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได
(รายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 26 หนา 306) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอง
ตามประเด็นขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอง
ตามประเด็นขอนั้นหรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นไมสอดคลอง
ตามประเด็นขอนั้น
4.4 ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสอบถามความคิดเห็นใหกระชับและเขาใจ
งายตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่ใหแตละขอสอดคลองกันในแตละประเด็น
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่
ไดเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยตอนที่ 1 นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความคิดเห็น
( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยมาก
ระดับ 3
เห็นดวยปานกลาง ระดับ 2
เห็นดวยนอย
ระดับ 1
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โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นที่กําหนดแบบประมาณคา
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเชิงนิมาน ดังนี้
2.50 - 3.00
=
เห็นดวยมาก
1.50 - 2.49
=
เห็นดวยปานกลาง
1.00 - 1.49
=
เห็นดวยนอย
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 7

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง
ดานเนื้อหาและภาษา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 คน

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมตาง ๆ ดังตอไปนี้
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1.1 สร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู แบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู แบบสั ง เกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม และแบบสอบถามความคิดเห็น
1.2 ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน
TGT รวมกับเทคนิค KWDL กับกลุมทดลอง เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูมากยิ่งขึ้นและ
สรางความคุนเคยกับนักเรียนกลุมทดลอง
1.3 จัดกลุมนักเรียนในกลุมทดลองโดยพิจารณาจากคะแนนสอบวัดผลการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 แลวนํามาจัดกลุมเกง ปานกลาง ออนและ
ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู (Pretest)
การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน จํานวน 9 กลุม แตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนเกง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน
2. ขั้นทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองในกลุมทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่สรางขึ้น เพื่อไมใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5 แผน เปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนและวิธีสอนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ดังนี้
กกกกกกกก 1. ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหมในการแกโจทยปญหาโดยเทคนิค KWDL ดังนี้
2.1 ครูและนักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการทราบ
โดยครูคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือ (K)
2.2 ครูและนักเรียนรวมกันอธิปรายเพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดให
และหาแนวทางวิธีการแกโจทยปญหาพรอมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดใหเหตุผลประกอบ (W)
2.3 ครูและนักเรียนรวมกันแกโจทยปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณหา
คําตอบและตรวจคําตอบได (D)
2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา (L)
กกกกกกกก 3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย (ใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ KWDL)
กกกกกกกก 4. ขั้นการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ โดยใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ตามความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ฉบับ จากแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน ดังนี้
นักเรียนกลุมเกง ทําแบบทดสอบปรนัย จํานวน 5 ขอ แบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ
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นั ก เรี ย นกลุ ม ปานกลางทํ า แบบทดสอบปรนั ย จํ า นวน 5 ข อ แบบอั ต นั ย
จํานวน 1 ขอ
นักเรียนกลุมออนทําแบบทดสอบปรนัย จํานวน 5 ขอ แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ
จากนั้นนําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัลเครื่องหมายแหงความสําเร็จ
กกกกกกกก 5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม พฤติกรรมการทํางานกลุม
เกณฑการประเมินกลุมที่ไดรับการยกยอง
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 26 – 30 คะแนน จะไดตําแหนง กลุมยอดเยี่ยม
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 16 – 25 คะแนน จะไดตําแหนง กลุมเกงมาก
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ย 0 – 15 คะแนน จะไดตําแหนง กลุมเกง
3. ขั้นหลังทดลอง
3.1 ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ ประเมินโดยครูและนักเรียน
ทําการประเมินนักเรียนกลุมตัวอยาง และสรุปเปนรายแผนการจัดการเรียนรู
3.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปใชกับนักเรียนเพื่อทําการทดสอบหลัง
เรียน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
3.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 8
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เริ่มตน
ขั้นสอนเนื้อหาใหมโดยใชเทคนิค KWDL

ขั้นกิจกรรมกลุมยอย

ขั้นตอนการเลนเกมแขงขันทางวิชาการ

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
งานกลุม

ไมผาน
ผาน
เกณฑ

สิ้นสุด
แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL
ในการดําเนินการทดลองครั้งนี้ กอนมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ระหวางการ
ทดลองนําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งสังเกตและประเมินโดยครูและนักเรียน ทําการ
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ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนกลุมทดลอง และหลังการสอนจบลงทําการทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
เพื่อวัดผลการเรียนรูและใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เรื่อง
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
หลังการดําเนินการทดลองเรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบผลการทดสอบวัดผล
การเรียนรู พฤติกรรมการทํางานกลุม และความคิดเห็นที่มีตอการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แลว
นํามาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชสูตร KR-20 สําหรับแบบทดสอบปรนัย และใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ∝ - Coefficient สําหรับแบบทดสอบอัตนัย
2. ศึกษาผลการเรียนรู โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบกอนเรียน (pretest) และ
หลังเรียน (posttest) โดยการทดสอบคาที (t – test) แบบ dependent
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคทีมเกมแขงขัน
รวมกับเทคนิค KWDL วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ใชคาของเกณฑ คือ
1.00 - 1.49 เห็นดวยนอย
1.50 - 2.49 เห็นดวยปานกลาง
2.50 - 3.00 เห็นดวยมาก
5. ขอมูลจากการประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.00 - 1.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับนอย
1.50 - 2.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง
2.50 - 3.00 พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คาเฉลี่ย (Mean)

เมื่อ

Χ

=

Χ

แทน

∑X
n
คาคะแนนเฉลีย่ ของกลุมตัวอยาง

∑X

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

n

แทน

จํานวนทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

1.2 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)

เมื่อ

S.D.

=

S.D.

แทน

∑(X - X )
2
n -1
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Σ

แทน

ผลรวมของคะแนนอันดับคุณภาพ

X

แทน

คะแนนของอันดับคุณภาพที่เลือกตอบ

Χ

แทน

คะแนนเฉลีย่ ของอันดับคุณภาพ

n

แทน

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

1.3 การทดสอบคาที (t – test) แบบ dependent
t

=

เมื่อ

t

แทน

∑D
∑D2
n

แทน
แทน
แทน
แทน

df

[n∑ D

2

∑D
− (∑ D )

2

]

/ n −1

, df = n - 1

ผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
กอนทําการวิจยั และหลังทําการวิจยั
ผลรวมของผลตางของคะแนน
ผลรวมของผลตางของคะแนนยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียนทัง้ หมด
ขั้นแหงความเปนอิสระ
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2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ ที่ใชในการทดลอง ไดแก
2.1 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177)
IOC. =
ΣR
n
เมื่อ IOC. แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
n
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.2 การหาคาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบโดยใชเกณฑความยากงาย
ระหวาง 0.20 – 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 188)

เมื่อ

P

=

R
n

P

แทน

คาความยากงายของขอสอบแตละขอ

R

แทน

จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในแตละขอ

n

แทน

จํานวนนักเรียนทัง้ หมด

2.3 การหาคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบโดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 186)
D
=
Ru - R e
n
2
เมื่อ

D

แทน

คาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ

Ru

แทน

จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง

Re

แทน

จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่าํ

n

แทน

จํานวนผูเขาสอบทั้งสองกลุม
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2.4 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัยคํานวณจากสูตร KR-20 คูเดอร
ริชารดสัน (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 182) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นระหวาง 0.70 ขึ้นไป
rtt =
เมื่อ

rtt

n ⎡
⎢1
n −1 ⎢
⎣

∑pq ⎤⎥
S 2 ⎥⎦

แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

n
แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ
S2 แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ
∑pq แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนตอบถูก
ในแตละขอและสัดสวนของคนตอบผิดในแตละขอ
2.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α - Coefficient) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 183)
α =
เมื่อ

α
n
S 2I
S 2t

แทน
แทน
แทน
แทน

⎡ ∑ s i2 ⎤
⎢1 − 2 ⎥
n 1 ⎣⎢
st ⎦⎥

n

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอ
ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
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ตารางที่ 12 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยาง

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

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

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

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การทํางานกลุมของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน
TGT รวมกับ เทคนิค
KWDL
3.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน
TGT รวมกับเทคนิค
KWDL

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียน

- สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล
- แผนการจัดการเรียนรูที่
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL
-แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนและหลังการ
จัดการเรียนรู
- วิเคราะหขอมูลดวยคา
รอยละ(%),คาเฉลี่ย( Χ ),
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบ
สมมติฐานโดยการ
ทดสอบคาที (t – test)
แบบ dependent
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุมของ
นักเรียน
- วิเคราะหขอมูลดวย
คาเฉลี่ย( Χ ),
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น
- วิเคราะหขอมูลดวย
คาเฉลี่ย( Χ ),สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะห
เนื้อหา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ ง การแก โ จทย ป ญ หาของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค TGT รวมกับเทคนิค KWDL
ผู วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยนํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู
แบบทดสอบและแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 3 แผน แลวนําไปใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี จํานวน 36 คน ซึ่งเปนกลุมทดลองดวย
การทดสอบกอนเรียน จากนั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ทําการสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม แลวจึงทดสอบหลังเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุม
ทดลอง โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการ
วิจัย ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1 เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู เรื่ อ งการแกโ จทย ป ญ หา ที่ จั ด การเรี ย นรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL กอนเรียนและหลัง
เรียนกกกกกกกกกก
ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
กกกกกกกกตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน มีดังนี้
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ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียน เรื่องการแกโจทยปญหาที่จัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL กอน
เรียนและหลังเรียน
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทย
ปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกม
แขง ขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ก อนและหลั งการจัดการเรียนรูแตกตางกั นหรือไมดั งใน
รายละเอียดตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาทีจ่ ัดการเรียนรูแ บบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวน
นักเรียน
36
36

คะแนน คะแนนเฉลี่ย
เต็ม
(Χ)
40
14.92
40
22.81

S.D.

t-test

Sig

4.59
6.27

11.00

.000

กกกกกกกกจากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู เรื่อง
การแกโจทยปญ
 หาที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยทีก่ ําหนดไวโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( Χ = 22.81,
S.D.= 6.27) สูงกวากอนเรียน ( Χ = 14.92 , S.D. = 4.59)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
คะแนน
พัฒนา
เฉลี่ย
รายแผน
ลําดับที่
รายแผน

5. โจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคน(30 คะแนน)
คะแนนพัฒนาเฉลี่ย
รายกลุม
ลําดับที่
รายกลุม

4. โจทยปญหาการ
หาร(30 คะแนน)

3. โจทยปญหา
การคูณ(30 คะแนน)

2. โจทยปญหา
การลบ (30 คะแนน)

กลุม

1.โจทยปญหาการ
บวก (30 คะแนน)

ตารางที่ 14 คะแนนพัฒนารายกลุม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL

25
เกงมาก
24
เกงมาก
21
เกงมาก
26
ยอดเยี่ยม
26
ยอดเยี่ยม
21
เกงมาก
22
เกงมาก
21
เกงมาก
22
เกงมาก

22
เกงมาก
23
เกงมาก
22
เกงมาก
24
เกงมาก
23
เกงมาก
21
เกงมาก
20
เกงมาก
20
เกงมาก
21
เกงมาก

20
เกงมาก
21
เกงมาก
19
เกงมาก
28
ยอดเยี่ยม
27
ยอดเยี่ยม
23
เกงมาก
21
เกงมาก
22
เกงมาก
23
เกงมาก

19
เกงมาก
20
เกงมาก
18
เกงมาก
24
เกงมาก
22
เกงมาก
18
เกงมาก
19
เกงมาก
22
เกงมาก
21
เกงมาก

18
เกงมาก
19
เกงมาก
19
เกงมาก
22
เกงมาก
21
เกงมาก
19
เกงมาก
20
เกงมาก
21
เกงมาก
22
เกงมาก

23.11

21.77

22.67

20.33

1

3

2

4

20.80

6

21.40

4

19.80

9

24.80

1

23.80

2

20.40

7

20.40

7

21.20

5

21.80

3

20.11

-

-

5

-

-
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กกกกกกกกจากตารางที่ 14 พบวาคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของทุกกลุมสวนใหญอยูในระดับเกงมาก
โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 4 มีคามากที่สุดเปนลําดับที่ 1 ( Χ = 24.80) รองลงมา กลุมที่ 5
( Χ =23.80) กลุมที่ 9 ( Χ = 21.80) กลุมที่ 2 ( Χ = 21.40) กลุมที่ 8 ( Χ = 21.20) กลุมที่ 1
( Χ = 20.80) กลุมที่ 6 และ กลุมที่ 7 ( Χ = 20.40) และกลุมที่ 3 ( Χ = 19.80) ตามลําดับ
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนารายกลุมเฉลี่ยของแตละแผน พบวาแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( Χ = 23.11) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรูที่3 ( Χ =22.67)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( Χ = 21.77) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ( Χ = 20.33) แผนการจัด
การเรียนรูที่ 5 ( Χ = 20.11) ตามลําดับ
ตารางที่ 15 คะแนนการทดสอบหลังเรียน เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยแยกตามหนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
1. โจทยปญหาการบวก
2. โจทยปญหาการลบ
3. โจทยปญหาการคูณ
4. โจทยปญหาการหาร
5. โจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

36
36
36
36
36

6
6
6
7
15

Χ

S.D.

คาเฉลี่ย
รอยละ

ลําดับที่

3.50
3.08
4.53
3.61
7.56

1.06
0.77
1.21
0.87
2.44

58.33
51.33
75.50
51.57
50.40

2
4
1
3
5

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทดสอบ
หลังเรียน เรือ่ ง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ซึ่งคะแนนเฉลีย่ รอยละเรื่องโจทยปญหาการคูณ
มากที่สุด (75.50%) รองลงมาคือ โจทยปญ
 หาการบวก (58.33 %) โจทยปญหาการหาร (51.57%)
โจทยปญหาการลบ (51.33 %)และโจทยปญ
 หาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีคะแนนเฉลีย่ รอยละ
เปนลําดับสุดทาย (50.40 %)
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ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัย ขอที่ 2 พฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
อยูในระดับใด ดังรายระเอียดในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ประเมินประ ประเมินโดยครูและนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
พฤติกรรม
Χ

ครู
S.D.

ระดับ

Χ

นักเรียน
S.D. ระดับ

การยอมรับความคิดเห็น
1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น

2.66

2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
3. แสดงถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย

การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
6. กระตุนใหเพือ่ นแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของเพือ่ นในกลุม
เฉลี่ย

การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม

มาก

2.88

0.33

มาก

2.33
2.55

0.50
0.50
0.52

ปานกลาง

มาก

2.77
2.88

0.44
0.33

มาก
มาก

2.51

0.51

มาก

2.84

1.10

มาก

2.77

0.44

มาก

2.77

0.44

มาก

2.55

0.52

มาก

2.88

0.33

มาก

2.55

0.52

มาก

2.77

0.44

มาก

2.62

0.49

มาก

2.81

0.40

มาก

7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
เฉลี่ย

2.88

0.33

มาก

2.88

0.33

มาก

2.77
2.77
2.81

0.44
0.44
0.41

มาก
มาก
มาก

2.88
2.88
2.88

0.33
0.33
0.33

มาก
มาก
มาก

การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจกัน
และกัน

2.77

0.44

มาก

2.88

0.33

มาก

2.88
2.88
2.84
2.70

0.33
0.33
0.37
0.44

มาก
มาก
มาก
มาก

2.88
2.88
2.88
2.85

0.33
0.33
0.33
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เห็นดวย

11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลีย่ โดยภาพรวม
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ตารางที่ 16(ตอ)

พฤติกรรม
Χ

การยอมรับความคิดเห็น
1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
3. แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
เฉลี่ย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย
11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2
ครู
นักเรียน
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
Χ

2.66
2.55

0.50
0.52

มาก
มาก

2.88
2.44

0.33
0.52

2.77

0.44

มาก

2.77

0.44

มาก
ปาน
กลาง
มาก

2.66

0.49

มาก

2.70

0.43

มาก

2.66

0.50

มาก

2.77

0.44

มาก

2.55

0.52

มาก

2.88

0.33

มาก

2.88

0.33

มาก

2.55

0.52

มาก

2.70

0.45

มาก

2.73

0.43

มาก

2.66

0.50

มาก

2.88

0.33

มาก

2.77
2.55
2.66

2.44
0.52
0.49

มาก
มาก
มาก

2.66
3.00
2.85

0.50
0.00
0.28

มาก
มาก
มาก

3.00

0.00

มาก

2.66

0.50

มาก

2.88
2.81
2.71
2.58

0.33
0.52
0.28
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก

2.55
2.55
2.59
2.72

0.52
0.52
0.51
0.41

มาก
มาก
มาก
มาก
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พฤติกรรม
Χ

การยอมรับความคิดเห็น
1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
3. แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3
ครู
นักเรียน
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
Χ

2.88
2.44

0.33
0.52

3.00
3.00

0.00
0.00

มาก
มาก

0.50

มาก
ปาน
กลาง
มาก

2.66

2.66

0.50

มาก

2.66

0.45

มาก

2.89

0.17

มาก

2.66

0.50

มาก

2.77

0.44

มาก

2.77

0.44

มาก

2.77

0.44

มาก

2.66

0.50

มาก

2.55

0.52

มาก

2.70

0.48

มาก

2.70

0.46

มาก

2.88

0.33

มาก

2.88

0.33

มาก

2.77
2.44

0.44
0.72

2.77
2.77

0.44
0.44

มาก
มาก

2.70

0.50

มาก
ปาน
กลาง
มาก

2.81

0.43

มาก

9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
เฉลี่ย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย
11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น

3.00

0.00

มาก

2.77

0.44

มาก

3.00

0.00

มาก

2.44

0.52

12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม

2.55

0.72

มาก

2.44

0.52

2.85
2.73

0.24
0.42

มาก
มาก

2.55
2.74

0.49
0.39

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก

เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม
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พฤติกรรม
Χ

การยอมรับความคิดเห็น
1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
3. แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
เฉลี่ย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย
11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4
ครู
นักเรียน
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
Χ

2.77
2.44

0.44
0.52

2.88
2.88

0.33
0.33

มาก
มาก

2.66

0.50

มาก

0.49

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

2.44

0.52

2.55

2.81

0.39

มาก

2.66

0.50

มาก

2.88

0.33

มาก

2.77

0.44

มาก

2.77

0.44

มาก

2.55

0.52

มาก

2.55

0.52

มาก

2.66

0.49

มาก

2.73

0.43

มาก

2.55

0.72

มาก

2.77

0.44

มาก

2.55
2.55
2.55

0.52
0.52
0.59

มาก
มาก
มาก

2.88
2.66
2.77

0.33
0.50
0.42

มาก
มาก
มาก

2.88

0.33

มาก

2.88

0.33

มาก

2.77
2.77
2.81
2.64

0.44
0.44
0.40
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก

2.55
2.55
2.66
2.74

0.52
0.52
0.46
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
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พฤติกรรม
Χ

การยอมรับความคิดเห็น
1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
3.แสดงออกถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน , การอภิปราย
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
เฉลี่ย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่
เราเห็นดวย
11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็น
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม

แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5
ครู
นักเรียน
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
Χ

2.66
2.66
2.66

0.50
0.50
0.50

มาก
มาก
มาก

2.88
2.88
2.88

0.33
0.33
0.33

มาก
มาก
มาก

2.66

0.50

2.88

0.33

มาก

2.22

0.44

2.77

0.44

มาก

2.66

0.50

มาก
ปาน
กลาง
มาก

3.00

0.00

มาก

2.55

0.72

มาก

2.88

0.33

มาก

2.48

0.55

2.88

0.26

มาก

2.44

0.52

3.00

0.00

มาก

2.66
2.55
2.55

0.50
0.72
0.58

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

2.77
3.00
2.92

0.44
0.00
0.15

มาก
มาก
มาก

2.88

0.33

มาก

3.00

0.00

มาก

2.55

0.52

มาก

2.88

0.33

มาก

2.44

0.52

2.88

0.33

มาก

2.62
2.58

0.46
0.52

ปาน
กลาง
มาก
มาก

2.92
2.90

0.22
0.24

มาก
มาก
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พฤติกรรม
Χ

สรุปแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5
ครู
นักเรียน
S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ
ที่
ที่

การยอมรับความคิดเห็น
1. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 2.73

0.45

มาก

1

2.90 0.26 มาก

1

2.ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.48

0.51

3

2.79 0.32

มาก

2

3. แสดงออกถึงความตั้งใจและ
ใสใจตอการพูดของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การแสดงความคิดเห็นดวยการ
ถามตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนใน
กลุม
6. กระตุนใหเพื่อนแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางาน
กลุม
7. กระตือรือรนสนใจในการเรียน
ตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน ,
การอภิปราย
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของ
กลุม
เฉลี่ย

2.62

0.50

ปาน
กลาง
มาก

2

2.77 0.42

มาก

3

2.61

0.49

มาก

3

2.82 0.33

มาก

2

2.60

0.48

มาก

3

2.79

042

มาก

2

2.66

0.48

มาก

1

2.86 0.31

มาก

1

2.64

0.52

มาก

2

2.66 0.47

มาก

3

2.63

0.49

มาก

2

2.77 0.40

มาก

3

2.69

0.33

มาก

2

2.88 0.29

มาก

1

2.70

0.49

มาก

1

2.79 0.41

มาก

3

2.16

1.05

3

2.86 0.25

มาก

2

2.52

0.64

ปาน
กลาง
มาก

4

2.84 0.32

มาก

1
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พฤติกรรม
Χ

การชวยเหลือสนับสนุน ยกยอง
ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
10. กลาวสนับสนุนความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุมที่เราเห็นดวย
11. เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมได
พูดแสดงความคิดเห็น
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม

สรุปแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5
ครู
นักเรียน
S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ
ที่
ที่

2.91

0.22

มาก

1

2.84 0.32

มาก

1

2.82

0.32

มาก

2

2.66 0.44

มาก

2

2.64
2.79
2.64

0.51
0.35
0.49

มาก
มาก
มาก

3
1
-

2.66 0.44
2.72 0.40
2.79 0.36

มาก
มาก
มาก

2
4
-

กกกกกกกก
จากตารางที่ 16 ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค
KWDL ซึ่งประเมินโดยครูจากการสังเกตนักเรียนจํานวน 9 กลุมในการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ การชวยเหลือสนับสนุน
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ( Χ = 2.79, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ การแสดงความเห็นดวย
การถาม-ตอบ ( Χ = 2.63, S.D. = 0.49) ดานการยอมรับความคิดเห็น ( Χ = 2.61, S.D. = 0.49)
และด า นที่ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ม ากเป น ลํ า ดั บ สุ ด ท า ย คื อ การให ค วามร ว มมื อ ขณะทํ า งานกลุ ม
( Χ = 2.52, S.D. = 0.64)
กกกกกกกกเมือ่ พิจารณาแตละดานเปนรายประเด็น พบวา ดานการยอมรับความคิดเห็นประเด็น
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ( Χ = 2.73, S.D. = 0.45) และ
การยอมรั บ การตัด สิน ใจในมติข องกลุ ม มีค า เฉลี่ย การปฏิบัติเ ปน ลํา ดั บสุ ดทา ย ( Χ =2.48,
S.D. = 0.51)
กกกกกกกกดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
คือ ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม ( Χ = 2.66, S.D. = 0.48) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนในกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.60, S.D. = 0.48)
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กกกกกกกกดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม พบวาประเด็นทีม่ ีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มี
สวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย ( Χ = 2.70, S.D. = 0.49) และ การปฏิบัตติ ามระเบียบ
ขอตกลงของกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.16, S.D. = 1.05)
กกกกกกกกดานสุดทาย คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน พบวา
ประเด็ น ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ การกล า วสนั บ สนุ น ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ นในกลุ ม ที่ เ รา
เห็นดวย ( Χ = 2.91, S.D. = 0.22) และการพูดชมเชยเพื่อนในกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติมาก
เปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.64, S.D. = 0.51)
กกกกกกกกจากการสรุปคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการทํางานกลุม ในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน
แสดงถึงระดับการปฏิบัติ พฤติกรรมกลุมที่พัฒนาขึ้น โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 ( Χ = 2.73,
S.D. = 0.42) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ( Χ = 2.70, S.D. = 0.44) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
( Χ = 2.64, S.D. = 0.49 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( Χ = 2.58, S.D. = 0.43) แผนการจัด
การเรียนรูท ี่ 5 เปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.58, S.D. = 0.52)
กกกกกกกกผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ซึ่งประเมินโดยนักเรียนจํานวน
9 กลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน โดยภาพรวม พบวานักเรียนมี
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุดคือ ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม ( Χ = 2.84, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ
ดานการยอมรับความคิดเห็น ( Χ = 2.82, S.D. = 0.33) ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการ
ถาม-ตอบ ( Χ = 2.77, S.D. = 0.40) และดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ( Χ = 2.72, S.D. = 0.40)
กกกกกกกกเมือ่ พิจารณาแตละดานเปนรายประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ดานการยอมรับความ
คิดเห็น คือ การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ ( Χ = 2.90, S.D. = 0.26) และดานการแสดงออก
ถึงความตั้งใจและใสใจตอการพูดของเพื่อนในกลุม มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย
( Χ = 2.77, S.D. = 0.42)
กกกกกกกกดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
คือ การซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม ( Χ = 2.86, S.D. = 0.31) และการกระตุนใหเพื่อนแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย
( Χ = 2.66, S.D. = 0.47)
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กกกกกกกกดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม พบวาประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ
การกระตือรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา ( Χ = 2.88, S.D. = 0.29) และการมีสว นรวมในการ
ทําใบงาน การอภิปราย มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.79, S.D. = 0.41)
กกกกกกกกดานสุดทาย คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึง่ กันและกัน พบวา
ประเด็นทีม่ ีการปฏิบัติมากทีส่ ุด คือ กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เราเห็นดวย
( Χ = 2.84, S.D. = 0.32) และการเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดแสดงความคิดเห็นและการพูด
ชมเชยเพื่อนในกลุม มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.66, S.D. = 0.44)
กกกกกกกกจากการสรุปคาเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนแสดงถึงระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรม กลุมที่พัฒนาขึ้น โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางาน
กลุมในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( Χ = 2.90, S.D. = 0.24) แผน
การจัดการเรียนรูที่ 1 ( Χ =2.85,S.D.=0.54) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( Χ =2.74, S.D. = 0.39)
แผนจัดการเรียนรูที่ 4 ( Χ = 2.74, S.D. = 0.43) และแผนจัดการเรียนรูที่ 2 เปนลําดับสุดทาย
( Χ = 2.72, S.D. = 0.41)
ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใช
เทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 3 นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับใด ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค
KWDL
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีม
เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
ความคิดเห็นที่มีตอวิธกี ารจัดการเรียนรู
1. ดานบรรยากาศในการเรียนรู
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ดานประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม
รวม

Χ

2.50
2.58
2.61
2.56

S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับ
ที่
0.59
เห็นดวยมาก
3
0.57
เห็นดวยมาก
2
0.58
เห็นดวยมาก
1
0.58
เห็นดวยมาก
-
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ddddddddจากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมนักเรียน
เห็นดวยอยูในระดับมาก ( Χ = 2.56 , S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดานพบวาลําดับที่ 1
นักเรียนเห็นดวยมากในดานประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม ( Χ = 2.61 , S.D. = 0.58)
รองลงมานักเรียนเห็นดวยมากในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( Χ = 2.58 , S.D. = 0.57) และ
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ บรรยากาศในการเรียนรู ( Χ = 2.50 , S.D. = 0.59 )
ddddddddระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLเมื่อพิจารณาเปนรายดานดังรายละเอียด
ในตารางที่ 18 19 20 และ 21
ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีม
เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
1. นักเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรม
ตามขั้นตอน
2. เปนการจัดการเรียนรูท ี่ทาํ ใหนักเรียน
มีการชวยเหลือกันในกลุม
3. เปนการจัดการเรียนรูท ี่สงเสริม
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม
4. เปนการจัดการเรียนรูท ี่ทาํ ใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
5. เปนการจัดการเรียนรูท ี่ทาํ ใหนักเรียน
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน
รวม

Χ

S.D.

ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

2.43

0.65

เห็นดวยปานกลาง

4

2.56

0.61

เห็นดวยมาก

2

2.58

0.55

เห็นดวยมาก

1

2.42

0.60

เห็นดวยปานกลาง

5

2.53

0.56

เห็นดวยมาก

3

2.50

0.59

เห็นดวยมาก

-
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จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู โดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ( Χ = 2.50 , S.D. = 0.59) เมือ่ พิจารณาเปน
รายข อ พบว า นั ก เรี ย นเห็ น ด ว ยมาก เป น ลํ า ดั บ ที่ 1 คื อ เป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม( Χ = 2.58 , S.D. = 0.55) และลําดับสุดทายคือ เห็นดวยปาน
กลางเปนการจั ดการเรี ย นรู ที่ ทํา ใหนัก เรียนได แสดงความคิ ดเห็น อย า งอิสระ( Χ
= 2.42,
S.D. = 0.60 )
ตารางที่ 19 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติได
อยางเปนระบบ
2. การปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนรูท ําไดไมยาก
3. เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน
4. เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือกัน
ในการทํางานกลุม
5. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของเพือ่ นในกลุม
6. เปนการสงเสริมในดานวิเคราะห
เรื่องโจทยปญหามากขึน้
7. นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมอง
ในการเรียนรูนี้
รวม

Χ

S.D.

ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

2.58

0.55

เห็นดวยมาก

6

2.17

0.65

เห็นดวยปานกลาง

7

2.69

0.52

เห็นดวยมาก

1

2.67

0.48

เห็นดวยมาก

3

2.69

0.52

เห็นดวยมาก

1

2.64

0.59

เห็นดวยมาก

4

2.61

0.64

เห็นดวยมาก

5

2.58

0.57

เห็นดวยมาก

-
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กกกกกกกกจากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ( Χ = 2.58 , S.D. = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเปน รายข อพบวา นั กเรียนเห็นดวยในระดับมาก เปน ลํา ดับที่ 1 คือ เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด และแสดงความคิดเห็นรวมกัน และเปนกิจกรรม
ที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม ( Χ = 2.69 , S.D. = 0.52) และ
ลําดับสุดทาย คือ เห็นดวยปานกลาง เปนการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูทําได
ไมยาก ( Χ = 2.17 , S.D.=0.65)
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม
เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
ดานประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรม
1. นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับ
ขั้นตอนในกิจกรรมนี้
2. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะดานการอานจากการจัดกิจกรรมนี้
3. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความ
รวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4.นักเรียนสามารถแกโจทยปญ
 หาไดใน
เวลาที่ครูกําหนด
5. นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรูไปใชในวิชาอื่น ๆ ได
6. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
รวบรวมขอมูล
7. นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการ
แกปญหาจากสภาพปญหาทีแ่ ทจริง
8. นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของ
คณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้
รวม

Χ

S.D.

ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

2.58

0.55

เห็นดวยมาก

6

2.61

0.60

เห็นดวยมาก

5

2.39

0.64

เห็นดวยปานกลาง

8

2.72

0.57

เห็นดวยมาก

2

2.64

0.59

เห็นดวยมาก

4

2.50

0.65

เห็นดวยมาก

7

2.67

0.53

เห็นดวยมาก

3

2.78

0.48

เห็นดวยมาก

1

2.61

0.58

เห็นดวยมาก

-
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ( Χ = 2.61 , S.D. = 0.58) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนเห็นคุณคา
และประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ ( Χ = 2.78 , S.D. = 0.48) และลําดับ
สุ ด ท า ย คื อ เห็ น ด ว ยปานกลาง นั ก เรี ย นได รั บ การส ง เสริ ม ให มี ค วามร ว มมื อ และช ว ยเหลื อ
ซึ่งกันและกัน ( Χ = 2.39 , S.D. = 0.64)
นอกจากนี้ นักเรียนไดใหขอ เสนอแนะจากคําถามปลายเปดในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค
KWDL
กกกกกกกกจากขอคําถามปลายเปด ขอที่ 1 “นักเรียนคิดวาการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดย
ใชเทคนิคทีม เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL มีขอดีอยางไรบาง” สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 21 ขอดีของการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม เกมแขงขันTGT
รวมกับเทคนิค KWDL
ขอดี
1. ทําใหเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น
2. มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม
3. ฝกการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน
4. ไดแขงขันและมีความสนุกสนาน

จํานวนนักเรียน
10
9
6
5

รอยละ
27.78
25.00
16.67
13.89

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL จากคําถามปลายเปด
พบวา ขอดีของ การจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันเมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงจากมากไปนอย
ดังนี้ ทําใหเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น รอยละ 27.78 มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม รอยละ
25.00 ฝกการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน รอยละ 16.67 ไดแขงขันและมีความสนุกสนานรอยละ
13.89 ตามลําดับ
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กกกกกกกกกจากขอคําถามปลายเปด ขอที่ 2 “นักเรียนมีขอแนะนําเพื่อปรับปรุงในการจัด
การเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีม เกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLอยางไรบาง”
สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 22 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขันTGT รวมกับเทคนิค KWDL
ขอเสนอแนะ

จํานวนนักเรียน

รอยละ

1. แบบฝกทักษะมีหลายขอ ควรลดจํานวนขอใหนอยลง

7

19.44

2. ควรที่จะจัดกิจกรรมกับรายวิชาอืน่ ๆ

11

30.56

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขันTGT รวมกับเทคนิค KWDL จากคําถามปลายเปด
พบวา ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงจากมากไปนอย
ดังนี้ ควรที่จะจัดกิจกรรมกับรายวิชาอื่น ๆ รอยละ 30.56 แบบฝก ทักษะมีหลายขอ ควรลด
จํานวนขอใหนอยลง รอยละ 19.44

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
กกกกกกกกการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ ง การแก โ จทย ป ญ หาของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทกอนการทดลอง
(Pre - Experimental
Design) แบบกลุมเดียวกันซึ่งทําการทดสอบกอนและหลังเรียน
(The – One Group Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงคการวิจัย (1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขง TGT รวมกับเทคนิค KWDL กอนและหลังการจัดการเรียนรู
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDLในดาน
บรรยากาศ กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดจากการจัดกิจกรรม ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี จํานวน 36 คน
ที่ไดจากการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหา
ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ที่ผาน
การตรวจค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง ได ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง 1.00 จํ า นวน 5 แผน
แบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ก อ นเรีย นและหลั ง เรี ย น เรื่อ งการแกโ จทยป ญ หาคณิต ศาสตร
จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ และตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ แบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงาย
(P) ระหวาง 0.30 - 0.93 คาอํานาจจําแนก (D) ระหวาง 0.22 - 0.72 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.86 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขง TGT รวมกับเทคนิค KWDL มีคาดัชนีความ
สอดคลอง 1.00 วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคะแนนเปนคารอยละ (%) การหาคาเฉลี่ย ( Χ )
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ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค า ที (t-test) แบบ Dependent และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
กกกกกกกกการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งการแก โ จทย ป ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค
KWDL สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยหลังการ
จัดการเรียนรู นักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังเรียนแตละหนวย พบวา โจทยปญหาการคูณ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และโจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ที่สังเกตโดยครู โดยภาพรวมพบวา
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม อยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า
พฤติกรรมกลาวสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เปนลําดับที่ 1 สวนดานที่นักเรียน
ปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ การปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม และพฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักเรียน ที่สังเกตโดยนักเรียน โดยภาพรวมพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เปนลําดับที่ 1 สวนดานที่นักเรียนปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย คือ การกระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็น
และเปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมแสดงความคิดเห็น และการพูดชมเชยเพื่อนในกลุม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดาน เรียงตามลําดับ คือดานประโยชนที่ได
จากการจัดกิจกรรม นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของ
คณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ และเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ นักเรียนไดรับการ
สงเสริมใหมีความรวมมือ และชวยเหลือซึง่ กันและกัน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียน
เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทเี่ ปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและ
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แสดงความคิดเห็นรวมกัน และเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนกั เรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุม และเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือ เปนการปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ ตอน การ
จัดการเรียนนีท้ ําไดไมยาก ดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ
เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม
และเห็นดวยปานกลางเปน
ลําดับสุดทายคือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทที่ ําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
การอภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกจากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทีจ่ ัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL สามารถนํามาสูก ารอภิปรายผล ดังนี้
กกกกกกกก1. จากผลการวิจั ยพบวา ผลการเรียนรูเรื่อง การแกโจทยปญหาของนักเรียน ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค
KWDL กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยหลังการจัดการเรียนรูมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียนทั้งนี้เปน
เพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนักเรียนตองชวยเหลือกัน ยอมรับกันและกัน ทําใหนักเรียน
สามารถเสนอความคิดภายในกลุมมีการทํางานรวมกันทําใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ
ดังที่ จอยซและเวล (Joyce and Weil 1986 , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165) ไดกลาวไว
วาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือ
แนะนํากัน เนื่อ งจากผูเ รีย นอยูใ นวัย เดีย วกัน สามารถสื่อ สารสื่อ ความหมายแกกัน และกัน
ไดง า ยและทํา ใหเ ขา ใจงา ยกวา ที่ค รูส อน นอกจากนั้น การเสริม แรงทางบวกตามหลัก การ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยการใหรางวัลแกก ลุมที่ทํา ใหคะแนนเฉลี่ย ถึงเกณฑที่กําหนด
ก็เปนการกระตุนใหผูเรียน มีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเอง เพื่อความสําเร็จของกลุม ซึ่งเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานดานจิตวิทยาที่วาดวยการ
เสริมแรงเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนตองการจะเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก
ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545 : 263) ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปน
การจัดที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยตนเอง และดวย
ความรวมมือ และความชวยเหลือจากครู เพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งในการ
จัดการเรียนรูในแตละครั้งมีการแจงจุดประสงคการเรียนรู คะแนนฐาน และการกําหนดเกณฑการ
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ประสบความสําเร็จใหนักเรียนทราบ และเมื่อจัดการเรียนรูจบในแตละหนวยแลวจะมีการทดสอบ
ยอยนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความสามารถของนักเรียน คะแนนของแตละคนที่ได
จะสงผลตอคะแนนพัฒนาของกลุมถากลุมใดทําคะแนนพัฒนาไดตามเกณฑที่กําหนดก็จ ะไดรับ
รางวัลและคําชมเชยชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดของสลาวิน (Slavin 1984 : 20-21, อางถึงใน วารุณี อุนบุญ 2540 : 49-50)
ที่วาดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนพัฒนาสติปญญาของตนเอง การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบ และประเมินความกาวหนาของผูเรียน และในการ
ทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะรูคะแนนพัฒนาของตนเอง จากนั้นมีการนําคะแนนของ
แตละคนในกลุม มารวมกัน แลว คิด เปน คะแนนเฉลี่ย ของกลุม ดัง นั้น สมาชิก ในกลุม จึง ตอ ง
พยายามเรียนรูและชวยเหลือกันเพราะ ถาไดคะแนนนอยก็จะทําใหคะแนนของกลุมนอยลงดวย
จึงทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมแรง ชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกัน เนื่องจากผูเรียนไดมี
โอกาสทํางานรวมกัน จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการที่เด็กเกงไดชวยเหลือ
เพื่อนที่เรียนชา ทําใหเด็กเกงไดเพิ่มความเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้น ๆ ไดลึกซึ้ง
กวาเดิม เพราะไดอธิบายใหแกเพื่อนภายในกลุม โดยนักเรียนที่เรียนออนจะไดรับการฝกฝน และ
ไดแนวทางจากนักเรียนเกงทําใหมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ ศรีสมวงษ
สุขคันธรักษ (2548 : 135) ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันที่จัดนักเรียนคละความสามารถ
คือ เกง ปานกลาง ออน สมาชิกในแตละกลุมเขากลุมชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรู
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือชี้แนะแหลงขอมูลและ
จัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่ จึงทําใหนักเรียนเรียนรู
กระบวนการทํางานกลุม และการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน อีกทั้งการนําคะแนนพัฒนาของแตละคน
ภายในกลุมมารวมกันแลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม เพื่อเปนกลุมที่มีการพัฒนายอดเยี่ยม
ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมในการที่จะ
ทําใหกลุมของตนประสบความสําเร็จ เพื่อที่จะไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย ดวยความสามารถ
และวัยที่ใกลเคียงกัน สอดคลองกับ สุรพล พยอมแยม (2544 : 98-99) ที่กลาววา กลุมเพื่อนรวมวัย
ชวยเหลือในเรื่องระหวางการเรียนที่มีผลตอการเรียนของเด็กใหดีขึ้น เนื่องจากกลุมเพื่อนรวม
วัยที่มีปฏิสัมพันธตอกันสวนใหญชวยเหลือเกื้อกูลกันในการเรียนตั้งใจเรียนจะมีแรงจูงใจใหสมาชิก
คนอื่นในกลุมปฏิบัติต นไปในทางที่ดี และประสบความสํา เร็จ ในการเรีย นไปพรอ ม ๆ กัน
สอดคลองกับ ปฏิมา ธิกุลวงษ (2548 : 114) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
TGT ใชกระบวนการกลุมในการทํางานและกิจกรรม เปนการรวมกันเรียนรูเปนกลุมๆละ 4-5 คน
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นักเรียนในกลุมมีความรวมมือใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานการเรียนและการทํางาน โดย
นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนดีกวาไดชวยกันอธิบาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนดวยกันที่มีความสามารถต่ํากวา ที่ไม
เขาใจในเนื้อหาในบทเรียน และกิจกรรมทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียน
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิสา ตุลาไล (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู กับการสอนปกติในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียน โดยการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน TGT
สูงกวา นักเรียนที่เรียนโดยการใชแผนการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของความกาวหนาไมแตกตางกัน และ
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีภรณ ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบสมการเชิงเสน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมแบบ TGT แบบ STAD และการสอนตาม
คูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
บทคัดยอ)
แบบ STAD และยังสอดคล องกับผลการวิจัยของ วราภรณ บรรติ (2543 :
ทํา การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น และพฤติ ก รรมการทํา งานกลุ ม ในกลุ ม วิช าสรา งเสริ ม
ประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ STAD รวมกับแบบทีมการแขงขัน TGT ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตาม
รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดย
การสอนตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมในการทํางานกลุมสูงกวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
วัสริน ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD รวมกันกับ
การเรียนแบบกลุมการแขงขัน TGT พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเศษสวน
ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันสูงกวาสอนตามแนวคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบรวมมือกันมีความคิดเห็นวาชอบการเรียนแบบ
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รวมมือกันมีความสนุกสนานในการเรียนไดชวยกัน คิดและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ
ทําใหพวกเขามีความสุข กระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเองเหตุผลสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่สงผลใหผลการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน คือ การนําเทคนิค KWDL มาใชปฏิบัติในขณะดําเนินการสอนและรวมปฏิบัติงานกลุม
ของนักเรียนที่เริ่มตนโดยครูรวมกับนักเรียนทั้งชั้น ฝกคิดหาคําตอบตามลําดับขั้นของ KWDL ซึ่ง
กอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนรวมกันคิดแกปญหาดวยการฝก
อานโจทยอยางละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 K: เรารูอะไร (What we
know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง เปนการเตรียมความรูพื้นฐาน โดยนักเรียนแตละคนรวมกัน
อานโจทยปญหา และวิเคราะหรวบรวมขอมูลที่ไดจากโจทยวามีขอมูลอะไรบางเปนขอมูลเกี่ยวกับ
อะไร เพื่อนําไปใชแกปญหาในขั้นตอนตอไป ซึ่งครูจะตั้งคําถามกระตุนความคิดของนักเรียนให
นักเรียนไดตอบคําถามเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโจทยปญหา และอธิบายขอมูลเพิ่มเติมใหนักเรียน
เขาใจมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 2 W : นักเรียนรวมกันวิเคราะหหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ (What we
want to know) โดยนักเรียนจะรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางในการแกโจทย
ปญหาดวยเหตุผลของแตละคน และนําวิธีที่แตละคนเสนอมาพิจารณาและทดลองใชแกปญหา
เพื่อตรวจสอบวาแตละวิธีใชไดผลเปนอยางไรวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด ในขั้นนี้นักเรียน
แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และโตแยงความคิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผลเชื่อมโยง
ความรูที่ไดรับมาเพื่อนํามาใชแกปญหา ขั้นที่ 3 D : นักเรียนรวมกันแสดงวิธีแกปญหาตามที่ได
เลือกไว (What we do) โดยเริ่มจากการเขียนประโยคสัญลักษณ เพื่อใหนักเรียนเห็นแนวทาง
ในการคิดคํานวณวาจะตองคํานวณจํานวนใดกอน จากนั้นรวมกันแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ
ตามที่โจทยตองการไปทีละขั้นตอน ในขั้นตอนนี้นักเรียนไดฝกการคํานวณ กลุมเกงไดชวยเหลือ
และอธิบายขั้นตอนและวิธีการแกปญหา โดยครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือกับนักเรียนในการเขียน
อธิบายวิธีการแกปญหาใหถูกตองชัดเจน ขั้นที่ 4 L: เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ ขั้นที่ 3
(What we learned) โดยตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลการแกปญหา อธิบายวิธีแกปญหาที
ละขั้นตอนใหเพื่อน ๆ และครูไดรับฟง ครูจะเปนผูคอยถามคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ เมื่อ
นักเรียนลังเลในการตอบคําถามหรือการนําเสนอ ครูใหขอมูลยอนกลับใหนักเรียนตอบอยางมั่นใจ
และรวมกันสรุปความรูและประโยชนที่ไดจากการเรียนรู ในขั้นนี้เปนการฝกใหนักเรียนกลาพูด
กล า แสดงออก มี ค วามมั่ น ใจในตนเอง เรี ย นรู วิ ธี ก ารแก ป ญ หาที่ห ลากหลายจากกลุ ม เพื่ อ น
สามารถนําไประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ ได ลําดับขั้นตอนของเทคนิค KWDL มีกระบวนการ
คิดและรวมกันคิดทุกขั้นตอนภายในกลุม ทําใหนักเรียนทุกคนฝกคิดอยางเปนระบบ ฝกเขียน
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และมี การแขง ขัน ระหวา งกลุมทํา ใหนัก เรีย นกระตื อรือรน ในการทํ า คะแนนของตนเองเพิ่ม ขึ้น
เพื่อใหคะแนนของกลุมเพิ่มขึ้น เพื่อเขาสูเกณฑที่ไดกําหนดไว นักเรียนไดเรียนรูรวมกันในการแยก
ประเด็นโจทยปญหาออกเปนสวนๆ โดยการนําความรูเดิมที่ไดรับการฝกมากอนตามประเด็นที่
กําหนดมาให สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไรจะมีวิธีการใดบางที่จะทําใหไดคําตอบมาเปน
องคประกอบสําคัญของ KWDL ซึ่งชี้ใหเห็นผลการเรียนรูหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน และการ
ตั้งคําถามเพิ่มเติมของครู แตละขั้นของ KWDL ชวยกระตุนใหนักเรียนคิดหาคําตอบไดดียิ่งขึ้น
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องผลของ
การใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
สูงกวานักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิรันดร แสงกุหลาบ (2547 :บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาทศนิยมและรอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอลและตามแนว สสวท. ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู เรื่อง
โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกวา
ผลการเรียนรูตามแนว สสวท. อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (น้ําทิพย
ชังเกตุ 2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการคูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค
KWDL ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ ทองใส (2548 : บทคัดยอ)
ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู เรื่ อ งโจทย ป ญ หาเศษส ว นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL รวมกับแนวคิดของวรรณี
ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธี
จัดการเรี ยนรู ด วยเทคนิ ค เค ดั บเบิ้ ลยู ดี แอล ร ว มกั บ แนวคิ ด ของวรรณี ก อ นและหลั ง เรี ย น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังการ
จัดการเรียนรูมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน
กกกกกกกกจากผลการวิจัยคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการแกโจทยปญหา
คณิ ต ศาสตร เมื่ อ แยกตามหน ว ยการเรี ย นรู พ บว า หน ว ยการเรี ย นรู โจทย ป ญ หาการคู ณ
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มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนโจทยขั้นตอนเดียว เปนเรื่องที่นักเรียนเคย
เรียนมาแลว สอดคลองกับงานวิจัยของ จินดา สวพันธ (2533 : 21) ที่กลาววา นักเรียนทํา
โจทยปญหาคณิตศาสตรขั้นตอนเดียวไดดี และหนวยการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน มีคาเฉลี่ยของคะแนนต่ําที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะเนื้อหาเรื่องโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ยากและซับซอน ในโจทยปญหาขอหนึ่งเมื่อนํามาเขียนเปนประโยค
สัญลักษณแลว จะมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร มากกวาหนึ่งเครื่องหมาย นักเรียนตองใช
วิธีคิดมากกวาหนึ่งขั้นตอน และตองใชทักษะการคิดคํานวณทั้งสี่ดานมาผสมผสานในขอเดียวกัน
ทําใหนักเรียนเกิดความสับสน นอกจากนี้การแปลความ และการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ
โจทยปญหาไมสามารถเชื่อมโยงความรูพื้นฐานเดิมกับโจทยปญหาที่ซับซอนได นอกจากนั้นเปน
เพราะใชเวลาในการฝกคิดคํานวณและแบบฝกหัดที่เทากับหนวยอื่น ๆ มีความยากและซับซอน
นอยกวา ซึ่งสงผลใหความสามารถในการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งเนื้อหา
ซั บซ อนน อยกว าหน วยอื่ น ๆ มี คะแนนต่ํ าที่ สุ ด สอดคล องกั บ แนวคิ ด ของ ชาร ล และเลสเตอร
(Charles and Lester 1982 : 10-12 ,อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล 2544 : 31) ที่กลาววา
ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความสามารถการแกปญหาคือ ทักษะการอานและทักษะการฟง เมื่อพบ
ปญหานักเรียนจะตองอานและทําความเขาใจกับปญหาที่ตองอาศัยองคความรูเกี่ยวกับศัพท
บทนิยาม มโนมติ และขอเท็จจริงตางๆ ทางคณิตศาสตรเพื่อเชื่อมโยงกับปญหา
กกกกกกกก2. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียน โดย
ภาพรวมพบว า นักเรียนมีพฤติ กรรมการทํา งานกลุมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้ตองมีการชวยเหลือกันภายในกลุมตองอาศัยการเรียนรูรวมกัน
ของสมาชิกทุกคนในกลุม และความรับผิดชอบของตัวเอง เพื่อจะทําใหกลุมของตนเองประสบ
ความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 :
105 – 107, อางถึงใน วัสริน ประเสริฐศรี 2544: 38 – 39) เกี่ยวกับองคประกอบของกิจกรรม
การเรีย นแบบร ว มมื อกั น ไว คื อ การพึ่ง พาอาศั ย ซึ่ง กัน และกัน ทางบวก การติ ดต อปฏิสั ม พัน ธ
โดยตรง การรับผิดชอบตอตนเอง ทักษะความสัมพันธกับกลุมเล็กและกลุมอื่น และกระบวนการ
กลุม และสอดคลองกับหลักการที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานกลุมของ ลัดดา ศิลานอย (2534
:33) ที่วาตองพยายามใหสมาชิกกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมหรือมีสวนรวมในการทํางาน สมาชิกตอง
คิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะชวยแกปญหาของกลุม ความสําเร็จของงานถือวาเปน
ความสํ า เร็ จ ของกลุ ม และในการทํ า งานกลุ ม การเรี ย นเป น กลุ ม นั้ น นั ก เรี ย นที่ เ ข า กลุ ม ต อ งมี
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ความสามารถที่แตกตางกัน เพื่อใหเด็กมีความสามารถตางกัน ทุกเพศทุกวัยปรับตัวเขาหากัน
มีปฏิสัมพันธตอกันรวมกันในการทํางานกลุมเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996:18 , อางถึงใน อรุณศรี
เหลืองธานี 2542 : 10) กลาวไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 3 – 5 คน สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน
เพศ เชื้อชาติ และความสามารถทางการเรีย นของนั ก เรีย นแต ล ะกลุม จะมีนัก เรีย นที่ มีระดั บ
ความสามารถสู ง ปานกลาง และต่ํา คละกัน สมาชิ กในกลุ มมีปฏิสัม พันธรับฟงความคิ ดเห็น
ตลอดจนชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบและประสบความสําเร็จใน
การเรียนรวมกัน
กกกกกก จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม ของนั ก เรี ย นซึ่ ง ประเมิ น โดยครู พบว า
พฤติกรรมการทํางานกลุมดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีการติดตามดูแลใหนักเรียนใหความรวมมือ
ชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจกัน ทําใหการทํางานเพื่อใหเห็นผลงานกลุมมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายของกลุมขณะเรียน นักเรียนมีการปรึกษาหารือกัน กระตือรือรนในการทํางานรวมกัน
ชวยอธิบายบทเรียนใหแกสมาชิกในกลุมที่ยังไมเขาใจ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองและตอ
กลุ ม และยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของเพื ่อ นในกลุ ม รวมทั ้ง การแสดงความห วงใยการสร าง
ความสัมพันธและดูแลเพื่อนในกลุมสอดคลองกับ จินตนา เล็กลวน (2541 :18) ที่กลาววา การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงาน
รวมกันตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานกลุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุม
จึงสงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองและเพื่อน และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
กกกกกกกกสําหรับดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการใหความรวมมือขณะ
ทํางานกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนแตละคนตองการใหงานบรรลุเปาหมายทําใหนักเรียน
เกิดความกระตือรือรนในการที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จกอน ซึ่งสงผลใหนักเรียนไมให
ความรวมมือในขณะทํางานกลุมมากเทาที่ควร และอาจเนื่องมาจาก ในชวงแรกของการเรียน
นักเรียนบางคนรีบลงมือทํางาน ไมปรึกษาหารือซักถามกัน นักเรียนที่เกงไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม
นักเรียนที่ออนทําแบบฝกหัดไมได ทํางานชาไมทันเพื่อน แตไมกลาซักถามเพื่อนอาจเปนเพราะ
นักเรียนเคยชินในการเรียนแบบเดิม ผูวิจัยจึงเนนย้ําใหนักเรียนทุกคนใหความรวมมือขณะทํางาน
กลุม โดยสมาชิกทุกคนตองชวยเหลือกันเพื่อชวยในการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปาหมายของกลุม การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ชวยใหนักเรียนเขาใจ ใสใจผูอื่น เห็นความ
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แตกตางระหวางตนและเพื่อน ทําใหรูจักนิสัยและความสามารถเฉพาะของแตละบุคคล สอดคลอง
กับ ทิศนา แขมมณี (2544 : 263) ที่กลาววา วิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนนักเรียนเปนศูนยกลางชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเอง และดวยความ
รวมมือ และความชวยเหลือจากเพื่อนๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกันทุกคน
จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซึ่งประเมินโดยนักเรียน พบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการใหความรวมมือ
ขณะทํางานกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะสมาชิกทุกคนในกลุมมีเปาหมายรวมกัน นักเรียนกลุมออน
และกลุมปานกลางจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนกลุมเกงโดยใชกระบวนการทํางานกลุมชวย
ในการทํางาน เพื่อใหผลงานของกลุมมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของกลุม สอดคลองกับ
จินตนา เล็กลวน (2541 : 18) ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูกระบวนการกลุมเพราะในการปฏิบัติงานรวมกันตองมีการทบทวนกระบวนการ
ทํางานของกลุมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สําหรับดานที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการชวยเหลือสนับสนุน
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้นักเรียน
ตองรวมมือกันเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันแลกันตลอดเวลา จึงละเลยการชมเชยใหกําลังใจกันและ
กัน สวนการสนับสนุนยกยองใหกําลังใจมีนอยเพราะนักเรียนไมคอยมีเวลาตองมุงที่จะชวยเหลือ
กันเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงจึงอาจละเลยพฤติกรรมนี้ไปเชนกัน สอดคลองกับ ศรีสมวงษ สุขคันธรักษ
(2548 : 145) ที่กลาววา นักเรียนไมคอยมีเวลาตองมุงที่จะชวยเหลือใหงานสําเร็จลุลวง และ
นักเรียนไมคุนเคยกับการทํางานกลุมที่ตองมีการยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ในการ
จัดการเรียนรู ผู สอนไดพ ยายามกระตุน ใหนักเรีย นทํา งานกลุม ดว ยความเขา ใจชว ยเหลือให
กําลังใจ มีการฝกทํางานรวมกันเสมอ
กกกกกกก 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวย อยูในระดับมาก
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานบรรยากาศในการ
เรียนรู ตามลําดับ ผลปรากฏดังนี้
3.1 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวย
มาก คือ นักเรียนเห็นคุณคา และประโยชนของคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมนี้ ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่น การรวมมือกันเรียนรูชวยใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่น
มีความรวมมือกัน มีการปฏิสัมพันธกัน ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ชวยใหการเรียน
นาสนใจและสามารถมีความรูความเขาใจในบทเรียน ชวยกันทํางานใหสําเร็จลุลว งตามเปาหมาย
และสามารถทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด และผลงานที่ออกมานั้นถูกตองเปนที่นาพอใจ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 34) ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือ
กั น เรี ย นรู ส ามารถนํ า มาใช ไ ด กั บ การเรี ย นทุ ก วิ ช าทุ ก ระดั บ ชั้ น และจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง กั บ
กิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา การเนนคุณธรรม จริยธรรม การ
เสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสรางนิสัยความรับผิดชอบรวมกัน และ
ความร ว มมือ กั น ในกลุ ม และประเด็ น ที่ นั ก เรี ย นเห็ น ด ว ยปานกลาง เปน ลํ า ดั บสุ ด ทา ย คื อ
นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะกิจกรรมเกม
การแข ง ขั น ทางวิ ช าการ มี นั ก เรี ย นแข ง ขั น กั น ตอบคํ า ถาม เป น การกระตุ น เร า ความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนมากขึ้นสําหรับเด็ก
3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก คือ
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด และแสดงความคิดเห็นรวมกัน เปน
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม เปนเพราะเทคนิค TGT มีการ
รวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกันจากเกมการแขงขัน ครูไดสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการเรียนรู นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น และชวยเหลือซึ่งกันและกันจนกลุม
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สลาวิน ( Slavin 1990 , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี
2545 : 165) ไดเสนอแนะไววา การใหผูเรียนเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คน จะชวยใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุม ชวยให
ผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น สราง
ความมั่นใจในตนเอง และรูคุณคาของตนเองมากขึ้น และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่
ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ แตสมาชิกกลุมตองยอมรับและเห็นความสําคัญของผลงานกลุม
ที่มาจากสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2544 : 103)
ซึ่งกลาววา การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีกลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู ผูสอนจะตองทําให
ผูเรียนแตละคนตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนกลุม ใหประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจักชวยเหลือเพื่อน ๆ
โดยเฉพาะดานการเรียนและตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมกันใหมาก
ที่สุด และนักเรียนเห็นดวยปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
และการจัดการเรียนรูทําไดไมยาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนักเรียนตองใชเวลามากในการทํากิจกรรม
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และใบงานร ว มกั น จึ ง ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนน อ ย และนั ก เรี ย นรู สึ ก ว า ทํ า ใบงานยาก
เนื่องจากมีเวลาจํากัด จึงทําใหการปฏิบัติตามขั้นตอนไมเปนไปอยางตอเนื่องนักเรียนทุกกลุม ตอง
ใชเวลาอยางคุมคา การปฏิบัติงานไมเปนตามขั้นตอนการเรียนรูไมทั่วถึงกับทุกคน
3.3 ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากคือเปนการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ เพื่ อ นในกลุ ม ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า นั ก เรี ย น
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มีการตอบคําถามกันในกลุมอยางสนุกสนาน มีการชวยเหลือ
กันในกลุมซึ่งทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของ รุง แกวแดง (2541 : 29)
กลาวไววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมหลากหลาย สนุกสนาน จะทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนชอบ
ทํางานเปนกลุม เพราะไดทํากิจกรรมตาง ๆ ไดปรึกษาหารือ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
อาจเป น เพราะเพื่ อ นร ว มกั น ช ว ยสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ภ ายในกลุ ม สร า งความคุ น เคยกั น
ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน
จึงสงผลใหเกิดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2546 :
103) กลาววา การเสริมสรางความสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีกลุมเพื่อน เพื่อการเรียนรู ผูสอน
จะตองทําใหผูเรียนแตละคนตระหนักถึงความอยูรวมกันเปนกลุม ใหมีประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจัก
ที่จะชวยเหลือเพื่อน ๆ โดยเฉพาะดานการเรียน และตองจัดบรรยากาศใหผูเรียนทํากิจกรรม
รวมกันมากที่สุด และนักเรียนเห็นดวย เปนลําดับสุดทาย คือ เปนการจัดการเรียนรูที่ทําให
นั ก เรี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น อย า งอิ ส ระ ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะแต ล ะกลุ ม จะมี นั ก เรี ย นคละ
ความสามารถ มีทั้งนักเรียนเกง ปานกลาง และออน นักเรียนกลุมเกงไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม
อยางแทจริง นักเรียนออนไมสอบถามเพื่อนเมื่อไมเขาใจในบทเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
นักเรียนเคยชินกับการเรียนการสอนแบบปกติที่เคยเรียนคือการฟงครูอธิบาย ฝกทํางานคนเดียว
ในการเรียนรูแบบรวมมือกันการปฏิบัติกิจกรรมบางครั้งนักเรียนเกงจะมีความมั่นใจในตนเองสูง
ไมคอยยอมรับฟงเพื่อนที่ออนกวาโดยตนมุงแสดงความคิดเห็นคนเดียว แตเมื่อนักเรียนเห็นถึง
ผลงานของกลุมที่เกิดจากความไมรวมมือกัน นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของเพื่อน
ในกลุมมากขึ้น สอดคลองกับ ศรีเรือน แกวกังวาน (2545 : 264) ที่กลาววา นักเรียนในวัยนี้
เปนวัยที่อยากใหมีผูสนใจรวมกิจกรรมกับตน ตนไดมีโอกาสรวมและรับรูในกิจกรรมของผูอื่นมี
ความรูสึกวาตนนั้นมีเจาของและเปนเจาของ มีความรูสึกวามีเพื่อนรวมทุกขรวมสุขกับเรา และยัง
ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและพอใจ เกิดแรงจูงใจที่ชวยกลุมตอไป ซึ่งสอดคลองกับ สาคร ปนแอ
(2547 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องสมการดวยวิธีสอนแบบ
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รวมมือกัน แบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนซึ่งประเมินโดยครู หัวหนากลุม และนักเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูวจิ ัยมีขอ เสนอแนะที่เนนวา จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาครั้งตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะทัว่ ไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั
ครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
กกกกกกกก1. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนหลังการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแสดงใหเห็นวา วิธกี าร
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL สามารถ
พัฒนาผลการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น ดังนัน้ โรงเรียนหรือหนวยงาน
ที่เกีย่ วของควรมีการนําไปเผยแพรใหกับครูผูสอน หรือผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกับเนื้อหาอื่น ๆ หรือในรายวิชาอื่น ๆ
กกกกกกกก2. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนที่ไดจากการทดสอบเรือ่ ง โจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคนมีคะแนนต่าํ สุด ดังนัน้ ครูควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหมกี ารทําแบบฝกหัด
มากกวาเนื้อหาอื่นมีการแขงขันกันระหวางกลุมมากขึ้น เพื่อใหผเู รียนไดเขาใจ และมีทกั ษะทาง
คณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาไดดียิ่งขึ้น
ก
3. จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมในการทํางานกลุมของนักเรียน คือ การแสดง
ความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน นักเรียนมีการปฏิบัตินอย ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียน
ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง สงเสริมความมั่นใจในการพูด
การแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานกลุมประสบความสําเร็จมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
กกกกกกกก1. ควรมีการศึกษาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ หรือพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร
ดวยเทคนิคที่หลากหลาย เชน วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน
TGT กับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมืออื่น ๆ เชน เทคนิค TAI เทคนิค STAD วิธีสอนแบบ
Missouri วิธีสอนแบบแผนผังตนไม เปนตน
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กกกกกกกก2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและพัฒนาการของทักษะการทํางานกลุม
คณิตศาสตรดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL กับชวงชั้นอื่น ๆ เชน ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) และชวงชั้นที่ 4
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6) และในหนวยอื่น ๆ
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ภาคผนวก ก
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหา
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการบวก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลา 3 ชัว่ โมง

มาตรฐาน ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ
การแกโจทยปญ
 หาการบวก จะตองวิเคราะหโจทย ปญหา เพื่อเปนแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคําตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณแลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการบวก
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก สามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธที ําและหา
คําตอบ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. สามารถใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของโจทยปญหาการบวกได
2. สามารถบอกวิธีการแกโจทยปญหาการบวกได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณและแสดงวิธที ําได
4. สามารถสรางโจทยปญหาการบวกไดอยางสรางสรรค
5. แสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุม ได
สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการบวก
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1. ครูและนักเรียนรองเพลง มาเรียนคณิต พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
3. ทบทวนเกีย่ วกับ การบวก โดยใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ จากแถบประโยค
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38,065 + 68,937 =
98,721 + 18,961 =
36,124 + 42,446 =
4. นักเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ การบวกพรอมทั้งชวยกันหาคําตอบ
5. ครูแนะนํา และอธิบายเทคนิค KWDL วาแตละตัว หมายถึงอะไร และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขัน้ ตอน D ขั้นตอน L
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการบวก ใหนกั เรียนรวมกันอาน
ศรรามขายที่ดนิ แปลงแรกไดเงิน 50,735 บาท ขายทีด่ ินแปลงที่สองไดเงิน
35,492 บาท ศรรามขายทีด่ ินไดเงินทั้งหมดกี่บาท
ครูถามคําถามใหนกั เรียนรวมกันวิเคราะหโจทย
โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง
KWDL ดังนี้
- หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอี ะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลที่นกั เรียน
บอกลงในแผนผัง KWDL ชอง K
- หาสิง่ ที่โจทยตองการทราบคืออะไร และมีวิธกี ารแกปญ
 หาอยางไรบาง (การอภิปราย)
ครูเขียนขอมูลที่นกั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ชอง W
- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การดําเนินการ)
ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธกี ารหาคําตอบทีน่ ักเรียนรวมกันตอบลงในแผนผัง KWDL
ชอง D
- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญหา และเหตุทเี่ ลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว
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ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
1. ครูแบงกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 1: 2:1
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานเปนกลุมใหนกั เรียนทราบ
2. ใหแบงกลุม รวมกันศึกษา และปฏิบัตติ ามกิจกรรม KÆ WÆ DÆ L
3. นักเรียนแตละกลุมศึกษา และปฏิบัตติ ามใบงานที่ 1
4. นักเรียนออกมานําเสนอ วิธีการแกปญหาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่ 1
ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ
1. ครูใหนกั เรียนเลนเกม “บันไดสูดาว” โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว
2. ครูแจงกติกา และวิธีการเลน
3. ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน
4. สรุปคะแนน
ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม
1. นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน และครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน
2. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม นักเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม
และจดบันทึกคะแนนความกาวหนา
4. ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จําเปนตองพัฒนา
ตอไป นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม จดบันทึกคะแนนความกาวหนา นักเรียนกลุม ออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง
สื่อการเรียนรู
1. บัตรตัวเลข และบัตรคําตอบการบวก
2. แถบสถานการณ โจทยปญหาการบวก
3. แผนผัง KWDL
4. ใบงาน
5. เพลงมาเรียนคณิต
6. เกมการแขงขัน
7. แบบทดสอบ
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การวัดผลประเมินผล
1. วิธกี ารวัดผลประเมินผล
- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
- ตรวจใบงาน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
- แบบประเมินใบงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. แนวทางแกปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ)
ครูผูสอน
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เพลง มาเรียนคณิต
มาเรียน พากเพียรทุกวัน
ตั้งใจขยันหมั่นเพียร
ทุกวันทักษะควรมี
คุณครูทุกทานคอยทวนคํา
2+2 นั้นไดเทาไร
บวก ลบ คูณ หาร ใหแน
จําเอาไวชายหญิง

แลวคิดเลขกันขยันเลาเรียน
เลิกเรียนแลวเราจะไดรองรํา
คิดเลขใหดี ครูมีประจํา
เพื่อย้ําใหเราเขาใจถวนถี่
2+2 ก็ตองได 4 แมไมใชผิดไปไกล
พอ แม ก็จะภูมิใจ
พวกเรานักเรียน พากเพียรแนเอย
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เกม “บันไดสูดาว”
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพื่อทบทวนและตรวจสอบทักษะการบวก
2. เพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี
สื่อและอุปกรณ
โจทยการบวก
การดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุม ละ 4 คน
2. ครูนําแผนภูมิเกี่ยวกับโจทยการบวกใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบตามลําดับ
ขั้นบันไดที่อยูล างสุดจนถึงบันไดขั้นสุดทาย เมื่อไดคําตอบใหวงิ่ ไปเขียนคําตอบบนกระดานดํา แลว
หยิบปายดาวซึ่งเปนคําตอบสุดทายที่ไดบนกระดานดําที่ครูติดไว หากกลุม ใดคิดคําตอบไมตรง
กับทีค่ รูเฉลยไวบนกระดานดํา แสดงวาคิดคําตอบผิดที่ขนั้ บันไดขัน้ ใดขัน้ หนึ่งใหรีบทบทวนดูทีละขัน้
ตัวอยางโจทยการบวก

+ 11 =
3,736 +

=
+ 1,567 =

649,217 +

=

20 + 19 + 37 + 411 + 1,043 =
หมายเหตุ - คําตอบที่ไดในขั้นที่ 1 จะนําไปใชกับการบวกในขั้นที่ 2 ที่เวนวางไวตามลําดับขั้นบันได

- กระดาษคําตอบที่ครูติดบนกระดานดําทําเปนรูปดาว โดยปดคว่ําคําตอบไว
7,710

157
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค
KWL ของโอเกิล (Ogle, 1986) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอา นก อนจึ ง จะสามารถพัฒ นาทักษะการอ า นใหมีคุ ณ ภาพมากขึ้น ด ว ย
เทคนิค KWL , KWDL และ KWL plus วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ
KWDL มี ขั้นตอนการดําเนินการเชน เดียวกับ KWL เพียงแตเพิ่มขั้น D ในขั้น ตอนที่ 3 ซึ่ง
KWDL มาจากคําถามที่วา
K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร)
W : เราตองการรู , ตองการทราบอะไร (What we want to know)
D : เราทําอะไร , อยางไร (What we do) หรือเรามีวิธกี ารอยางไรบาง หรือมี
วิธดี ําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร
L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ ขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู และวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน
แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโ ดยใช KWDL
โจทยปญหาคณิตศาสตร : KWDL Chart
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ...........................
................................
................................
2. ...........................
................................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
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สถานการณโจทยปญหาการบวก
ศรรามขายที่ดนิ แปลงแรกไดเงิน 50,735 บาท ขายทีด่ ินแปลงที่สองไดเงิน
35,492 บาท ศรรามขายทีด่ ินไดเงินทั้งหมดกี่บาท
การทําโจทยปญหาตามเทคนิค KWDL
K
W
D
โจทยบอก โจทยให ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไรบาง
หาอะไร
- ศรรามขายที่ดิน
แปลงแรกไดเงิน
50,735 บาท
- ขายที่ดินแปลง
ที่สองไดเงิน
35,492 บาท

- จํานวน
เงินที่ขาย
ที่ดินได
ทั้งหมด

แสดงวิธีทํา
วิธี บวก (+)
ประโยคสัญลักษณ
50,735+35,492=
วิธีทํา
ศรรามขายที่ดิน

50,735 บาท

แปลงแรกไดเงิน
+
ขายที่ดินแปลง
35,492 บาท
ที่สองไดเงิน
ศรรามขายที่ดินได 86,227 บาท
เงินทั้งหมด
ตอบ ๘๖,๒๒๗ บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
86,227 บาท
สรุปขั้นตอน
50,735+35,492= 86,227
หรือ
35,492+50,735= 86,227
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ใบกิจกรรม
โจทยขอที่.................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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ใบงานที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาการบวก
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญ
 หาการบวกได
2. แสดงออกดวยคําพูด หรือ การกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค KWDL
1. ปวีณาจางเหมาคนงานมาขุดบอเลี้ยงปลาราคา 24,000 บาท ซื้อพันธุปลามา
ปลอยอีก 28,357 บาท ปวีณาจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยใบงานที่ 1
1. ปวีณาจางเหมาคนงานมาขุดบอเลี้ยงปลาราคา
24,000 บาท ซื้อพันธุปลามาปลอยอีก 28,357 บาท
ปวีณาจะตองจายเงินทั้งหมดเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- ปวีณาจาง
เหมาคนงานมา
ขุดบอเลี้ยงปลา
ราคา 24,000
บาท
- ซื้อพันธุปลา
มาปลอยอีก
28,357 บาท

W
โจทยใหหา
อะไร

D
ดําเนินการตามกระบวนการ

- จํานวนเงิน แสดงวิธีทํา
ทั้งหมดที่ตอง วิธีบวก (+)
จาย
ประโยคสัญลักษณ
24,000+28,357=
วิธีทํา
ปวีณาจางเหมาคนงาน 24,000 บาท
มาขุดบอเลี้ยงปลาราคา
+
ซื้อพันธุปลามาปลอยอีก 28,357 บาท
ปวีณาตองจายเงิน
52,357 บาท
ทั้งหมด
ตอบ ๕๒,๓๕๗ บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
52,357 บาท
สรุปขั้นตอน
24,000+28,357= 52,357
หรือ
28,357+24,000= 52,357
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก (เด็กเกง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 1
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทั้งหมด 2 ขอ ใหทาํ ทุกขอ ๆ ละ 5 คะแนน ใชเวลาทํา
10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ชาวนาขายขาว 82,550 กิโลกรัม ขายขาวเหนียว 25,850 กิโลกรัม ชาวนาขายขาว
ทั้งหมดกีก่ ิโลกรัม
ก. 56,700 กิโลกรัม
ข. 108,400 กิโลกรัม
ค. 180,400 กิโลกรัม
ง. 208,500 กิโลกรัม
2. แมคาขายเสื้อไดเงิน 51,914 บาท ขายกางเกงไดเงิน 43,706 บาท แมคา ขายของไดเงิน
ทั้งหมดกี่บาท
ก. 95,620 บาท
ข. 96,500 บาท
ค. 98,008 บาท
ง. 8,208 บาท
3. พอเลีย้ งปลาดุก 73,154 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 9,550 ตัว พอมีปลาทัง้ หมดกี่ตัว
ก. 72,704 ตัว
ข. 80,500 ตัว
ค. 82,704 ตัว
ง. 92,704 ตัว
4. ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ 9,629,091 ตารางกิโลเมตร ซึง่ นอยกวาประเทศจีน 32,130
ตารางกิโลเมตร ประเทศจีนมีพื้นที่เทาใด
ก. 9,596,961 ตารางกิโลเมตร
ข. 9,662,442 ตารางกิโลเมตร
ค. 9,661,221 ตารางกิโลเมตร
ง. 9,772,442 ตารางกิโลเมตร
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5. ชาวสวนคนหนึ่งไดกาํ ไรจากการขายทุเรียนเปนเงิน 1,736,525 บาท และไดกําไรจากการ
ขายมังคุดเปนเงิน 2,786,408 บาท ชาวสวนไดกําไรจากการขายผลไมเปนเงินทัง้ หมดกี่บาท
ก. 1,049,883 บาท
ข. 2,522,933 บาท
ค. 3,552,966 บาท
ง. 4,522,933 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. ปที่แลวโรงงานแหงหนึง่ ขายรองเทาได 3,285,423 คู ปนี้
ขายไดมากกวาปที่แลว 6,769 คู ปนี้โรงงานขายรองเทาไดกี่คู
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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2. โทรทัศนราคา 54,857 บาท ตูเย็นราคา 67,358 บาท ถาซื้อทัง้ สองอยางตอง
จายเงินทั้งหมดกี่บาท
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ก
ข
ค
ค
ง

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 2
1. ปที่แลวโรงงานแหงหนึง่ ขายรองเทาได 3,285,423 คู ปนี้ขายไดมากกวาปที่แลว
6,769 คู ปนโี้ รงงานขายรองเทาไดกี่คู
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยใหหา
อะไร

D
ดําเนินการตามกระบวนการ

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

แสดงวิธีทํา
วิธีบวก (+)
ประโยคสัญลักษณ
3,285,423+6,769 =
วิธีทํา
ปที่แลวโรงงานแหง 3,285,423 คู

+
หนึ่งขายรองเทาได
ปนี้ขายไดมากกวาป
6,769 คู
ที่แลว
ปนี้ขายรองเทาได 3,292,192 คู
ตอบ ๓,๒๙๒,๑๙๒ คู

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
3,292,192 คู
สรุปขั้นตอน
3,285,423+6,769 =
3,292,192
หรือ
6,769+3,285,423 =
3,292,192
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2. โทรทัศนราคา 54,857 บาท ตูเย็นราคา 67,358 บาท ถาซื้อทัง้ สองอยางตอง
จายเงินทั้งหมดกี่บาท
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- โทรทัศนราคา
54,857 บาท
- ตูเย็นราคา
67,358 บาท

W
โจทยให
หาอะไร
- จํานวนเงิน
ที่ตองจาย
คาสงของทั้ง
สองอยาง

D
ดําเนินการตามกระบวนการ
แสดงวิธีทํา
วิธีบวก (+)
ประโยคสัญลักษณ
54,857 +67,358 =
วิธีทํา
โทรทัศนราคา

54,857 บาท

+
ตูเย็นราคา
67,358 บาท
ถาซื้อทั้งสองอยาง
122,215 บาท
ตองจายเงินทั้งหมด
ตอบ ๑๒๒,๒๑๕ บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
122,215บาท
สรุปขั้นตอน
54,857 +67,358 =
122,215
หรือ
67,358 +54,857 =
122,215
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก (ปานกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 1
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. วันศุกรพอคาขายสมได 1,563 ผล วันเสารขายไดมากกวาวันศุกร 798 ผล วันเสารพอคาขาย
สมไดกี่ผล
ก. 765 ผล
ข.
2,351 ผล
ค. 2,361 ผล
ง.
2,371 ผล
2. ขายไกไดเงิน 2,450 บาท ขายปลาไดมากกวาไก 870 บาท ขายไกและปลาไดเงินเทาไร
ก. 5,770 บาท
ข.
5,760 บาท
ง.
3,320 บาท
ค. 3,750 บาท
3. เอกเลี้ยงไกพนั ธุไขไว 2,150 ตัว เลี้ยงไกพันธุเ นื้อมากกวาพันธุไข 109 ตัว เอกเลีย้ งไกพันธุเ นื้อ
กี่ตัว
ก. 2,259 ตัว
ข.
2,269 ตัว
ค. 2,341 ตัว
ง.
2,449 ตัว
4. อรทัยเก็บมะมวงได 3,180 ผล เก็บสมไดมากกวามะมวง 780 ผล อรทัยเก็บผลไมไดกี่ผล
ก. 3,960 ผล
ข.
7,120 ตัว
7,160 ตัว
ง.
ค. 7,130 ผล
5. วันแรกขายของไดเงิน 4,695 บาท ซึง่ ไดนอยกวาวันที่สอง 1,250 บาท วันที่สองขายของได
เทาไร
ก. 6,945 บาท
ข.
5,945 บาท
ค. 3,455 บาท
ง.
3,405 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. เกษตรกรคนหนึ่งซื้อแมวัวราคา 28,900 บาท และซื้อแม
หมูราคา 12,500 บาท เกษตรกรคนนี้ตองจายเงินเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ค
ง
ก
ก
ข

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 2
1. เกษตรกรคนหนึ่งซื้อแมวัวราคา 28,900 บาท และซื้อแมหมูราคา 12,500 บาท เกษตรกรคนนี้
ตองจายเงินเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- เกษตรกร
คนหนึ่งซื้อแมวัว
ราคา 28,900
บาท - ซื้อแมหมู
ราคา 12,500
บาท

W
โจทยใหหา
อะไร

D
L
ดําเนินการตามกระบวนการ คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร

- เกษตรกรคนนี้ แสดงวิธีทํา
ตองจายเงินรวม วิธีบวก (+)
เทาไร
ประโยคสัญลักษณ
28,900 + 12,500 =
วิธีทํา
เกษตรกรซื้อแมวัวราคา 28,900 บาท
+
ซื้อแมหมูราคา
12,500 บาท
เกษตรกรตองจายเงินรวม41,400 บาท
ตอบ ๔๑,๔๐๐ บาท

คําตอบ
41,400 บาท
สรุปขั้นตอน
28,900 + 12,500 =
41,400
หรือ
12,500 + 28,900 =
41,400
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก (ออน)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน(TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 1
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขายเงาะไป 2,500 ผล เหลืออีก 125 ผล เดิมมีเงาะกี่ผล
ก. 1,525 ผล
ข.
1,625 บาท
ค. 2,725 ผล
ง.
3,625 บาท
2. สมเชงมีเงิน 2,624 บาท คุณพอใหอีก 265 บาท สมเชงจะมีเงินเทาไร
ก. 2,889 บาท
ข.
2,789 บาท
ค. 2,699 บาท
ง.
2,589 บาท
3. รถจักรยานราคา 1,587 บาท วิทยุราคา 1,345 บาท ถาซื้อสองชนิดจะตองจายเงินเทาไร
ข.
1,999 บาท
ก. 1,932 บาท
ค. 2,932 บาท
ง.
3,999 บาท
4. สวนผลไมของคุณลุงมีตนชมพู 1,245 ตน ตนขนุน 1,807 ตน ในสวนของคุณลุงมีตน ไมกี่ตน
ก. 1,250 ตน
ข.
2,052 ตน
ค. 3,052 ตน
ง.
3,250 ตน
5. ตุกเก็บเงินได 1,435 บาท ถาเก็บเพิ่มอีก 1,450 บาท ตุกจะเก็บเงินไดทั้งหมดเทาไร
ข.
2,885 บาท
ก. 1,885 บาท
ค. 3,885 บาท
ง.
4,885 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. รถบรรทุกมีน้ําหนัก 15,300 กิโลกรัม รถเกงหนัก 7,500 กิโลกรัม รถสองคันนี้มนี ้ําหนัก
รวมกันเทาไร
K
W
D
L
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
ดําเนินการตาม
คําตอบที่ได และ
กระบวนการ
คิดคําตอบอยางไร
1. .......................... 1. ............................ แสดงวิธีทาํ
คําตอบ
.............................. ................................ วิธีที่ 1…………….. ..............................
.............................. ................................ วิธีที่ 2 ................... ..............................
2. .......................... 2. ............................ ประโยคสัญลักษณ
สรุปขั้นตอน
.............................. ................................ ................................ ..............................
.............................. ................................ ................................ ..............................
.............................. ................................ ................................ ..............................
.............................. ................................ ................................ ..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ก
ค
ค
ข

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ตอนที่ 2
1. รถบรรทุกมีน้ําหนัก 15,300 กิโลกรัม รถเกงหนัก 7,500 กิโลกรัม รถสองคันนี้มนี ้ําหนักรวมกัน
เทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยใหหา
อะไร

D
L
ดําเนินการตามกระบวนการ คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร

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

- รถสองคันนี้มี
น้ําหนักรวมกัน
เทาไร

แสดงวิธีทํา
วิธีบวก (+)
ประโยคสัญลักษณ
15,300 + 7,500 =
วิธีทํา
รถบรรทุกมีน้ําหนัก 15,300 กิโลกรัม
+
รถเกงหนัก
7,500 กิโลกรัม
รถสองคันนี้มี
22,800 กิโลกรัม
น้ําหนักรวมกัน
ตอบ ๒๒,๘๐๐ กิโลกรัม

คําตอบ
22,800 กิโลกรัม
สรุปขั้นตอน
15,300 + 7,500 = 22,800
หรือ
7,500 + 15,300 = 22,800
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
คําชี้แจง
ขอ

ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติของ
นักเรียน
มากกวา
5 ครั้ง

1
2
3

4
5
6

7
8
9

3-5 ครั้ง

1-2 ครั้ง

การยอมรับความคิดเห็น
เคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
แสดงออกถึงความตัง้ ใจและใสใจตอการพูดของเพื่อน
ในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับคาม
คิดเห็นของเพือ่ นในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจกันและกัน

10 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย
11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ
คิดเห็น
12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 ครั้ง

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

3
2
1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการลบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลา 3 ชัว่ โมง

มาตรฐาน ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ
การแกโจทยปญ
 หาการลบ จะตองวิเคราะหโจทยปญหา เพื่อหาแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคําตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการ
ลบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบ สามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธที ําและหา
คําตอบ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. สามารถใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของโจทยปญหาการลบได
2. สามารถบอกวิธีการแกโจทยปญหาการลบได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามรถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทาํ ได
4. สามารถสรางโจทยปญหาการลบไดอยางสรางสรรค
5. แสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุม ได
สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการลบ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1. ครูและนักเรียนรองเพลง เปดในสระน้ํา พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
3. ทบทวนเกีย่ วกับ การลบ โดยใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ จากแถบประโยค

179
54,326 - 2,115 =
94,033 - 4,022 =
87,923 - 7,654 =
4. นักเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ การลบพรอมทั้งชวยกันหาคําตอบ
5. ครูแนะนํา และอธิบายเทคนิค KWDL วาแตละตัว หมายถึงอะไร และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขัน้ ตอน D ขั้นตอน L
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการลบ ใหนักเรียนรวมกันอาน
อุดมศักดิ์มีเงิน 65,254 บาท ซื้อโทรศัพทมือถือไป 13,500 บาท
อุดมศักดิ์เหลือเงินกี่บาท
ครูถามคําถามใหนกั เรียนรวมกันวิเคราะหโจทย
โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง
KWDL ดังนี้
- หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอี ะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลที่นกั เรียน
บอกลงในแผนผัง KWDL ชอง K
- หาสิง่ ที่โจทยตองการทราบคืออะไร และมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การ
อภิปราย) ครูเขียนขอมูลทีน่ กั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ชอง W
- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา
ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การ
ดําเนินการ) ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีการหาคําตอบที่นกั เรียนรวมกันตอบลงใน
แผนผัง KWDL ชอง D
- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขนั้ ตอนการแกปญหาอยางไร (การ
นําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขัน้ ตอนการแกปญหา และเหตุที่เลือกใชวิธีการ
แกปญหาดังกลาว
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ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
1. ครูแบงกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 1: 2:1
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานเปนกลุมใหนกั เรียนทราบ
2. ใหแบงกลุม รวมกันศึกษา และปฏิบัตติ ามกิจกรรม KÆ WÆ DÆ L
3. นักเรียนแตละกลุมศึกษา และปฏิบัตติ ามใบงานที่ 1
4. นักเรียนนออกมานําเสนอ วิธีการแกปญ
 หาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่ 1
ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ
1. ครูใหนกั เรียนเลนเกม “ พลังลบ “ โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว
2. ครูแจงกติกา และวิธีการเลน
3. ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน
4. สรุปคะแนน
ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม
1. นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน และครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน
2. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม นักเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม
และจดบันทึกคะแนนความกาวหนา
4. ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จําเปนตองพัฒนา
ตอไป นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม จดบันทึกคะแนนความกาวหนา นักเรียนกลุม ออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง
สื่อการเรียนรู
1. บัตรตัวเลข และบัตรคําตอบการลบ
2. แถบสถานการณ โจทยปญหาการลบ
3. แผนผัง KWDL
4. ใบงาน
5. เพลงเปดในสระน้าํ
6. เกมการแขงขัน
7. แบบทดสอบ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธกี ารวัดผลประเมินผล
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-

สังเกตจากการรวมกิจกรรม
ตรวจใบงาน
ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. แนวทางแกปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ)
ครูผูสอน
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เพลง เปดในสระน้าํ
เนื้อรอง ลําพอง จันทรถาวร
ทํานอง เพลงชมทุง
เห…..เห……….
ฮา…….ฮา………
คิดเลขนี่หนาอยาไดหวัน่ ไหว
ฝูงเปดอยูใ นสระน้ํานั่น
เดินขึ้นบกพลันออกจากฝูงสี่ตัว เหลือแปดตัวนับดูจนทั่วในสระน้ําไมผิด
พวกเราทุกคนนี่เกงคณิต
มาชวยกันคิด เดิมฝูงเปดมีเทาไร
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เกม “พลังลบ”
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพื่อฝกทักษะการลบ
2. เพื่อฝกความสามัคคี และความรับผิดชอบ
3. เพื่อฝกการเคารพกฎกติกา
สื่อและอุปกรณ
1. บัตรจํานวนที่มีคา ไมเกิน 1,000,000
2. บัตรเกม
การดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุม ละ 4 คน แลวแจกบัตรเกมใหแตละกลุม
2. ครูสุมจับฉลากบัตรจํานวนทีม่ ีคาไมเกิน 1,000,000 ครั้งละ 1 ใบ ติดบนกระดานดํา
แลวใหแตละกลุมเขียนคําตอบที่ไดจากการลบกับจํานวนที่มีในบัตรเกมของแตละกลุมลงในชองที่
2 ตามลูกศร
3. ครูสุมจับฉลากบัตรจํานวนทีม่ ีคาไมเกิน 1,000,000 อีกครั้ง แลวติดบนกระดานดํา
นักเรียนคิดคําตอบดวยการนําไปลบกับจํานวนในชองที่ 2 แลวใสคําตอบที่ไดในชองที่ 3 ทํา
เชนนี้ไปเรื่อง ๆ จนครบทุกชอง แลวตรวจความถูกตองรวมกัน
ตัวอยางบัตรเกม
สมาชิก

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

786,533
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การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากเทคนิค
KWL ของโอเกิล (Ogle , 1986) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมีคุณภาพมากขึ้น ดวย
เทคนิค KWL , KWDL และ KWL plus วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ
KWDL มี ขั้นตอนการดําเนินการเชน เดียวกับ KWL เพียงแตเพิ่มขั้น D ในขั้น ตอนที่ 3 ซึ่ง
KWDL มาจากคําถามที่วา
K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร)
W : เราตองการรู , ตองการทราบอะไร (What we want to know)
D : เราทําอะไร , อยางไร (What we do) หรือเรามีวิธกี ารอยางไรบาง หรือมี
วิธดี ําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร
L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ ขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู และวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน
แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโ ดยใช KWDL
โจทยปญหาคณิตศาสตร : KWDL Chart
K
W
D
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
1. .......................... 1. ............................ แสดงวิธีทาํ
.............................. ................................ วิธีที่ 1
.............................. ................................ ประโยคสัญลักษณ
2. .......................... 2. ............................ ................................
.............................. ................................ ................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
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สถานการณโจทยปญหาการลบ
อุดมศักดิ์มีเงิน 65,254 บาท ซื้อโทรศัพทมือถือไป 13,500 บาท
อุดมศักดิ์เหลือเงินกี่บาท
การทําโจทยปญหาตามเทคนิค KWDL
K
W
D
โจทยบอก โจทยใหหา ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไรบาง
อะไร
- อุดมศักดิ์มีเงิน - อุดมศักดิ์
65,254 บาท
เหลือเงิน
ซื้อโทรศัพทมือถือ เทาไร
ไป 13,500 บาท

แสดงวิธีทํา
วิธีลบ (-)
ประโยคสัญลักษณ
65,254 - 13,500 =
วิธีทํา
อุดมศักดิ์มีเงิน
65,254 บาท

ซื้อโทรศัพทมือถือไป 13,500 บาท
อุดมศักดิ์เหลือเงิน 51,754 บาท
ตอบ ๕๑,๗๕๔ บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
51,754 บาท
สรุปขั้นตอน
65,254 - 13,500 = 51,754
หรือ
13,500 - 65,254 = 51,754
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ใบกิจกรรม
โจทยขอที่.................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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ใบงานที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาการลบ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญ
 หาการลบได
2. แสดงออกดวยคําพูด หรือ การกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค KWDL
1. ชาวบานเลี้ยงไก 73,659 ตัว เลี้ยงปลา 32,550 ตัว ชาวบานเลี้ยงปลานอยกวา
เลี้ยงไกกี่ตวั
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยใบงานที่ 1
1. ชาวบานเลี้ยงไก 73,659 ตัว เลีย้ งปลา 32,550 ตัว
ชาวบานเลีย้ งปลานอยกวาเลี้ยงไกกี่ตวั
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- ชาวบานเลี้ยง
ไก 73,659 ตัว
- เลี้ยงปลา
32,550 ตัว

W
โจทยใหหา
อะไร

D
ดําเนินการตามกระบวนการ

- ชาวบานเลี้ยง
ปลานอยกวา
เลี้ยงไกกี่ตัว

แสดงวิธีทํา
วิธีลบ (-)
ประโยคสัญลักษณ
73,659 - 32,550 =
วิธีทํา
ชาวบานเลี้ยงไก
73,659 ตัว

เลี้ยงปลา
32,550 ตัว
ชาวบานเลี้ยงปลา 41,109 ตัว
นอยกวาเลี้ยงไก
ตอบ ๔๑,๑๐๙ ตัว

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
41,109 บาท
สรุปขั้นตอน
73,659 - 32,550 =
41,109
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการลบ( เด็กเกง )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะพืน้ ฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 2
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทั้งหมด 2 ขอ ใหทาํ ทุกขอ ๆ ละ 5 คะแนน ใชเวลาทํา
10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. แมคาขายเงาะไดเงิน 54,300 บาท ขายสมไดเงิน 78,200 บาท แมคา ขายเงาะไดเงิน
นอยกวาขายสมกีบ่ าท
ก. 132,500 บาท
ข. 133,000 บาท
ค. 23,800 บาท
ง. 23,900 บาท
2. นิดหนอยเก็บเงินได 67,500 บาท ตองเก็บเงินเพิ่มอีกเทาใดจึงจะไดครบ 155,750 บาท
ก. 88,250 บาท
ข. 98,250 บาท
ค. 223,250 บาท
ง. 350,550 บาท
3. ปราณีมีเงิน 897,656 บาท ตองการซื้อสรอยเพชรราคา 1,654,321 บาท ปราณีตองหา
เงินเพิ่มอีกกี่บาท
ก. 756,005 บาท
ข. 756,665 บาท
ค. 2,551,977 บาท
ง. 2,766,665 บาท
4. อุดรมีเงิน 7,365,254 บาท ซื้อบานราคา 2,365,310 บาท อุดรเหลือเงินกีบ่ าท
ก. 4,989,764 บาท
ข. 4,999,944 บาท
ค. 9,730,564 บาท
ง. 9,999,944 บาท
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5. นานอยจับกุงขายครั้งแรกไดเงิน 345,000 บาท จับกุงครั้งที่สองขายไดเงินนอยกวาครั้งแรก
98,300 บาท นานอยขายกุง ครั้งที่สองไดเงินเทาไร
ก. 140,700 บาท
ข. 146,700 บาท
ค. 240,700 บาท
ง. 246,700 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. ปวีณามีเงิน 125,875 บาท ประชามีเงิน 94,786
บาท ปวีณามีเงินมากกวาประชาเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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2. โรงเรียนคณิตศึกษาซื้อสมุดมาจํานวน 1,554,000 เลม
แจกนักเรียนไป 850,754 เลม โรงเรียนยังมีสมุดเหลืออีกกี่เลม

K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ง
ก
ข
ข
ง

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 2
1. ปวีณามีเงิน 125,875 บาท ประชามีเงิน 94,786
บาท ปวีณามีเงินมากกวาประชาเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- ปวีณามีเงิน
125,875 บาท
- ประชามีเงิน
94,786 บาท

W
D
โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไร
- จํานวนเงินของ แสดงวิธีทํา
ปวีณาที่มี
วิธีลบ (-)
มากกวาประชา ประโยคสัญลักษณ
125,875 - 94,786 =
วิธีทํา
ปวีณามีเงิน
125,875 บาท

ประชามีเงิน
94,786 บาท
ปวีณามีเงินมากกวา 31,088 บาท
ประชา
ตอบ ๓๑,๐๘๘ ตัว

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
31,088 บาท
สรุปขั้นตอน
125,875 - 94,786 =
31,088
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2. โรงเรียนคณิตศึกษาซื้อสมุดมาจํานวน 1,554,000 เลม แจกนักเรียนไป 850,754 เลม
โรงเรียนยังมีสมุดเหลืออีกกีเ่ ลม
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยให
หาอะไร

D
ดําเนินการตามกระบวนการ

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร

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

- จํานวน
สมุดที่
เหลือจาก
การแจก
นักเรียน

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

คําตอบ
703,246 บาท
สรุปขั้นตอน
1,554,000 - 850,754=
703,246
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการลบ (เด็กปานกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 2
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที

197

แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. สมชายเลีย้ งไก 84,500 ตัว ขายไป 3,997 ตัว จะเหลือไกกี่ตัว
ก. 4,253 ตัว
ข.
4,353 ตัว
ค. 4,453 ตัว
ง.
4,553 ตัว
2. วิไลมีเงิน 56,900 บาท ผานิตมีเงิน 34,560 บาท วิไลมีเงินมากกวาผานิตกี่บาท
ก. 22,430 บาท
ข.
22,034 บาท
ค. 22,340 บาท
ง.
22,403 บาท
3. เครื่องซักผาราคา 29,000 บาท โทรทัศนสีราคา 15,600 บาท โทรทัศนสีถูกกวาเครื่องซักผา
กี่บาท
ก. 13,200 บาท
ข.
13,300 บาท
ค. 13,400 บาท
ง.
13,500 บาท
4. จังหวัด ก มีประชากร 345,650 คน เปนประชากรชาย 156,891 คน จังหวัด ก จะมีประชากร
หญิงกี่คน
ก. 188,759 คน
ข.
188,597 คน
ค. 188,579 คน
ง.
188,975 คน
5. วิภามีเงิน 734,561 บาท ซื้อรถยนตราคา 456,000 บาท วิภายังเหลือเงินกี่บาท
ก. 278,651 บาท
ข.
278,156 บาท
ค. 278,516 บาท
ง.
278,561 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. ชาวสวนซื้ออุปกรณทําสวนราคา 135,700 บาท เมื่อจายเงินไปแลว ยังขาด
เงินอยูอีก 4,650 บาท ชาวสวนนําเงินไปซื้อของทั้งหมดจํานวนเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ค
ค
ค
ก
ง

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 2
1. ชาวสวนซื้ออุปกรณทําสวนราคา 135,700 บาท เมื่อจายเงินไปแลว ยังขาดเงินอยูอีก 4,650
บาท ชาวสวนนําเงินไปซื้อของทัง้ หมดจํานวนเทาไร
K
W
D
L
โจทยบอก โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ คําตอบที่ได และคิด
อะไรบาง
อะไร
คําตอบอยางไร
- ชาวสวนซื้อ
อุปกรณทําสวน
ราคา 135,700
บาท
- เมื่อจายเงินไป
แลว ยังขาดเงินอยู
อีก 4,650 บาท

- ชาวสวนนํา
เงินไปซื้อของ
ทั้งหมดจํานวน
เทาไร

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

คําตอบ
131,050 บาท
สรุปขั้นตอน
135,700 - 46,500 =
131,050
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการลบ (เด็กออน)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน(TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 2
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. วีระมีเงิน 1,769 บาท มานะมีเงินนอยกวาวีระ 331 บาท มานะมีเงินเทาไร
ก. 2,100 บาท
ข.
2,000 บาท
ค. 1,438 บาท
ง.
1,428 บาท
2. มีขาวสาร 4,500 กิโลกรัม ขายไป 2785 กิโลกรัม จะเหลือขาวสารอีกเทาไร
ก. 7,285 กิโลกรัม
ข.
1,815 กิโลกรัม
ง.
1,715 กิโลกรัม
ค. 1,725 กิโลกรัม
3. โทรทัศนราคา 6,540 บาท เครื่องคอมพิวเตอรราคา 28,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอรราคา
แพงกวาโทรทัศนเทาไร
ก. 3,740 บาท
ข.
20,450 บาท
ค. 20,460 บาท
ง.
21,460 บาท
4. ฟารมแหงหนึง่ มีเปดและไกรวมกัน 2,865 ตัว เปนไก 1,576 ตัว จะเปนเปดกี่ตัว
ก. 1,289 ตัว
ข.
1,441 ตัว
ค. 4,289 ตัว
ง.
4,441 ตัว
5. มาลีขายดอกไมได 6,710 บาท ซึ่งมากกวาผลไม 1,769 บาท มาลีขายผลไมไดเทาไร
ก. 4,931 บาท
ข.
4,941 บาท
ค. 4,951 บาท
ง.
8,479 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. สมศักดิม์ ีเงิน 9,500 บาท สาวิตรีมเี งินนอยกวาสมศักดิ์ 1,350
บาท สาวิตรีมีเงินเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ค
ง
ง
ก
ข

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ตอนที่ 2
1. สมศักดิ์มีเงิน 9,500 บาท สาวิตรีมีเงินนอยกวาสมศักดิ์ 1,350 บาท สาวิตรีมีเงินเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
D
L
โจทยใหหา ดําเนินการตามกระบวนการ คําตอบที่ได และคิด
อะไร
คําตอบอยางไร

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

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

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

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

ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน

ขอ

1
2
3

4
5
6

7
8
9

พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

มากกวา
5 ครั้ง

3-5 ครั้ง

1-2 ครั้ง

การยอมรับความคิดเห็น
เคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
แสดงออกถึงความตัง้ ใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจกันและกัน

10 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย
11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ
คิดเห็น
12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 ครั้ง

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

3
2
1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการคูณ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลา 3 ชัว่ โมง

มาตรฐาน ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ
การแกโจทยปญ
 หาการคูณ จะตองวิเคราะหโจทยปญ
 หา เพื่อหาแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคําตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการ
คูณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณ สามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธที ําและหา
คําตอบ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. สามารถใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของโจทยปญหาการคูณได
2. สามารถแสดงขั้นตอนวิธีการแกโจทยปญหาการคูณได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาสามารถแสดงรูปประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทาํ ได
4. สามารถสรางโจทยปญหาการคูณไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล
5. แสดงออกดวยคําพูด หรือการกระทํา ในการปฏิบัติงานกลุมได
สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการคูณ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1. ครูและนักเรียนรองเพลง การแกโจทยปญหา พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
3. ทบทวนเกีย่ วกับ การคูณ โดยใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ จากแถบประโยค
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155 ×23 =
245 ×16 =
379 ×29 =
4. นักเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ การคูณพรอมทั้งชวยกันหาคําตอบ
5. ครูแนะนํา และอธิบายเทคนิค KWDL วาแตละตัว หมายถึงอะไร และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขัน้ ตอน D ขั้นตอน L
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
1. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการคูณ ใหนักเรียนรวมกันอาน
มารูโกะและเพื่อน ๆ ไปเทีย่ วสวนสัตวตองเสียคาผานประตูคนละ 15 บาท
ซึ่งมีจาํ นวน 87 คน จะตองเสียคาผานประตูเปนเงินทั้งหมดกี่บาท
ครูถามคําถามใหนกั เรียนรวมกันวิเคราะหโจทย
โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง
KWDL ดังนี้
หาสิง่ ที่โจทยกาํ หนดใหมีอะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลที่นกั เรียน
บอกลงในแผนผัง KWDL ชอง K
หาสิง่ ที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง (การอภิปราย)
ครูเขียนขอมูลที่นกั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ชอง W
นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหาตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การดําเนินการ)
ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธกี ารหาคําตอบทีน่ ักเรียนรวมกันตอบลงในแผนผัง KWDL
ชอง D
นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหาและมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขัน้ ตอนการแกปญหา และเหตุที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว

207
ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
1. ครูแบงกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 1: 2:1
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานเปนกลุมใหนกั เรียนทราบ
2. ใหแบงกลุม รวมกันศึกษา และปฏิบัตติ ามกิจกรรม KÆ WÆ DÆ L
3. นักเรียนแตละกลุมศึกษา และปฏิบัตติ ามใบงานที่ 1
4. นักเรียนนออกมานําเสนอ วิธีการแกปญ
 หาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่ 1
ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ
1. ครูใหนกั เรียนเลนเกม “ ชี้ปุบตอบปบ “ โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว
2. ครูแจงกติกา และวิธีการเลน
3. ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน
4. สรุปคะแนน
ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม
1. นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน และครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน
2. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม นักเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม
และจดบันทึกคะแนนความกาวหนา
4. ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จําเปนตองพัฒนา
ตอไป นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม จดบันทึกคะแนนความกาวหนา นักเรียนกลุม ออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง
สื่อการเรียนรู
1. บัตรตัวเลข และบัตรคําตอบการคูณ
2. แถบสถานการณ โจทยปญหาการคูณ
3. แผนผัง KWDL
4. ใบงาน
5. เพลงการแกโจทยปญหา
6. เกมการแขงขัน
7. แบบทดสอบ
การวัดผลประเมินผล
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1. วิธกี ารวัดผลประเมินผล
- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. แนวทางแกปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ)
ครูผูสอน
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เพลง การแกโจทยปญหา
เนื้อรอง กมล ชื่นทองคํา
ทํานอง แววเสียงแคน
การทําโจทยปญหา
มีหลักวาทําตามขั้นตอน
พี่นี้จะสั่งสอน
เจาบังอร จงจําใหดี
อยาหลีกหนี จงกระทํา
โองามขํา เจาอยาลืมเลือน
หนึ่งอานโจทยปญหา
สองนองยาแปลคําถาม
สามนั้นวิเคราะหขอความ
เขียนสัญลักษณเปนขั้นที่สี่
หาคนดีคํานวณรอบคอบ
ตรวจคําตอบครูชอบนักเอย
้
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เกม “ชี้ปุบตอบปบ”
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพื่อทบทวนความคลองตัวของการทองสูตรคูณ
2. เพื่อสรางความสนุกสนาน
3. เพื่อสรางความเคารพกฎกติกา
จํานวนผูเลน
เลนทัง้ หองแบงเปนกลุม กลุม ละ 4 คน
การดําเนินกิจกรรม
1. ผูเรียนคนหนึง่ จากกลุมหนึง่ เปนคนชีถ้ ามสูตรคูณ เชน 5 × 7 =
2. ใหชี้ไปยังสมาชิกกลุมถัดไป ถาตอบไดใหผูตอบไดตั้งคําถามกลุม ถัดไป ถาตอบไมได
ตองยืนขึน้
3. ใชเวลาเลน 10 นาที
4. กลุมใดมีผูยืนขึ้นมาก เปนผูแพ
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การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูท ี่พัฒนาจากเทคนิค
KWL ของโอเกิล (Ogle , 1986) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน นัน่ คือ นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมคี ุณภาพมากขึ้นดวยเทคนิค
KWL , KWDL และ KWL plus วิธกี ารจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ KWDL
มีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับ KWL เพียงแตเพิ่มขั้น D ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่ง KWDL
มาจากคําถามที่วา
K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร)
W : เราตองการรู , ตองการทราบอะไร (What we want to know)
D : เราทําอะไร , อยางไร (What we do) หรือเรามีวิธกี ารอยางไรบาง หรือมี
วิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร
L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ ขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู และวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน
แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโ ดยใช KWDL
โจทยปญหาคณิตศาสตร : KWDL Chart
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ...........................
................................
................................
2. ...........................
................................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................

212
สถานการณโจทยปญหาการคูณ

มารูโกะและเพื่อน ๆ ไปเทีย่ วสวนสัตวตองเสียคาผานประตูคนละ 15 บาท
ซึ่งมีจาํ นวน 87 คน จะตองเสียคาผานประตูเปนเงินทั้งหมดกี่บาท

การทําโจทยปญหาตามเทคนิค KWDL
K
W
D
โจทยบอก
โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไรบาง
อะไร
- มารูโกะและเพื่อน - จํานวนเงินที่
ๆไปเที่ยวสวนสัตว
ตองเสียคา
ตองเสียคาผานประตู ประตู
คนละ 15 บาท
- ซึ่งมีจํานวน 87
คน

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

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
1,305 บาท
สรุปขั้นตอน
15 × 87 = 1,305
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ใบกิจกรรม
โจทยขอที่.................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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ใบงานที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาการคูณ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญ
 หาการคูณได
2. แสดงออกดวยคําพูด หรือ การกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค KWDL
1. หมูตวั หนึง่ หนัก 137 กิโลกรัม ชางหนึ่งตัวหนักเปน 16 เทา ของหมู ชางหนักเทาไร
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยใบงานที่ 1
1. หมูตัวหนึง่ หนัก 137 กิโลกรัม ชางหนึง่ ตัวหนักเปน 16 เทา
ของหมู ชางหนักเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหา
อะไร
- หมูตัวหนึ่งหนัก
- น้ําหนักของ
137 กิโลกรัม
ชาง
- ชางหนึ่งตัวหนัก
เปน 16 เทา

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

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
2,192 กิโลกรัม
สรุปขั้นตอน
137 × 16 = 2,192
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ( เด็กเกง )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 3
2. ขอสอบมีทงั้ หมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทั้งหมด 2 ขอ ใหทาํ ทุกขอ ๆ ละ 5 คะแนน ใชเวลาทํา
10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. แมคามีขนมอยู 157,280 ชิน้ ขายไปชิ้นละ 5 บาท ถาขายขนมหมด แมคาจะไดเงิน
ทั้งหมดเทาไร
ก. 786,400 บาท
ข. 789,500 บาท
ค. 886,400 บาท
ง. 889,500 บาท
2. อดิศรไดรับเงินเดือน เดือนละ 12,557 บาท ครบ 1 ป อดิศรจะไดรับเงินเดือนทั้งหมด
กี่บาท
ก. 150,600 บาท
ข. 150,674 บาท
ค. 150,684 บาท
ง. 150,694 บาท
3. สมใจซื้อทุเรียนผลละ 138 บาท ซื้อจํานวน 95 ผล สมใจตองจายคาทุเรียนทัง้ สิน้ เทาไร
ก. 13,000 บาท
ข. 13,110 บาท
ค. 14,110 บาท
ง. 15,000 บาท
4. ขายปากกาดามละ 85 บาท ถาขายได 14 โหล จะขายปากกาไดเงินเทาไร
ก. 14,280 บาท
ข. 14,550 บาท
ค. 15,280 บาท
ง. 16,550 บาท
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5. แมคาขายองุนได 150 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 120 บาท แมคา ขายองุน ไดเงินทั้งหมดกี่บาท
ก. 16,000 บาท
ข. 18,000 บาท
ค. 19,000 บาท
ง. 20,000 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. พอคาขายขาวสารราคากระสอบละ 1,995 บาท ถาซื้อ 67
กระสอบ จะตองจายเงินกี่บาท
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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2. กุงกุลาดําราคากิโลกรัมละ 386 บาท ชาวประมงขายไป
285 กิโลกรัม ชาวประมงขายกุง กุลาดําไดเงินกีบ่ าท
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ก
ค
ข
ก
ข

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 2
1. พอคาขายขาวสารราคากระสอบละ 1,995 บาท ถาซื้อ 67 กระสอบ
จะตองจายเงินกี่บาท
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหา
อะไร
- พอคาขายขาวสาร - จํานวนเงินที่
ราคากระสอบละ
จะตองจายคา
1,995 บาท
ขาวสาร
- ถาซื้อ 67
กระสอบ

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

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
133,665 บาท
สรุปขั้นตอน
1,995 × 67 =
133,665
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2. กุงกุลาดําราคากิโลกรัมละ 386 บาท ชาวประมงขายไป
285 กิโลกรัม ชาวประมงขายกุง กุลาดําไดเงินกีบ่ าท
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- กุงกุลาดํา
ราคากิโลกรัมละ
386 บาท
- ชาวประมง
ขายไป 285
กิโลกรัม

W
โจทยใหหา
อะไร
- จํานวนเงินที่
ชาวประมง
ขายกุง
กุลาดําได

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

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
110,010 บาท
สรุปขั้นตอน
386 × 285 = 110,010
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ (เด็กปานกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 3
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขายกระเปาเดินทางลอลากจํานวน 15 ใบ ราคาใบละ 599 บาท จะไดเงินเทาไร
ก. 7,985 บาท
ข.
8,985 บาท
ค. 8,995 บาท
ง.
9,985 บาท
2. ซื้อที่นอนอเนกประสงคราคาชุดละ 619 บาท จํานวน 25 ชุด ตองจายเงินเทาไร
ก. 15,375 บาท
ข.
15,465 บาท
ค. 15,475 บาท
ง.
25,475 บาท
3. ซื้อเครื่องทําน้าํ เย็นราคา 3,990 บาท จํานวน 13 เครื่อง จะตองจายเงินเทาไร
ข.
51,870 บาท
ก. 41,870 บาท
ค. 52,870 บาท
ง.
61,870 บาท
4. พอคาซื้อเสื้อยืด 105 ตัว ราคาตัวละ 69 บาท จะตองจายเงินเทาไร
ก. 6,245 บาท
ข.
7,145 บาท
ค. 7,245 บาท
ง.
8,245 บาท
5. ในสวนมีมงั คุดจํานวน 103 เขง แตละเขงมีมังคุด 119 ผล จะมีมงั คุดทั้งหมดกี่ผล
ข.
12,357 ผล
ก. 13,257 ผล
ค. 12,257 ผล
ง.
12,247 ผล
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. หนังสือคณิตศาสตรหนึง่ เลมมี 380 หนา ถามีหนังสือ 50 เลมจะ
มีจํานวนกีห่ นา
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ค
ข
ค
ค

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 2
1. หนังสือคณิตศาสตรหนึง่ เลมมี 380 หนา ถามีหนังสือ 50 เลม จะมีจํานวนกีห่ นา
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- หนังสือ
คณิตศาสตรหนึ่ง
เลมมี 380 หนา
- ถามีหนังสือ 50
เลม

W
D
โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไร
- จํานวนหนา แสดงวิธีทํา
ของหนังสือ วิธีคูณ (×)
ประโยคสัญลักษณ 380 × 50 =
วิธีทํา
หนังสือคณิตศาสตรหนึ่งเลมมี 380 หนา
×
ถามีหนังสือ
50 เลม
จะมีจํานวน
19,000 หนา
ตอบ ๑๙,๐๐๐ หนา

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
19,000 หนา
สรุปขั้นตอน
380 × 50 = 19,000
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ (เด็กออน)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 3
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ถังใบหนึง่ จุนา้ํ ได 20 ลิตร ถัง 45 ใบ จุน้ํารวมกันไดทงั้ หมดกี่ลิตร
ก. 450 ลิตร
ข.
900 ลิตร
ค. 1,200 ลิตร
ง.
1,500 ลิตร
2. พอคานับลูกกวาดใสถงุ 18 ถุง ไดถงุ ละ 120 เม็ดพอดี จะมีลูกกวาดทัง้ หมดกี่เม็ด
ข.
2,060 เม็ด
ก. 1,860 เม็ด
ค. 2,160 เม็ด
ง.
2,260 เม็ด
3. ทิพยรับกางเกงมายอมสี 572 ตัว คิดคายอมตัวละ 85 บาท ทิพยจะไดเงินคายอมสีกางเกง
เทาไร
ก. 48,620 บาท
ข.
49,620 บาท
ค. 58,620 บาท
ง.
59,620 บาท
4. พอซื้อใขไกมา 40 โหล ในราคาโหลละ 36 บาท พอจายเงินไปกี่บาท
ก. 1,340 บาท
ข.
1,440 บาท
ค. 1,540 บาท
ง.
1,640 บาท
5. โรงงานแหงหนึ่งผลิตถุงเทาจํานวน 1,852 คู สงไปขายคูละ 29 บาท จะไดเงินกีบ่ าท
ก. 57,308 บาท
ข.
55,308 บาท
ค. 54,508 บาท
ง.
53,708 บาท

229
ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. นองหนอยซื้อพันธุปลามาเลีย้ งตัวละ 12 บาท ถาซื้อ 800 ตัว
จะตองจายเงินเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ค
ก
ข
ง

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 2
1. นองหนอยซื้อพันธุปลามาเลี้ยงตัวละ 12 บาท ถาซื้อ 800 ตัว จะตองจายเงินเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- นองหนอยซื้อ
พันธุปลามาเลี้ยง
ตัวละ 12 บาท
- ถาซื้อ 800 ตัว

W
โจทยให
หาอะไร
- จะตอง
จายเงิน
เทาไร

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

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
9,600 บาท
สรุปขั้นตอน
12 × 800 = 9,600
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาร

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลา 3 ชัว่ โมง

มาตรฐาน ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ
การแกโจทยปญ
 หาการหาร จะตองวิเคราะหโจทยปญ
 หา เพื่อหาแนวทางในการแสดง
วิธีการหาคําตอบโดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการ
หาร
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหาร สามารถวิเคราะหโจทยปญหา แสดงวิธที ําและหา
คําตอบ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลอยางเหมาะสมและสรางสรรค
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของโจทยปญหาการหารได
2. สามารถแสดงขั้นตอนวิธีแกโจทยปญหาการหารได
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารสามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณ และแสดง
วิธีทาํ ได
4. สามารถสรางโจทยปญ
 หาการหารไดอยางสรางสรรค สมเหตุสมผล
5. แสดงออกดวยคําพูดหรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุม ได
สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการหาร
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร อ งเพลง โจทย ป ญ หา พร อ มกั บ ทํ า ท า ทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
3. ทบทวนเกีย่ วกับ การหาร โดยใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ จากแถบประโยค
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2,035 ÷25 =
6,245 ÷65 =
129 ÷6 =
4. นักเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ การหารพรอมทั้งชวยกันหาคําตอบ
5. ครูแนะนํา และอธิบายเทคนิค KWDL วาแตละตัว หมายถึงอะไร และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขัน้ ตอน D ขั้นตอน L
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการหาร ใหนกั เรียนรวมกันอาน
พี่ชายใจดีมีเงินอยู 3,200 บาท แบงใหนอง 5 คน คนละเทา ๆ กัน
นองแตละคนจะไดเงินคนละเทาไร
ครูถามคําถามใหนกั เรียนรวมกันวิเคราะหโจทย
โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง
KWDL ดังนี้
- หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอี ะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลที่นกั เรียน
บอกลงในแผนผัง KWDL ชอง K
- หาสิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญ
 หาอยางไรบาง(การอภิปราย)
ครูเขียนขอมูลที่นกั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ชอง W
- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง (การเนินการ)
ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีการหาคําตอบที่นกั เรียนรวมกันตอบลงในแผนผัง KWDL
ชอง D
- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญ
 หา และเหตุที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว
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ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
1. ครูแบงกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 1: 2:1
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานเปนกลุมใหนกั เรียนทราบ
2. ใหแบงกลุม รวมกันศึกษา และปฏิบัตติ ามกิจกรรม KÆ WÆ DÆ L
3. นักเรียนแตละกลุมศึกษา และปฏิบัตติ ามใบงานที่ 1
4. นักเรียนนออกมานําเสนอ วิธีการแกปญ
 หาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่ 1
ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ
1. ครูใหนกั เรียนเลนเกม “ OX การหาร “ โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว
2. ครูแจงกติกา และวิธีการเลน
3. ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน
4. สรุปคะแนน
ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม
1. นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน และครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน
2. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม นักเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม
และจดบันทึกคะแนนความกาวหนา
4. ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จาํ เปนตองพัฒนา
ตอไป นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม จดบันทึกคะแนนความกาวหนา นักเรียนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง
สื่อการเรียนรู
1. บัตรตัวเลข และบัตรคําตอบการหาร
2. แถบสถานการณ โจทยปญหาการหาร
3. แผนผัง KWDL
4. ใบงาน
5. เพลงการแกโจทยปญหา
6. เกมการแขงขัน
7. แบบทดสอบ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธกี ารวัดผลประเมินผล
- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
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- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. แนวทางแกปญหา
..................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ)
ครูผูสอน
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เพลง โจทยปญหา
ทํานอง เตา งู และกา
โจทยปญหา
พวกเรามาศึกษาดูกัน
อานโจทยพลัน
จะไดรูเขาใจดี
แบงกลุมกัน
เลือกเสาะหาสื่อมาดู

เปนปญหา
จะไดรูชวยตีความใหแมนยําอยาทําหนาเศรา
อยาหวั่นไหว โจทยบอกอะไร ไหนลองตรวจดู
บอกวิธีคิดซิทันใด
อานเร็วไว ไมเขาใจตรงไปถามครู
ไดเรียนรู ชัดเจนแนนอน
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เกม “OX การหาร”
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
1. ฝกทักษะการหาร
2. เพื่อสรางความสนุกสนาน
จํานวนผูเลน
แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน
วิธีดําเนินการ
1. ครูชูบัตรประโยคสัญลักษณการหาร เชน 45 ÷ 9 = , 200 ÷ 10 =
2. ใหนักเรียนในแตละกลุม คิดและแยงกันตอบ ทีมใดตอบถูก มีสทิ ธิ์เลือกกา O หรือ X
ในตาราง
o x o
x
x o
3. ทีมใดเรียงแนวตัง้ แนวนอนหรือแนวทแยงไดครบ 3 จํานวนกอน ทีมนัน้ เปนผูชนะ
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การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูท ี่พัฒนาจากเทคนิค
KWL ของโอเกิล (Ogle , 1986) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน นัน่ คือ นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมคี ุณภาพมากขึ้นดวยเทคนิค
KWL , KWDL และ KWL plus วิธกี ารจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ KWDL
มีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับ KWL เพียงแตเพิ่มขั้น D ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่ง KWDL
มาจากคําถามที่วา
K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร)
W : เราตองการรู , ตองการทราบอะไร (What we want to know)
D : เราทําอะไร , อยางไร (What we do) หรือเรามีวิธกี ารอยางไรบาง หรือมี
วิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร
L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ ขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู และวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน
แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโ ดยใช KWDL
โจทยปญหาคณิตศาสตร : KWDL Chart
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
................................
................................
2. ..........................
................................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
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สถานการณโจทยปญหาการหาร
พี่ชายใจดีมีเงินอยู 3,200 บาท แบงใหนอง 5 คน
คนละเทา ๆ กัน นองแตละคนจะไดเงินคนละเทาไร
การทําโจทยปญหาตามเทคนิค KWDL
K
W
D
โจทยบอก
โจทยใหหา ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไรบาง
อะไร
- พี่ชายใจดีมีเงินอยู - นองแตละ
3,200 บาท
คนจะไดเงิน
- แบงใหนอง 5 คน คนละเทาไร
คนละเทา ๆ กัน

แสดงวิธีทํา
วิธีหาร (÷)
ประโยคสัญลักษณ 3,200 ÷ 5 =
วิธีทํา
3,200 บาท
พี่ชายใจดีมีเงินอยู

÷
แบงใหนอง
นองแตละคนจะไดเงิน
คนละ
ตอบ ๖๔๐ บาท

5 คน
640 บาท

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
640 บาท
สรุปขั้นตอน
3,200 ÷ 5 = 640
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ใบกิจกรรม
โจทยขอที่.................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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ใบงานที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาการหาร
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญ
 หาการคูณได
2. แสดงออกดวยคําพูด หรือ การกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค KWDL
1. ขาวสารถุงหนึง่ ราคา 1,152 บาท มีน้ําหนัก 48 กิโลกรัม คนขายคิดราคาขาว
กิโลกรัมละเทาไร
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยใบงานที่ 1
1. ขาวสารถุงหนึ่งราคา 1,152 บาท มีน้ําหนัก 48 กิโลกรัม
คนขายคิดราคาขาวกิโลกรัมละเทาไร

K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยใหหา
อะไร

- ขาวสาร
- ขาวราคา
ถุงหนึ่งราคา
กิโลกรัมละ
1,152 บาท
เทาไร
- มีน้ําหนัก 48
กิโลกรัม

D
ดําเนินการตามกระบวนการ
แสดงวิธีทํา
วิธีหาร (÷)
ประโยคสัญลักษณ 1,152 ÷ 48 =
วิธีทํา
ขาวสารถุงหนึ่งราคา 1,152 บาท

÷
มีน้ําหนัก
คนขายคิดราคา
กิโลกรัมละ
ตอบ ๒๔ บาท

48 กิโลกรัม
24 บาท

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
24 บาท
สรุปขั้นตอน
1,152 ÷ 48 = 24
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาร ( เด็กเกง )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 4
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทั้งหมด 2 ขอ ใหทาํ ทุกขอ ๆ ละ 5 คะแนน ใชเวลาทํา
10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. นกซื้อไขมา 15 โหล คิดเปนเงิน 315 บาท ไขราคาโหลละเทาไร
ก. 330 บาท
ข. 300 บาท
ค. 20 บาท
ง. 21 บาท
2. แกวจายคาปุยเปนเงินทั้งหมด 1,350 บาท ไดปยุ มาจํานวน 45 ถุง คนขายคิดราคาปุย
ถุงละเทาไร
ก. 30
บาท
ข. 35
บาท
ค. 1,395 บาท
ง. 1,305 บาท
3. มีขาวสารอยู 7,280 กิโลกรัม แบงใสถุงขายได 65 ถุง แตละถุงมีขาวสารอยูเ ทาไร
ก. 106 กิโลกรัม
ข. 115 กิโลกรัม
ค. 113 กิโลกรัม
ง. 112 กิโลกรัม
4. รานคาติดราคาขายผาเมตรละ 85 บาท ราตรีมีเงิน 10,200 บาท จะซื้อผาไดความยาว
เทาไร
ก. 110 เมตร
ข. 120 เมตร
ค. 130 เมตร
ง. 150 เมตร
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5. รักชาติทาํ งานไดคาแรงทัง้ หมด 19,600 บาท เขาทํางานไมหยุดเลยเปนเวลา 7 สัปดาห
รักชาติไดคาแรงคิดเปนเงินวันละเทาไร
ก. 2,800 บาท
ข. 2,000 บาท
ค. 400 บาท
ง. 300 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. ปูดองมีนา้ํ มันบรรจุถงั ไวจํานวน 6,510 ลิตร แบงใสถัง ๆ ละ
35 ลิตร จะใสไดทั้งหมดกีถ่ ัง
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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2. ปลาทูซื้อเสื้อมา 72 ตัว คนขายคิดราคา 1,080 บาท
คนขายคิดราคาเสื้อตัวละเทาไร

K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ง
ก
ง
ข
ค

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 2
1. ปูดองมีน้ํามันบรรจุถงั ไวจํานวน 6,510 ลิตร แบงใสถัง ๆ ละ 35 ลิตร จะใสได
ทั้งหมดกีถ่ ัง
K
โจทยบอกอะไรบาง
- ปูดองมีน้ํามันบรรจุ
ถังไวจํานวน 6,510
ลิตร
- แบงใสถัง ๆ ละ 35
ลิตร

W
D
โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไร
- จํานวนน้ํามันที่ แสดงวิธีทํา
บรรจุไดทั้งหมด วิธีหาร (÷)
เทาไร
ประโยคสัญลักษณ 6,510 ÷ 35 =
วิธีทํา
ปูดองมีน้ํามันบรรจุถัง 6,510 ลิตร
ไวจํานวน
แบงใสถัง ๆ ละ
จะใสไดทั้งหมด
ตอบ ๑๘๖ ถัง

÷
35 ลิตร
186 ถัง

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
186 ถัง
สรุปขั้นตอน
6,510 ÷ 35 = 186
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2. ปลาทูซื้อเสื้อมา 72 ตัว คนขายคิดราคา 1,080 บาท คนขายคิดราคาเสื้อตัวละ
เทาไร
K
W
โจทยบอก
โจทยใหหาอะไร
อะไรบาง
- ปลาทูซื้อเสื้อมา - ราคาเสือ้ ที่ขายมี
72 ตัว
ราคาตัวละเทาไร
- คนขายคิดราคา
1,080 บาท

D
ดําเนินการตามกระบวนการ
แสดงวิธีทํา
วิธีหาร (÷)
ประโยคสัญลักษณ 1,080 ÷ 72 =
วิธีทํา
คนขายคิดราคา
1,080 บาท

÷
ปลาทูซื้อเสื้อมา
คนขายคิดราคาเสื้อตัวละ
ตอบ ๑๕ บาท

35 ตัว
15 บาท

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
15 บาท
สรุปขั้นตอน
1,080 ÷ 72 = 15
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาร (เด็กปานกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 4
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. นักเรียน 40 คนสอบไดคะแนนรวมกัน 2,800 คะแนน เฉลี่ยไดคะแนนคนละเทาไร
ก. 60
คะแนน
ข.
70
คะแนน
ค. 80
คะแนน
ง.
90
คะแนน
2. มีเงิน 5,500 บาท ซื้อเสื้อได 50 ตัว เสื้อราคาตัวละเทาไร
ก. 103 บาท
ข.
105 บาท
ค. 110 บาท
ง.
115 บาท
3. วิภาเก็บเงินไดปละ 9,000 บาท วิภาเก็บเงินเฉลี่ยไดเดือนละเทาไร
ก. 300 บาท
ข.
450 บาท
ค. 650 บาท
ง.
750 บาท
4. ขายขาวสารไป 245 ถุง ไดเงิน 20,825 บาท ขายขาวสารไปราคาถุงละกี่บาท
ก. 55
บาท
ข.
85
บาท
ค. 95
บาท
ง.
105 บาท
5. โรงงานผลิดชอนสอมผลิตได 22,320 คู ตองการบรรจุกลองละ 48 คู จะตองใชกลองกี่ใบ
ก. 465 ใบ
ข.
375 ใบ
ค. 295 ใบ
ง.
155 ใบ
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. กระดาษจํานวน 25 แผน พิมพตัวหนังสือได 15,000 ตัว เฉลี่ย
แลวกระดาษหนึง่ แผนพิมพหนังสือไดกี่ตัว
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑการใหคะแนน
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ค
ง
ข
ก

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 2
1. กระดาษจํานวน 25 แผน พิมพตวั หนังสือได 15,000 ตัว เฉลี่ยแลวกระดาษหนึ่งแผน
พิมพหนังสือไดกี่ตัว
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยใหหา
อะไร

- กระดาษ
- กระดาษหนึ่ง
จํานวน 25 แผน แผนพิมพ
- พิมพ
หนังสือไดกี่ตัว
ตัวหนังสือได
15,000 ตัว

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

÷
กระดาษจํานวน
25 แผน
เฉลี่ยแลวกระดาษหนึ่งแผนพิมพตัวหนังสือ
ได
600 ตัว
ตอบ ๖๐๐ ตัว

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
600 ตัว
สรุปขั้นตอน
15,000 ÷ 25 = 600
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาร (เด็กออน)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมกมแขงขัน (TG T) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 4
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. มีขาวสาร 395 กิโลกรัม ตวงใสถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม จะไดขาวสารทั้งหมดกี่ถุง
ก. 79
ถุง
ข.
80
ถุง
ค. 81
ถุง
ง.
85
ถุง
2. มีสมทัง้ หมด 696 ผล ตักใสตะกราใบละ 24 ผล จะตองใชตะกราทัง้ หมดกี่ใบ
ก. 26
ใบ
ข.
27
ใบ
ง.
29
ใบ
ค. 28
ใบ
3. มีน้ําตาลทราย 95 กิโลกรัม แบงใสถงุ ๆ ละ 5 ขีด จะไดกี่ถุง
ก. 15
ถุง
ข.
19
ถุง
ค. 25
ถุง
ง.
29
ถุง
4. โรงเรียนแหงหนึ่งรับนักเรียนเขาชั้นป.1 จํานวน 1,150 คน จัดเปนหองๆ ละ 50 คน จะได
ทั้งหมดกีห่ อง
ก. 20
หอง
ข.
21
หอง
ง.
23
หอง
ค. 22
หอง
5. รานทํารองเทาผลิตรองเทาได 24 คู ขายไปราคาเดียวกันไดทั้งหมด 9,960 บาท รานทํารองเทา
ขายรองเทาไปคูละกี่บาท
ก. 415 บาท
ข.
515 บาท
ค. 615 บาท
ง.
715 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. ตูหนังสือขนาดเดียวกัน 13 หลัง ใสหนังสือไดรวม 1,300 เลม
ตูหนังสือหลังหนึง่ ใสหนังสือไดกี่เลม
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ก
ง
ข
ง
ก

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 2
1. ตูห นังสือขนาดเดียวกัน 13 หลัง ใสหนังสือไดรวม 1,300 เลม ตูหนังสือหลังหนึง่ ใส
หนังสือไดกี่เลม
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- ตูหนังสือ
ขนาดเดียวกัน
13 ใบ
- ใสหนังสือได
รวม 1,300 เลม

W
D
โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไร
- ตูหนังสือใบ แสดงวิธีทํา
หนึ่งใสหนังสือ วิธีหาร (÷)
ไดกี่เลม
ประโยคสัญลักษณ 1,300 ÷ 13 =
วิธีทํา
ตูหนังสือใสหนังสือไดรวม 1,300 เลม

÷
ตูหนังสือขนาดเดียวกัน
13 หลัง
ตูหนังสือหนึ่งหลังใสหนังสือได100 เลม
ตอบ ๑๐๐ เลม

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
100 เลม
สรุปขั้นตอน
1,300 ÷ 13 = 100
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
คําชี้แจง
ขอ

ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติของ
นักเรียน
มากกวา
5 ครั้ง

1
2
3

4
5
6

7
8
9

3-5 ครั้ง

1-2 ครั้ง

การยอมรับความคิดเห็น
เคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
แสดงออกถึงความตัง้ ใจและใสใจตอการพูดของเพื่อน
ในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับคาม
คิดเห็นของเพือ่ นในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจกันและกัน

10 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย
11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ
คิดเห็น
12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 ครั้ง

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

3
2
1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลา 3 ชัว่ โมง

มาตรฐาน ค 6.1 , ค 6.2 , ค 6.3 , ค 6.4 , ค 6.5
สาระสําคัญ
การแกโจทยปญ
 หาการบวก ลบ คูณ หารระคน จะตองวิเคราะหโจทยปญหา เพื่อ
หาแนวทางในการแสดงวิธกี ารหาคําตอบ โดยจัดใหอยูในรูปแบบประโยคสัญลักษณ แลวจึง
ดําเนินการตามขั้นตอนการบวก ลบ คูณ หารระคน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สามารถวิเคราะหโจทยปญหา
แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ พรอมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. สามารถใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของโจทยปญหาระคนได
2. วิเคราะหโจทยปญหาระคน เพื่อหาวิธีดําเนินการไดอยางถูกตอง
3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาระคนสามารถแสดงรูปประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทําได
อยางสมเหตุสมผล
4. สามารถสรางโจทยปญ
 หาระคนไดอยางสรางสรรคและสมเหตุสมผล
5. แสดงออกดวยคําพูด หรือการกระทําในการปฏิบัติงานกลุม ได
สาระการเรียนรู
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําและทบทวนบทเรียน
1. ครูและนักเรียนรองเพลง โจทยปญหาระคน พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
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3. ทบทวนเกีย่ วกับ การบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใหนกั เรียนชวยกันหาคําตอบ จาก
แถบประโยค
(3,600+2,651)-2,765 =
(1,440 ÷12) × 35 =
(450+12)+(6,300 ÷30) =
4. นักเรียนยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ การบวก ลบ คูณ หารระคน พรอมทั้ง
ชวยกันหาคําตอบ
5. ครูแนะนํา และอธิบายเทคนิค KWDL วาแตละตัว หมายถึงอะไร และนักเรียนตอง
ทําอะไรบางในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขัน้ ตอน D ขั้นตอน L
ขั้นสอนเนื้อหาใหม
3. ครูนําสถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ใหนักเรียนรวมกันอาน
น้ําอิงมีเงินอยู 40,525 บาท เจาพระยาใหมาเพิ่มอีก 47,658 บาท ซื้อเสื้อ
ใหโขงเขมตัวหนึง่ ราคา 2,699 บาท น้ําอิงเหลือเงินอยูเทาไร
ครูถามคําถามใหนกั เรียนรวมกันวิเคราะหโจทย
โดยครูเขียนขอมูลลงในแผนผัง
KWDL ดังนี้
- หาสิ่งที่โจทยกําหนดใหมอี ะไรบาง (การระดมสมอง) โดยครูเขียนขอมูลที่นกั เรียน
บอกลงในแผนผัง KWDL ชอง K
- หาสิง่ ทีโ่ จทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีการแกปญ
 หาอยางไรบาง
(การอภิปราย) ครูเขียนขอมูลที่นกั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ชอง W
- นักเรียนจะดําเนินการแกโจทยปญหา ตามวิธีการที่เลือกไวอยางไรบาง
(การดําเนินการ) ครูเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีการหาคําตอบที่นกั เรียนรวมกันตอบลงใน
แผนผัง KWDL ชอง D
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- นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา และมีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร
(การนําเสนอ) ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายขั้นตอนการแกปญ
 หา และเหตุที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดังกลาว
ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
1. ครูแบงกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 1: 2:1
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานเปนกลุมใหนกั เรียนทราบ
2. ใหแบงกลุม รวมกันศึกษา และปฏิบัตติ ามกิจกรรม KÆ WÆ DÆ L
3. นักเรียนแตละกลุมศึกษา และปฏิบัตติ ามใบงานที่ 1
4. นักเรียนนออกมานําเสนอ วิธีการแกปญ
 หาที่กลุมของตนเลือกใชในใบงานที่ 1
ขั้นตอนการเลนเกมการแขงขันทางวิชาการ
1. ครูใหนกั เรียนเลนเกม “ ชวยกันคิด “ โดยเลนเกมตามกลุมที่แบงไวแลว
2. ครูแจงกติกา และวิธีการเลน
3. ดําเนินการเลนเกมการแขงขัน
4. สรุปคะแนน
ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม
1. นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน และครูสรุปเพิ่มเติม พรอมทั้งตอบขอสงสัยของนักเรียน
2. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นคิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและกลุม นักเรียนทุกกลุม คิดคะแนนพัฒนาของกลุม
และจดบันทึกคะแนนความกาวหนา
4. ใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ และบันทึกขอมูลนักเรียนที่จาํ เปนตองพัฒนา
ตอไป นักเรียนทุกกลุมคิดคะแนนพัฒนากลุม จดบันทึกคะแนนความกาวหนา นักเรียนกลุมออน
จะไดรับการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง
สื่อการเรียนรู
1. บัตรตัวเลข และบัตรคําตอบการบวก ลบ คูณ หารระคน
2. แถบสถานการณ โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
3. แผนผัง KWDL
4. ใบงาน
5. เพลงโจทยปญหา
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6. เกมการแขงขัน
7. แบบทดสอบ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธกี ารวัดผลประเมินผล
- สังเกตจากการรวมกิจกรรม
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- แบบทดสอบ กอน / หลังเรียน
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. แนวทางแกปญหา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ)
ครูผูสอน
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เพลง โจทยปญหาระคน
งายจริง งายจริง เธอจา
แมบวกลบคูณหารสับสน
หนูตองรูและเขาใจ
กอนจะนึกแกปญหา

ทํานอง หนูไมรู
โจทยปญหา โจทยปญ
 หาระคน
เราก็คนคําตอบไดเร็วไว
วาโจทยนั้นใหอะไรมา
คิดดูวาโจทยถามอะไร
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เกม “ชวยกันคิด”
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแปลงประโยคสัญลักษณเปนโจทยปญหา
2. เพื่อฝกความคิดสรางสรรค
3. เพื่อฝกความสามัคคี
4. เพื่อใหนกั เรียนเกิดความสนุกสนาน
สื่อและอุปกรณ
1. บัตรประโยคสัญลักษณการบวกลบระคน 4-5 บัตร เชน
25 + 15 – 8 =

(65 + 25 + 8) – 17 =

36 - 6 – 10 + 5 =

40 + (21 + 18) =

2. กระดาษกลุมละ 1 แผน
การดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน
2. ครูอธิบายจุดประสงคของการเลนเกม
3. ครูอธิบายวิธีการเลน
3.1 ครูชูบัตรประโยคสัญลักษณใหสมาชิกแตละกลุมระดมสมองชวยกันแตงโจทย
ปญหา (ถาแตงโจทยปกติถูกได 1 คะแนน แตงโจทยไมปกติถูกตองและสมเหตุสมผลได 2
คะแนน)
3.2 เมื่อครูบอกใหเขียน แตละกลุมเขียนลงในกระดาษ เมื่อครูบอกหมดเวลาใหหยุด
3.3 ใหตวั แทนกลุมอาน แลวครูและนักเรียนรวมกันเฉลย
3.4 ทําเชนนี้ 4-5 ครั้ง
4. เมื่อสิ้นสุดการเลน ครูและนักเรียนชวยกันรวมคะแนน หาผูชนะและรอง
หมายเหตุ แทนที่จะใหนกั เรียนเขียนในกระดาษอาจใหเขียนลงในแผนใส ถามีเครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะหรืออาจใหเขียนบนกระดานดําแทน
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การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL
การจัดการเรียนรูเทคนิค KWDL หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูท ี่พัฒนาจากเทคนิค
KWL ของโอเกิล (Ogle , 1986) ที่ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน นัน่ คือ นักเรียนตองมี
ความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมคี ุณภาพมากขึ้นดวยเทคนิค
KWL , KWDL และ KWL plus วิธกี ารจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหรือกระบวนการ KWDL
มีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับ KWL เพียงแตเพิ่มขั้น D ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่ง KWDL
มาจากคําถามที่วา
K : เรารูอะไร (What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง (สําหรับคณิตศาสตร)
W : เราตองการรู , ตองการทราบอะไร (What we want to know)
D : เราทําอะไร , อยางไร (What we do) หรือเรามีวิธกี ารอยางไรบาง หรือมี
วิธีดําเนินการเพื่อหาคําตอบอยางไร
L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการ ขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่งคือคําตอบ
สาระความรู และวิธีศึกษาคําตอบ และขั้นตอนการคิดคํานวณ เปนตน
แผนภูมิเทคนิคการจัดการเรียนรูโ ดยใช KWDL
โจทยปญหาคณิตศาสตร : KWDL Chart
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
................................
................................
2. ...........................
................................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
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สถานการณโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
น้ําอิงมีเงินอยู 40,525 บาท เจาพระยาใหมาเพิ่มอีก 47,658 บาท
ซื้อเสื้อใหโขงเขมตัวหนึ่งราคา 2,699 บาท น้าํ อิงเหลือเงินอยูเทาไร
การทําโจทยปญหาตามเทคนิค KWDL
K
W
D
โจทยบอก โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไรบาง อะไร
- น้ําอิงมีเงิน
อยู 40,525
บาท
- เจาพระยาให
มาเพิ่มอีก
47,658 บาท
- ซื้อเสื้อให
โขงเขมตัวหนึ่ง
ราคา 2,699
บาท

- จํานวนเงินที่
ไดมาเพิ่มจากที่
เจาพระยาให
- จํานวนเงินที่
เหลือจากการ
ซื้อเสื้อคือ
จํานวนเงิน
ทั้งหมด

แสดงวิธีทํา
วิธีที่ 1 วิธีบวก (+)
วิธีที่ 2 วิธีลบ (-)
ประโยคสัญลักษณ
(40,525+47,658) – 2,699 =
วิธีทํา
น้ําอิงมีเงินอยู
40,525 บาท

+
เจาพระยาใหมาเพิ่มอีก 47,658 บาท
น้ําอิงมีเงินทั้งหมด
88,183 บาท
ซื้อเสื้อใหโขงเขม
2,699 บาท
น้ําอิงเหลือเงินอยู
85,484 บาท
ตอบ ๘๕,๔๘๔ บาท

ใบกิจกรรม

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
85,484 บาท
สรุปขั้นตอน
(40,525+47,658)–2,699
= 85,484
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ใบกิจกรรม
โจทยขอที่.................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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ใบงานที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย แสดงวิธีทาํ และหาคําตอบของโจทยปญ
 หาการบวก
ลบ คูณ หารระคน ได
2. แสดงออกดวยคําพูด หรือ การกระทําในการปฏิบัติงานกลุมได
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโจทยโดยใชเทคนิค KWDL
1. แสงเดือนขายขาวผัด 178 หอ ราคาหอละ 25 บาท และขายเครื่องดื่มไดเงินอีก
5,875 บาท รวมเปนเงินทัง้ หมดเทาไร
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑการใหคะแนน
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยใบงานที่ 1
1. แสงเดือนขายขาวผัด 178 หอ ราคาหอละ 25 บาท
และขายเครื่องดื่มไดเงินอีก 5,875 บาท รวมเปนเงินทัง้ หมดเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยใหหา
อะไร

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

- จํานวนเงินที่
ไดจากการขาย
ขาวผัด
- จํานวนเงิน
ทั้งหมด

D
ดําเนินการตามกระบวนการ
แสดงวิธีทํา
วิธีที่ 1 วิธีคูณ (×)
วิธีที่ 2 วิธีบวก (+)
ประโยคสัญลักษณ
(178×25) + 5,875 =
วิธีทํา
แสงเดือนขายขาวผัด

คําตอบ
10,325 บาท
สรุปขั้นตอน
(178×25) + 5,875 =
10,325
178 หอ

×
ราคาหอละ
ไดเงิน

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร

25
4,450
+
ขายเครื่องดื่มไดเงินอีก 5,875
รวมเปนเงินทั้งหมด
10,325
ตอบ ๑๐,๓๒๕ บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
(เด็กเกง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 5
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ (
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทั้งหมด 2 ขอ ใหทาํ ทุกขอ ๆ ละ 5 คะแนน ใชเวลาทํา
10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1.

รานคาแหงหนึง่ มีปากกา 125 ดาม สัง่ ซื้อมาเพิ่มอีก 95 ดาม ขายปากกาไปดามละ
15 บาท จะไดเงินทั้งหมดกี่บาท
ก. 3,000 บาท
ข. 3,300 บาท
ค. 3,600 บาท
ง. 4,000 บาท

2. ขายขาว 5,227 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 25 บาท นําเงินไปซื้อปุย 12,780 บาท เหลือ
เงินกี่บาท
ก. 116,895 บาท
ข. 117,895 บาท
ค. 118,895 บาท
ง. 119,895 บาท
3. ลูกกวาด 178,920 เม็ด นําไปขาย 67,800 เม็ด ทีเ่ หลือแบงใสถุงถุงละ 120 เม็ด จะได
กี่ถงุ
ก. 956 ถุง
ข. 946 ถุง
ค. 936 ถุง
ง. 926 ถุง
4. มีสมุด 11,350 เลม แบงใหเด็ก 550 คน คนละ 9 เลม จะเหลือสมุดกี่เลม
ก. 4,600 เลม
ข. 6,200 เลม
ค. 6,400 เลม
ง. 7,400 เลม
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5. ลุงดํามีทุเรียน 2,500 กิโลกรัม สงขายตลาด 1,250 กิโลกรัม ที่เหลือนําไปขายเองราคา
กิโลกรัมละ 25 บาท ลุงดําขายทุเรียนเองไดเงิน
ก. 31,250 บาท
ข. 32,360 บาท
ค. 41,250 บาท
ง. 42,360 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. พอใจมีเงิน 67,500 บาท นําเงินไปซื้อปุย 80 ถุง ราคาถุงละ
350 บาท พอใจจะไดรับเงินทอนจากผูขายเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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2. แมมีเงิน 257,363 บาท นําไปซื้อผา 125 เมตร ราคาเมตรละ 250 บาท
แมเหลือเงินกีบ่ าท

K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ข
ง
ค
ก

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 2
1. พอใจมีเงิน 67,500 บาท นําเงินไปซื้อปุย 80 ถุง ราคาถุงละ 350 บาท พอใจ
จะไดรับเงินทอนจากผูขายเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง
- พอใจมีเงิน
67,500 บาท
- นําเงินไปซื้อปุย
80 ถุง
- ราคาถุงละ
350 บาท

W
D
โจทยใหหา
ดําเนินการตามกระบวนการ
อะไร
- เงินทอนที่ แสดงวิธีทํา
พอใจจะไดรับ วิธีที่ 1 วิธีลบ (-)
จากผูขาย
วิธีที่ 2 วิธคี ูณ (×)
ประโยคสัญลักษณ
67,500 – (80×350) =
วิธีทํา
พอใจนําเงินไปซื้อปุย
80 ถุง

×
ราคาถุงละ
ตองจายเงิน
พอใจมีเงิน

350
28,000
67,500
จายเงินซื้อปุย
28,000
พอใจจะไดรับเงินทอน 39,500
ตอบ ๓๙,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
39,500 บาท
สรุปขั้นตอน
67,500 – (80×350) =
39,500
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2. แมมีเงิน 257,363 บาท นําไปซื้อผา 125 เมตร ราคาเมตรละ 250 บาท
แมเหลือเงินกีบ่ าท
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยให
หาอะไร

- แมมีเงิน
- เงินที่
257,363 บาท เหลือจาก
- นําไปซื้อผา การซือ้ ผา
125 เมตร
- ราคาเมตรละ
250 บาท

D
ดําเนินการตามกระบวนการ
แสดงวิธีทํา
วิธีที่ 1 วิธีคูณ (×)
วิธีที่ 2 วิธีลบ (-)
ประโยคสัญลักษณ
257,363 – ( 125 × 250 ) =
วิธีทํา
125 เมตร
แมซื้อผา

×
ราคาเมตรละ
ตองจายเงิน
แมมีเงิน

250
31,25 0
257,363
นําไปซื้อผา
31,250
แมเหลือเงิน
226,113
ตอบ ๒๒๖,๑๑๓ บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
226,113 บาท
สรุปขั้นตอน
257,363 – (125 × 250 ) =
226,113
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
(เด็กปานกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 5
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ (
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ซื้อคอมพิวเตอร 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท มีเงิน 40,000 บาท จะเหลือเงินเทาไร
ก. 100 บาท
ข.
1,000 บาท
ค. 10,000 บาท
ง.
39,000 บาท
2. มีเงินอยู 6,200 บาท ซื้อวิทยุ 4,200 บาท เงินที่เหลือนําไปซื้อผาหมผืนละ 250 บาท จะไดกี่ผนื
ข.
9
ผืน
ก. 8
ผืน
ค. 10
ผืน
ง.
11
ผืน
3. สบูราคาโหลละ 180 บาท ซือ้ สบู 3 โหล ใหธนบัตรใบละ 1,000 บาท จะไดรับเงินทอนเทาไร
ก. 330 บาท
ข.
460 บาท
ค. 530 บาท
ง.
660 บาท
4. สม 2,500 กิโลกรัม แบงใสเขงๆ ละ 25 กิโลกรัม ขายเขงละ 300 บาท จะไดเงินทั้งหมดเทาไร
ก. 25,000 บาท
ข.
28,000 บาท
ค. 30,000 บาท
ง.
33,000 บาท
5. สบูครึ่งโหลราคา 90 บาท สบู 3 โหล จะราคาเทาไร
ข.
93
บาท
ก. 45
บาท
ง.
540 บาท
ค. 140 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. แมมีเงิน 900 บาท แบงใหลูก 3 คนๆ ละเทาๆ กัน พอเพิ่ม
ใหลูกอีกคนละ 150 บาท ลูกกจะไดรับเงินทัง้ หมดคนละกี่บาท
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ข
ก
ข
ค
ง

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 2
1. แมมีเงิน 900 บาท แบงใหลูก 3 คนๆ ละเทาๆ กัน พอเพิ่มใหลกู อีกคนละ 150 บาท
ลูกกจะไดรับเงินทั้งหมดคนละกี่บาท
K
W
D
L
โจทยบอก โจทยใหหา ดําเนินการตามกระบวนการ คําตอบที่ได และคิด
อะไรบาง อะไร
คําตอบอยางไร
- แมมีเงิน 900 - ลูกกจะไดรับ
บาท
เงินทั้งหมดคน
- แบงใหลูก 3 ละกีบ่ าท
คนๆ ละเทาๆ
กัน
- พอเพิ่มใหลูก
อีกคนละ 150
บาท

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

คําตอบ
450 บาท
สรุปขั้นตอน
(900 ÷ 3) + 150 = 450

บาท

÷
แบงใหลูก
จะไดคนละ

3 คน
300 บาท
+
พอเพิ่มใหอีกคนละ 150 บาท
ลูกจะไดรับเงินคนละ 450 บาท
ตอบ ๔๕๐ บาท
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คําชี้แจงแบบทดสอบกอน / หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
(เด็กออน)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบทักษะพื้นฐานดานความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค (KWDL) แผนที่ 5
2. ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนควรอานคําชี้แจงใหเขาใจ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหนกั เรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 5 ขอ ใชเวลาในการทําขอสอบทัง้ หมด
10 นาที
2. กาเครื่องหมาย (¯) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ทีน่ ักเรียนคิดวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคําเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ (
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

) แลวจึงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง

ง

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 1 ขอ 5 คะแนน ใชเวลาทํา 10 นาที
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แบบทดสอบกอน / หลังเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1 จงพิจารณาขอสอบตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ปาอายุ 49 ป ออนกวาลุง 9 ป ลุงและปามีอายุรวมกันเทาไร
ก. 58
ป
ข.
100 ป
ค. 107 ป
ง.
200 ป
2. ดาราจายคาคอมพิวเตอรไป 5,500 บาท และยังเหลือเงินอีก 1,700 บาท เดิมดารามีเงินเทาไร
ก. 2,700 บาท
ข.
3,200 บาท
ง.
7,200 บาท
ค. 5,700 บาท
3. รองเทาผาใบราคาคูละ 180 บาท ขายไป 25 คู จะไดเงินทั้งหมดเทาไร
ก. 4,500 บาท
ข.
4,600 บาท
ค. 4,800 บาท
ง.
5,500 บาท
4. ซื้อมังคุด 50 ลังๆ ละ 15 กิโลกรัม ขายไปกิโลกรัมละ 35 บาท จะไดเงินทั้งหมดเทาไร
ก. 27,250 บาท
ข.
26,250 บาท
ค. 26,150 บาท
ง.
26,000 บาท
5. ตุกตา 49 ตัว ราคา 5,880 บาท ตุกตาราคาตัวละเทาไร
ข.
105 บาท
ก. 100 บาท
ง.
120 บาท
ค. 110 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยตอไปนี้แลวแสดงวิธีทาํ และหาคําตอบ
1. เปนตอซื้อกุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม เปนเงิน 4,000
บาท และนํามาขายกิโลกรัมละ 125 บาท เปนตอจะไดกาํ ไรเทาไร
K
W
โจทยบอกอะไรบาง โจทยใหหาอะไร
1. ..........................
..............................
..............................
2. ..........................
..............................
..............................
..............................
..............................

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

D
ดําเนินการตาม
กระบวนการ
แสดงวิธีทาํ
วิธีที่ 1……………..
วิธีที่ 2 ...................
ประโยคสัญลักษณ
................................
................................
................................
................................

L
คําตอบที่ได และ
คิดคําตอบอยางไร
คําตอบ
..............................
..............................
สรุปขั้นตอน
..............................
..............................
..............................
..............................

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5
เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทาํ
ที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4
คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3
คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทาํ ถูกตอง
2
คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธที ําแตยงั ไมสมบูรณ
1
คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธที ําไมถูกตอง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1
ขอที่
1
2
3
4
5

เฉลย
ค
ง
ก
ข
ง

ระดับพฤติกรรมที่ประเมิน
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช
การนําไปใช

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 2
1. เปนตอซือ้ กุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม เปนเงิน 4,000 บาท และนํามาขายกิโลกรัมละ
125 บาท เปนตอจะไดกําไรเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรบาง

W
โจทยใหหา
อะไร

D
ดําเนินการตามกระบวนการ

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

แสดงวิธีทํา
วิธีที่ 1 วิธีคูณ (x)
วิธีที่ 2 วิธีลบ (-)
ประโยคสัญลักษณ
(40 X 125) – 4,000 =
วิธีทํา
เปนตอซื้อกุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม

X
ขายไปกิโลกรัมละ
จะไดเงิน
เปนตอจายเงินซื้อกุงมา
เปนตอจะไดกําไร
ตอบ ๑,๐๐๐ บาท

125
5,000
4,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

L
คําตอบที่ได และคิด
คําตอบอยางไร
คําตอบ
1,000 บาท
สรุปขั้นตอน
(40 x 125) – 4,000 =
1,000
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
คําชี้แจง

ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับการปฏิบัติของนักเรียน

ขอ
1
2
3

4
5
6

7
8
9

พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

มากกว
5 ครั้ง

3-5 ครั้ง

1-2 ครั้ง

การยอมรับความคิดเห็น
เคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
แสดงออกถึงความตัง้ ใจและใสใจตอการพูดของ
เพื่อนในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของเพือ่ นในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจกันและกัน

10 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เรา
เห็นดวย
11 เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ
คิดเห็น
12 พูดชมเชยเพื่อนในกลุม
กําหนดเกณฑ ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 3-5 ครั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมอยางนอย 1-2 ครั้ง

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

3
2
1
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง
1.
2.
3.
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

แบบทดสอบฉบับนี้มีจาํ นวน 32 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใหนักเรียนทําทุกขอ
เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบจํานวน 1 ชัว่ โมง
แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 2 สวน
ขอ 1-30 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ขอละ 1 คะแนน
ขอ 31-32 เปนแบบอัตนัย ขอละ 5 คะแนน

ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหนกั เรียนปฏิบัติดังนี้
กาเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ที่นกั เรียน
คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว ดังนี้
ก

ข

ค
X

ง

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหกาเครื่องหมายเสนทับ ( ) แลวจึงเลือกคําตอบที่ถกู ตอง
ใหม ดังนี้
ก

ข

ค

ง

ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนแสดงวิธที ํา มีทงั้ หมด 2 ขอ ใหทําทุกขอ ๆ ละ 5 คะแนน ใชเวลาทํา
10 นาที
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1. ขายสมโอ 618 ผล ราคาผลละ 35 บาท นําเงินไปซื้อขาวสารในราคาถังละ 260 บาท
ไดกี่ถัง เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
ก. (618× 35) ÷ 260 =
ข. 618 × (260 - 35) =
ค. (260× 35) ÷ 618 =
ง. (618 – 260) ÷ 35 =
2. ลุงเชยเก็บทุเรียนจากสวนครั้งแรกได 4,586 ผล เก็บจากสวนครั้งที่สองได 3,809 ผล
ลุงเชยเก็บทุเรียนไดทั้งหมดกี่ผล
ก. 717 ผล
ข. 7,368 ผล
ค. 8,395 ผล
ง. 8,485 ผล
3. สมาคมนักกีฬาตองจายเงินคาเสื้อกีฬาสี 52,780 บาท ไดวางมัดจํา 39,600 บาท สมาคม
ตองจายเงินเพิม่ อีกเทาไรจึงจะครบตามที่ตกลงไว
ก. 10,280 บาท
ข. 12,160 บาท
ค. 13,180 บาท
ง. 92,380 บาท
4. ทํางานไดเงินวันละ 160 บาท ทํางาน 25 วันไดรับเงินทั้งหมดกี่บาท
ก. 3,700 บาท
ข. 2,800 บาท
ค. 3,900 บาท
ง. 4,000 บาท
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5. นิภาพรซื้อสบูมา 2 โหล จายเงินใหทางราน 168 บาท ผูขายคิดราคาสบูกอนละกี่บาท
โจทยขอนีก้ ําหนดอะไรมาให
ก. ราคาสบู 1 กอน
ข. เงินทอนทีน่ ิภาพรไดรับ
ค. จํานวนสบูท นี่ ภิ าพรซื้อ
ง. เงินทีน่ ิภาพรตองจายเพิ่ม
6. แมใหเงินสุดสวย 540 บาท พอใหอีก 270 บาท สุดสวยนําไปซื้อชุดนักเรียนราคา
490 บาท สุดสวยเหลือเงินเทาไร
โจทยขอนี้มีวธิ คี ํานวณอยางไร
ก. การบวกและการลบ
ข. การคูณและการหาร
ค. การบวกและการคูณ
ง. การหารและการลบ
7. อึง่ อางกระโดดไดไกลที่สุด 7 ฟุต จิงโจกระโดดไดไกลเปน 8 เทาของอึ่งอาง จิงโจกระโดด
ไดไกลเทาไรขอความใดถูกตองที่สุด
ก. อึ่งอางกระโดดไดไกลที่สุด
ข. หาคําตอบโดยนํา 8 มาบวกกับ 7
ค. จิงโจกระโดดไดใกลที่สุด
ง. หาคําตอบโดยนํา 8 มาคูณกับ 7
8. รานคาแหงหนึ่งเปดขายสินคาทุกวันในสัปดาหนี้ขายได 7,245 บาท เฉลี่ยแลวขายสินคาได
วันละเทาไร
ก. 135 บาท
ข. 1,035 บาท
ค. 1,207 บาท
ง. 1,249 บาท
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9. สมุด 8
ก.
ข.
ค.
ง.

เลม ราคา 72 บาท ถาซื้อ 19 เลม ตองจายเงินกี่บาท
171 บาท
173 บาท
174 บาท
179 บาท

10. โรงงานซือ้ กระดาษมา 70,000 รีม ใชไปแลว 47,568 รีม ซื้อมาเพิ่มอีก 25,000 รีม
โรงงานจะเหลือกระดาษกี่รีม
ก. 45,396 รีม
ข. 47,432 รีม
ค. 49,561 รีม
ง. 49,432 รีม
11. เชือกเสนหนึง่ ยาว 300 เมตร ตัดออกเปนเสน เสนละ 3 เมตร จํานวน 65 เสน เหลือ
เชือกยาวกี่เมตร
ก. 100 เมตร
ข. 105 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 195 เมตร
12. สวนแหงหนึง่ ปลูกมะมวง 64,800 ตน ปลูกมะพราว 34,600 ตน สวนนี้ปลูกมะมวงและ
มะพราวทั้งหมดกี่ตน
ก. 99,700
ตน
ข. 99,600
ตน
ค. 99,500
ตน
ง. 99,400 ตน
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13. โรงเรียนแหงหนึง่ มีนักเรียน 4,700 คน มีนักเรียนชาย 2,362 คน จะมีนกั เรียนหญิงกี่คน
ก. 2,438
คน
ข. 2,428
คน
ค. 2,328
คน
ง. 2,338
คน
14. เนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 97 บาท ซื้อเนื้อหมูมา 14 กิโลกรัม จะตองจายเงินเทาไร
ก. 318
บาท
ข. 328
บาท
ค. 338
บาท
ง. 348
บาท
15. โรงเรียนแหงหนึง่ มีนักเรียน 980 คน แบงออกเปน 14 แถวเทาๆ กัน จะไดนักเรียนแถวละกี่คน
ก. 58 คน
ข. 66 คน
ค. 70 คน
ง. 80 คน
16. กระเปาราคา 278 บาท รองเทาราคา 280 บาท ถุงเทาราคา 19 บาท เสื้อเชิ้ตราคา 139 บาท
ซื้อสินคาทั้งหมดจะตองจายเงินเทาไร
ก. 710 บาท
ข. 720 บาท
ค. 730 บาท
ง. 740 บาท
17. กองเชียรสีมว งมี 41,459 คน กองเชียรสีเขียวมี 35,763 คน มีกองเชียรทั้งหมดกี่คน
ก. 70,000 คน
ข. 77,222 คน
ค. 77,233 คน
ง. 78,122 คน
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18. รานคาแหงหนึง่ ในเดือนกันยายน มีรายไดการขายของทัง้ หมด 98,000 บาท ซึง่ เปนกําไร
ทั้งหมด 28,000 บาท จงหาวาตนทุนของรานคาแหงนี้เปนเทาไร
ก. 68,000 บาท
ข. 70,000 บาท
ค. 72,000 บาท
ง. 126,000 บาท
19. แมจายเงินคาขนมใหนองแนนอาทิตยละ 87 บาท ใน 1 เดือน แมจา ยเงินไปเทาใด
ก. 318 บาท
ข. 328 บาท
ค. 338 บาท
ง. 348 บาท
20. มีผลไม 143 ผล แบงใสจานๆละ 7 ผลจะไดกี่จาน เหลือผลไมกี่ผล
ก. 18 จาน เหลือ 3 ผล
ข. 19 จาน เหลือ 4 ผล
ค. 20 จาน เหลือ 3 ผล
ง. 21 จาน เหลือ 5 ผล
21. ตูเย็นราคา 6,000 บาท เตารีดราคานอยกวาตูเย็น 5,350 บาท โทรทัศนราคาเปน 3 เทาของ
เตารีด จงหาราคาของโทรทัศน
ก. 1,750 บาท
ข. 1,850 บาท
ค. 1,950 บาท
ง. 2,050 บาท
22. นองฟาไดรับเงินคาขนมไปโรงเรียนเดือนละ 2,580 บาท คาเรียนพิเศษเดือนละ 3,119 บาท คา
อุปกรณการเรียนเดือนละ 300 บาท คุณแมจายเงินใหนองฟาเดือนละเทาไร
ก. 3,999
บาท
ข. 4,999
บาท
ค. 5,999
บาท
ง. 6,999
บาท
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23. มีเงิน 65,800 บาท ซื้อโทรทัศน 9,360 บาท ซื้อคอมพิวเตอร 29,500 บาท จะเหลือเงินเทาไร
ก. 26,830
บาท
ข. 26,840
บาท
ค. 26,940
บาท
ง. 38,860
บาท
24. รถยนตคันหนึง่ แลนจากกรุงเทพฯ ถึงสระบุรี ไดระยะทาง 128 กิโลเมตร ถารถยนตคันนี้แลน
จากกรุงเทพฯ ถึง สระบุรี ไปกลับวันละ 1 เที่ยว เปนเวลา 2 สัปดาห จะไดระยะทางรวมทั้งหมด
กี่กโลเมตร
ก. 876 กิโลเมตร
ข. 1,792 กิโลเมตร
ค. 2,840 กิโลเมตร
ง. 3,584 กิโลเมตร
25. หนึง่ ป มี 365 วัน ถา 1,825 วัน เทากับกี่ป
ก. 4
ป
ข. 5
ป
ค. 6
ป
ง. 7
ป
26. รถโดยสารปรับอากาศมี 44 ทีน่ ั่ง เก็บคาโดยสารคนละ 25 บาท ถาวิง่ รับผูโดยสาร 6 เทีย่ ว จะ
ไดรับเงินเทาไร
ก. 6,600 บาท
ข. 6,500 บาท
ค. 6,060 บาท
ง. 5,600 บาท
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27. พอคาขายสมโอไปจํานวน 635 ผล ถาสมโอราคาผลละ 25 บาท พอคาจะขายไดเงินเทาไร
ก. 8,125 บาท
ข. 9,125 บาท
ค. 9,215 บาท
ง. 9,515 บาท
28. หนึง่ โม โจ กัตต ไดเขาหหุน ตั้งรานขายของ พอถึงสิน้ ปไดกําไรเปนเงิน 502,800 บาท โดยนํา
ผลกําไรมาแบงคนละเทาๆ กัน จะไดรับสวนแบงกําไรคนละเทาไร
ก. 125,700 บาท
ข. 152,700 บาท
ค. 153,700 บาท
ง. 172,500 บาท
29. มีสมอยู 145 เขง บรรจุเขงละ 135 กิโลกรัม ถาซื้อมาเพิม่ อีก 1,425 กิโลกรัม จงหาวามีสม
ทั้งหมดกีก่ ิโลกรัม
ก. 18,150 กิโลกรัม
ข. 19,575 กิโลกรัม
ค. 21,000 กิโลกรัม
ง. 22,000 กิโลกรัม
30. ประเทืองซื้อกระเปาหนัง 15 ใบ ราคาใบละ 580 บาท และซื้อเสื้อกันหนาว 16 ตัว ตัวละ 850
บาท ประเทืองจะตองจายเงินเทาไร
ก. 13,600 บาท
ข. 20,300 บาท
ค. 22,300 บาท
ง. 23,000 บาท
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง จงพิจารณาโจทยปญหาตอไปนี้แลวแสดงวิธที ําและหาคําตอบ
1. ชบาแกวซือ้ กุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม เปนเงิน 4,000 บาท แลวนํามาขาย
กิโลกรัมละ 125 บาท ชบาแกวจะไดกําไรเทาไร
วิเคราะหโจทยปญหา
สิ่งที่โจทยกําหนดให
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยถาม
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
วิธีการแกโจทยปญหา
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
วิธีทาํ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ตอบ
............................................................................................................................................
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2. มีนา้ํ ตาลทราย 1,500 กิโลกรัม แบงใสถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม นําไปขายถุงละ
75 บาท จะไดเงินทั้งหมดเทาไร
วิเคราะหโจทยปญหา
สิ่งที่โจทยกําหนดให
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยถาม
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
วิธีการแกโจทยปญหา
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
วิธีทาํ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ตอบ
............................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบ
ตอนที่ 1 แบบปรนัย
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เฉลย
ก
ค
ค
ง
ค
ก
ง
ข
ก
ข
ข
ง
ง
ค
ค

ประเภทคําถาม
ความเขาใจ
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
สังเคราะห
เขาใจ
เขาใจ
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
ความรูความจํา
วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

ขอที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เฉลย
ข
ข
ข
ง
ค
ค
ค
ค
ง
ข
ก
ค
ก
ค
ค

ประเภทคําถาม
เขาใจ
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
เขาใจ
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
เขาใจ
เขาใจ
เขาใจ
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
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เฉลยแบบทดสอบ
1. ชบาแกวซือ้ กุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม เปนเงิน 4,000 บาท แลวนํามาขาย
กิโลกรัมละ 125 บาท ชบาแกวจะไดกําไรเทาไร
วิเคราะหโจทยปญหา
สิ่งที่โจทยกําหนดให
- ชบาแกวซือ้ กุงมาจากนากุง 40 กิโลกรัม
- เปนเงิน 4,000 บาท
- นําไปขาย กิโลกรัมละ 125 บาท
สิ่งที่โจทยถาม
- กําไรจากการที่ชบาแกวขายกุง
วิธีการแกโจทยปญหา
- วิธีคูณ ( × )
- วิธีลบ ( - )
ประโยคสัญลักษณ (40 × 125) + 4,000 =
วิธีทาํ
ชบาแกวซื้อกุงมาจากนากุง
40 ×
ขายไปกิโลกรัมละ
125
จะไดเงิน
5,000
ชบาแกวจายเงินซื้อกุง
4,000 ชบาแกวจะไดกําไร
1,000
ตอบ ๑,๐๐๐ บาท

กิโลกรัม
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. มีนา้ํ ตาลทราย 1,500 กิโลกรัม แบงใสถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม นําไปขายถุงละ
75 บาท จะไดเงินทั้งหมดเทาไร
วิเคราะหโจทยปญหา
สิ่งที่โจทยกําหนดให
- มีน้ําตาลทราย 1,500 กิลกรัม
- แบงใสถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม
- นําไปขายถุงละ 75 บาท
สิ่งที่โจทยถาม
- จะไดเงินทัง้ หมดเทาไร
วิธีการแกโจทยปญหา
- วิธีหาร ( ÷ )
- วิธีคูณ ( × )
ประโยคสัญลักษณ (1,500 ÷ 5) × 75 =
วิธีทาํ
มีน้ําตาลทราย
1,500 ÷
แบงใสถุง ถุงละ
5
จะได
300
นําไปขายถุงละ
75 ×
จะไดเงินทั้งหมด
22,500
ตอบ ๒๒,๕๐๐ บาท

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ถุง
บาท
บาท
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

300
ตารางที่ 23 คาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ขอ
1
2*
3
4*
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16*
17
18

คาความ
ยากงาย
(p)
0.45
0.93
0.82
0.85
0.47
0.32
0.75
0.82
0.65
0.62
0.90
0.43
0.68
0.68
0.82
0.05
0.62
0.45

คาอํานาจ
จําแนก
(r)
0.33
0.03
0.41
0.10
0.22
0.49
0.30
0.37
0.40
0.72
0.46
0.58
0.48
0.54
0.25
0.17
0.54
0.33

ความหมาย

ขอ

ใชได
ตัดทิ้ง
ปรับปรุง
ตัดทิ้ง
ใชได
ใชได
ใชได
ปรับปรุง
ใชได
ใชได
ปรับปรุง
ใชได
ใชได
ใชได
ปรับปรุง
ตัดทิ้ง
ใชได
ใชได

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30*
31*
32
33
34
35

คาความ
ยากงาย
(p)
0.40
0.60
0.88
0.68
0.73
0.43
0.77
0.60
0.55
0.30
0.60
0.32
0.93
0.60
0.43
0.60
0.32

คาอํานาจ
จําแนก
(r)
0.24
0.35
0.27
0.33
0.69
0.41
0.59
0.60
0.59
0.27
0.34
0.06
0.28
0.63
0.70
0.58
0.35

ความ
หมาย
ใชได
ใชได
ปรับปรุง
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ตัดทิ้ง
ปรับปรุง
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

หมายเหตุ การเลือกขอสอบ ผูวิจยั เลือกดังนี้
1. จํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค
2. ขอสอบทีม่ ีคาความยากงาย ( p ) ระหวาง 0.20-0.80
3. ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จัดเปนขอสอบที่มีระดับ
อํานาจจําแนก ดังนัน้ ขอสอบที่ไมถูกเลือก จึงไดแก 2,4,16,30,31 เปนขอสอบที่มคี าความยาก
งายและคาอํานาจจําแนกไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด ผูวิจัยจึงคัดขอสอบดังกลาวออก สําหรับ
ขอสอบที่ 3,8,11,15,21 มีคาอํานาจจําแนกไมถึงเกณฑที่กําหนด ผูวจิ ัยไดทําการปรับปรุง แกไข
เนื้อหา ขอความใหเขาใจงายและใกลเคียงกับตัวนักเรียน

301
การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบทดสอบ
การหาคาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหา
ตอนที่ 1 โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร K R 20 ของ Kuder
Richardson ไดคาดังนี้
คาความเชื่อมัน่ ( Reliability )
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
Alpha = 0.857
Alpha = 0.86
การหาคาความเชื่อมั่น( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญ
 หา
ตอนที่ 2 โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร ∝ - Coefficients ของ Cronbach ได
คาดังนี้

คาความเชื่อมัน่ ( Reliability )
ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู
Alpha = 0.835
Alpha = 0.84
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ภาคผนวก ง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใช
เทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
ระดับความคิดเห็น
3 ∑R

1

2

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

IOC

รายการประเมิน
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับสาระ
การเรียนรู

3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

4. สาระการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง

5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับการประเมินผล
6. สื่อการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู

7. การประเมินผล
7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผลกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู

8. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู
8.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง
8.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูกับ
กิจกรรมการเรียนรู
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียน
ขอที่

ระดับความคิดเห็น
1
2
3

∑R

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ปรนัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 25 (ตอ)

ขอที่
26
27
28
29
30
อัตนัย
1
2

ระดับความคิดเห็น
1
2
3

∑R

IOC

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1
1
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ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกันเทคนิค KWDL
ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

รายการ
ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL
นักเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรมตามขั้นตอน
แบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT
รวมกับเทคนิค KWDL
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เปนการ
จัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีการชวยเหลือกันใน
กลุม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เปนการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เปนการจัดการ
เรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกม
แขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL เปนการ
จัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับ
เทคนิค KWDL
นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติไดอยางเปนระบบ
การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ทําไดไมยาก

1

2

3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

307
ตารางที่ 26 ( ตอ )
ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่

รายการ

8.

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดคิดและแสดงความคิดเห็นรวมกัน

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุม
เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม
เปนการสงเสริมในดานการวิเคราะหเรื่องโจทยปญหา
มากขึ้น
นักเรียนใชกิจกรรมการระดมสมองในการเรียนนี้
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแ บบ
รวมมือกันโดยใชเทคนิคทีมเกมแขงขัน
TGT
รวมกับเทคนิค KWDL
นักเรียนไดฝกการคิดที่เปนลําดับขั้นตอนในกิจกรรมนี้
นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการ
อานจากการจัดกิจกรรมนี้
นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดในเวลาที่ครู
กําหนด
นักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู
ไปใชเรียนในวิชาอื่น ๆ ได
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการรวบรวมขอมูล
นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหาจากสภาพ
ปญหาที่แทจริง
นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตร
จากการทํากิจกรรมนี้

1

2

3

+1

+1

+1

+1

+1

∑R

IOC

3

1

3
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ตารางที่ 27 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูแบบ
รวมมือกันโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL ตอนที่ 2
ขอที่

1.

2.

รายการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3

นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน
TGT รวมกับเทคนิค KWDL ในการสอน การแกโจทย
ปญหา
นักเรียนคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันโดย
ใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกันเทคนิค KWDL ในการ +1
สอนการแกโจทยปญหามีขอดี อยางไรบาง
นักเรียนมีขอแนะนําที่ควรตองเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT
+1
รวมกับเทคนิค KWDL ในการสอนการแกโจทยปญหา
อยางไรบาง
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ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบประเมินการทํางานกลุม ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันโดยใช เทคนิค ทีมเกมแขงขัน TGT รวมกับเทคนิค KWDL
ขอที่

รายการประเมิน

การยอมรับความคิดเห็น
1.
เคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
แสดงออกถึงความตัง้ ใจและใสใจตอการพูดของ
3.
เพื่อนในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
5. ซักถามขอของใจกับเพื่อนในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
6.
คิดเห็นของเพือ่ นในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
7. กระตืนรือรนสนใจในการเรียนตลอดเวลา
8. มีสวนรวมในการทําใบงาน, การอภิปราย
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจกันและกัน
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมที่เรา
10.
เห็นดวย
เปดโอกาสใหเพื่อนในกลุมไดพูดและแสดงความ
11.
คิดเห็น
12. พูดชมเชยเพื่อนในกลุม

ระดับความ
คิดเห็น
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ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
องคประกอบของแผนการเรียนรู จํานวน 5 แผน จากผูเชีย่ วชาญจํานวน 3 คน
แผนการจัดการเรียนรู
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เทากับ 1.00
เทากับ 1.00
เทากับ 1.00
เทากับ 1.00
เทากับ 1.00

ความหมาย
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 1 ฉบับ จากผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
แบบทดสอบ
กอนเรียน – หลังเรียน

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เทากับ 1.00

ความหมาย
เหมาะสม

ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอนที่ 1 แบบมาตราสวน
ประมาณคา
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เทากับ 1.00

ความหมาย
เหมาะสม

เทากับ 1.00

เหมาะสม
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ตารางที่ 32 คะแนนเต็มกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู
กอนเรียน

หลังเรียน

21
14
16
11
19
8
8
10
11
8
11
18
24
14
19
12
17
19

26
25
20
19
29
10
20
25
20
10
15
33
32
20
20
17
21
23

คา
คนที่
ความตาง
5
11
4
8
10
2
12
15
9
2
4
15
8
6
1
5
4
4

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู
กอนเรียน

หลังเรียน

14
24
16
13
12
21
21
11
14
17
17
17
17
17
9
19
9
9

33
33
22
24
18
32
30
21
31
20
21
23
30
23
13
27
17
12
รวม

คา
ความตาง
19
9
6
11
6
11
9
10
17
3
4
6
13
6
4
8
8
3
278
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ตารางที่ 33 การคํานวณคา t-test Dependent เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแกโจทยปญ
 หาที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชทีมเกมแขง TGT รวมกับเทคนิค KWDL
t-test
Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
Pair POS
1 PRE

22.8056
14.9167

Pair 1 POS & PRE

Pair 1
POS &
PRE

36
36

6.2693
4.5943

Paired Samples Correlations
N
Correlation
36
.728

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std. Std.Error
Mean Deviation Mean Lower Upper
t
7.8889 4.3013 .7169
6.4335 9.3443 11.004

Std. Error
Mean
1.0449
.7657

Sig.
.000

Sig
(2tailed)

df
35 .000
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ภาคผนวก จ
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย

314
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย
1. อาจารยพวงแกว โคจรานนท
2. อาจารยเพ็ญนภา ประเสริฐสังข
3. อาจารยสุภาภรณ ทองใส

โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ
อ.กระทุม แบน จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา
อ.สองพีน่ อง จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี
อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ. ศ. 2544
พ. ศ. 2547

ประวัติการทํางาน
พ. ศ. 2544-ปจจุบัน

นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ
88/750 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
ประถมศึกษา จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี

