การพัฒนาผลการเรียนรูว ิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL

โดย

นายนิยม เกรียทาทราย

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2548
ISBN 974 – 11 – 5768 - 1
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES ON AREA
AND VOLUME WORD PROBLEMS OF NINTH GRADE STUDENTS
TAUGHT BY KWDL TECHNIQUE

By
Niyom Krietacai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2005
ISBN 974 – 11 – 5768 - 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ผลการเรียนรูวชิ าคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ” เสนอโดย นายนิยม เกรียทาทราย
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ
................................................................

(รองศาสตราจารย ดร. วิสาข จัตวิ ัตร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. ..............
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรา เลาเรียนดี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ
3. อาจารย ดร. ประเสริฐ มงคล
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
................................................................... ประธานกรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเทพ อวมเจริญ)
................./ ..................../ .....................
................................................................... กรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรา เลาเรียนดี)
................./ ..................../ .....................
................................................................... กรรมการ

(อาจารย ดร. ประเสริฐ มงคล)
................./ ..................../ .....................

............................................................. กรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ)
................./ ..................../ .....................
............................................................. กรรมการ

(นายวิสูตร ปฐมโรจนฤทธิ์)
................./ ..................../ .....................

K 45253406 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : เทคนิค KWDL/โจทยปญหา
นิยม เกรียทาทราย : การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL ( THE DEVELOPMENT
OF MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES ON AREA AND VOLUME WORD PROBLEMS
OF NINTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY KWDL TECHNIQUE) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :
ผศ. ดร. วัชรา เลาเรียนดี, ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ และ อ. ดร. ประเสริฐ มงคล. 200 หนา. ISBN 974–11-5768-1
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ( 1 ) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL และ
( 2 ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 28 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัด
การเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย ( x )
สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( S.D. ) คา t-test dependent และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis )
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3โดยจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 และ 2 ) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง นักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับ โดยเห็นวาทําใหนักเรียน
ไดมีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหอยางเปนขั้นตอน ทําใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจวิธีแก
โจทยปญหาที่หลากหลาย นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญ
 หาดวยเทคนิค KWDL ทําใหนกั เรียนไดแสดง
ความคิดเห็นและรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทางแกปญหา และลําดับสุดทาย คือ ดานบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ที่ทําใหนักเรียน มีความกระตือรือรนในในการเรียนรู และมีความสนุกสนานในการเรียนรู

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2548
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................................…..
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1……………………..2.......................………3..................…………

ง

K 45253406 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION
KEY WORDS : KWDL TECHNIQUE / WORD PROBLEMS / LEARNING OUTCOMES
NIYOM KRIETACAI : THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING
OUTCOMES ON AREA AND VOLUME WORD PROBLEMS OF NINTH GRADE STUDENTS
TAUGHT BY KWDL TECHNIQUE. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. WATCHARA LOWRIENDEE,
Ph.D., ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D., AND PRASERT MONGKOL, Ed.D. 200 pp.
ISBN 974 – 11 – 5768 - 1
The purposes of this research were 1) to study of mathematical learning outcomes on area and
volume word problems of ninth grade students before and after being taught by KWDL Technique 2) to
investigate of the ninth grade students’ opinions towards the instruction by KWDL Technique. The
sample consisted of 28 students in ninth grade during the academic year 2005 of Wat Ratsattakayaram
School Laksam District, Samut Sakhon Province, Educational Region 1. The research instruments were
lesson plans, learning outcomes test and questionnaires. Statistical analysis was accomplished by mean,
standard deviation, t-test dependent and content analysis.
The results of this research were :
1. The mathematics learning outcomes of ninth grade students after being taught by KWDL
Technique were statistically significant higher than before being taught by KWDL Technique at 0.05
level.
2. The students’ opinions towards KWDL Technique were over all at a moderate level of
agreement. Ranking from the most agreement to the least agreement as follow. On the usefulness aspect,
the students perceived that it encouraged interpersonal helps, enhanced their analytical skills, and their duty
responsibilities. On the aspect of learning activities, the students perceived that they liked the steps of
problem solving with KWDL Technique which encouraged them to exchange opinions and discuss with
friends. Whereas on the aspect of learning environments, they perceived that it activated them to participate
in learning and made them enjoy learning.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาในโลกยุคปจจุบันไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตามสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ ซึง่ มุง เนนพัฒนา
ผูเรียนใหคิดวิเคราะหเปน ทําเปน แกปญหาเปน . มีกระบวนการคิด มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม สามารถพัฒนารางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ตองให
การศึกษาที่หลากหลาย ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีพ่ ระราชทานแก
คณะครูและนักเรียนวา “...การศึกษา เปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด
ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคม และบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนได
อยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆดาน สังคมและบานเมืองนัน้ ก็จะมีพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ซึง่ สามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดย
ตลอด ” ( สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 2544 :4 )
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงพระราชทานเกี่ยวกับ
การศึกษาไว แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความสําคัญของการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
ดานองคความรู ดานความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ถาบานเมืองใดใหการ
ศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพแกเยาวชน สังคมและบานเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปได ดวย
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 กําหนดให
สิทธิแกบุคคลในเรื่องการศึกษาไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ) และแผน
การศึกษาแหงชาติ ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) ไดกําหนดการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
สังคมแหงภูมิปญญา ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันในการเรียนรู การฝกอบรม
ตลอดชีวิต ใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
รูเทาทันโลก พรอมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลง และตองการใหคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ
1

2
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข แนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนดใหการจัดการศึกษา ตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
การศึกษาจะมีประสิทธิภาพไดนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวม
ถึงกิจกรรมการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มี
องคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไดแก ผูสอน หลักสูตร วิธีสอน สื่อและนวัตกรรม วิธี
การหนึ่งที่ผูสอนสามารถปฏิบัติไดโดยตรง คือ การจัดระบบและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหนาสนใจสําหรับนักเรียน ( กาญจนา คุณารักษ 2545 :1 ) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆให
มีกระบวนการ และวิธีการที่หลากหลาย
ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย
และสติปญญา วิธีการเรียนรูของผูเรียน และวิธีการสอนที่เหมาะสม
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญและมีบทบาทตอวิชาการในสาขาตางๆ
เปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนวิชาที่ชวยใหวิทยาการสาขาตาง ๆเจริญขึ้น ยังเปนพื้นฐาน
ของการคนควาวิจัยทุกประเภท ซึ่งกรมวิชาการไดใหความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรไววาเปน
วิชาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต การคิด
คํานวณ การคิดหาเหตุผล การคิดสรางสรรค ตลอดจนการนําความรูและประสบการณทไี่ ดรบั
ไปใชประโยชนในการเรียนรูในวิชาอื่น ๆ และแสวงหาความรูตามที่ผูเรียนตองการ ( กรม
วิชาการ 2533 ก : 8, อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 : 3 ) ในประเทศไทย กระทรวง
ศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร โดยกําหนดใหวิชาคณิตศาสตรอยู
ในหลักสูตรตั้งแตชวงชั้นที่ 1 ถึง ชวงชั้นที่ 4 คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6
จากสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา การ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรยงั ไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร จากรายงานการประเมินความ
สามารถทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของสํานักทดสอบทางการศึกษา ระดับประเทศ
( GAT ) ( สํานักงานทดสอบทางการศึกษา 2548: 10) พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรปก ารศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.70 และ 42.57
ตามลําดับซึ่งต่ํากวาระดับที่นาพอใจ เมื่อกําหนดคะแนนเฉลี่ยที่นาพอใจ ที่ระดับคะแนนตั้ง
แตรอยละ 50 ขึ้นไป และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( GAT ) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับประเทศ ปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547 พบวาวิชา

3
คณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.99 และ 34.65 ตามลําดับ ซึ่งต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับวิชา
อื่นๆ ในทํานองเดียวกันการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม ชวงปการศึกษา 2545 - 2547 พบวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตรมคี ะแนนเฉลีย่ รอยละ 33.50 , 40.19 , 40.56 ตามลําดับซึ่งต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับ
วิชาอื่นและต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 60 (โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม 2547
)
จากปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่กลาวมาแลวขางตนยอม
เปนเครื่องบงชี้ไดวา ควรหาแนวทางการแกไข ปรับปรุง สงเสริมใหนกั เรียนระดับมัธยมศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น จากผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตรทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับต่ําทุกระดับชั้น โดย
เฉพาะสมรรถภาพ ดานการแกโจทยปญ
 หา ต่าํ มาก ( สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรสาคร:
2547 ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน เสนาะสําเนียง ( 2542 : บทคัดยอ ) ซึ่งพบวา
สมรรถภาพต่ําสุดของวิชาคณิตศาสตรคือการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และจากการสอบถาม
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางไมเปนทางการ ในกลุม โรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร ไดกลาวถึงปญหาในทํานองเดียวกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวโดยตลอด และเนื้อหาที่เปนปญหาตอการจัด
การเรียนการสอนของครูและนักเรียนมากที่สุด คือ เรื่องการแกโจทยปญหา กลาวคือ นักเรียน
สวนใหญยังไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาใหเขาใจและเขียนเปนประโยคสัญลักษณได จึงไม
สามารถแกปญหาตามที่โจทยตองการไดถูกตอง ซึ่งทําใหนักเรียนไมสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได ดังนั้น การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง ผลการวิจัยนี้จะชวยใหการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได
ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงได
ทําการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับสาเหตุ ที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน ซึ่งผลจากการศึกษาคนควาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผลการวิจัยและนักการศึกษาไดรวบรวมและประมวล
สาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนได ดังนี้คือ ความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการเรียนรู ไดแกความแตกตางทางดานรางกาย เพศ อายุ อารมณ สังคม
และสติปญญา โดยเฉพาะความแตกตางทางดานปญญาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ( อารี พันธมณี 2538 :34 ) สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริพร พึ่งเพ็ชร ( 2531 :
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บทคัดยอ ) พบวา พื้นความรูเดิมกลุมทักษะ และเจตคติ ตอกลุมวิชาทักษะมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร อรวรรณ วัดเอก (2532 : บทคัดยอ ) พบวา พื้นความรูเดิม
ของนักเรียน เจตคติของนักเรียนแตละกลุมวิชา การรับรูของนักเรียนตอการสอนของครู มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนคอนขางจะมาก วิธีสอนของครู โดยครูจํานวนไมนอยที่ยึดตนเอง
เปนศูนยกลางผูกขาดการถายทอดความรู เนนการฝกทองจํา การใหขอมูลสวนใหญไมคอย
สอนใหนักเรียนไดคิด และวิเคราะห ( เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ์ 2539 : 88 - 108 ) ซึง่ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของกรมวิชาการ ( 2538 : 51 ) พบวา วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสนอแนะไวในคูมือครูปฏิบัติตามไดยาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวินัย สายสุด ( 2538 :
บทคัดยอ ) และวรรณภา นาทันรีบ ( 2538 : บทคัดยอ ) .ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกัน พบวา
องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก พฤติกรรมการสอนของครูสงผลตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ฉวีวรรณ กีรติกร ( 2540 : 20 ) มีความเห็นวา ครูผูสอนมี
บทบาทสําคัญในการชวยใหผูเรียนไดคิดเพื่อไปสูการแสวงหาแนวทางเพื่อการแกปญหา ผูสอน
จะตองพัฒนาใหผูเรียนแตละคน เกิดการพัฒนาโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยาง
แทจริง
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรนั้นทําไดหลายวิธี ที่
สําคัญคือ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผูสอนตองปรับวิธี
การสอนใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น เนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล มุงให
ผูเรียนรักการเรียนรู แสวงหาความรู รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะหและรูจักแกปญหา นอกจากนี้
ผลการวิจัยหลายเรื่องที่ใหขอสรุปที่ตรงกัน เชน นิตยา อัศวศุภฤกษ ( 2539 : บทคัดยอ ) พบวา
พฤติกรรมการสอนของครูมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจัยของวินัย สายสุด ( 2538 : บทคัดยอ ) พบวา พฤติกรรมการสอนของครู สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมการสอน
ของครู มีความสัมพันธกับตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้น การที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน โดยครู
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไปสูวิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
มุงใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู รูจักการคิดวิเคราะห และการสังเคราะห และรูจักแกปญหา
ดวยตัวเอง ( สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 32 )
สําหรับวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ในปจจุบันมีหลายวิธี
ไดแก วิธีสอนแบบวรรณี วิธีสอนดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบเรียนเพื่อรูแจง วิธีสอน
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แบบการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ วิธีสอนแบบใชเกม ( Education Game ) วิธีสอน
แบบบทเรียนสําเร็จรูป ( Programmed Instruction ) วิธสี อนแบบถามตอบ ( Question – Answer)
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธี โดยที่วิธีการดังกลาวมีผูวิจัยเปนจํานวนมาก ซึ่งผลที่ไดจากการวิจยั
พบวา เปนวิธสี อนทีช่ ว ยยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร( กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ 2538 : 68 ) และจากการศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวกับวิธีสอนโจทยปญหาที่สามารถ
ยกระดับผลสัมทฤธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไดมหี ลายวิธี ไดแก งานการวิจยั ของวัยวุฒ อินทวงศ
( 2539 : บทคัดยอ ) พบวาผลสัมฤทธิก์ ารเรียนวิชาคณิตศาสตรเรือ่ งการแกโจทยปญ
 หาของนักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนตามรูปแบบแกโจทยปญ
 หา ผลสัมฤทธิส์ งู กวาการสอนดวยวิธสี อนตามรูปแบบ
ปกติ นอกจากวิธีดังกลาวแลวยังมีวิธีการสอนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 มาตรา 22 และแผนการศึกษาแหงชาติทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ รวมทั้งแนวคิดของ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมวิชาการที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปกระบวนการกลุม และการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุม
เล็ก สมรรถภาพของการเรียนรูของสมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน ลักษณะเดนของการ
เรียนรูแบบนี้เปนความรวมมือระหวางสมาชิกในกลุม ทุกคน ความสําเร็จของกลุม ขึน้ อยูก ับความ
รวมมือกันของสมาชิกแตละคน
ซึ่งจะมีหนาที่และความรับผิดชอบ ที่จะเรียนรูวิธีการแก
ปญหาจากกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ซึง่ การเรียนการสอนแบบรวมมือมีหลายวิธี ทีส่ ามารถนํามา
บูรณาการกับแผนการเรียนรูแ บบอืน่ ๆ ได
นอกจากวิธีสอนที่มีผูวิจัยไดทําการศึกษาดังกลาวแลว ผูวิจัยเชื่อวามีวิธีอื่น ๆ อีก
มากโดยเฉพาะวิธีจัดการเรียนรูแบบ KWDL ที่ไดมาจากแนวคิดของ โอเกิล ซึ่งเปนคํายอ
มาจาก
K = ( What we know ) เรารูอะไร หรือโจทยบอกอะไรเราบาง W = ( What
we want to know ) เราตองการรูตองการทราบอะไร หรือโจทยบอกอะไรบาง D = (
What we do ) เราทําอะไร อยางไร เรามีวิธีการหาคําตอบอยางไร L = ( What we
learned ) เราเรียนรูอะไร หาคําตอบสาระความรู วิธีศึกษาคําตอบ และขัน้ ตอนการคิดคํานวณ (
วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 97 )
เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห
โจทยปญหาอยางเปนขั้นตอน และละเอียดถี่ถวนทําใหนักเรียนเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน และ
หาวิธีแกปญหาไดอยางหลากหลายซึ่งเปนผลใหนกั เรียนสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนในการแกโจทยปญหา ดวยเทคนิค
KWDL มี 4 ขั้นตอน คือ 1.นักเรียนตองหาสิ่งที่โจทยกําหนดมาให ( K ) เปนขั้นตอนที่นักเรียน
ตองอานอยางวิเคราะห และรวบรวมสิง่ ทีโ่ จทยบอกมาให 2.นักเรียนหาสิง่ ทีโ่ จทยตอ งการทราบ
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( W ) หรือปญหาของโจทย เปนขั้นตอนที่นักเรียนตองตอบใหไดวา โจทยตองการใหหาอะไร
หรือปญหาคืออะไร และเขียนเปนประโยคสัญลักษณใหได รวมทั้งวางแผนในการแกปญหา
จากขอมูลที่ไดในขอแรก 3. นักเรียนดําเนินการแกปญ
 หาตามแผนทีว่ างไว ( D ) เปนขัน้ ทีน่ กั เรียน
ลงมือแกปญหาเปนขั้นตอน 4. นักเรียนสรุป คือขั้นที่นักเรียนหาคําตอบไดแลว ( L ) และตอง
สรุปขั้นตอนของการแกปญหาใหไดอยางถูกตอง จากขั้นตอนในการแกโจทยปญหาของเทคนิค
KWDL จะเห็นไดวานักเรียนตองฝกทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตรอยางหลากหลาย ใน
แตละขั้นตอนสามารถเขาใจ และคิดวิเคราะหแยกแยะโจทยปญหา ออกเปนสวนๆอยางชัดเจน
ซึ่งทําใหนักเรียนแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรไดอยางถูกตองมากยิง่ ขึน้ ซึง่ โดยธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาถือวาเปนทักษะชัน้ สูง นักเรียนตองอาศัยความรูค วามเขาใจตลอด
จนทักษะการอาน การแปลความ ตีความ การคิดวิเคราะห และทักษะทางคณิตศาสตรหลายอยาง
ซึ่งโจทยปญหา เปนขอความที่เปนภาษาหนังสือ และตัวเลข ไมมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณและ
หารใหเห็น นักเรียนตองอานโจทยปญหา และทําความเขาใจกับโจทย หาความสัมพันธของ
แตละสวนของโจทยปญหาใหได จึงจะสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง และเทคนิค KWDL
ที่นํามาใชในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จะชวยใหผูเรียน พัฒนาสติปญญา ทักษะการคิด
วิเคราะห และทักษะทางสังคมถาไดจัดใหผูเรียนไดเรียนเปนกลุม ฝกความรวมมือในการทํางาน
เปนกลุม ฝกใหชวยกันไดระดมความคิด การวิเคราะห ซึ่งจะสงผลใหเปนผูที่สามารถทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะและเปนนักแกปญหารวมกันที่ดีตอไป ผูวิจัยเชื่อวา เทคนิค KWDL จะเปน
เทคนิคการสอนหนึ่ง ที่ครูสามารถใชพัฒนาการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนไดอยางเปนระบบ
และหาขอสรุปไดดวยตัวเอง ชวยใหนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู ออน ปานกลาง และ
เกง ไดเรียนรูรวมกัน และฝกการคิดเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ
จากผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาคณิตศาสตรตา่ํ ดังเหตุผลทีก่ ลาวมาแลวรวมทัง้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม
ต่ํากวาวิชาอื่น ๆซึ่งสอดคลองกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาพบวา สมรรถภาพของนักเรียนในดานความรูความคิดอยูใน
ระดับคอนขางต่ําเปนสวนใหญ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรต่ําสุด ( สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ 2540 : 38 – 39 ) ตลอดจนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ( GAT ) วิชาคณิตศาสตรของชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอ ยละ 34.65 ( สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา 2547 ) และโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับโจทยปญหา ดังที่ไดก ลาวมาแลวขางตน
เมื่อพิจารณาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรเปนปญหามากที่สุดเรื่องหนึ่ง และเพื่อใหสนองกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู
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การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูว จิ ยั ในฐานะครูผสู อนวิชาคณิตศาสตรจึงสนใจ
นําเทคนิค KWDL มาใชจดั การเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหกับนักเรียน เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาพื้นที่ผิวและปริมาตร และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีสอนดวยเทคนิค KWDL ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทาง
สําหรับครูในการแกปญ
 หาและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับชั้นอื่น ๆตอไป
กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการสอน KWDL จากเอกสาร
และงานวิจัยตางๆ เพื่อมากําหนดเปนกรอบแนวคิด ดังนี้
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ไดพัฒนาขึ้นโดย โอเกิล ( Ogle 1986, อางถึง
ในวัชรา เลาเรียนดี 2547 : 90 - 93 ) ซึ่งไดพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาเพื่อใชในการสอนอาน และใช
ในการสอนคณิตศาสตร ในระยะเวลาตอมา เนื่องจากการคิดคําตอบโจทยปญหานั้น นักเรียน
จะตองอานโจทยใหเขาใจ และวิเคราะหโจทยกอนจึงจะสามารถคิดคํานวณได โดยมีขั้นตอน
การสอน ดังนี้
1. ขั้น K ( What we know ) นักเรียนรูอะไรบาง เปนขั้นที่ผูอานระดมความคิด
ในเรื่องที่อานวารูอะไรบางแลว ครูทาํ หนาทีจ่ ดบันทึกคําตอบ และชวยเหลือนักเรียนจัดหมวดหมู
ขอมูลเหลานั้น ชวยอธิบายความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือชวยอธิบายใหชัดเจน
2. ขั้น W ( What we want to know ) นักเรียนตองการรูอะไร เปนขั้นที่นักเรียน
จะจดบันทึกบอกสิ่งที่เขาตองการรู และตองการคนหาจากแหลงขอมูลอื่น ๆ เพื่อที่จะหาคําตอบ
และขอมูลเหลานั้น
3. ขั้น D ( What we do to find out ) นักเรียนจะตองทําอะไร เปนขั้นที่นักเรียน
จะจดบันทึกกระบวนการทํางาน และสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไปในการหาคําตอบ หรือขอมูลที่
พวกเขาตองการรู
4. ขั้น L ( What we learned ) นักเรียนไดเรียนรูอะไร เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียน
อานในใจ และบันทึกวาไดรูอะไรบาง แลวนํามาเลาสูกันฟง ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดพัฒนา
ทักษะทั้งกระบวนการอานและกระบวนการเขียน
ตอมา ชอวและคณะ ( Shaw and others 1997, อางถึงใน วีระศักดิ์ เลิศโสภา 2544 :
5) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอรูปแบบการแกโจทยปญ
 หา
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL มี 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมนักเรียนชวยกันหา
สิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย สิ่งที่โจทยกําหนดให และสิ่งที่โจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรม
เทคนิคการสอน KWDL ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในกลุม รวมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่ง ที่ตอ งการ
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รูเพิ่มเติม เกี่ยวกับโจทยหาความสัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีในการแกปญหา ขั้นตอนที่
3 นักเรียนชวยกันดําเนินการ เพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทยปญหา ใหอยูในรูป
สัญลักษณ หาคําตอบและตรวจคําตอบ ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดจาก
การแกโจทยปญหา โดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา และ
สรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน
เนื่องจากปจจุบันมุงเนนการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เนนกระบวนการกลุม
การรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการรวมมือกันเรียนรู
( Cooperative Learning ) ของสลาวิน (Slavin และคณะ, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 96 )
ที่เนนการรวมมือกันเรียนรู และปฏิบัติกิจกรรมระหวางสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถแตกตาง
กัน ใหผูที่เรียนเกงกวาชวยเพื่อนในกลุม มีการยอมรับ ยกยองซึ่งกันและกัน ซึ่งจะชวยพัฒนา
ผลการเรียนรู ทักษะทางสังคม การอยูรวมกัน ชวยเหลือกันดวยความเต็มใจและมีความมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยที่นาสนใจดังเชน
วีระศักดิ์ เลิศโสภา ( 2544 : 6 ) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยนํามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธิ์ ดวยการ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทยปญหา ซึ่งมี
4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม โดยนําเสนอสถานการณของ
โจทยปญหา
2. ขั้นดําเนินการสอน ใชเทคนิค KWDL ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) หาสิ่งที่
รูเกี่ยวกับโจทย 2) หาสิ่งที่ตองการรูเกี่ยวกับโจทย 3) ดําเนินการแกโจทยปญหา และ 4) สรุป
สิ่งที่ไดจากการเรียน 3 ขัน้ ฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนและ 4. ขั้นวัดประเมิน
ผล โดยสังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและแบบฝกหัด
นิรันดร แสงกุหลาบ ( 2547 : 10 ) ไดนําเทคนิค KWDL มาบูรณาการกับหลักการ
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) ใชในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ดวยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทยปญ
 หาซึง่ มี 4 ขัน้ ตอน
คือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม มีกิจกรรมคือ 1) ครูนําเสนอโจทยปญหาให
กับนักเรียนทั้งชั้น แลวใหนักเรียนรวมกันอาน วิเคราะหโจทยปญหาและแกปญหา ตามแผนผัง
KWDL 2) นักเรียนปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนํา ดวยการแบงกลุมนักเรียน กลุมละ
4 - 5 คน รวมปฏิบัติงานตามบัตรกิจกรรม KWDL 3. ขัน้ ฝกทักษะโดยอิสระ 4. ขัน้ สรุปบทเรียน
และประเมินผล
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น้ําทิพย ชังเกตุ ( 2547 : 9 ) ไดนําเทคนิค KWDL มาบูรณาการกับการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ใชในการแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรดว ยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับกระบวนการและวิธีแกโจทยปญหา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
แจงจุดประสงค 2. ขัน้ นําเสนอบทเรียนทัง้ ชัน้ ใชเทคนิค KWDL 3. ขัน้ กิจกรรมกลุม ยอยใชเทคนิค
KWDL ( แผนผัง KWDL ) 1) K นักเรียนรวมกันคนหาสิง่ ทีโ่ จทยกาํ หนด 2) W นักเรียนรวมกัน
คนหาสิ่งที่โจทยตองการ 3) D นักเรียนรวมกันดําเนินการแกโจทยปญหา 4) L นักเรียนเสนอ
ผลการแกโจทยปญหา 4. ขั้นสรุปวัดและประเมินผลการทดสอบยอย 5. ขัน้ คิดคะแนนรายบุคคล
และกลุม 6. ขั้นยกยองใหรางวัลกลุมที่ประสบความสําเร็จ
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค KWDL จากเอกสารงานวิจยั ดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชเทคนิค KWDL ตามแนวคิดของ ชอว และคณะ รวมกับหลักการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน ( Cooperative Learning ) ของ สลาวิน ( Slavin 1990,อางถึงใน วัชรา
เลาเรียนดี 2547 : 1 ) ที่จัดผูเรียนใหเรียนรูโดยใหผูเรียน เรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4 - 6 คน
ซึ่งการเรียนรูจะพึ่งพาอาศัยกันและมีปฏิสัมพันธกัน มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสมาชิก
ในกลุม โดยแตละกลุมจัดแบบคละความสมารถมีทั้งเด็กเกง ปานกลางและออน โดยสังเคราะห
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2. ขั้นเสนอเนื้อหา
ใหม กําหนดกิจกรรมไวดังนี้ 1) ครูนําเสนอโจทยปญ
 หาใหนกั เรียนทัง้ ชัน้ รวมกันอาน วิเคราะห
โจทยและแกปญหาตามแผนผัง KWDL 2) ใหนักเรียนแบงเปนกลุมยอยกลุมละ 4 - 5 คน ฝก
ปฏิบัติ รวมกันตามบัตร KWDL โดยมีครูคอยแนะนํา 3. ขั้นฝกอิสระเปนกลุม 4. ขั้นสรุปบท
เรียนและประเมินผล
จากแนวคิดและงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนรูดวย เทคนิค KWDL
1. นําเขาสูบทเรียน /ทบทวนเรื่องเดิม
2. สอนเนื้อหาใหม
2.1 ครูนําเสนอเนื้อหาใหกับนักเรียนทั้งชั้น
ใหนักเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหาตามแผนผัง
KWDL โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนํา
2.2 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครู
คอยชวยเหลือแนะนําแกไข
3. ฝกแกปญหาเปนกลุมจากแบบฝกหัดที่ครูสราง
ขึ้นและแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
4. สรุปบทเรียนและประเมินผล

- ผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตร
- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูว ชิ าคณิตศาสตรเรือ่ งโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ และ
ปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL
คําถามการวิจัย
1. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL สูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูหรือไม
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นอยูในระดับใดและเปนอยางไรตอการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
สมมติฐานการวิจัย
ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรือ่ งโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL สูงกวากอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 โรงเรียนคือโรงเรียน
วัดราษฎรศรัทธากะยาราม โรงเรียนวัดสวนสม และโรงเรียนวัดสุนทรสถิต จํานวน 79 คน
จาก 3 หองเรียน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่กําลังเรียน อยูใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 28 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
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2.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) ไดแก การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
KWDL
2.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables )
2.2.1 ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาพื้น ที่ผิว และ
ปริมาตร
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
3. เนื้อหา
เนื้อหาเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของพีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลม ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระที่ 2 การวัด ตามหลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
4. ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง
ใชระยะเวลาในการสอน 2 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ของการวิจัย
ครั้งนี้ไวดังนี้
1. เทคนิค KWDL หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ 1) K (What we know ) นักเรียนรูอ ะไรบางจากโจทยทกี่ าํ หนดให 2) W
(What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทยตองการรูวาคืออะไร 3) D (What we do to
find out ) นักเรียนจะตองทําอะไรเพื่อหาคําตอบตามที่โจทยตองการ 4) L ( What we learned )
อะไรที่นักเรียนสรุปไดเปนความรู
2. การจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL คือการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตรทนี่ าํ ขัน้ ตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือกัน ( Cooperative
Learning ) ประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 1.ขัน้ นําเขาสูบ ทเรียน ทบทวน
เนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของ และแนะนําแผนผัง KWDL 2. ขั้นสอนเนื้อหาใหมมีกิจกรรมยอย ดังนี้
1) ครูนําเสนอเนื้อหากับใหนักเรียนทั้งชั้นพิจารณา 2) ใหนักเรียนรวมกันอาน วิเคราะหโจทย
และแกปญหาตามแผนผัง KWDL โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา 3. ขัน้ ฝกทักษะการแกโจทยปญหา
โดยอิสระแบงเปนกลุม ยอยกลุม ละ 4 – 5 คน ใหทาํ แบบฝกหัด 4. ขัน้ สรุปบทเรียนและประเมินผล
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3.ผลการเรียนรูเรื่องเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร หมายถึง คะแนน
ที่ไดจากแบบทดสอบ การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องการหาพื้น ที่ผิว และปริมาตร
ของพีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ซึ่งสอบวัดไดจากแบบทดสอบการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4.ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ในดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการเรียน และประโยชนที่
ไดรับจากกิจกรรม ซึ่งไดจากการสอบถามความคิดเห็นนักเรียน
5.นักเรียน หมายถึงผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการ
ศึกษา 2548 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการหาพื้น
ที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยเทคนิค KWDL ผูวิจัยได
เสนอแนวทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วของเพือ่ เปนพืน้ ฐานสําหรับการวิจยั ดังนี้ 1) หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร 2) หลักสูตรสถานศึกษาโรง
เรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม 3) การเรียนการสอนคณิตศาสตร กระบวนการเรียนรู แนว
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ปจจัยสําคัญของการจัดการเรียนรู ความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตรประโยชนของวิชาคณิตศาสตร ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
หลักการสอนคณิตศาสตร และวิธีสอนคณิตศาสตรของครูตนแบบ 4)โจทยปญหาคณิตศาสตร
ประกอบดวยความหมาย ของโจทยปญหาคณิตศาสตร ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร
รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร วิธีสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กระบวนการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 5) การจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL และการเรียนรูแ บบรวมมือกัน
(Cooperative
Learning 6 ) งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของตางประเทศ ดังตอไปนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มีโครงสราง ซึ่งประกอบไปดวย คําอธิบาย
บทนิยาม สัจพจน ที่เปนขอตกลงเบื้องตน จากนั้นจึงใชการใหเหตุผล ที่สมเหตุสมผลสราง
ทฤษฎีบทตาง ๆ ..และนําไปใชอยางมีระบบ คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา
มีระเบียบแบบแผนเปนเหตุเปนผล และมีความสมบูรณในตัวเอง
วิสัยทัศนการเรียนรู
การศึกษาคณิตศาสตร สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคน ไดเรีย นรูค ณิต ศาสตรอยางตอ
เนื่อ ง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู ความสามารถทาง
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คณิตศาสตรที่พอเพียงสามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือ ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ
และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ ดังนั้น จึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะ
จัดใหเหมาะสมแกผูเรียนแตละคน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตราฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และเรียนคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัด
และความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 )
เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 3 ผูเ รียนควรจะมีความสามารถหลายประการรวมทั้ง
ความสามารถดังนี้
1. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน
รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สอง และรากที่สามของจํานวนจริง
สามารถคํานวณเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สาม
ของจํานวนเต็ม และสามารถนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตประจําวัน
2. สามารถนึกภาพ และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ จากสองมิติ มีความ
เขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร และเลือกใชหนวยวัดในระบบตาง ๆ เกีย่ วกับความยาวพืน้ ที่
และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชิวิตจริงได
3. มีความเขาใจ เกี่ยวกับสมบัติของการเทากันทุกประการ และความคลายของรูป
สามเหลี่ยม เสนขนาน ทฤษฎีบทปทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใช
ในการใหเหตุผลและแกปญหาได
4. มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการแปลง ( transformation ) ทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเลื่อนขนาน ( translation ) การสะทอน ( reflection ) และการหมุน (rotation) และนําไป
ใชได
5. สามารถวิเคราะหแบบรูป สถานการณ หรือปญหา และสามารถใชสมาการ
อสมาการ กราฟ หรือแบบจําลองคณิตศาสตรอื่น ๆ ในการแกปญหาได
6. มีความเขาใจ เกี่ยวกับคากลางของขอมูล ในเรื่องคาเฉลี่ยเลขาคณิต มัธยฐาน
และฐานนิยม และเลือกใชไดอยางเหมาะสม สามารถกําหนดประเด็น และเขียนขอคํา
ถาม กําหนดวิธีการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมได สามารถนําเสนอขอมูลรวม
ทั้งอาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูล จากการนําเสนอขอมูลตาง ๆ สามารถใช
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ความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทางสถิติได ตลอดจนเขาใจถึงความคาดเคลื่อน ที่อาจเกิด
ขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ
7. มีความเขาใจเกีย่ วกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ
สามารถใชความรู เกี่ยวกับความนาจะเปน ในการคาดการณ และประกอบการตัดสิน
ใจในสถานการณตาง ๆ ได
8. มีความเขาใจ เกี่ยวกับการประมาณคา และสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม
9. มีทักษะกระบวนการทางคณิตทีจ่ าํ เปน สามารถแกปญ
 หาดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใชเหตุผล สื่อสาร ที่สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ประกอบ
ดวยเนื้อหาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูผูสอนควร
บูรณาการสาระตางๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได
สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พืชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ หรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร สถาน
ศึกษาอาจจัดใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น เขมขนขึ้น หรือฝกทักษะ
กระบวนการมากขึ้น โดยพิจารณาจากสาระที่กําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจสามารถจัด
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ไดเชน แคลคูลัสเบื้องตน หรือทฤษฎีกราฟเบื้อง
ตน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความสามารถ และความตองการของผูเรียน
มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร
มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนมีดังนี้
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สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลาย ของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการ ในการแกปญหาได
มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได
มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวน และสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใชได
สาระที่ 2 : การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการได
มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
ได
มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนึกภาพ ( visualization ) ใชเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ปริภูมิ ( spatial reasoning ) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก
ปญหาได
สาระที่ 4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายการวิเคราะหแบบรูป ( pattern ) ความสัมพันธ
และฟงกชันตางๆได
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพ จน สมาการ อสมการ กราฟ และแบบ
จําลองทางคณิตศาสตรอื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแก
ปญหาได
สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวธิ กี ารทางสถิตใิ นการวิเคราะหขอ มูลได
มาตรฐาน ค 5.1 : ใชวธิ กี ารทางสถิติ และความรูเ กีย่ วกับความนาจะเปน
ในการคาดการณไดอยางสมเหตุผล
สาระที่ 6 : ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา
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มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใชเหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง
คณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆได
มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
1. หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกได
2. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได
3. เปรียบเทียบหนวยจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ
ได
4. เลือกใชหนวยการวัดเกีย่ วกับความจุหรือหรือปริมาตร ไดอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการได
ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณตางๆได
มาตรฐาน ค 2.3 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได
ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่พื้นผิวและปริมาตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ
ได
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได
อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได
มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ
(spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได
1. บอกสมบัติของการคลายกันของรูปสามเหลี่ยมและบอกเงื่อนไขที่ทํา
ใหรูปสามเหลี่ยมสองรูปคลายกันได
2. ใชสมบัติของรูปสามเหลีย่ มทีค่ ลายกันในการใหเหตุผลและแกปญ
 หาได
สาระที่ 4 พืชคณิต
มาตรฐาน 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรอื่น ๆแทนสถานการณตาง ๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได
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1. แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได
2..ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หาคําตอบของโจทย
ปญหาได
3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
4. เขียนกราฟแสดงความเกีย่ วของระหวางปริมาณสองชุดทีม่ คี วามสัมพันธ
เชิงเสนได
5. เขียนกราฟของสมาการเชิงเสนสองตัวแปรได
6. อานและความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเสนได
7. อานและแปลความหมายกราฟที่กําหนดใหได
8. แกระบบสมาการเชิงเสนสองตัวแปรได
9. นําระบบสมาการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชแกปญหาได
10. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได
1. กําหนดประเด็น เขียนขอคําถาม กําหนดวิธกี ารศึกษา และเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เหมาะสมได
2. หาคากลางของขอมูลที่ยังไมแจกแจงความถี่ได
3. เลือกและใชคากลางของขอมูลที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสม
4. นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได
5. อาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูล จากการนําเสนอขอมูลที่
กําหนดใหได
มาตรฐานที่ ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิตแิ ละความรูเ กีย่ วกับความนาจะเปนใน
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
1. หาความนาจะเปนของเหตุการณ จากการทดลองสุม ทีผ่ ลแตละตัว มี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นเทา ๆกันได
2. ใชความรูเกีย่ วกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติ และความนาจะเปนชวยในการ
ตัดสินใจและแกปญหาได
1. อภิปรายและใหขอ คิดเห็นเกีย่ วกับขอมูลขาวสารทางสถิตทิ สี่ มเหตุสมผล
ได
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2. ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนประกอบการตัดสินใจได
3. เขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได จากการนําเสนอขอมูลทาง
สถิติ
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ต 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา
1.ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได
2.ใชความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแก
ปญหาในสถานการณตาง ๆไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ ค 6.2 มีความสามารถในการใชเหตุผล สามารถแสดงเหตุผล
โดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริงหรือสรางแผนภาพ
มาตรฐานที่ ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ ใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตอง ชัดเจนและรัดกุม
มาตรฐานที่ ค 6.4 มีความสามารถตอการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆได
1. เชื่อมโยงความรู เนื้อหาตาง ๆทางคณิตศาสตรแลวนําความรูหลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
2. นําความรู และทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตร ไปประยุกตใช
กับการเรียนรูสิ่งตาง ๆและใชในการดํารงชีวิต
มาตรฐานที่ ค 6.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน จากมาตรฐานการเรียนรูการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระคณิตศาสตร สามารถจัดเปนหนวยการเรียนรูได ตามผังมโนทัศน
ดังแผนภูมิที่ 2

ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

3 พื้นฐาน

หาคากลาง (คาเฉลี่ย มัธย ฐาน และฐานนิยม
ของขอมูลที่ยังไมแจกแจงความถี่
เลือกและใชคากลางของขอมูลไดอยาง
เหมาะสม
อภิปรายและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารทางสถิติที่สมเหตุสมผล

)

สถิติ

หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม

ปริมาตร

ความนาจะเปน

พื้นที่ผิว

สถิติและ
ความนาจะเปน

การวัด

คณิตศาสตร

โจทยปญหาและ
สถานการณ

-แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
อสมการ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- แกโจทยปญหาและหาคําตอบโดยใชความรู

เกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

เรขาคณิต

พีชคณิต

โจทยปญหาและ
สถานการณ

-ใหเหตุผลโดยใชสมบัติความเทากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม และเสนขนาน
-ใหเหตุผลโดยใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่
คลายกัน ด
-แกโจทยปญหาโดยใชสมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่คลายกัน ต

การใหเหตุผล
และแกโจทยปญหา

ความคลายและ
การนําไปใช

แกโจทยปญหาและสถานการณตางๆ
โดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่
พื้นที่ผิว
และปริมาตร

สมบัติของ
เสนขนาน

บอกสมบัติของเสนขนาน และเงื่อนไขที่ทําให
เสนตรงสองเสนขนานกัน
บอกไดวารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ
กันแบบ มุม -มุม -ดาน เทากันทุกประการ

บอกสมบัติและเงื่อนไขของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่คลายกัน
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แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
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-เขียนผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทดลองสุม
-เขียนเหตุการณที่กําหนดให
-หาความนาจะเปนของเหตุการณที่ผล
ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
สุมแตละตัวมีโอกาที่จะเกิดขึ้นเทาๆกัน
-ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน
ประกอบการตัดสินใจ

-กําหนดประเด็น เขียนขอคําถาม กําหนด
วิธีการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลที่
เหมาะสม
-นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
-อาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูล
จากการ นําเสนอขอมูลที่กําหนดให

ชั้นมัธยมศึกษาปที่
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลหลักสาม อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เปนโรงเรียนขยาย
โอกาสจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนนัก
เรียนทั้งสิ้น 314 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน
วิสัยทัศน
ผูเรียนเปนคนดีมีปญญาเห็นคุณคาตนเอง มีความรูคูคุณธรรมและคานิยมอันดีงาม
มีทักษะกระบวนการเห็นคุณคาการเรียนรูดวยตนเองและงานอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ ชื่นชมและมีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันและใชศึกษาตอ มีพื้นฐานการคิด และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ
มาตรฐาน มีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต มีความคิดสรางสรรคสนใจใฝรู
ใฝเรียน และมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีไดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม รักสิ่ง
แวดลอมทองถิ่นและชุมชน มีความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครู อาจารย นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมพัฒนาเปนสังคมแหงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องของชุมชน
พันธกิจ
1.สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน มีทักษะกระบวนการ มีความรูความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู
2.สรางและพัฒนาพื้นฐานกระบวนการคิด ทักษะในการจัดการ และทักษะในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหเห็นความสําคัญของตนเอง
3.สนับสนุนสงเสริมใหใชทักษะกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูลและกระบวนการสืบเสาะหาความรูไดอยางกวางขวาง พัฒนาการสื่อความดวย
เทคโนโลยี
4.สงเสริมพัฒนาใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอได พรอมทั้งใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อแกปญหา
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5.สงเสริมใหมีทักษะกระบวนการสรางความคิดสรางสรรค ใฝรใู ฝเรียน รักการอาน
การเขียน และการคนควา
6.พัฒนากระบวนการสรางความสามารถทางงานอาชีพ ตามความถนัดความสนใจ
และตามศักยภาพ
7.สงเสริมและปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรมอันดีงามทั้ง
ของไทยและสากล
8.ปลูกฝงใหเกิดความรักในทองถิ่นและชุมชน มีจิตอนุรักษสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
และของชาติ
9.สนับสนุนใหชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1.ผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู
2.มีพื้นฐานในการคิด มีทักษะการจัดการ และการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหา
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมันและเห็นคุณคาตนเอง
3.เห็นคุณคาและมีความสามารถในการใชทักษะกระบวนการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง
4.สนใจความกาวหนาและใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล สํารวจ ตรวจสอบ สืบเสาะ
หาความรูไดอยางกวางขวาง ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อความ
5.ชื่นชมและมีความสามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันและศึกษาตอ
6.สนใจใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา ประดิษฐ และผลิตงาน
ชิ้นงานที่เปนประโยชน
7.มีความคิดสรางสรรคใฝรูใฝเรียน รักการอานเขียนและคนควา
8.มีความสามารถในงานอาชีพ ผลิตชิ้นงานเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน และ
เพื่อเปนอาชีพ
9.มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทั้งของ
ไทยและสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.มีความรักในทองถิน่ ชุมชน เปนสมาชิกทีด่ ี และยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยของทองถิ่น
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11.ชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษา รวมกันเสาะ
แสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยกลางและสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทเรียบรอย
2. มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย ประหยัดและตรงตอเวลา
3. มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอานเขียนและการคนควา
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และรัก
สิ่งแวดลอม
5.กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล
6.เห็นคุณคาของอาชีพสุจริตทุกอาชีพ
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร และเวลา
เรียนในแตละชวงชั้น รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตาราง ที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม พุทธศักราช 2548
กลุมสาระ

ชวงชั้นที่
ป.1 ป.2
200 200
160 160
80 80
120 120
80 80
80 80
80 80
80 80
120 120

1
ป.3
200
160
80
120
80
80
80
80
120

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5. สุขศึกษา พลศึกษา
6. ศิลป
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม 1000 1000 1000

ชวงชั้นที่
ป.4 ป.5
160 160
160 160
160 160
160 160
80 80
80 80
120 120
160 160
120 120

2
ป.6
160
160
160
160
80
80
120
160
120

ชวงชั้นที่
ม.1 ม.2
160 160
160 160
160 160
160 160
80
80
80
80
120 120
160 160
120 120

1200 1200 1200 1200

1200

3
ม.3
160
160
160
160
80
80
120
160
120
1200

ที่มา : โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม ,หลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2546 ( สมุทรสาคร:
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม , 2546 ), 8
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สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม
ความสําคัญ
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษย
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ เปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ใชตัดสินใจ
และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร
อื่นๆที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ
และสติปญญา สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
วิสัยทัศนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
การศึกษาเพื่อปวงชน ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง และ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง
สามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดีขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการ
ศึกษาตอ ดังนั้น จึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสม
แกผูเรียนแตละคน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนรูในคณิตศาสตร
มากขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน
เพื่อที่ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิม่ เติมตามความถนัด และความสนใจ เพือ่ ใหผเู รียน
มีความรูที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
สาระหลัก
สาระการเรียนรูของกลุมสาระคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย สาระ
ที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระที่ 6 ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 กําหนดสาระการเรียนรูก ลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
เกี่ยวกับโจทยปญหาไวในสาระที่ 2 การวัดไว ดังนี้ 1) ปริมาตรและพื้นผิว ประกอบดวย การ
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หาพื้นที่และปริมาตรของ ปริซึม ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม และการแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับพื้นทีและปริมาตร
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน มีดังนี้
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเนสิ่งของที่ตองการวัดได
มาตรฐาน ค 2.3 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ในสาระที่ 2 การวัดไว ดังนี้ 1) อธิบายลักษณะและสมบัติของ พีระมิด ทรง
กระบอก กรวย และทรงกลมได 2 ) หาพืน้ ทีผ่ วิ ของพีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
ได 3) หาปริมาตรของ พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมได 3 ) เปรียบเทียบหนวย
ความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบได 4) เลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับ
ความจุหรือปริมาตรไดอยางเหมาะสม 5)ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรไดอยาง
เหมาะสม
ตารางที่ 2 สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระหลัก

สาระการเรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป

1.จํานวนและ
การดําเนินการ

1. กรณฑทสี่ อง
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนจริงทีอ่ ยูใ นรูป a เมือ่ a ≥ 0
โดยใชสมบัติ
1) a b = a b เมือ่ a ≥ 0 และ
b≥0

• บวก ลบ คูณ และหารจํานวนจริง
ที่อยูในรูป a เมื่อ a ≥
และ b ≥ 0

2)

a
=
b

a
b

และ b ≥ 0

เมือ่ a ≥ 0

•

a
=
b

และ b ≥ 0

a
b

เมือ่ a ≥ 0

26
ตารางที่ 2 ( ตอ )
สาระหลัก
2. การวัด

3. เรขาคณิต

4. พีชคณิต

สาระการเรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป

• หาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลมได
• แกปญ
 หาหรือสถานการณทกี่ าํ หนด
ใหโดยใชความรูเ กีย่ วกับปริมาตร และพืน้
ทีผ่ วิ ได
• ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบทีไ่ ด
การใหเหตุผล
• ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการ
1)สมบัติเกี่ยวกับวงกลม
ใหเหตุผลได
2)การใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางรูป • สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการ
เรขาคณิต
สรางรูปเหลี่ยมและรูปวงกลมที่กําหนด
ใหได
1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
• การแยกตัวประกอบของพหุนาม
1) การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่อยูในรูปกําลังสองสมบูรณได
ดีกรีสอง โดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ • แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
2) การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม โดย
สูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม อาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณหรือใช
โดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณหรือ ทฤษฎีเศษเหลือได
ใชทฤษฎีเศษเหลือ
2. สมการกําลังสอง
• แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
1) การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยใชสูตร
โดยใชสูตร
− b ± b 2 − 4 ac ได
x
=
2
2a
−
±
− 4 ac
b
b
x=
• แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ
2a
1. ปริมาตรและพืน้ ทีผ่ วิ
1) การหาพืน้ ทีผ่ วิ ของพีระมิด กรวย
และทรงกลม
2) การแกปญ
 หาหรือสถานการณโดยใช
ความรูเ กีย่ วกับปริมาตรและพืน้ ทีผ่ วิ

2) การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว

3. พาราโบลา
1) สมการพาราโบลา
2) กราฟของพาราโบลาที่อยูในรูป
y = ax2 + bx + c มือ่ a ≠ 0

กําลังสองตัวแปรเดียวได
• ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได
• เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนด
ใหได
• บอกลักษณะของกราฟพาราลาที่
กําหนดใหได
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ตารางที่ 2 ( ตอ )
สาระหลัก
4. (ตอ)

สาระการเรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป

4. ระบบสมการ
1) การแกระบบสมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไมเกินสอง
2) การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสอง

• แกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรี
ไมเกินสองได
• แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรทีม่ ดี กี รีไมเกินสองได
• ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได
• บวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสวนของพหุนามได
• แกสมการเศษสวนของพหุนามได
• แกปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของ
พหุนามได
• ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได

5. เศษสวนของพหุนาม
1) การบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษสวนของพหุนาม
2) การแกสมการเศษสวนของพหุนาม
3) การแกปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของ
พหุนาม
5. การวิเคราะห
ขอมูลและความ
นาจะเปน
6. ทักษะ /
1. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทาง
กระบวนการ
คณิตศาสตร ผานสาระการเรียนรู จํานวน
และการดําเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต

• สืบเสาะ สังเกต ใหขอความ
คาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
อยางงายได

ในการจัดการเรียนรูครูผูสอนตองจัดทําหนวยการเรียนรูและกําหนดเวลา เพื่อ
เปนประโยชนตอการจัดทํากําหนดการเรียนรู และแผนจัดการเรียนรูตอไป สําหรับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ไดกําหนดหนวยการเรียนรูและเวลาไว ดังตรารางที่ 3
ตารางที่ 3 หนวยการเรียนรูและเวลาวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่
1

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนและการดําเนินการ
กรณฑทสี่ อง
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนจริงทีอ่ ยูใ นรูป a เมือ่ a ≥ 0

เวลา (ชั่วโมง)

20
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ตารางที่ 3 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่
2

3

4

ชื่อหนวยการเรียนรู
การวัด
ปริมาตรและพืน้ ทีผ่ วิ
1) การหาพืน้ ทีผ่ วิ ของพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลม
2) การแกปญ
 หาหรือสถานการณโดยใชความรูเ กีย่ วกับ
ปริมาตรและพืน้ ทีผ่ วิ
เรขาคณิต
การใหเหตุผล
1) สมบัติเกี่ยวกับวงกลม
2) การใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางรูปเรขาคณิต
พีชคณิต
1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
2. สมการกําลังสอง
3. พาราโบลา
4. ระบบสมการ
5. เศษสวนของพหุนาม

เวลา (ชั่วโมง)

20

20

100

การวัดและการประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร ผูสอนไมควรมุงวัดแตดานความรู
เพียงดานเดียว ควรวัดใหครอบคลุมดานทักษะกระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมดวย ทั้งนี้ตองวัดใหไดสัดสวน และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวใน
หลักสูตร
การวัดผลและประเมินผลควรใชวิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการวัด เชน การวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนา
ผูเรียน ( Formative Test ) การวัดผลเพื่อวินิจฉัยจุดบกพรองของผูเรียน ( Diagnostic Test ) การ
วัดเพื่อตัดสินผลการเรียน ( Summative Test หรือ Achievvement Test ) การวัดผลตามสภาพจริง
( Authentic Test ) การสังเกต ( Observation ) แฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) โครงงานคณิตศาสตร
(Mathematics Project ) การสัมภาษณ ( Interview )
การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตรควรมุงเนนการวัดสมรรถภาพโดยรวม
ของผูเรียนเปนหลัก ( Performance Examination ) และผูส อนตองถือวาการวัดผลและประเมินผล

29
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู อยางไรก็ตามสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรนั้นหัวใจของ
การวัดผลและการประเมินผล ไมใชอยูที่การวัดผล เพื่อประเมินตัดสินใจไดหรือตกของผูเรียน
เพียงอยางเดียว แตอยูที่การวัดผล เพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพรองตลอดจนการวัดผลเพื่อนําขอมูล
มาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน ไดสามารถเรียนรูคณิตศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
การประเมินผลที่ดีนั้นตองมาจากการวัดผลที่ดี กลาวคือ จะตองเปนการวัดผลที่มี
ความถูกตอง ( Validity ) และมีความเชื่อมั่น ( Reliability ) และการวัดผลนั้นตองมีการวัดดวย
วิธีตาง ๆ ที่หลากหลายตามสภาพ และผูสอนตองวัดใหตอเนื่องครอบคลุม และทั่วถึง เมื่อนําผล
การวัดทั้งหลายมารวมสรุปก็จะทําใหการประเมินผลนั้นถูกตองใกลเคียงตามสภาพจริง
การจัดการเรียนรูในปจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานความเชือ่ วาผูเ รียนทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ ผูเรียนแตละคนมีความสามารถ หรือ
ความเกงแตกตางกันและมีรูปแบบในการพัฒนาเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรูตอง
ใหความสําคัญกับผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดประสบการณที่เหมาะสมใหผูเรียนได
ศึกษาโดยใชเทคนิคตาง ๆ ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนเกิด
การคนพบสิ่งใหม ๆที่จะเปนองคประกอบในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูนั้น จะตองนํา
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาคณิตศาสตร หลักการ และวิธีสอนคณิตศาสตรที่นักการศึกษา
นํามาใชแลวเกิดผลดีตอผูเรียนซึ่งมีรายละเอียดละเอียด ดังตอไปนี้
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นเกิดจากการจัด
ประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห จนกระทั่งเกิดการคนพบสิ่งที่เปนองค
ประกอบ การสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญหลายประการ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
กระบวนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้น ผูเกี่ยวของควรคํานึงถึง
สิ่งตอไปนี้
1.กระบวนการเรียนรู ควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดสามารถ
พัฒนาความรูความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ
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2.การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร ตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่องและ
ลําดับขั้นของเนื้อหา ( Content Hierarchy ) โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ประสบการณจริง รวมทั้งปลุกฝงนิสัยใหรักการศึกษาและแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่อง
3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณของผูเรียนได
เกิดการเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดาน คือ ดานความรู ( Cognitive Domain ) ดานทักษะ( Psychomotor
Domain ) ดานเจตคติ ( Affective Domain ) กลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูมีความรู ความเขาใจ ใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูคณิตศาสตร
ไปพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้น
4.สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
การสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแ ละมีพนื้ ฐานทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและจําเปน ควรสนับสนุนผูส อนดําเนินการวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีศักยภาพ
5.จัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ควรมีการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงาน และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวขอกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร เชน
สถานศึกษา โรงเรียน บาน สมาคม ชมรม ชุมนุม หองสมุด สวนคณิตศาสตรสรางสรรค
พิพิธภัณฑ หองกิจกรรมคณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแม
ครู อาจารย ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถิ่น ( ปราณี จงศรี 2545 : 31)
แนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ในดานการสื่อสาร
การสืบเสาะ และเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งขอสันนิษฐาน การใชเหตุผล การเลือกใช
ยุทธวิธีตาง ๆในการแกปญหา นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานการพัฒนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดจนพื้นฐานในการพัฒนาวิชาการอื่น ๆ
ในการจัดการเรียนรูกลุมวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และ
สามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพของสังคมไทย
ใหดีขึ้น ผูจัดควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนในหลาย ๆดาน ไดแก ความพรอม
ของสถานศึกษาดานบุคลากร ผูบริหาร ผูสอน ผูเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สาระการเรียนรูจะตองจัดใหสอดคลองกับสาระของกลุมคณิตศาสตร ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่กําหนดสาระการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนไว ดังนี้
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1) จํานวนและการดําเนินการ 2) การวัด 3) เรขาคณิต 4)พีชคณิต 5) การวิเคราะหขอมูลและ
ความนาจะเปนและ 6)ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
สถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
และมาตรฐานการเรียนรูชว งชัน้ ทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร นอกจากนีส้ ถานศึกษาสามารถจัดสาระ
การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนเพิ่มขึ้น จากที่กําหนดในหลักสูตรก็ได
การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และมุงหวังใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุม
คณิตศาสตรคํานึงองคประกอบตอไปนี้ ( กรมวิชาการ 2544 : 188 )
ปจจัยสําคัญของการจัดการเรียนรู
1.ผูบริหาร เปนปจจัยหลักสําคัญที่ทําใหการจัดการเรียนรูบ รรลุมาตรฐานการเรียนรู
ของทุกกลุมวิชา ผูบริหารที่พรอมกับการสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรใหบรรลุมาตรฐานควร
เปนผูที่มีความเขาใจถึงความสําคัญและธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร ศึกษาและทําความเขาใจ
ถึงขอบขาย และมาตรฐานของวิชาศาสตรอยางแทจริงทั้งดานความรู ดานทักษะ กระบวนการ
และดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตลอดจนโครงสรางแนวการจัดสาระ
การเรียนรู ทั้งสาระที่จําเปนที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนและการประเมินผล และแนวการพัฒนา
สื่อการเรียนรู มีความเขาใจและสามารถดําเนินการตามหลักสูตรของสถานศึกษาได
นอกจากนี้ ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุน เพื่อที่จะชวยใหการจัดการเรียนรู
บรรลุมาตรฐานในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 งบประมาณ ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณ จัดหาสื่อ / อุปกรณใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอ
1.2 การบริหาร ผูบริหารตองมีการวางแผนงาน สอดสองดูแล เปนที่ปรึกษา
ใหคําแนะนํา สรางขวัญและกําลังใจแกผูสอน สงเสริมความสามารถของผูเรียนในทุก ๆ ดาน
ใหความรวมมือกับผูเกี่ยวของทุกฝายในการดําเนินกิจกรรม
1.3 การนิเทศ ผูบริหารตองวางนโยบายการนิเทศภายในใหชัดเจน
1.4 การประเมิน ผูบริหารควรเปนนักบริหารเชิงสถิติ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูสอนดวยความยุติธรรม
1.5 การประสานงาน ผูบริหารตองเปนผูชวยประสานความรวมมือ กับแหลง
วิทยาการตาง ๆทั้งในและนอกทองถิ่น มีวิสัยทัศนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอชุมชน
2. ผูสอน เปนบุคคลที่มีบทบาท และความสําคัญที่จะทําใหการเรียนรูคณิตศาสตร
ของผูเรียนบรรลุมาตรฐานของกลุมคณิตศาสตร ผูสอนคณิตศาสตรควรมีความสามารถ ดังนี้
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2.1 มีความรูและประสบการณทางดานการจัดการเรียนรู มีความสามารถในการ
พัฒนาความรูและสรางประสบการณใหผูเรียนเขาใจและปฏิบตั ไิ ดจริง รูค วามตอเนือ่ งของเนือ้ หา
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในศาสตรเดียวกันและศาสตรอื่น ๆ รวมถึงการจัดเนื้อหาไดเหมาะสม
กับผูเรียน
2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของวิชา
คณิตศาสตร สามารถจัดการเรียนรูทั้งดานความรู ดานทักษะ / กระบวนการ ดานคุณธรรม
และคานิยมไดตรงตามหลักสูตร สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู พัฒนาสื่อการเรียนรู วัดผล
และประเมินผลการเรียนรูไดตามมาตรฐานการเรียนรู
2.3 เปนผูที่ใฝแสวงหาความรู ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ใหกาวทันวิทยาการ
ใหม ๆอยูเสมอ มีความคิดสรางสรรค
2.4 รูจักธรรมชาติ เขาใจความตองการของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติจริง
2.5 มีความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย ใชสื่อและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู
2.6 เปนผูสอนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
3. ผูเรียน ควรเลือกเรียนตามตามความสนใจ ตามความถนัดของตนเอง รูจักเรียนรู
ตามแบบประชาธิปไตย เสาะแสวงหาความรู และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
4. สภาพแวดลอม ความพรอมของสถานศึกษา และบรรยากาศภายในสถานศึกษา
หรือภายในหองเรียนเปนสวนหนึ่งในการที่จะเอื้อ และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ใหบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรูได
4.1 หองเรียนที่ชวยสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร ควรมีขนาดที่
เหมาะสม มีอากาศถายเท มีแสงสวางเพียงพอ มีบรรยากาศทางวิชาการ โดยมีความพรอมใน
ดานตาง ๆ เชน ความพรอมของสื่อ อุปกรณในการเรียน โตะเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
เปนกลุมได มีอุปกรณหรือเครื่องใชสําหรับการปฏิบัติกิจกรรม มีเอกสารสําหรับคนควา อาจ
มีการจัดมุมคณิตศาสตรมีเกม หรือปญหาชวยเราความสนใจใหอยากคิดอยากทํา
4.2 สถานศึกษา ควรจัดสภาพแวดลอมใหภายในสถานศึกษาใหรมรื่น สะอาดมี
ความเปนระเบียบ ปลอดภัย มีความสะดวกสบายดวยสาธารณูปโภคพอสมควร ถาสถานศึกษา
สามารถจัดใหมีหองเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูคณิตศาสตร เชน หองกิจกรรม
คณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร หรือสวนคณิตศาสตรสรางสรรค ก็จะเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนอยากเรียนรูคณิตศาสตรมากขึ้น
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นอกจากปจจัย 4 ประการขางตนแลว ผูปกครองเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานของหลักสูตรดวย ผูปกครองตองใหความรวมมือกับ
ทางสถานศึกษาในการดูแล และชวยพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร
คณิตศาสตร เปนวิชาที่มีความสําคัญแมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหลายครั้ง
แตวิชาคณิตศาสตรก็ยังเปนวิชาหลักที่อยูใ นหลักสูตรปจจุบนั แมจะมีการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533 ) มาเปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ ความสําคัญของคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
มุงเนนใหผูเรียนมีความรู มีคุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา กลุมวิชาคณิตศาสตรเปนกลุมวิชาหนึ่งใน 8 กลุมวิชา เมื่อพิจารณา
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการ โดย
เฉพาะทางคณิตศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญา ทักษะในการดําเนินชีวิตมีความคิด
สรางสรรค รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีทักษะและศักยภาพในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
รวมทั้งใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ในสาระการเรียนรูกลุมวิชา
คณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูในกลุมพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มคี วามสําคัญ และจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกใหผูเรียนเปนคน มีความคิดรอบคอบ มีเหตุมีผล รูจักหาความจริง
( สมทรง ดอนบัวแกว 2528 : 7 ) คณิตศาสตรเปนรากฐานของวิทยาศาสตรฝก ในเรือ่ งการสังเกต
และเปนกุญแจนําไปสูวิชาการใหญ ๆ มากมาย ไมวาจะเปนทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรสาขา
ตาง ๆ
บุญทัน อยูชมบุญ ( 2529 : 2 ) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไวสอดคลอง
กับ จอหนสัน และไรซิ่ง ( Johnson and Rising 1967 : 4-5 ) ดังนี้
1. คณิตศาสตร เปนวิชาที่เกี่ยวกับการคิด เปนเครื่องพิสูจนวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปน
จริง หรือไมอยางมีเหตุผล ดวยเหตุนี้เราจึงนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และยังชวยใหคนมีเหตุผลใฝรู ตลอดจนพยายามคิดคนสิ่งแปลก
ใหม ดังนั้นคณิตศาสตรจึงเปนรากฐานของความเจริญในดานตาง ๆ
2. คณิตศาสตร เปนวิชาที่สรางสรรคทางดานจิตใจของมนุษยวิชาหนึ่งเกี่ยวของกับ
พื้นฐานทางความคิด กระบวนการและเหตุผล ดังนั้น คณิตศาสตรจึงเปนมากกวาเรขาคณิต
( ที่เกี่ยวของกับจํานวน และการคํานวณ ) มากกวาพีชคณิต ( ภาษาทางสัญลักษณ และความ
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สัมพันธ ) มากกวาเรขาคณิต (ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปราง ขนาด และที่วาง) และมากกวาแคลคูลัส
( ที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงจํานวนไมรูจบและจํานวนจํากัด )
3. คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่ง ซึ่งกําหนดขึ้นดวยขอความทางสัญลักษณสาระ
กระชับรัดกุม และสื่อความหมายได ภาษาคณิตศาสตรเปนภาษา ซึ่งดําเนินไปดวยความคิด
มากกวากระทํา
4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยจัดระเบียบโครงสรางทางความรู ขอความ และขอความ
ถูกสรุปดวยเหตุผลจากการพิสจู นขอ ความหรือขอสมมุตเิ ดิม โครงสรางคณิตศาสตรเปนโครงสราง
ทางเหตุผล โดยเริม่ ตนดวยพจนทยี่ งั ไมไดรบั การนิยามและจะถูกนิยามอยางเปนระบบแลวนํามา
ใชอธิบายสาระตาง ๆ หลังจากนั้นจึงถูกตั้งเปนคุณสมบัติ หรือกฎ โดยทายที่สุดพจน และ
ขอสมมุติเหลานี้จะถูกนําไปใชพิสูจนทฤษฎีและสามารถศึกษาโครงสรางใหมทางคณิตศาสตรได
5. คณิตศาสตรเปนภาษาที่มีรูปแบบ คือ ความเปนระเบียบในรูปแบบของการคิด
ทุกสิ่งที่มีรูปแบบสามารถถูกจัดไดดวยหลักการทางคณิตศาสตร เชน คลื่นวิทยุโครงสรางของ
โมเลกุล และรูปรางเซลลของผึ้ง
6. คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง ความงามทางคณิตศาสตร สามารถพบไดใน
กระบวนการซึ่งแยกขอเท็จจริง ที่ถูกถายทอดผานการใชเหตุผล เปนขัน้ ตอนโดยนักคณิตศาสตร
ไดพยายามใชความคิดสรางสรรค จินตนาการ และการทําความเขาใจในสิ่งที่ทาทายความคิด
ความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา วิชาคณิตศาสตรมคี วามสําคัญในดานพัฒนาผูเ รียน
ใหรูจักใชความคิด เหตุผล เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการเสาะแสวงหาความรูใหม และพัฒนาผูเรียน
ใหเห็นคุณคาของความงามในระเบียบการใชความคิด โครงสรางของวิชาที่จัดไวอยางกลมกลืน
อันจะสงผลถึงการสรางจิตใจของมนุษยใหมีความละเอียด รอบคอบ และสุขุมเยือกเย็น เมื่อ
ผูเรียนไดผานการเรียนในวิชาคณิตศาสตร
ประโยชนของวิชาคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับทาง
คณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตประจําวัน ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการ
แกปญหา การใหเหตุผล การเชื่อมโยงความรู และการเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีผูกลาวถึงประโยชนของวิชาคณิตศาสตรไว ดังนี้
พิสมัย ศรีอําไพ ( 2533 : 7 ) ไดสรุปประโยชนของวิชาคณิตศาสตรไว ดังนี้
1. ประโยชนจากลักษณะที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การซื้อขายการกําหนดรายรับ
รายจายในครอบครัว นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือปลูกฝงและอบรมใหผูเรียนมีนิสัย
ทัศนคติและความสามารถทางสมอง เชน เปนคนชางสังเกต การคิดอยางมีเหตุผลและแสดง
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ความคิดออกมาอยางเปนระเบียบชัดเจน ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะหปญหา
2. ประโยชนในลักษณะประเทืองสมอง เชน เนื้อหาบางเรื่องไมสามารถที่จะนําไป
ใชในชีวิตประจําวันไดโดยตรง แตจะสามารถใชฝกใหเราเปนคนฉลาดขึ้น คิดมีเหตุผลมากขึ้น
หรืออาจกลาววาเปนการเพิ่มสมรรถภาพใหแกสมองทางการคิด การตัดสินใจและการแกปญหา
สมทรง สุวพานิช ( 2539 : 15 – 19 ) ไดกลาวถึงประโยชนของคณิตศาสตรไววา
1. คณิตศาสตรมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน เชน การดูเวลา การซื้อขาย การชั่ง
การตวง การวัดระยะทาง การติดตอสื่อสาร การกําหนดรายรับ รายจายในครอบครัว หรือแม
แตการเลนกีฬา
2. ประโยชนในการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน อาชีพพนักงานอุตสาหกรรม นักธุรกิจ
ตองใชความรูและหลักการทางคณิตศาสตรชวยคํานวณผลผลิต การกําหนดราคาขาย นอกจาก
นั้นอาชีพรับราชการ ก็จําเปนตองใชคณิตศาสตรชวยในการวางแผนการปฏิบัติงานอีกดวย
3. คณิตศาสตรชวยปลูกฝงและอบรมใหเปนคนที่มีคุณสมบัตนิ ิสัย ทัศนคติ และ
ความสามารถทางสมองบางประการ ดังนี้
3.1 ความเปนผูมีเหตุผล
3.2 ความเปนผูมีลักษณะนิสัยละเอียดและสุขุมรอบคอบ
3.3 ความเปนผูมีไหวพริบและปฏิภาณที่ดีขึ้น
3.4 ฝกใหเปนผูพดู และผูเขียนไดตามที่ถนัด
ดังนั้น สรุปไดวาคณิตศาสตรมีประโยชนตอการนําความรู หลักการ ที่ไดเรียนมา
ไปใชเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคม พรอมทั้งฝกใหผูเรียนเปนผูที่มีจิตใจที่ละเอียดออน พัฒนา
สมองใหรูจักคิดอยางเปนระบบ และนําเสนอผลการคิดอยางมีลําดับ
ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
ครูคณิตศาสตรจะสอนคณิตศาสตรไดดี ถาครูสนใจจิตวิทยาของเด็ก ศึกษาแนว
ความคิดทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา ซึ่งมีหลายแนวคิดที่ใชหลักการที่ใชประโยชนตอการ
สอนคณิตศาตรเปนอยางมาก ในที่นี้หลักแนวคิดที่สําคัญของนักจิตวิทยา 5 ทาน คือ บรูเนอร
กาเย เพียเจต ออซูเบล และ ดีนส ดังนี้ ( สมทรง สุวพานิช. 2539 : 46 – 49 )
1. แนวคิดของบรูเนอร ( Jerome S. Bruner )
1.1 เราสามารถจัดการสอนเนื้อหาวิชาใด ๆ ใหกับเด็กในชวงใดของชีวิตก็ได ถา
รูจักจัดเนื้อหาใหอยูในหลักเกณฑที่เหมาะสมตอสติปญญาของเด็ก
1.2 มนุษยมีความพรอมเนื่องจากไดรับการฝกฝน ไมใชคอยใหเกิดความพรอม
ขึ้นเอง
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แนวคิดนี้นํามาใชกับการเรียนการสอน คือ การใหเด็กไดคิดคนกระทําสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตนเอง โดยมีความเขาใจในเนื้อหาที่ตอเนื่องกัน แลวนําความคิดนั้นไปใชใหเกิด
ความคิดใหม
2. แนวคิดของกาเย (Robert M. Gagne) กาเย มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู ดังนี้
กาเย ใหขอเสนอเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะ
เพื่อเกิดการคนพบ ( Guided
Discovery ) ซึ่งบูรเนอรเนนกระบวนการ (process) แต กาเย มีความคิดเห็นตรงกันขาม คือ
มุงเนนผลของพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กาเย สนใจวา ผูเรียนไดเรียนอะไร การเรียน
การสอนจะตองกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมวาจะใหเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ
ประสงคอะไรบาง กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ กาเย จะเริ่มจากการกําหนดวัตถุ
ประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหพื้นความรูเดิมของเด็ก การจัดลําดับขั้นของการเรียนโดย
การชี้แนะของครู การจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดหรือวิธี ( style ) การเรียนรูของผูเรียน
และการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียน
กาเย ไดนําเอาแนวคิดของกลุมนักจิตวิทยาอื่นมาพิจารณารวมกันแลวอธิบายการ
เรียนรูเปน 8 ลําดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 เปนการเรียนรูระดับต่ําสุด ผูเรียนมีการสนองตอสิ่งเรา โดยไมสามารถ
บังคับได
ขั้นที่ 2 เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองแตก
ตางจากการเรียนรูขั้นที่ 1 คือ ผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได เปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นอยางตั้งใจและรูตัว อันเนื่องจากเสริมแรงและการทําซ้ํา
ขั้นที่ 3 เปนการเรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนองที่เกิด
ติดตอกันเปนลูกโซ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทํา หรือการเคลื่อนไหว
ขั้นที่ 4 เปนการเรียนรูทํานองเดียวกับขั้นที่ 3 แตกตางกันที่ขั้นที่ 4 นั้นจะเปน
เรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
ขั้นที่ 5 เปนการเรียนรู ที่เด็กสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งของประเภท
เดียวกัน
ขั้นที่ 6 เปนการเรียนรูที่เด็กสามารถสรุปความเหมือนของสิ่งตาง ๆ ได
ขั้นที่ 7 เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแต 2 ความคิด
รวบยอดเขาดวยกัน จนสามารถตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นได
ขั้นที่ 8 เปนการเรียนรูที่สามารถนํากฎเกณฑตาง ๆ ไปใชแกปญหาได
3. แนวคิดของเพียเจต ( Jean Piaget )
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เพียเจตไดแบงขั้นตาง ๆ ของความรูความเขาใจ ดังนี้
อายุ 0 – 2 ป อยูในระยะรับรูและตอบสนอง
อายุ 2 – 7 ป อยูในระยะเตรียมตัวปฏิบัติการรูปธรรม
อายุ 7 – 11 ป อยูในระยะปฏิบัติรูปธรรม
อายุ 11 – 15 ป อยูในระยะปฏิบัติการนามธรรม
แนวคิดของเพียเจต นํามาใชในการสอน คือ
1. เด็กตองมีโอกาสกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง
2. คํานึงถึงความพรอมทางสมองกอนสอน
3. เนื้อหาควรยากงายพอเหมาะที่เด็กจะเรียนรูไดจากประสบการณที่มีอยู
4. การคนหาคําตอบควรเริ่มดวยการเก็บรวบรวมขอมูลและคนควาหาคําตอบ
4. แนวคิดของออซูเบล ( David P. Ausubel ) ออซูเบล เห็นวา การเรียนรูจะชวยให
เด็กแกปญหาไดนั้นมี 2 วิธี คือ
4.1 การเรียนรูโดยวิธียอมรับ ( Reception Learning )
4.2 การสอนโดยวิธีการบรรยาย ( Expository Learing )
หลักการและวิธีสอนของออซูเบล คือสอนแบบบรรยายเพื่อใหเกิดการเรียนรู โดย
วิธียอมรับ ซึ่งนํามาใชในการเรียนการสอนได คือ การชวยใหผเู รียนจําสิง่ ทีไ่ ดเรียนมาแลว โดย
ครูชวยใหมองเห็นความเหมือนหรือความแตกตางของความรูใหมและความรูเดิม
5. แนวคิดของดีนส ( Soltan Dienes ) ทฤษฎีนี้เนนการหยั่งรูกับการแกปญหา ดังนี้
5.1 เด็กจะสามารถแกไขปญหาได เพราะมีการหยัง่ รูค ดิ ไดเองโดยจัดประสบการณ
ใหคิดการเกิดความหยั่งรูจะเปนไปตามสถานการณที่แกปญหา
5.2 การใชกระบวนการแกปญหาจะเปนวิธีชวยใหเด็กคนพบ และแกปญหาดวย
ตนเอง
แนวคิดของดีนส นํามาใชในการสอน คือ สรางโครงสรางนามธรรม ใหอยู
ในรูปธรรมมากที่สุด โดยจัดเอาเหตุการณที่มีคุณสมบัติอยางเดียวกันเขาดวยกัน เนนการฝก
ฝนสามารถแยกแยะดวยตนเองและแกปญหาดวยการหยั่งรู
ไพรินทร ฉัตรบรรยงค ( 2543 : 28-30 ) ไดกลาวถึงวิธีสอนแบบวรรณี มีลักษณะ
บูรณาการ ( Integration ) ที่ดี และเปนไปตามหลักปรัชญาองครวม ( Holism ) นําเอาทฤษฎีการ
เรียนรูมาประยุกตสําหรับการสอนคณิตศาสตร 10 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีฝกสมอง (Mental Discipline) ของ เพลโต และจอหน ล็อก (Plato and
John Lock ) การพัฒนาสมอง โดยใหนักเรียนเขาใจและฝกฝนมาก ๆ จนเกิดทักษะและความ
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คงทนในการเรียนรู และถายโยงไปใชไดอยางอัตโนมัติ
2. ทฤษฎีเชื่อมโยงตอสถานการณตอบสนอง ( Connectionism )ของ ธรอนไดค
( Thorndike) เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง ของผูเรียนแตละขั้นตอนอยางตอเนื่อง
โดยอาศัยกฎการเรียนรู ดังนี้ คือ ( Thorndike 1972 )
2.1 กฎแหงผล ( The Law of Effect ) หรือกฎแหงความพึงพอใจ และเจ็บปวด
การตอบสนองจะมีกําลังมากขึ้นหากเกิดความพอใจตามมา และจะออนกําลังลงเมื่อเกิดความ
ไมพอใจ
2.2 กฎแหงความพรอม ( The Law of Readiness ) กระแสประสาทมีความพรอม
ที่จะกระทํา และไดกระทําเชนใหเกิดความพอใจ แตถายังไมพรอมที่จะกระทํายอมทําใหเกิด
ความรําคาญ
3. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก ( Apperception ) ของ เฮอรเบิรท (Herbart ) เปนทฤษฎี
เชื่อมโยงสิ่งเรากับการเรียนการสอนหรือสถานการณตาง ๆ เปนกระบวนการเชื่อมโยงความคิด
ใหเขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว
4. ทฤษฎีเสริมแรง ( Operant Conditioning ) ของ สกินเนอร ( Skinner ) การเรียนรู
จะแบงออกเปนจุดประสงคของการเรียนเปนสวนยอย ๆ มากมาย ซึ่งแตละสวนจะถูกเสริมแรง
เปนสวน ๆไป และตองกําหนดเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม
5. ทฤษฎีหลักการสรุปจากประสบการณ ( Generalization of Experience ) ของ จัดด
( Judd ) เนนการสรุปเรื่องจากประสบการณที่ไดรับ
6. ทฤษฎีการหยั่งรูหยัง่ เห็น ( Insight through Configuration of a Perceived Situation )
เปนทฤษฎีการถายโยงความรูของกลุมนักจิตวิทยาสนาม ( Gestalt Field Psychologists ) ของ
วอลฟแก็ง ไลเลอร ( Wolfgang Lihler ) ทฤษฎีนี้เนนผูเรียนสามารถศึกษาวิเคราะหดวยลักษณะ
หยั่งรูไดดวยกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการคนพบดวยตัวผูเรียนเอง สามารถสราง
รายละเอียดเนื้อหาใหเปนโครงสรางรวมได
7. ทฤษฎีการผอนคลาย ( Sugestopedia Georgi Lozanove ) มุงใชการเรงระดม
คําแนะนําสั่งสอน เพื่อเพิ่มระดับสติปญญาและความจําของเด็ก ดวยการประยุกตเทคนิคการ
ผอนคลายความเครียด และความสนุกสนานเพลิดเพลิน มาใชประกอบการเรียนกานสอนเนน
บรรยากาศภายในหองที่เอื้ออํานวยความสะดวกสบาย ทําใหสดชื่น แจมใส และมีเสียงเพลง
หรือเสียงดนตรีประกอบ พรอมทั้งใหนักเรียนไดฝกหัดเปนพิเศษในเรื่องโยคะและการทําสมาธิ
เพื่อชวยสงเสริมความทรงจําและชวยพัฒนารางกาย จิตใจ สังคม และอารมณแหงการเรียนรู
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8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ ( The Natural Approach ) คือ การนําเรื่องราวของ
ชีวิตจริงในชีวิตประจําวัน มาเปนสถานการณประกอบการเรียนการสอนในหองเรียน เนนการ
เรียนรูที่เกิดจากความพรอมของสภาพการณ หรือสิ่งแวดลอมที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ และ
ธรรมชาติของการรับรู ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถชวยใหนักเรียนทําการสรุป ทําความเขาใจ หรือ
หยั่งรูใหเกิดสติปญญาขึ้นมาไดเอง และนําสิ่งที่เปนธรรมชาติมาใชใหเกิดการเรียนรู และ
ประยุกตความรูไปใชแกปญหาธรรมชาติดวย แตครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการสอน หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆที่เหมาะสมกับประสบกาณเดิม หรือความรูที่นักเรียนเคยไดรับ
มากอน รวมทั้งจะตองคํานึงถึงธรรมชาติตามวัยของเด็กและความแตกตางระหวางบุคคลดวย
9.ทฤษฎีพหุปญญา ( Multiple Intelligences Theory ) ของการดเนอร ( Gardner ) คือ
การตระหนักถึงสติปญ
 ญาดานตาง ๆ ในภาพรวมจํานวน 8 ดานดวยกัน สติปญญาเหลานี้มักมี
การเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยซี่งกันและกันอยูเสมอ ทฤษฎีพหุปญญาเชื่อวาสติปญญาทั้งหลาย
จะชวยทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทั้งดานสวนรวมและสวนตัว ซึ่งจะมี
ผลใหเห็นไดทั้งในปจจุบันและอนาคต เพราะตามธรรมชาติคนเราตองใชปญญาหลาย ๆดาน
หรือทุกดานในการคิด ศึกษา คนควา และแกปญหาตาง ๆ อยูเสมอ
สติปญญา 8 ดานดังกลาว ไดแก ดานดนตรี ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน
คณิตศาสตรและตรรกศาสตร ดานภาษา ดานมิติสัมพันธ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการรูจัก
ตนเองและดานการรูจักธรรมชาติ ดังนั้น ตามแนวคิด และความมุงหมายของทฤษฎีนี้ เห็นวา
ครูผูสอนจะตองสรรหาวิชาการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เหมาะสม และกระทําอยางตอเนื่องผสม
ผสานหรือบูรณาการสติปญญาทุก ๆ ดาน ใหเกิดเปนภาพรวมขึ้นเต็มตามศักยภาพของผูเรียน
10. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ( Constructivist Approach ) คือ การเรียนรูแบบสราง
สรรคความรูโดยเนนการเรียนรูทผี่ เู รียนตองแสวงหาความรู และสรางความรูด ว ยตนเองวาความรู
คือโครงสรางใหมทางปญญา ( Cognitive Restructuring ) ทีส่ รางจากประสบการณและโครงสราง
ทางปญญาใหม ๆ ตอไปไดอีก การเรียนรูแบบนี้จึงเปนกระบวนการสรางสรรคความรูที่เนน
ความรูเดิมใหเปนพื้นฐานความรูใหม ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสตที่เชื่อวา การเรียนรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวเองของผูเรียนและผูเรียนเปนผูสรางขึ้นเอง
จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรนั้น ครูผูสอนนอกจากจะตองมี
ความรูความเขาใจในมาตรฐาน สาระ การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชาคณิตศาสตร
แลวยังตองมีความรูความเขาใจในแนวความคิด ทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา เพื่อจะไดนํา
มาประยุกตใชจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูน กั เรียน และเปนประโยชนตอกระบวนการในการ
จัดการเรียนรูมากที่สุด

40
หลักการสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตรคณิตศาสตรมีวิธีที่หลากหลาย หลักและวิธีการสอนนั้น
ตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของแตละเรื่อง ควรมีหลักการสอน ดังนี้
1.. ตรวจสอบความพรอมของผูเรียนกอนสอน
2. จัดบทเรียนใหเหมาะสมกับวัย และเวลา
3. เริ่มสอนจากปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน
4. การสอนเนื้อหาใหมจะตองเนนใหผูเรียนเห็นความสัมพันธ และความตอเนื่อง
ระหวางประสบการณเดิม กับประสบการณใหม
5. การสอนจะตองเรียงไปตามลําดับขั้นอยางเปนระบบ จากงายไปหายาก จาก
รูปธรรมไปนามธรรม
6. ใชเทคนิคการสอนยั่วยุใหผูเรียนสนใจและอยากเรียน
7. ใชวิธีสอนที่หลากหลาย
8. เนนความเขาใจมากกวาความจํา
9. ใชวิธีอุปนัย ( Inductive ) ในการสรุปหลักเกณฑของบทเรียน และนําความรูไปใช
ดวยวิธีนิรนัย ( Deductive )
10. กิจกรรมฝกทักษะควรมีหลากหลายรูปแบบ
11. ใชสื่อการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร
ไดงายขึ้น
12. ควรใชการวัดผลและประเมินผล ใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนสาระ
คณิตศาสตร
การเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น ผูสอนจําเปนตองหาวิธีการเชื่อมโยงเพื่อถายทอด
สิ่งที่เปนรูปธรรมใหได วัลลภา อารีรัตน ( 2532 : 37 ) ไดเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตร
วา ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. การสอนเนื้อหาใหมแตละครั้ง ครูตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน ทั้งความ
พรอมดานวุฒิภาวะและเนื้อหา
2. การสอนคณิตศาสตรเนนเรื่องความเขาใจมากกวาความจํา การสอนคณิตศาสตร
แนวใหมจึงเนนการจัดประสบการณการเรียนที่มีความหมาย และใชวิธีการสอนตาง ๆ มากขึ้น
นักเรียนตองเขาใจความคิดรวบยอดกอนจึงฝกทักษะหรือทําแบบฝกหัด เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ
อันจะนําไปสูการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ใชวิธีอุปมาน ( Induction ) ในการสรุปหลักการคณิตศาสตร แลวนําความรูไปใช
ดวยวิธีอนุมาน ( Deduction )
4. ควรมีการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนมองเห็น
ความหมายและหลักการทางคณิตศาสตร ประสบการณการเรียนรูที่ดี ควรจัดมี 3 ประเภท
ไดแก
4.1 ประสบการณการเรียนรูที่เปนรูปธรรม
4.2 ประสบการณการเรียนรูที่เปนกึ่งรูปธรรม
4.3 ประสบการณการเรียนรู
5. สอนจากปญหาจริงที่เด็กประสบอยูเสมอในชีวิตประจําวัน การที่เด็กจะมีความ
สามารถในการแกปญหา ครูควรสงเสริมใหเด็กไดอภิปราย และแสดงความคิดเห็นในโจทย
ปญหา หรือสถานการณตาง ๆ แลวแปลเปนประโยคสัญลักษณหรือประโยคคณิตศาสตร
6. สงเสริมการสอนโดยใชกิจกรรมและสื่อการสอน การสอนเรื่องใหมในแตละครั้ง
ควรใชสื่อรูปธรรม อธิบายแนวความคิดนามธรรมทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมควรให
นักเรียนไดทดลองคนควาหาคําตอบดวยตนเอง
7. สงเสริมการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรจัดบทเรียนโดย
คํานึงถึงเด็กเกงและเด็กเรียนชา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2540 : 21, อางถึงใน จิรายุ
ลิ้มสุวัฒน 2541 : 10 )ไดจําแนกการสอนคณิตศาสตรออกเปน 4 แบบ ดังนี้
1. การสอนคณิตศาสตรเหมือนกับศิลปะอยางหนึง่ ( Art- Form ) กลาวคือ คณิตศาสตร
มีความสวยงาม สละสลวย ลึกซึ้ง แทจริง เรียบงาย ละเอียดลออและกระทัดรัดในทุกสวนของ
วิชาการสอนใหนักเรียนไดซาบซึ้ง ในวิชาคณิตศาสตรอาจทําไดโดยเปดโอกาสใหผูเรียนได
สรางสรรควิธีคิดของตนเองและเปรีบเทียบกับวิธีคิดอื่น ๆวา วิธีใดจะดีกวากันในดานของความ
รัดกุมและความสละสลวย จึงทําใหคณิตศาสตรเปนศิลปะเชนเดียวกับศิลปะในสาขาอื่น ๆ การ
สอนแนวนี้จะสงผลในดานพัฒนารสนิยมทางคณิตศาสตรขึ้นดวยตนเอง ซึ่งอาจแสดงออกถึง
ความสําเร็จในคณิตศาสตรโดยใชศัพทบัญญัติ และสัญลักษณของคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
และรัดกุม
2. การสอนคณิตศาสตรใหเหมือนกับเกมอยางหนึง่ หรือกลุม เกม ( A Game or Family
of Games ) โดยชี้ใหเห็นวาคณิตศาสตรเปรียบเสมือนกลุมเกม
แตละสวนของคณิตศาสตร
ประกอบดวยกฏเกณฑที่จะตองปฏิบัติตามและตองระลึกวาคณิตศาสตรแตละสวน ที่บริบูรณใน
ตัวนั้นเปรียบเสมือนสวนหนึง่ ของเกมทีจ่ บลง แตไมใชสว นทัง้ หมดของเกม การสอนคณิตศาสตร
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แนวนี้เปนการสอนใหจบทีล่ ะเรือ่ งโดยไมมกี ารเชือ่ มโยงกันวิธนี อี้ าจเปนการสกัดกัน้ ผูเ รียนในดาน
การนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
3.การสอนคณิตศาสตรใหเหมือนเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ( Natural
Sciences )การมองวิธีสอนแบบนี้ถือวา ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรสามารถนํามาเปนพื้นฐาน
ในการเรียนคณิตศาสตรบางเรื่องได และสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจนขึ้นวาคณิตศาสตร
ไมไดจํากัดอยูเฉพาะตัวของมันเองเทานัน้ วิธกี ารเชนนีจ้ ะกระตุน ใหผเู รียนมีการเชือ่ มโยงแนวคิด
ของตนเองไดและเปนการแสดงใหเห็นวาคณิตศาสตรสัมพันธอยางใกลชิดกับวิทยาศาสตร
4.การสอนคณิตศาสตรใหเหมือนกับแนวทางไปสูเ ทคโนโลยีตา งๆ ( Technologically
Oriented ) โดยอาจจะเริ่มสอนคณิตศาสตรดวยปญหาทั่วไป และพยายามแกปญหาโดยการใช
แผนภูมิสายงาน ( Flow Chart ) ซึ่งเปนตัวสรางรูปแบบ ( Model Builders ) อยางหนึ่งของวิธี
แกปหาที่เปนไปสูสายงานที่สูงขึ้นจนสามารถนําไปใชประโยชนในวิชาคณิตศาตรเองได
นอกจากนั้นสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวา ตองคํานึงถึงขั้นตอนการเรียนของผูเรียน ดังนี้
1.ขั้นทบทวนความรูเดิม เปนขั้นตอนเตรียมความพรอมใหนักเรียน เพื่อเชื่อมโยง
ความรูเดิมและความรูใหมใหเปนเรื่องเดียวกัน จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และมีความ
รวบยอดในเรื่องนั้น ๆอยางชัดเจนขึ้น
2.ขั้นสอนเนื้อหาใหม เปนขั้นที่ตองเลือกใชวิธีสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา แตละ
บทโดยจัดลําดับขั้นเรียนรูใหม ดวยการเริ่มจากการใชประสบการณจากของจริงเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู และตอมาใชของจําลองหรือรูปภาพแทน ขั้นสุดทายเปนการใชสัญลักษณ เมื่อ
ถึงขั้นนี้นักเรียนจะตองนําประสบการณที่ผานมาชวยในการคิดคํานวณ
3.ขั้นสรุปนําไปสูวิธีคิด เปนขั้นที่ครูจะตองตรวจสอบดูวา นักเรียนมีความเขาใจ
เนื้อหาที่สอนหรือไม ถายังไมเขาใจจะตองเริ่มตั้งแตทบทวนความรูเดิมหรือจะเริ่มที่เนื้อหาใหม
แลวแตสภาพของนักเรียน เมื่อนักเรียนเขาใจแลวก็ชวยกันสรุปหลักเกณฑในการคิดเพื่อไปสู
การคิดโดยวิธีลัด
4.ขั้นฝกทักษะ เปนขั้นที่นกั เรียนเขาใจวิธกี ารคิดคํานวณแลว จึงใหนกั เรียนฝกทักษะ
จากแบบฝกหัดในหนังสือเรียน บัตรงาน หรือโจทยที่ครูสรางขึ้นเอง หรืออาจจะเลนเกม
คณิตศาสตรที่สัมพันธกับเรื่องอื่น ๆ เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย
5.ขั้นนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันเปนขั้นตอน ที่นักเรียนไดฝกทํา
โจทยที่เกี่ยวของกับประสบการณ หรือกิจกรรมที่ประสบในชีวิตประจําวัน

43
6.ขั้นประเมินเปนขั้นทดสอบนักเรียนวา เรื่องที่เรียนไปแลวนักเรียนทําไดหรือไม
ถาทําไมไดหรือไมเขาใจก็ตองจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียน ถานักเรียนเขาใจก็จะเริ่มขึ้น
เนื้อหาใหมตอไป
จิรายุ ลิ้มสุวัฒน ( 2541 : 21 ) ไดกลาววาหลักการสอนคณิตศาสตรนั้นครูผูสอนตอง
มีความสามารถและสมรรถภาพหลายดานและที่สําคัญ มีดังนี้
1.สมรรถภาพดานหลักสูตร ครูจําเปนตองรูเขาใจความหมาย และโครงสราง
ของหลักสูตร ขอดีขอเสีย ขอบกพรองของหลักสูตร สามารถวิเคราะห และดัดแปลงหลัก
สูตรใหสอดคลองกับความตองการ และความเหมาะสมกับทองถิ่น และสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปรัชญาการศึกษา และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. สมรรถภาพดานการสอน ครูตองมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนดังนี้
2.1 ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับตาง ๆ ความสัมพันธ
ตอเนื่องของเนื้อหาวิชา และสามารถนํามาปรับใหเหมาะสมกับวัยและความตองการของผูเรียน
ได
2.2 รูและเขาใจในโครงสราง และธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
2.3 มีความรูและเขาใจวิธีสอนแบบตาง ๆและสามารถเลือกมาใชไดเปนอยางดีมี
การจัดลําดับขั้นของการสอนใหสัมพันธกัน เขาใจถึงความแตกตางของผูเรียน สามารถทํา
บันทึกการสอน และเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมได
2.4 มีทักษะในการสอนดี มีวิธีการเราความสนใจ และกระตุนใหนักเรียนสนใจ
ในบทเรียน สามารถสรางบรรยากาศที่เปนกันเองในชั้นเรียนแตไมขาดระเบียบวินัย
2.5 มีทักษะในการใชคําถามจะมีสวนชวยใหนักเรียนรูจักคิดเปน สนใจแก
ปญหาและเปนการฝกความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียน
2.6 มีความรูดานหลักจิตวิทยาในการเรียนรู จิตวิทยาในวัยตาง ๆของผูเรียน และ
เขาใจความรูสึกและความตองการของผูเรียน
2.7 มีความรูและทักษะในการผลิตและเลือกสื่อและอุปกรณการสอน
2.8 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอนักเรียน เพื่อนรวมงาน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และควบคุมอารมณได
2.9 มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีความยุติธรรม และมีเจตคติที่
ดีตออาชีพครู ซึ่งจะมีผลใหเกิดความกระตือรือรน และสามารถสรางบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอนได
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2.10 หาความรูและประสบการณใหม ๆเพิ่มเติมอยูเสมอ ซึ่งจะเปนการกระตุนให
ครูมีพลังในการทํางาน ไมเกิดความทอถอยหรือเบื่อหนายในการสอน
3. สมรรถภาพในดานการวัดและประเมินผล ครูทุกคนจะตองมีความรูความสามารถ
ที่จะวัดและประเมินผลการเรียนการสอนได เพื่อจะไดรูวาผูเรียนมีความรูและทักษะที่เพียงพอ
และถูกตองรูจุดเดนจุดดอย และระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จะชวยใหครูสามารถนําผลของ
การประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน
รูปแบบวิธีการสอนตาง ๆตามที่กลาวมานี้ แมจะมีวิธีการแนวการสอนรายละเอียด
บางขั้นตอนจะแตกตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือ ทุกรูปแบบใหความสําคัญในการทําความเขาใจ
วิเคราะหโจทยปญหาและแยกโจทยปญหาใหเห็นสาระสําคัญของโจทยปญหาใหชัดเจน ซึ่งครู
ผูสอนตองปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียนกอนที่จะใหนักเรียนไดลงมือแกโจทยปญหา
วิธีสอนคณิตศาสตรของครูตนแบบ
ครูตนแบบวิชาคณิตศาสตร เปนผูที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ได
คัดเลือกครูที่มีรูปแบบการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติรวบรวมไว ดังนี้ ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
2542 )
1. การสอนแบบเบญจบูรณาการ ของ ครูเตือนใจ บุญมีพินิธ
หลักการเรียนการสอน จูงใจใหนักเรียนสนใจเรียนคณิตศาสตร จัดเตรียมสิ่งเรา
จัดสรางศูนยคณิตศาสตรของโรงเรียน ซึ่งมีเกมคณิตศาสตรแบบแปลก ๆ วีดิทัศนการสอน
คณิตศาสตร นิทรรศการ ประวัตินักคณิตศาสตร มีภาพประกอบ หุนจําลอง รูปทรง
คณิตศาสตรแบบตาง ๆ
ขั้นตอนและวิธีสอน
1) จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใหนักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตรไดอยาง
มีความสุข
2) แจงจุดประสงคการเรียนรู
3) ทดสอบกอนเรียน
4) ทบทวนเนื้อหาซึ่งเปนพื้น
5) สอนใหสนุกสนาน มีความเปนกันเองกับนักเรียน
6) สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกในการอภิปรายรวมกัน ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น มีความเปนผูนํา และผูตามที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
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7) สงเสริมใหนักเรียนคนควาปฏิบัติดวยตนเองตามกิจกรรมที่ปรากฏในแผน
การสอน คนควาเพิ่มเติมในแหลงความรูตางๆ สามาระแกปญหาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
8) กระตุนใหนักเรียนคนพบความคิดรวบยอดและหลักการตางๆดวยตนเอง
2. การสอนแบบเรียนปนเลน ของครูเพลินจิต คนขยัน
หลักการสอน มีเกณฑความคาดหวัง 9 ยอดปรารถนาของหลักสูตร คือ
คิดชัดเจน เนนการทํา นําวิธีใหม มองการณไกล ใจหวังดี มีวินัย แกไขเสมอ เลอเลิศผลงาน
ประสานสังคม
ขยายความหลักการสอน
1.คิดจัดเจน กอนเรียนคณิตศาสตรจะใหนักเรียนเขียนโจทยคิดเลขเร็ววันละ 3 ขอ
ตามเลขที่จะฝกเรื่อง การบวกใหครบสิบกอน บวกเต็มรอย แลวตอดวยเรื่องการลบ คูณ หาร
และเรื่องการ บวก ลบ คูณ หารระคน ใชสูตรคูณ โดยคูณสลับไปมา เพื่อใหนักเรียนใช
สูตรคูณเปน ทําใหแกปญหาไดในระดับหนึ่ง
2.เนนการทํา ใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองครูผูสอนไมสรุปใหนักเรียน
ครูจะเปนผูคอยแนะใหนักเรียนไดคิดแกปญหา และศึกษาเต็มความสามารถ พยายามใหผูเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวนักเรียนเอง
3.นําวิธีใหม ครูผูสอนพยายามยั่วยุเราใจผูเรียนอยากรูโดยครูใชเทคนิควิธีการสอน
แปลกใหม ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดศรัทธาครูผูสอน
4.มองการณไกล เนนใหผูเรียนคิดเปนทําเปนและแกปญหาได สามารถใหผูเรียน
เห็นความสําคัญของคณิตศาสตร ดังคําวา “เกงคณิตศาสตรฉลาดทุกวิชา” จากการที่นักเรียนได
ปฏิบัติงานกลุมเปนการฝกการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งไดฝกความเปนผูนําและผูตามที่ดีเปนการ
เรียนรูในวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ในการเรียนคณิตศาสตรมีการวางภาพประกอบเปน
การเรียนรูวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย การประดิษฐรูปทรงตาง ๆ เปนการเรียนรูวิชาการงาน
และพื้นฐานอาชีพ สวนการอานโจทยและแปลความเปนการเรียนรูภาษาไทย เมื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่มีการบูรณาการทุกวิชาแลว นักเรียนมองเห็นความสําคัญ และเรียนอยางมี
ระบบมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
5.การแบงกลุมผูเรียนจะตองมีการแบงกลุม เพือ่ ใหทกุ กลุม ศึกษา และนําผลจากการ
ศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลงานสิ่งจําเปนในการแบงกลุม คือ ครูผูสอนจะตองใชเทคนิคในการ
แบงกลุมโดยจัดใหมีทั้งผูเรียน เกง ปานกลาง และออน อยูในกลุมเดียวกัน โดยไมใหผูเรียน
รูตัว และในการแบงกลุมควรมีการแบงสัปดาหละครั้ง เพื่อใหนักเรียนสรางความสนิทสนม
รักใครกันอยางทั่วถึงในกลุม ครูควรสรางคุณธรรมใหนักเรียนเกิดสํานึกวาวันนี้เราไดใหความ
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ชวยเหลือเพื่อนอยางไรบาง เพราะผลจากการชวยเหลือเพื่อนจะทําใหไดกุศล นักเรียนจะชวย
แนะนําในเรื่องที่เพื่อไมเขาใจโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน
6.มีวินัย สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได คือ การสรางขอตกลงในการเลนเกมการรองเพลง
แขงขันภายในกลุม หรือการแขงขันการตอบปญหาจากโจทย จะตองมีขอตกลงชัดเจน เนน
“ระเบียบสรางคน การฝกฝนสรางวินัย ” ถาผูเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกติกาจะทําใหการเรียน
การสอนสนุกสนาน ไมเบื่อหนายจากการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
7.แกไขเสมอ การปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตรจะมีนักเรียนที่ยังไมเขาใจ และทํา
แบบฝกหัดไมถูกตอง ใหมีการแกไขขอผิดพลาดและฝกการยอมรับอยางมีเหตุผล ในการนี้ให
นักเรียนจับคูกันในการตรวจคําตอบถามีขอผิดพลาด ทั้งนี้ครูจะเปนผูแนะนําในสวนที่ถูกตอง
8.เลอเลิศผลงาน การปฏิบัติกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรทุกครั้ง จะเนนการ
ทํางานใหมีความเปนระเบียบ สะอาด ถูกตองและเสร็จตามกําหนดเวลา นักเรียนตองสามารถ
อธิบายผลงานการแสดงวิธีคิดหรือวิธีทําไดเนน “ ฝกบอย ๆโตขึ้นพลอยติดนิสัย” ทําใหนักเรียน
ฝกเปนนิสัย มีผลเปนที่พอใจของผูปกครองนักเรียน และผูที่มาเยี่ยมชม
9.ประสานสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการแบงกลุม และมีการ
จับคูกันในการตรวจผลงานแบบฝกหัด ฝกใหนักเรียนวิจารณผลงานของเพื่อน หรือวิจารณ
แฟมสะสมงาน เปดโอกาสใหตชิ มซึง่ กันและกัน เนนการทํางานเปนกลุม มีคณ
ุ ธรรม ความสามัคคี
การชวยเหลือแบงปน จะทําใหนักเรียนมีความสุขใจ และมาเรียนอยางสม่ําเสมอ
ขั้นตอนการสอนแบบเรียนปนเลน
1. ขั้นเตรียมการ คือ ครูตองเตรียมการสอนตามที่หลักสูตรกําหนดไวแลว เลือก
วิธีการสอน วาจะสอนอยางไรจึงจําทําใหผเู รียนสนใจบทเรียนสนุกสนาน จัดเตรียมการเลนเกม
รองเพลง หรือแขงขันจากการตอบปญหาคณิตศาสตร แตที่สําคัญจะตองตรงกับจุดประสงคใน
การสอนแตละครั้ง
2. ขั้นสอน คือ เมื่อครูเตรียมงานและชี้แจงใหนักเรียนทราบ ครูใชเกมนําการสอน
เพื่อใหนักเรียนสนใจบทเรียน มีการแบงกลุม นําผลแตละกลุมออกรายงานหนาชั้นเรียน
3.ขั้นสรุป เปนขั้นที่นักเรียนชวยกันสรุปความคิดรวบยอดที่ไดจากการปฏิบัติ การ
อภิปรายกลุม การแขงขัน การเลนเกม การทําแบบฝกหัด หรือจากการรองเพลง
3. การสอนแบบ รวม – แยก – รวม ของครูมานัส ปรีมนวงศ
การสอนแบบ รวม – แยก – รวม มีขั้นตอนดังนี้
1.เรียนรวมกันทั้งชั้นในตอนตนชั่วโมงใชเวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อฟงคําแนะนํา
เบื้องตน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทํา
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2.แยกเปนกลุมยอย เพื่อปฏิบตั ติ ามใบงานหรือกิจกรรมทีก่ าํ หนดใหภายในกลุม ยอย
จึงอาจจะเปนการอภิปรายกลุม
3.ระดมสมองเพื่อแกปญหาหรือทํางานรวมกัน ซึ่งอาจจะใชเวลาประมาณ 20 นาที
4.สงตัวแทนของแตละกลุมออกมารายงานผลการปฏิบตั งิ านกิจกรรม ใหทุกคนได
รับทราบ กลุมละประมาณ 5 นาที รวมเปนเวลา 20 นาที
5. ครูควรสรุปเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเกิดความสมบูรณถูกตองยิ่งขึ้นประมาณ 10
นาที รวมเปน 1 ชั่วโมง
การสอนของครูตนแบบคณิตศาสตรมีหลักการสอนที่แตกตางกันไป ครูตนแบบ
แตละคนก็คิดวิธีการใหม ๆเพื่อนํามาใชในการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด
ซึ่งมีสวนที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL เชน มีการแบงกลุม เปนเด็กเกง
ปานกลาง และออน ใหนักเรียนไดรวมกันคิดดวยกัน ระดมสมองเพื่อวิเคราะหโจทย เพื่อรวม
กันแกปญหา สุดทาย คือ ใหครูและนักเรียนรวมกันสรุปเพิ่มเติม
โจทยปญหาคณิตศาสตร
การจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะ กระบวนการในการแกปญหา นับวาเปนเรื่อง
ยากพอสมควรสําหรับผูสอน ผูเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคิดคํานวณ แตเมื่อพบ
โจทยปญหา มักจะมีปญหาในเรื่องของทักษะการอานทําความเขาใจโจทย การคิดวิเคราะห
รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแกปญหา
ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร
คําวาโจทยปญหาคณิตศาสตรไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย เชน
บุญเลิศ กลอมจิต ( 2529 : 8 ) ใหคําจํากัดความ โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง
สถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวกับปริมาณและพบไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งตองการคําตอบแตไม
สามารถตอบไดทันทีตองมีวิธีการที่เหมาะสม ใชความรูและประสบการณประกอบการตัดสินใจ
จิตรเมธี สายสุม (2534 : 5-6) ไดใหคําจํากัดความวา โจทยปญหาหมายถึง ขอความที่ประกอบ
ดวยขอมูลที่เปนเนื้อหาทางคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนตองอานทําความเขาใจ และหาวิธีใหได
คําตอบ โจทยปญหาเหลานี้อาจเปนประโยคสัญลักษณหรือขอความก็ได จุมพต ขําวีระ
( 2538 : 8 )ไดใหคําจํากัดความวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึงสถานการณหรือขอความที่
เปนเนื้อหาคณิตศาสตร ซึ่งตองใชเทคนิควิธีทางคณิตศาสตร เพื่อแกปญหาสอดคลองกับวัยวุฒ
อินทวงศ ( 2539 : 28 ) ไดสรุป โจทยปญ
 หาคณิตศาสตร หมายถึง สภาพของปญหาคณิตศาสตร
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ซึ่งประกอบดวยจํานวนตัวเลขและขอความทีก่ อ ใหเกิดปญหา ซึง่ นักเรียนตองตัดสินใจใชเทคนิค
วิธีทางคณิตศาสตรอะไรมาแกปญ
 หา นอกจากนีย้ งั มีผใู หความหมายโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตร
ไวอีก เชน แอนเดอรสัน และพังกรี ( Anderson and Pongri 1973 : 228 ) ใหความหมายของ
โจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามทีต่ อ งการวิธกี ารแกปญ
 หาหรือหาคําตอบ
ซึ่งผูตอบจะทําไดดีตองมีวิธีการที่เหมาะสม ใชความรู ประสบการณ และการตัดสินใจโดย
พรอมมูล
อดัมส, เอลลีส และบีสัน ( Adams, Ellis and Beeson 1977 : 173 ) กลาววา โจทย
ปญหาคณิตศาสตร คือ โจทยภาษา ( Word Problem ) หรือโจทยเชิงเรื่องราว ( Story Problem )
หรือโจทยสนทนา ( Verbal Problem ) นั่นคือโจทยปญหาคณิตศาสตรที่บรรยายดวยถอยคําหรือ
ขอความและตัวเลข โดยตองการคําตอบในเชิงปริมาณหรือตัวเลข ผูแกปญหาตองคนควาวา
จะตองใชวิธีการใดแกปญหา
กมล ชื่นทองคํา ( 2527 : 23 ) อุทัย เพชรชวย ( 2532 : 49 ) พิไชย แสนโสภาวัน
( 2537 : 32 ) มีความสอดคลองกันกลาวถึงโจทยปญหาในทํานองเดียวกันวา หมายถึง ขอความ
เปนภาษาหนังสือ หรือภาษาพูด ไมมีเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร แตประกอบไปดวย
จํานวนตัวเลขและสถานการณ ซึ่งนักเรียนตองตัดสินใจใชวิธีการใดทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม
เพื่อแกปญหา
ปรีชา เนาวเย็นผล ( 2537 : 7 ) สรุปความหมายของปญหาคณิตศาสตรไว ดังนี้
1.เปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ตองการคําตอบซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณหรือ
จํานวนหรือคําอธิบายใหเหตุผล
2.เปนสถานการณที่ผูแกปญหาที่ไมเคยพบมากอน ไมสามารถหาคําตอบไดในทันที
ทันใด ตองใชทกั ษะความรูแ ละประสบการณหลาย ๆอยางประมวลเขาดวยกัน จึงจะหาคําตอบ
ได
3. สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไม ขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหา และเวลา
สถานการณหนึ่งอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่ง
ก็ได และสถานการณที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจจะไมเปนปญหาสําหรับ
บุคคลนั้นแลวในปจจุบัน
จากความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง
สถานการณที่ประกอบไปดวยภาษาและตัวเลขที่ตองการคําตอบ โดยที่ผูแกปญหาจะตองอาศัย
ความรู ประสบการณ การวางแผน การตัดสินใจ และใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกอบใน
การแกปญหา
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ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร
โจทยปญหามีหลายประเภทและหลายระดับ ไดมีผูจําแนกประเภทของโจทยปญหา
คณิตศาสตรไว ดังนี้
พิสมัย ศรีอําไพ ( 2533 : 3 – 4 ) ไดแบงประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรไว 4
ประเภท ดังนี้
1. ปญหาชั้นเดียว ( One-Step Problem ) เปนโจทยปญหาที่ทุกคนคุนเคยอยู การแก
ปญหาแบบนี้มักใชวิธีการบวก ลบ คูณ และหารธรรมดา
2. ปญหาหลายชั้น ( Multiple-Step Problem ) เปนโจทยปญ
 หาทีส่ ามารถแกไขไดโดย
การกระทําเบื้องตนตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป หรืออาจจะใชการกระทําชนิดเดิมแตซ้ํากันหลายครั้ง
3. ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ ( Process Problem ) เปนโจทยปญ
 หาทีต่ อ งใชความคิด
ที่เปนเหตุผล ชวยในการแกปญหา โดยใชกลยุทธหลาย ๆ แบบ เชน มองหารูปแบบ วาดภาพ
สรางสมการ และอื่น ๆ โดยทั่วไปปญหาเหลานี้ไมสามารถแกได โดยวิธีการบวก ลบ คูณ
และหารธรรมดา
4. ปญหาเกี่ยวกับการประยุกต ( Applied Problem ) เปนโจทยปญหาที่ตองการให
นักเรียนเก็บขอมูลและตัดสินใจเอง การที่จะหาผลเฉลยของปญหาอาจจะใชกลยุทธหลายอยาง
ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นสถานการณและอาจจะไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว
กรมการฝกหัดครู ( 2535 : 65 ) ไดจําแนกประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2
ลักษณะ ดังนี้
1. การจัดประเภทของโจทยปญหา
โดยพิจารณาจากการนําเอากระบวนการทาง
คณิตศาสตรมาประยุกตใช แยกไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1 ปญหาประจํา ( Routine Problem ) เปนปญหาที่จะตองประยุกตเอากระบวน
การทางคณิตศาสตรในแนวทางที่ใกลเคียงกับที่ไดเรียนมาแลวมาชวยแกปญหา สวนมากเปน
ปญหาที่พบในแบบเรียนคณิตศาสตร
1.2 ปญหาที่ไมใชปญหาประจํา (Nonroutine Problem) เปนปญหาที่จะตองอาศัย
ความคิดมากขึ้น เพราะการเลือกกระบวนการทางคณิตศาสตรที่แกปญหานั้นไมชัดเจน สวน
มากจะเปนปญหาที่ไมมีในตําราเรียนแตจะพบไดจากแหลงอืน่ ๆ เชน จากวารสารทางคณิตศาสตร
2. การจัดประเภทของโจทยปญหา โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแตละปญหา
แยกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
2.1 ปญหาแบบฝกหัด (Drill Exercise) เปนปญหาที่ใหนักเรียนฝกการใชกระบวน
การคิดคํานวณและชวยใหจดจําขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคํานวณ
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2.2 ปญหาเชิงเดี่ยว ( One Step Problem ) เปนปญหาที่สามารถแกไขไดโดยวิธีการ
กระทําใดการกระทําหนึ่งเพียงอยางเดียว หรือสามารถแปลออกมาเปนประโยคสัญลักษณได
เพียงประโยคเดียว ปญหาประเภทนี้ชวยใหนักเรียนมีประสบการณในการแปลสถานการณใน
ชีวิตจริงสูการแสดงออกทางคณิตศาสตร ตลอดจนชวยรักษาความสามารถทางการคิดคํานวณ
ใหคงทน สวนมากจะพบปญหาประเภทนี้จากแบบเรียนคณิตศาสตร
2.3 ปญหาเชิงซอน ( Multi- Step Problem ) เปนปญหาที่จะตองใชวิธีการกระทํา
อยางนอย 2 วิธี หรือสามารถแปลออกมาเปนประโยคสัญลักษณ ที่ประกอบดวยเครื่องหมาย
อยางนอย 2 ตัว ปญหาที่ประเภทนี้ชวยใหนักเรียนมีประสบการณในการแปลสถานการณใน
ชีวิตจริงไปสูการแสดงออกทางคณิตศาสตรเชนเดียวกัน
2.4 ปญหาประเภทกระบวนการ (Process Problem) ปญหาประเภทนีใ้ หประสบการณ
คิดอยางเปนกระบวนการ เพื่อชวยใหเกิดพัฒนาการทางดานกลวิธีในการเขาใจ การวางแผน
และการแกปญหา ตลอดจนการวิเคราะหผลที่ไดลักษณะของปญหายากที่จะแปลเปนประโยค
สัญลักษณ ซึ่งจะตองใชความคิดทางตรรกศาสตรหรือวิธีการอื่น ๆ เขามาชวยแกปญหา เชน
การวาดภาพ การใชตาราง การเดา การคิดยอนหลัง หรือแมแตการคนหาแบบแผน โจทย
ประเภทนี้ยากที่จะพบในแบบเรียน
2.5 ปญหาประยุกต ( Applied Problem ) เปนปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณจริง
ผลลัพธที่ไดเกิดจากทักษะ ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด และกระบวนการทางคณิตศาสตร
วิธีทางคณิตศาสตรจะถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การสรุป การนําเสนอ
และการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลปญหาประเภทนีใ้ หโอกาสนักเรียนไดใชวธิ ที างคณิตศาสตร
ซึ่งอาจจะใชการรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะห คิดคํานวณ สรุป และเสนอผล
2.6 ปญหาปริศนา ( Puzzle Problem ) เปนปญหาที่ปกติแลวจะแกไดโดยการเดา
( Luky Guess ) หรือวิธีที่ผิดแปลกไปจากวิธีทั่ว ๆ ไป ปญหาประเภทนี้จะทําใหนักเรียนได
สัมผัสคณิตศาสตรอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปนเรื่องนันทนาการ
จากที่ไดมีผูจําแนกประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร พอสรุปไดวา การจําแนก
ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรพิจารณาจาก 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่งพิจารณาจาก
การนําเอากระบวนการทางคณิตศาสตรมาใช และลักษณะที่สอง พิจารณาจากลักษณะเฉพาะ
ของแตละปญหา ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรมีหลายแบบจากโจทยปญหาที่งาย ๆ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรเพียงอยางเดียวในการแกปญหา จนถึงโจทยปญหาที่ยาก
และสลับซับซอนยิ่งขึ้น ตองใชกระบวนการหลาย ๆ อยางชวยในการแกปญหา
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รูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตร
รูปแบบของโจทยปญหามีผูนําเสนอไวหลายรูปแบบเชน รูปแบบตามการแบงของ
แอฌลอค ( Ashlock et al 1983 : 239, อางถึงใน ชีวิน สุวดินทรกูร 2535 : 24 ) ไดแบงโจทย
ปญหาไวเปน 2 ประเภท คือ
1. โจทยปญหาประเภทอิงตํารา หรือโจทยปญหา แกดวยการแปลงใหเปนประโยค
คณิตศาสตร ( Standard texbook or Sranstation Problems ) เปนโจทยปญ
 หาทีแ่ กดว ยหลัก
เกณฑที่ตายตัว ไมคอยยุงยากมากนัก
2. โจทยปญหาประเภทกระบวนการ( Porcess Broblems ) เปนโจทยปญหาที่ตองแก
 หาประเภทนีจ้ าํ เปนตองแกดว ยกระบวนการ
ดวยกลวิธีตาง ๆ ซึ่งยุงยากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญ
3 ชั้น คือ เขาใจปญหา พัฒนา และหากลวิธีในการแกปญหา และการประเมินการแกปญหา
นอกจากที่กลาวมาแลวในการแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปนรูปแบบตาง ๆ มี
นักคณิตศาสตรไดเสนอแนวคิดในการแบงไว 5 กลุม ดังตอไปนี้
1. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของRussell ( 1961 : 255, อางถึงใน จุมพต ขําวีระ
2538 : 9 ) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ชนิด คือ
1.1 ปญหาที่มีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่ปรากฏอยูในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป
1.2 ปญหาที่ไมมีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่พบทั่วไปในชีวิตประจําวัน
2. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของลีบานี ( Leblane 1977 : 17, อางถึงใน จุมพต
ขําวีระ 2538 : 9 ) ไดแบงรูปแบบของโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1โจทยปญหาที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน ( Typical Textbook Problem ) เปน
ปญหาที่มุงพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ ( Pperation ) เบื้องตนทางคณิตศาสตร เชน
การบวก การลบ การคูณ และการหาร เพือ่ ใหนกั เรียนสามารถประยุกตหรือนําความรูเ กีย่ วกับ
การดําเนินการเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวันได
2.2 โจทยปญหาที่แสดงกระบวนการ ( Process Problem ) เปนปญหาที่พบใน
หนังสือทั่วไป ปญหาชนิดนีจ้ ะเนนเทคนิคหรือกลวิธใี นการแกปญ
 หา เนนกระบวนการแกปญหา
มากกวาผลลัพธหรือคําตอบ
3. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของ แคทซ ( Katz 1991 : 90 – 93, อางถึงใน
จุมพต ขําวีระ 2538 : 9 ) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ
3.1 โจทยปญหาปกติ ( Routine problem ) หรือโจทยปญหาที่เปนภาษา ( Word
Problems ) ซึ่งสวนใหญปญหาที่นักเรียนพบในหนังสือเรียน
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3.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ ( Nonroutine Problems ) ซึ่งอาจแบงไดเปนโจทย
ปญหาที่แสดงกระบวนการและปญหาที่เปนปริศนา ( Puzzle Problems )
4. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของแอฌลอค ( Ashlock and Raudall 1982 : 18,
อางถึงใน วัยวุฒ อินทวงศ 2539 : 29 ) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ
4.1 โจทยปญหาประเภทอิงตํารา
หรือโจทยปญหาที่แกดวยการแปลงใหเปน
ประโยคคณิตศาสตร เปนโจทยปญหาที่สามารถแกดวยหลักการหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตร
ที่ตายแลว ไมคอยยุงยากมากนัก
4.2 โจทยปญหาประเภทกระบวนการ เปนโจทยปญหาที่ตองแกดวยวิธีการตาง ๆ
ที่ยุงยากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทนี้จําเปนตองแกดวยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ
ความเขาใจปญหา การพัฒนา และหากลวิธีในการแกปญหาและการประเมินการแกปญหา
5. การแบงโจทยปญหาตามแนวคิดของ บารูดี ( Baroody 1987 : 260 – 261,อางถึงใน
วัยวุฒ อินทวงศ 2539 : 29 ) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ คือ
5.1 โจทยปญหาปกติ ( Routine Problem ) หมายถึง โจทยปญหาในบทเรียน
โดยทั่ว ๆ ไปที่มุงเนนฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบ
เดียว
5.2 โจทยปญหาที่ไมปกติ ( Nonroutine Problem ) หมายถึง โจทยปญ
 หาทีม่ ลี ักษณะ
สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตมากกวาโจทยปกติ คือมีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปน
หรือขอมูลไมเพียงพออาจมีคําตอบมากกวา 1 คําตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล
จากการกลาวถึงรูปแบบของโจทยปญหาขางตนสามารถสรุปไดวา รูปแบบของโจทย
ปญหาโดยสวนใหญสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ รูปแบบของโจทยปญหาที่มี
กระบวนการคิดที่ไมซับซอนมากนัก ซึ่งสวนใหญลักษณะของโจทยปญหาแบบนี้จะปรากฏอยู
ในหนังสือเรียนเปนสวนใหญ กับรูปแบบของโจทยปญ
 หาทีม่ กี ระบวนการคิดที่มีความซับซอน
โจทยปญหาลักษณะนี้จะเปนโจทยปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ในบางครั้งการหาคําตอบจําเปนตองใชกระบวนการในการคิดที่ซับซอนมากกวาโจทยปญหารูป
แบบแรก
วิธีสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การสอนแกโจทยปญหาเปนเปาหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตร ดังจะเห็นได
จากหลักสูตรคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กําหนดใหการแกโจทยปญหาเปนจุดมุงหมาย
ปลายทางของวิชาคณิตศาสตรในเกือบทุกรายวิชา และการสอนแกโจทยปญหาใหไดผลดีครู
ตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ และแกโจทยปญหาดวยตนเองภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่
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โจทยกําหนดสิ่งที่สําคัญประการหนึ่ง คือ โจทยปญหาเปนเรื่องของทักษะ หากนักเรียนไดมี
โอกาสฝกแกปญหาอยูเปนประจํา และสามารถคนพบแนวทางการแกปญหาไดดวยตนเองแลว
นอกจากจะเปนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาโจทยปญหาของนักเรียนใหสูงขึ้น ยัง
ชวยสงเสริมเจตคติที่ดีตอ วิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนดวย ( จรูญ จียโชค 2531 : 19, อางถึงใน
ศศิธร จําเนียรผล 2541 : 25 )
การแกโจทยปญ
 หานับวาเปนปญหาสําคัญปญหาหนึง่ ตอการเรียนรูใ นวิชาคณิตศาสตร
ดังนั้น จึงมีนักการศึกษาจํานวนมากไดคิดคนวิธีสอน เพื่อการแกโจทยปญหาขึ้น ดังตอไปนี้
โพลยา ( Poiya 1957 : 16 – 17, อางถึงใน ปราณี จงศรี 2545 : 43 – 44 ) ไดทําการ
ศึกษาและเสนอกระบวนการในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นเขาใจปญหา ( Understanding the Problem ) การทําความเขาใจ และระบุไดวา
อะไรคือสิ่งที่ตองการทราบ อะไรคือขอมูล โจทยกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง และเงื่อนไขนั้น
เพียงพอที่จะแกไขหรือไม หากเกิดความกํากวมหรือขัดแยงในการทําความเขาใจ ควรใชการ
วาดรูป โดยแยกสภาพการณหรือเงื่อนไขออกเปนสวน ๆ แลวเขียนเปนโครงสรางสถานการณ
หรือเงื่อนไขนั้น ๆ เพื่อทําความเขาใจตอไป
2. ขั้นวางแผน (Devising a Plan ) เปนขั้นที่คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับ
สิ่งที่ตองการทราบ ถาหากยังไมสามารถหาความเชื่อมโยงได ก็ควรใชขั้นตอนเหลานี้ในการ
แกปญหา คือ
2.1 พิจารณาวาเปนโจทยปญ
 หาทีเ่ คยประสบมากอนหรือไม หรือมีลกั ษณะคลายคลึง
กับโจทยที่เคยประสบมากอน หากแตแตกตางกันที่รูปแบบเทานั้น
2.2 พิจารณาวารูจักโจทยปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของหรือสัมพันธกบั โจทยทจี่ ะแกและรูท ฤษฎี
ที่จะนํามาใชในการแกปญหานั้น ๆ หรือไม
2.3 พิจารณาสิ่งที่โจทยตองการทราบ และพยายามนึกถึงปญหาที่คุยเคย ซึ่งมีสิ่งที่
ตองการทราบเหมือนกัน และเปรียบเทียบดูวาจะนําวิธีการแกปญหาที่เคยประสบมาใชกับโจทย
ปญหาที่กําลังจะแกไดหรือไมอยางไร
2.4 อานโจทยอีกครั้ง และวิเคราะหเพื่อทราบความแตกตางที่มีโดยเทียบกับโจทยที่
เคยประสบมา
3. ขั้นดําเนินการตามแผน ( Carrying Out the Plan ) เปนขั้นของการปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว และตองตรวจสอบแตละขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม
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4. ขั้นของการตรวจสอบกลับ ( looking back ) เปนการตรวจสอบการแกปญหาวา
ถูกตองหรือไม การตรวจสอบผลลัพธที่ไดนั้น อาจใชวิธีการแกปญหาอีกวิธีหนึ่งที่แตกตางกัน
เพื่อตรวจสอบดูวาผลลัพธที่ไดในตอนตนตรงกันหรือไม หรืออาจใชการประมาณคําตอบอยาง
คราว ๆ ในการตรวจสอบก็ได
ดไวท ( Dwight 1966 : 47, อางถึงใน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขต
การศึกษา 5 2533 : 19 ) เสนอแนะกระบวนการในการสอนแกโจทยปญหาไว 4 ขั้นตอน คือ
1. ใหนักเรียนอานโจทยทั้งหมดเพื่อทําความเขาใจอยางคราว ๆ
2. อานทบทวนอีกครั้งหนึ่งและระบุใหไดวา
2.1 โจทยตองการใหหาอะไร
2.2 มีขอมูลอะไรบางที่เกี่ยวของกับปญหาที่โจทยตองการใหหาคําตอบ
3. ระบุใหเห็นอยางชัดเจนถึงความเกี่ยวของของสิ่งทีโจทยกําหนดให กับสิ่งที่โจทย
ไมกําหนดให ที่จะนําไปสูการหาคําตอบ โดยแสดงออกเปนคําพูดหรือประโยคที่ชัดเจน
4. เขียนประโยคสัญลักษณ
5. คํานวณหรือหาตัวเลขที่จะทําใหประโยคสัญลักษณเปนจริง
6. ตรวจสอบคําตอบ
7. ใชคําหรือประโยคแสดงวิธีทํา
ขั้นตอนทั้ง 7 ขอนี้ ดไวท ระบุวา ขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เปนขั้นตอนสําคัญที่ทํา
ใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดดี กลาวคือ จะตองฝกใหนักเรียนแยกแยะและวิเคราะห
ความสัมพันธของขอความ ฝกใหเขียนประโยคสัญลักษณ และสามารถคิดคํานวณไดอยาง
ถูกตอง
สุวร กาญจนมยูร ( 2538 : 3-4 , อางถึงใน มุกดา งอกเสมอ 2541:38 ) ไดเสนอ
หลักเกณฑความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไวดังนี้
1.ความสามารถทางดานภาษา ไดแก
1.1 ทักษะการอาน หมายถึงอานไดคลอง ชัดเจน รูจักแบงวรรคตอนไดถูกตอง
ไมวาจะอานในใจหรืออานออกเสียง ทักษะในการเก็บใจความ หมายถึง เมื่ออานขอความ
ของโจทยปญหาแลวสามารถแบงขอความของโจทยไดวา ตอนใดเปนขอความของสิ่งที่กําหนด
ให และขอความตอนใดเปนสิ่งที่โจทยถาม หรือสิ่งที่โจทยตองการทราบ
1.2 รูจักเลือกใชความหมายของคําถูกตองตามเจตของโจทยปญหา ฉะนั้นนักเรียน
ตองไดรับการอธิบายความหายของคําตาง ๆ ใหเขาใจอยางชัดเจน และทบทวนความหมายของ
คําที่เรียนไปแลวเสมอ
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2. ความเขาใจ ไดแก
2.1 ทักษะจับใจความ กลาวคืออานโจทยหลาย ๆครั้ง แลวสามารถจับใจความได
วาเรื่องอะไร โจทยกําหนด โจทยตองการทราบอะไร
2.2 ทักษะการตีความ กลาวคือ จากประโยคสัญลักษณที่แปลความหมายมาจาก
โจทยปญหานั้น สามารถสรางโจทยปญหาใหมในลักษณะเดียวกันได
3. การคิดคํานวณ คือ ความสามารถในการบวกจํานวนไดถูกตอง ลบเลขไดแมนยํา
คูณและหารจํานวนตาง ๆไดอยางรวดเร็ว
4. การยอความ และสรุปความไดครบถวนชัดเจนในขั้นแสดงวิธีทํา ดังนี้
4.1 ทักษะการยอความ เพื่อเขียนขอความจากโจทยปญหาในลักษณะยอความได
รัดกุมชัดเจน ครบถวนตามประเด็นสําคัญ
4.2 ทักษะในการสรุปความ หมายถึง สามารถสรุปความจากสิง่ ทีก่ าํ หนดใหมาเปน
ความรูใหมไดถูกตอง
5. ฝกทักษะการแกโจทยปญหาไดจากตัวอยางการแปลความหมาย และไดจากแบบ
ฝกหัด
จรูญ จียโชค ( 2531 : 10 – 20 ) เสนอกระบวนการแกโจทยปญหาไว 4 ขั้นตอน ซึ่ง
มีลักษณะคลายคลึงกับขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา และไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนและ
การตั้งคําถามของครูไว ดังนี้
1. ขั้นการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหานักเรียนตองอานโจทย และตอบคําถามของ
ครูใหได เชน
1.1 โจทยตองการทราบอะไร
1.2 โจทยกําหนดอะไรใหบาง
1.3 สิ่งที่ตองการหาคืออะไร
1.4 สวนใดในโจทยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
1.5 สิ่งในโจทยที่ไมเกี่ยวของกับการหาคําตอบ
2. ขั้นกําหนดทางเลือกที่ดีที่สุดในการโจทยปญหา นักเรียนตองระบุใหไดวา
2.1 โจทยขอนี้ตองทํากี่ขั้นตอน
2.2 จะตองทําขั้นตอนใดกอน ขั้นตอนใดหลัง
2.3 วิธีทําโจทยนี้คลายกับที่เคยพบ เคยทํามาแลวบางหรือไม
2.4 โจทยนี้หาคําตอบไดกี่วิธี
2.5 วิธีใดเปนวิธีที่งายและคิดหาคําตอบไดเร็วที่สุด
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2.6 ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ
3. ขั้นการคํานวณ นักเรียนตองใชความสามารถในการคิดในขั้นตอนนี้คือ
3.1 การกะประมาณคําตอบที่ใกลเคียง
3.2 การใชภาษที่กะทัดรัดประกอบการแกโจทยปญหา
3.3 ทักษะการคิดคํานวณ
4. ขั้นการตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมของนักเรียนที่ตองแสดงในขั้นนี้ คือ
4.1 ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ
4.2 การปรับปรุงคําตอบไดสมบูรณ
ไตรรงค เจนการ ( 2531 : 18 – 19, อางถึงใน ยุรวัฒน คลายมงคล 2534 : 28 – 29 )
อธิบายกระบวนการแกปญหาของเด็กวา
1. เมื่อนักเรียนไดปญ
 หาจะเกิดกระบวนการรับรู โจทยปญ
 หานัน้ จะผานระบบประสาท
ตาไปยังสมอง
2. สมองจะตีความสิ่งที่รับเขามาวา อานวาอยางไร หมายความวาอยางไร โดยใช
ขอมูลเดิมที่เคยบันทึกไวประกอบการตีความ ถาไมเคยถูกบันทึกไวในหนวยความจํา ก็จะอาน
โจทยขอนี้ไมออกและคิดไมได
3. สมองจะวิเคราะห สังเคราะหโจทยปญหาจนไดรูปแบบการกระทํา และคําตอบ
ในการหาคําตอบตองใชสวนความจําในสมอง บางคนใชสวนความจําในสมองไมพอ ตองคิด
ในกระดาษซึ่งจัดเปนหนวยความจําชั่วคราว แตบางคนอาจไมตองใชหนวยความจําชั่วคราว
สามารถคิดในใจจนไดคําตอบเลย แตคนที่มีลักษณะดังกลาวนี้มีจํานวนนอย
4. เมื่อไดรูปแบบ วิธีการทําหรือคําตอบ สมองจะสั่งกลามเนื้อเขียนตอบ
อุทัย เพชรชวย ( 2532 : 50 – 54 ) ไดปรับกระบวนการแกโจทยปญหา จากขอ
เสนอแนะของนักการศึกษาหลายคน เพื่อสะดวกตอนักเรียนที่จะนําไปใช โดยใหเขียนใน
รูปคําถาม 4 คําถาม คือ
1. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง เปนคําถามที่เนนใหนักเรียนอานโจทยอยางตั้งใจ
เสียตั้งแตตน ไมใชอานเพียงคราว ๆ แลวตองยอนกลับมาอานใหม ทําใหเสียเวลาเมื่อพบแลว
ตองบันทึกไว
2. โจทยตองการใหหาอะไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียนสนใจวาสิ่งที่โจทยตองการ
ใหมานั้นมีกี่อยาง อะไรบาง เมื่อพบแลวก็ตองบันทึกไวเชนกัน
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3. จะตองหาอะไรมากอนหรือไม ถาหาจะหาอะไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียน
พิจารณาวาในการหารสิ่งที่โจทยตองการหานั้น จะตองหาอะไรกอน และถาตองการหาจะหา
ไดอยางไร แลวใหนักเรียนบันทึกไว ในกรณีที่ไมตองหาบันทึกไววา ไมตอง
4. จะหาสิ่งที่โจทยตองการไดอยางไร คําถามนี้ตองการใหนักเรียนพิจารณาวา จะ
ตองนําคําตอบของคําถามที่ 1 หรือคําตอบของคําถามที่ 3 ( ถามี ) มากระทํากันอยางไร ( บวก
ลบ คูณ หรือหาร ) จึงจะไดสิ่งที่โจทยตองการ
การใชเทคนิค 4 คําถามนี้ ในชวงแรก ๆ ครูจะตองคอยดูแลชี้แนะถามนําเต็มที่ โดย
เนนกระบวนการกลุม และนักเรียนตองบันทึกกระบวนคิดทุกขั้นตอนในชวงตอ ๆ ไป อาจจะ
ลดใหเหลือเฉพาะขั้นตอนที่ 3 และ 4 หรือใหเหลือเฉพาะขั้นตอนที่ 4 ก็ไดตามความเหมาะสม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตร ทบวง
มหาวิทยาลัย ( อางถึงใน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 2 2535 : 25 )
ไดเสนอกระบวนการแกโจทยปญหาจากประสบการณในการแกโจทยปญหา และจากการสอน
นักเรียนไว ดังนี้
1. อานปญหา ทําความเขาใจกับขอความในปญหานั้นแลวหาวา
1.1 โจทยกําหนดอะไรใหบาง
1.2 โจทยตองการทราบอะไรบาง
2. จากสิ่งที่โจทยกําหนดให ลองแปลงเปนรูปภาพ แผนภาพ เพื่อใหเห็นเปน
รูปธรรมเทาที่จะทําได
3. จากรูปภาพในขอ 2 ทําใหไดเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขึ้นบาง โดยอาศัยนิยามสมบัติ
ทฤษฎีบทตาง ๆ ที่เคยเรียนรูมาแลว
4. จากสิ่งที่โจทกําหนดใหและเงื่อนไขในขอ 3 มีความเกี่ยวของกันอยางไร หรือ
มีเงื่อนไขใหมเพิ่มเติมอีกบาง
5 คิดหาวิธีแกปญหานึกถึงปญหาที่คลาย ๆ กันอยางนี้วา เคยทําหรือไม ถาเคยก็
ลองใชดู ถาไมเคยก็ใหวิเคราะหจากสิ่งที่โจทยตองการวา จะตองมีเงื่อนไขอะไรบาง จึงจะได
ดังที่โจทยตองการและเงื่อนไขนั้นมีในขอ 3-4 หรือไม ถามีแสดงวาจะแกปญหาได ถายังไมมี
ตองพิจารณาตอไปวา จะมีอะไรเพิ่มเติมอีก
6 เรียบเรียง จัดลําดับขั้นตอนในการแกโจทยปญหา
7 ทดสอบคําตอบวาถูกตองสมเหตุสมผลหรือไม
8 ถาการแกโจทยปญหามีหลายวิธีก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดและงายที่สุด
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ดวงเดือน ออนนวม ( 2535 : 126 – 133 ) เสนอแนะเทคนิคบางประการในการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังนี้
1. ใชโจทยปญหาหลายระดับ ครูควรจัดโจทยปญหาไวหลายระดับความรู ความ
สามารถและประสบการณของเด็กแตละคน เพื่อไมใหเด็กเกิดความคับของใจหรือขาดแรงจูงใจ
ในการโจทยปญหา ในขณะเดียวกันก็พบความสําเร็จในการแกโจทยปญหา เพื่อสรางแรงจูงใจ
ในการแกโจทยปญหาที่ซับซอน
2. ฝกเขียนโจทยปญหาใหเปนประโยคสัญลักษณ เปนการฝกความสามารถในการ
แปลความหมายของโจทย ซึ่งอยูในรูปของประโยคภาษาใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ
3. แสดงบทบาทสมมติ การแสดงบทบาทสมมติจะชวยใหสภาพการณของโจทย
ปญหาแลดูเปนจริงเปนจังมากขึ้น จะชวยใหเด็กมองเห็นเงื่อนไข แนวคิด และความสัมพันธ
ตาง ๆ ในโจทยปญหาไดดียิ่งขึ้น
4. เขียนภาพ เปนการวิเคราะหสภาพการณของโจทยปญหา ชวยลดความเปน
นามธรรมใหนอยลง และชวยใหมองเห็นลูทางในการแกโจทยปญหา
5. ฝกสรางโจทยปญหา เปนการฝกสรางโจทยปญหาจากเงื่อนไขที่กําหนดให เชน
สรางโจทยปญหาเพียงบางสวน สรางโจทยปญหาจากประโยคสัญลักษณและสรางโจทยปญหา
โดยอิสระ
6. ใชโจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข เปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหสภาพการณ
ของโจทยปญหา และการเลือกวิธีการในการแกโจทยปญหา โดยไมตองพะวงถึงตัวเลข
7. ใชโจทยปญหาที่มีตัวเลขแตไมตองการคําตอบ เพียงแตตองการหาวิธีการในการ
หาคําตอบเปนการฝกความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา
8. ใชโจทยปญหาที่มีขอมูลไมครบ หรือเกินความจําเปน โจทยปญหาเหลานี้จะชวย
ใหเด็กรูจักการศึกษาขอมูลอยางพินิจพิจารณามากขึ้นกอนลงมือแกปญหา สิ่งที่ควรเนน คือ
การทําใหเด็กสนใจในรายละเอียดของขอมูลใหมาก
9. ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ เปนการฝกความสามารถในการพิจารณา
คําตอบวานาจะเปนไปไดเพียงใด โดยใชทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการกะประมาณ เพราะจะ
ชวยใหสามารถประมาณคําคอนไดวา นาจะถูกตองหรือไม หากคลาดเคลื่อนไปมาก จะได
ตรวจสอบวิธีทําใหม
10. อานโจทยใหฟงสําหรับเด็กที่มีปญหาในการอาน ซึ่งจะทําใหเปนอุปสรรคใน
การแกโจทยปญหา ทั้งที่มีความสามารถที่จะแกโจทยปญหาได ครูอาจใชเทคนิคการอานโจทย
ใหฟง หรือใหฟงเทป
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11. พัฒนาทักษะในการอานโจทยปญหา เนื่องจากภาษาทางคณิตศาสตร มีความ
แตกตางไปจากภาษาเขียนอื่น ๆ หากเด็กมีปญหาในการทําความเขาใจโจทยปญหาคณิตศาสตร
ครูควรฝกทักษะการอานโจทยปญหา เชน อานรวดเดียวใหจบ เพื่อใหเขาใจคําถาม อาน
ขอมูลทีละสวนชา ๆ อานทบทวนในสวนที่ยังไมเขาใจ ขณะอานถามตัวเองไปดวยวา โจทย
ขอนี้ถามเกี่ยวกับอะไร นอกจากนี้ครูอาจฝกใหเด็กทําพจนานุกรมคณิตศาสตรของตนเอง โดย
รวบรวมคําศัพทคณิตศาสตรตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ ไว
พรอมกับเขียนคําอธิบายโดยใช
สํานวนภาษของตนเองสําหรับใชเปนคูมือชวยจํา
สิริพร ทิพยคง ( 2536 : 157 – 159 ) เสนอแนะกิจกรรมเสริมสรางทักษะการแกปญหา
ไว ดังนี้
1. เลือกปญหาที่ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน เปนโจทยที่นักเรียนมีประสบ
การณในเรื่องนั้น
2. ทดสอบความรูพื้นฐานและทบทวนทักษะที่ขาดไปกอนลงมือสอนการแกปญหา
3. ใหอิสระในการคิดแกนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนคิดวาจะสามารถใชความคิด
รวบยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้น ๆ
4. สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหมีแบบฝกหัดหลายระดับ
ทั้งยาก ปานกลาง และงาย เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาเปนการเสริม
กําลังใจใหกับนักเรียน
5. ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานั้น ๆ โดยการถามถึงสิ่งที่โจทยกําหนดให
และสิ่งที่โจทยตองการ
6. ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบโดยการประมาณกอนการคิดคํานวณ
7. แนะใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของโจทยปญ
 หา โดยการวาดรูปหรือแผนภาพ
8. ชวยนักเรียนในการหาขอมูลจากการวิเคราะหโจทยปญ
 หา และเทียบเคียงกับโจทย
ที่นักเรียนเคยพบมากอน
9. สนับสนุนใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหาโดยวิธีของนักเรียนเอง และอภิปรายหา
วิธีการที่ถูกตองเหมาะสม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2535 : 11 – 13 ) เสนอกระบวน
การแกปญหาได 4 ขั้นตอนใหญ ๆ ดังนี้
1. ทําความเขาใจปญหาไดถองแท
2. หาวิธีการที่จะใชในการแกปญหา เชน ใชอุปกรณของจริง ใชการเขียนภาพ ใช
การเขียนตาราง เขียนรายการที่สําคัญของปญหา คิดหาเหตุผล
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3. ลงมือแกปญหาตามวิธีการทีค่ ดิ วาไดผล ถายังไมไดผลก็หาวิธอี นื่ มาลองใหมจนได
คําตอบ
4. ตรวจสอบคําตอบ
กระบวนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
กระบวนการหรือขั้นตอนในแกโจทยปญหาอยูในความสนใจของนักการศึกษามา
โดยตลอด ซึ่งไดทําการศึกษาและเสนอแนะขั้นตอนการแกโจทยปญหาไวแตกตางกัน สรุปวา
เปนกระบวนการที่เริ่มตนตั้งแตคนไดเผชิญหรือพบปญหาที่ไมคุนเคยมากอน แลวหาวิธีแก
ปญหาไปตามลําดับขั้นตอนจนกระทั่งไดผลลัพธหรือคําตอบก็เปนอันสิ้นสุดกระบวนการ
บลูม ( Bloom 1956 : 122 ) ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหาวามีอยู 6
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 เมื่อผูเรียนไดพบกับปญหาผูเรียนจะคิดคนหาสิง่ ทีเ่ คยพบเคยเห็นและเกี่ยวของ
กับปญหา
ขั้นที่ 2 ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่หนึ่งมาสรางรูปแบบปญหาขึ้นมาใหม
ขั้นที่ 3 การจําแนกแยกแยะปญหา
ขั้นที่ 4 การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา
ขัน้ ที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการมาใชแกปญหา
ขั้นที่ 6 เปนผลที่ไดรับจากการแกปญหา
โพลยา ( Polya 1957 : 5 – 40 )เปนหนึ่งในบุคคลกลุมแรกที่ไดสนใจในเรื่องกระบวน
การแกปญหา ( Problem Solving ) เขาไดเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงเลมหนึ่ง คือ How to Solve
it ซึ่งเปนหนังสือที่ชี้แนะกลวิธีในการแกปญหา ประกอบดวยขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ทําความเขาใจปญหา ( Understand the problem )
2. วางแผนการแกปญหา ( Devising a plan for solving it )
3. ดําเนินการตามแผน ( Carry out your plan )
4. ตรวจสอบ ( Look back to examine the solution obtained )
สาระสําคัญของแตละขั้นตอน มีดังนี้
1. ทําความเขาใจปญหา นักการศึกษาหลายคนลงความเห็นวาเปนขั้นตอนที่มคี วาม
สําคัญที่สุดของกระบวนการแกปญหา ความเขาใจปญหาจะเริ่มโดยการเขาใจ คํา วลี หรือ
ประโยคยอย ๆ ในตัวปญหากอน จะถือวามีความเขาใจในปญหาก็ตอเมื่อสามารถแยกแยะสวน
สําคัญของปญหาแตละสวนได ในที่นี้นักเรียนจะถายโยงปญหามาอยูในภาษของพวกเขาเอง
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ตามประสบการณที่แตละคนมีนักเรียนจะสํารวจปญหาอยางระมัดระวัง จนสามารถวิเคราะห
แยกแยะ ระบุ สิ่งที่ตองการหาขอมูลที่กําหนดและเงื่อนไขที่เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ตองการกับ
ขอมูลที่กําหนดให
2. วางแผนแกปญหา นับวาเปนขั้นที่ยากขั้นหนึ่งในกระบวนการแกปญหา ตองได
รับการฝกฝนในการคิดและการใหเหตุผลเปนอยางดี เปนขั้นตอนที่ตองใชความรู ความคิด
รวบยอด และหลักการตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมากอน รวมทั้งอาจจะใชประสบการณที่เคยแกปญหา
ที่มีความคลายคลึงมาแลว หรือมีสว นใกลเคียงกับปญหาทีต่ อ งการแก นํามาชวยในการวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลที่กําหนด หรือสมมุติฐานที่จะนําไปสูผลไดบาง และมีขอมูลใดบางที่จะนํา
ไปสูสิ่งที่ตองการหา ซึ่งอาจไมใชขอมูลที่กําหนดในตัวปญหาโดยตรง หรืออาจกลาวอีกอยาง
หนึ่งไดวา เปนขั้นที่นักเรียนสัมพันธปญหาไปสูประสบการณทางคณิตศาสตรของแตละคนแลว
รวบรวมขอเท็จจริงทุกอยางเขาดวยกัน เพื่อตัดสินใจวาจะทําวิธีใด นักเรียนเลือกยุทธวิธีและ
พิจารณาการกระทําที่เหมาะสมขึ้นกับความรูความเขาใจของนักเรียนเปนอยางมาก
3. ดําเนินการตามแผน เปนขั้นตอนที่แสดงใหผูอื่นเห็นในการแกปญหา ซึ่งเปน
ขั้นตอนตอเนื่องจากขั้นที่สอง คือ เมื่อวางแผนเสร็จแลว ก็จะเปนขั้นเรียบเรียงและเติมราย
ละเอียดตามแผนที่วางไวใหสมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น มีการพิจารณารายละเอียดตรวจสอบความ
ถูกตองของแตละขั้นตอนตามลําดับ การใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจและสมเหตุสมผล จะชวยให
การแกปญหาเปนไปไดงายขึ้น สุดทายก็ตัดสินใจวาจะทําอยางไร ซึ่งนักเรียนจะตองลงมือทํา
ในการแกโจทยปญหามักจะเปนกระบวนการคิดคํานวณ นับเปนสวนสําคัญในกระบวนการแก
ปญหา
4. การตรวจสอบ เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่ง แตมักจะถูก
ละเลย เมื่อเราไดคิด และแสดงวิธีแกปญหาแตละขั้น โดยละเอียดแลวจะตองตรวจสอบความ
ถูกตองของคําตอบ และกระบวนการไดมาซึ่งคําตอบดวย เพราะจะชวยใหเราเขาใจปญหาและ
วิธีการแกปญหาโดยเกิดความคิดที่จะดัดแปลงวิธีการแกปญหาใหงายหรือชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง
อาจเกิดความคิดที่จะดัดแปลงวิธีการแกปญหาใหงายหรือชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจเกิดความคิด
ที่จะดัดแปลงวิธีการแกปญหาใหงา ยหรือชัดเจนยิง่ ขึน้ รวมทัง้ อาจเกิดความคิดที่แกปญหาเดิมซึ่ง
ดัดแปลงขอมูลไปบางอันนําไปสูการแกปญหาใหม
กิลฟอรด ( Guilford 1967 : 135 ) กลาววา กระบวนการคิดแกปญหาเปนสวนหนึ่ง
ของความสามารถทางสมองดานการจํา การคิด การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบเอนกนัย และ
การประเมินคา ความสามารถทั้ง 5 อยางนี้จะปฏิบัติการคิดรวมกันเปนขั้นตอน ดังนี้ คือ
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1. เมื่อบุคคลไดพบกับปญหา ความสามารถของสมองในการจํายอมทําการรูจักสิ่ง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงสรางของปญหา และสภาพที่กอใหเกิดปญหา
2. ความสามารถของสมองในสวนของการรับรู ปฏิบัติการคิด เพื่อรับรูขาวสารที่
จําเปนตอการคิดแกปญหา
3. ความสามารถของสมองในสวนของการประเมินและการจํา ปฏิบัติการคิดรวมกัน
เพื่อแยกประเภทขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปญหา
4. ความสามารถทางสมองของการคิดแบบเอกนัยก็ปฏิบัติการคิดตอกันไป เพื่อสราง
แนวทางในการคิดแกปญหาทางเดียว
5. ความสามารถทางสมองในสวนของการประเมินคา การจําและการรับรู ปฏิบัติ
การคิดรวมกันเพื่อตัดสินวาแนวทางในการแกปญหาที่ไดมานั้นถูกตองหรือไม ขอมูลบางสวน
ที่ไมถูกตองจะถูกตัดทิ้งออกไปบาง เหลือไวเฉพาะแนวทางในการคิดแกปญหาที่ถูกตอง
6. ความสามารถทางสมองในสวนของการคิดแบบเอกนัยและการคิดแบบเอนกนัยจะ
ปฏิบัติการตอไปจนกวาจะไดรับคําตอบในขั้นสุดทายออกมา
กรมการฝกหัดครู ( 2535 : 69 – 72 ) ไดกลาวถึงกระบวนการแกปญหาไววา เมื่อคน
เผชิญปญหาแลวไมวาจะเปนปญหาประเภทใดก็ตาม บุคคลสนใจที่จะหาผลลัพธและยอมรับ
การทาทาย เพื่อที่จะไดเกิดความพยายามที่จะทําในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน นั่นคือ รูปแบบ
กระบวนการแกปญหา ( Problem Solving ) ที่แทจริง
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา กระบวนการแกปญหาก็คือ ขั้นตอน และวิธีการที่
ผูแกปญหานํามาใชในการแกปญหา จากขั้นแรกเมื่อพบกับปญหาจนกระทั่งขั้นสุดทาย คือ
การตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการแกปญหา กระบวนการแกปญหาที่ไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง คือ กระบวนการแกปญหาตามวิธีการ โพลยา ( Polya ) ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
คือ ทําความเขาใจปญหา วางแผนแกปญหา ดําเนินการตามแผน และการตรวจสอบ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
วิธีสอนดวยเทคนิค KWDL พัฒนาขึ้นโดย โอเกิล (Ogle) ในป ค.ศ.1986 และตอมา
ชอว และคณะ ( Shaw and others 1997 ) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดนํา เทคนิค KWDL มาใชสอนในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดนํารูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือ (Cooperative Learning ) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น วัตถุประสงคของเทคนิค KWDL เพื่อสอน
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ภาษาแตสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่มีการอาน เพื่อทําความเขาใจ เชน
วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน เพราะวาผูเ รียนจะไดรบั การฝกใหตระหนัก
ในกระบวนการทําความเขาใจตนเองมีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจใน
ตนเอง มีการจัดระบบขอมูล เพื่อการดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนใน
การฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียนสรุป และนําเสนอ ( วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 90-93 )
ขั้นตอนการสอนดวยเทคนิค KWDL
ขั้นที่ 1. K = What we know ( นักเรียนรียนรูอะไรบางแลว ) เปนขั้นเตรียมความรู
พื้นฐาน การระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อานวารูอะไรบางแลว ครูทําหนาที่จดบันทึกคําตอบ
และชวยนักเรียนจัดหมวดหมูของขอมูลเหลานั้น
ขั้นที่ 2. W = What we want to know ( นักเรียนตองการรูอะไร ) ครูใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนคิด และบอกสิง่ ทีพ่ วกเขาตองการรู บอยครัง้ ทีผ่ เู รียนจะมีคาํ ถามทีย่ งั ไมไดตอบ
ในเรื่องที่อาน พวกเขาอาจตกลงกันวาจําเปนตองไปหาขอมูล และจะไปหาแหลงขอมูลที่ไหน
หรืออาจตองทําการวัด ทําการทดลอง หรือคนควาจากเอกสารตาง ๆ เพื่อที่จะหาคําตอบและ
ขอมูลเหลานั้น
ขั้นที่ 3. D = What we do to find out ( เปนการบันทึกวาไดทาํ อะไรไปบางแลว ชวย
ใหนักเรียนคิดอยางมีสติถึงแผนและกระบวนการ การดําเนินงานที่พวกเขาไดใชในขณะทํางาน
รวมกันและแกปญหา
ขั้นที่ 4. L = What we learned ( นักเรียนไดเรียนรูอะไร ) ใหนักเรียนอานในใจและ
บันทึกวาไดเรียนรูอะไรไปบางแลวนํามาเลาสูกันฝง แลวบันทึกไวขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียนได
ขัดเกลาและขยายความคิดทั้งกระบวนการอานและกระบวนการเขียน
การสอนคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL
ชอว และคณะ ( Shaw and others 1997 ) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป
ประเทศสหรัฐอเมริกา นําเทคนิค KWDL มาใชสอนผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีกิจกรรม
การเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ตามขั้นตอน KWDL ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบงกลุมนักเรียนชวยกันหาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย สิ่งที่โจทยกําหนดให และ
สิ่งโจทยตองการทราบ โดยใชบัตรกิจกรรมและแผนผัง KWDL
ขั้นที่ 2 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปราย เพือ่ หาสิง่ ทีต่ อ งการรูเพิม่ เติมเกีย่ วกับโจทย
หาความสัมพันธของโจทย และกําหนดวิธีการในการแกปญหา
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ขั้นที่ 3 นักเรียนชวยกันดําเนินการเพื่อแกโจทยปญหา โดยเขียนโจทยปญหาใหอยู
ในรูปของประโยคสัญลักษณ หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ
ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเปนความรูที่ไดรับจากการแกโจทยปญ
 หา โดยให
ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอความคิดในการแกโจทยปญหา สรุปเปนความรูที่ไดจากการเรียน
วีระศักดิ์ เลิศโสภา ( 2544 : 6 ) ไดนําเทคนิค KWDL มาใชในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยนํามาบูรณาการกับการเรียนแบบรวมมือกัน( Cooperative Learning ) ดวยการ
ปรับรูปแบบการเรียนใหเหมาะสมกับกระบวนการแกโจทยปญหา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมโดยนําเสนอสถานการณปญหาหรือ
เกมคณิตศาสตร
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอนใชเทคนิค KWDL ในการสอนแกโจทยหาคณิตศาสตร
ประกอบดวย 4 ขั้นตอนของ KWDL
1) K หาสิ่งที่รูเกี่ยวกับโจทย โดยแบงนักเรียนเปนกลุมละ 4-5 คน ใหนักเรียน
รวมกันระดมสมองหาสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการทราบ
2) W นักเรียนรวมกันอภิปราย เพื่อหาความสัมพันธของโจทยที่กําหนดให
และวิธีการแกโจทยปญหา
3) D ดําเนินการแกโจทยปญหา นักเรียนชวยกันแกโจทยปญ
 หาโดยเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ หาคําตอบ และตรวจคําตอบที่ได
4) L สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรู
ขั้นที่ 3 ขั้นฝกทักษะอิสระ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล สังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุม และ
แบบฝกหัด
การสอนดวยเทคนิค KWDL เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียน ไดคิดวิเคราะห
 หาตามลําดับ และสามารถแกปญหาไดเปนระบบ
แยกแยะและหาความสัมพันธของโจทยปญ
และสรุปขั้นตอนการแกปญหาได
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
วีระศักดิ์ เลิศโสภา ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใชเทคนิค
การสอน เค ดับเบิ้ล ยู ดี แอล ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตร ของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม
โดยการนําเสนอสถานการณของโจทยปญหาหรือเกมคณิตศาสตร ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน
ใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) ในการสอนแกโจทยปญหา ประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ 1) หาสิ่งที่รูเกีย่ วกับโจทย 2) หาสิง่ ทีต่ อ งการรูเ กีย่ วกับโจทย 3) ดําเนินการแกปญ
 หา
4) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล สังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุมและ
แบบฝกหัด ผลการวิจยั พบวา 1) คะแนนเฉลีย่ การแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรของนักเรียนหลัง
การเรียน การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ล ยู ดี แอล สูงกวา
นักเรียนที่เรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 และ
2) นักเรียนพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ระดับมาก
นิรันดร แสงกุหลาบ ( 2547 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูเรื่อง โจทยปญหาทศนิยมและรอยละของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตามแนว สสวท. ซึ่งมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
เขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอนมีกิจกรรม 2.1) ครูนําเสนอปญหากับนักเรียนทั้งชั้น
แลวครูและนักเรียนรวมกันแกปญหาตามแผนผัง KWDL 2.2) นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย
โดยครูคอยแนะนํา 3) ขั้นฝกอิสระโดยอิสระเปนกลุมจากแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น 4)ขั้นสรุป
และประเมินผล ผลการวิจยั พบวา 1) คะแนนเฉลีย่ การแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ล ยู ดี แอล และ
ตามแนว สสวท .แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 โดยผลการเรียนรูดวยเทคนิค
เค ดับเบิ้ล ยู เค แอล สูงกวาผลการเรียนรูของนักเรียน ที่จัดการเรียนรูตามแนว สสวท. และ
2) นักเรียนพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ระดับมาก
น้ําทิพย ชังเกตุ ( 2547 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่อง
โจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค
STAD รวมกับเทคนิค KWDL ซึ่งมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ,แจง
จุดประสงค ขั้นที่ 2 นําเสนอบทเรียนทัง้ ชัน้ เรียนใชเทคนิคการสอน KWDL ( แผนผัง KWDL )
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุม ยอยใชเทคนิค KWDL ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุปและประเมินผลการทดสอบยอย
ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคะแนนรายบุคคล และรายกลุม ขัน้ ที่ 6 ขัน้ ยกยองใหรางวัลกลุม ทีป่ ระสบความ
สําเร็จ ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิที่ระดับ 05 และ 2) นักเรียนพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD
รวมกับเทคนิค KWDL ระดับปานกลาง
งานวิจัยในตางประเทศ
วินเซนต ( Vincent 1944: 84, อางถึงใน พรรณี เศวตมาลย 2543 :37 ) ศึกษากลวิธี
ในการชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานของตน ผลปรากฏวา KWL-Plus เปนวิธีหนึ่งที่
ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานดีขึ้น
แมรี่ และคณะ ( Mary and others ) 1994 : 32 - 40, อางถึงใน พรรณี เศวตมาลย
2543 : 37 ) ศึกษาวิธี KWL - Plus, SQ4R และ Schema Mapping เพื่อชวยเหลือนักศึกษาใน
ระดับวิทยาลัยที่มีความบกพรองทางภาษาอังกฤษดานการอาน ผลปรากฏวา กลวิธีทั้ง 3 วิธีนี้
สามารถชวยทําใหนักศึกษามีความเขาใจในการอานดีขึ้น
วิทเทอรสปูน ( Witherspoon 1996 : 625 ) ศึกษาผลของการใชกลวิธี 4 แบบ คือ วิธี
โคลส ( Cloze ) แผนภูมิความหมาย ( Semantic Mapping ) KWL - Plus และ DRTA ( Directed
Reading Think Activity ) ตอความเขาใจในการอานผลปรากฏวา กลวิธีทั้ง4 แบบ สามารถสง
ผลดีตอความเขาใจในการอาน นักเรียนที่ไดรับการสอนจากกลวิธีทั้ง 4 แบบ ไดรับความรูและ
ความเขาใจ ประสบความสําเร็จในการอานมากกวากลุมของนักเรียนที่ไมไดรับการสอน 4 แบบ
คอสตา ( Costa 1995 : 3460 ) ศึกษาประสิทธิภาพในการอานของนักเรียน โดยใชวิธี
การอาน 2 วิธี คือ KWL และการเรียนแบบ Cooperative Learning Group ผลปรากฏวาใน
การสอนแบบ KWL สามารถชวยใหการอานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถานักเรียนมีความรูเดิมและ
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆดีพอ
คิวโอโช ( Quiocho 1997 : 450-454 ) ศึกษากลวิธีการพัฒนาการเรียนเกี่ยวกับความ
เขาใจในเนื้อหาประเภทวิชาการ ผลปรากฏวาการสอนแบบ KWL สามารถพัฒนาความเขาใจ
ในการอานเรื่องของนักเรียนไดดีขึ้น
จากงานวิจัยที่ไดศึกษามาแลวแสดงใหเห็นวา การสอนแบบ KWL-Plus และ KWL
ทําใหมีผลการเรียนรูสูงขึ้น ซึ่งการสอนแบบ KWDL เปนการปรับปรุงมาจาก KWL เมื่อนํา
มาใชในการสอนคณิตศาสตร เชื่อไดวาจะทําใหผลการเรียนรูสูงขึ้นเชนเดียวกัน
สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา เปนหลักสูตรที่ตองการใหผูเรียนดมีพื้นฐานความรูทาง
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คณิตศาสตรตามสาระมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง สําหรับใชในการดํารง
ชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การสอนคณิตศาสตรตองใช
กระบวนการ และแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของ ครูคณิตศาสตรจะสอนคณิตศาสตรไดดี
ตองศึกษาจิตวิทยาเด็ก ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาทีส่ าํ คัญตลอดจนแนวการสอนของครูคณิตศาสตร
ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก ครูตนแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหการเรียนการสอน
ประสบความสําเร็จ ตลอดจนตองคํานึงถึงความสนใจของนักเรียนดวย การแกโจทยปญหามี
วิธีการหลายวิธี ซึ่งไดมีผูทําการวิจัยไวทั้งในประเทศและตางประเทศ การจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น K ( What we know ) นักเรียนรู
อะไรบาง เปนขั้นที่ระดมความคิดวาโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 2) ขั้น W ( What we want to
know ) นักเรียนตองการรูอะไร เปนขั้นที่นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่ตองการรู 3) D (What we do to
find out ) นักเรียนตองทําอะไร เปนขั้นที่นักเรียนตองจดบันทึกกระบวนการทํางาน และสิ่งที่
พวกเขาไดกระทําไปเพื่อหาคําตอบ 4) ขั้น L ( What we learned ) นักเรียนไดเรียนรูอะไร เปน
ขั้นตอนที่นักเรียนบันทึกวาไดรูอะไรบาง แลวนํามาเลาสูกันฟง และการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เปนเทคนิคการแกโจทยปญหาอีกวิธีหนึ่งซึ่งไดมีผูวิจัยไดทําการศึกษา และไดผลวาผลการเรียน
รูของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และจากการเปรียบเทียบกับวิธีสอนตามคูมือครู พบวา
มีผลการเรียนรูสูงกวา วิธีตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาวรรณกรรมในบทนี้
จะชวยใหเปนพื้นฐานสําหรับผูวิจัยใหทําวิจัยไดถูกตองยิ่งขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการหา
พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิค KWDL เปนการวิจัย เชิงทดลอง
(Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยแบบ One Goup Pretest Posttest Design โดยมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา
วรรณกรรม รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ การสรางเครือ่ งมือ ไดแกแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบ
และแบบสอบถามความคิดเห็น การตรวจคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ การเสนอขอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2. การดําเนินการตามโครงการวิจัย เปนขั้น ตอนที่ผูวิจัย ใชเครื่อ งมือ
ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองและรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นํามาตรวจสอบ
ความถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูลทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิต
วิทยาลัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ประกอบดวยประชากร และกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิตทิ ใี่ ช ดังราย
ละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 3 โรงเรีย น
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม โรงเรียนวัดสวนสม และโรงเรียนวัดสุนทรสถิต จํานวน 79
คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางนักเรียนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม อําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย
( Simple Random Sampling )
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 ประเภท คือ
ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL
ตัวแปรตาม
1. ผลการเรียนรูวชิ าคณิตศาสตรเรือ่ งการแกโจทยปญ
 หาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยทดลอง ( Pre Experimental Research ) แบบแผนการ
วิจัยคือ One Group Pretest Posttest Design ( พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 60 )
ตารางที่ 4 แบบแผนการทดลอง
สอบกอน
ทดลอง
สอบหลัง
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T1
X
T2
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
คือ การทดสอบกอนเรียน
T1
T2
คือ การทดสอบหลังเรียน
X
คือ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน
8 แผน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาในสาระที่ 2 การวัด คือ พื้นผิว และปริม าตรของพีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. แผนจัดการเรียนรูที่ 1 โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเวลา 2 ชั่วโมง
2. แผนจัดการเรียนรูที่ 2 โจทยปญหาการหาปริมาตรของพีระมิดเวลา 2 ชั่วโมง
3. แผนจัดการเรียนรูที่ 3 โจทยปญหาการหาผิวของทรงกระบอกเวลา 2 ชั่วโมง
4. แผนจัดการเรียนรูที่ 4 โจทยปญ
 หาการหาปริมาตรของทรงกระบอกเวลา 2 ชัว่ โมง
5. แผนจัดการเรียนรูที่ 5 โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของกรวย เวลา 2 ชั่วโมง
6. แผนจัดการเรียนรูที่ 6 โจทยปญหาการหาปริมาตรของกรวย เวลา 2 ชั่วโมง
7. แผนจัดการเรียนรูที่ 7 โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเวลา 2 ชั่วโมง
8. แผนจัดการเรียนรูที่ 8 โจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกลมเวลา 2 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม จํานวน 1 ชุด คือแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และขอสอบอัตนัยแสดง
วิธีทําแกโจทยปญหา จํานวน 4 ขอ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค
KWDL จํานวน 21 ขอ 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการสอนดวยเทคนิค KWDL แบงเปนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บรรยากาศในการเรียนรูและดานประโยชนที่ไดรบั จากการรวมกิจกรรม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
พรรณนาความเกี่ยวกับขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิค
KWDL
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การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องการแกโจทยปญหา การหาพื้นที่ผิว
และปริมาตร ดวยเทคนิค KWDL จํานวน 8 แผน ซี่งมีขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพ
ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา จุดประสงคการ
เรียนรู เนื้อหา คูมือการสอนวิชาคณิตศาสตร สาระการเรียนรูส าระหลักที่ 2 การวัดเรือ่ งปริมาตร
และพื้นที่ผิว และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปของสาระการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
1.2 เขียนแผนจัดการเรียนรูที่สอนดวยเทคนิค KWDL จํานวน 8 แผน
1.3 เสนอแผนจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการผูค วบคุมวิทยานิพนธ เพือ่ ตรวจสอบ
ความถูกตอง และปรับปรุงแกไข
1.4 นําแผนจัดการเรียนรู ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือดานเนื้อ หา
คณิตศาสตร ดานวิธีสอน และดานวัดและประเมินผล เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC
( Index of Item Objective Congruence ) ทําตารางวิเคราะห IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณ
หาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.66 - 1.00 ซึ่งถือวามีความ
สอดคลองในเกณฑที่ยอมรับไดโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ ( ดังภาคผนวก ข หนา 110 - 111 )
+1 หมายถึงแนใจวาแผนจัดการเรียนรู ตรงกับจุดประสงคและมีความสอดคลองกัน
0 หมายถึงไมแนใจวาแผนจัดการเรียนรู ตรงกับจุดประสงคและมีความสอดคลองกันหรือไม
-1 แนใจวาแผนจัดการเรียนรูไมตรงกับจุดประสงคและสอดคลองกัน
1.5 นําแผนจัดการเรียนรูที่ไดแกไขปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเ ชี่ย วชาญ คือ
ปรับปรุงใบกิจกรรม ใบเฉลย แบบทดสอบยอย และขอความในโจทยปญหาใหเหมาะสมไป
ทดลองสอน โดยสุมแผนจํานวน 3 แผน คือ แผนที่ 1 เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว ของ
พีระมิด แผนการสอนที่ 5 เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของกรวย และแผนการสอนที่ 8
เรื่องโจทยการหาปริมาตรของทรงกลมไปสอนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสุนทรสถิต
จํานวน 20 คน เปนเวลา 6 ชั่วโมง
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท ไี่ ปทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหสมบูรณ
โดยคือ ในการสอนแตละครั้งครูตองทบทวนการวิเคราะหโจทย และการนําขอมูลจากโจทย
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ไปใสในแผนผัง KWDL เพื่อใหนักเรียนจําได ปรับปรุงรูปแบบแผนผัง KWDL ใหสะดวกใน
การเขียนมากยิ่งขึน้ แกไขระยะเวลาในการฝกอิสระของนักเรียนใหมากขึน้ ปรับปรุงพฤติกรรม
การสอนใหครู คือ ครูตองคอยกระตุน ใหนกั เรียนในกลุม รวมกันแสดงความคิด และตองทบทวน
วิธีการสอนแบบ KWDL ทุกครัง้ เนือ่ งจากนักเรียนยังไมเคยชินกับขัน้ ตอนการสอนดวยเทคนิค
KWDL
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใช เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูกับนักเรียน
กลุมตัวอยางตอไป ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3
ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหา คูมือการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
ดําเนินการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่สอนดวยเทคนิค KWDL จํานวน 8 แผน
เสนอแผนจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และปรับปรุงแกไข
นําแผนจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาโจทยปญหา ดานวิธีสอน
คณิตศาสตร และดานการวัดผลคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน พิจารณาเพื่อหาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาความสอดคลอง เทากับ 0.95
นําแผนจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน คือแผนที่ 1 แผนที่ 5 และแผนที่ 8 ไปทดลอง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสุนทรสถิต จํานวน 20 คน
นําแผนจัดการเรียนรูที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
นําแผนการจัดการเรียนรูไ ปใชเปนเครือ่ งมือในการทดลองกับนักเรียนกลุม ตัวอยางตอไป

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL
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2. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของ พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม จํานวน 1 ฉบับ ใชทดสอบกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมกาเรียนรู จํานวน 34 ขอ โดยแบบทดสอบขอ 1 - 30 เปนขอสอบวัดผลการเรียนรู
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูดา น ความรูความจํา ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช
และขอที่ 31 - 34 เปนขอสอบแบบอัตนัย วัดความสามารถในแกโจทยปญหา โดยกําหนดการ
ใหคะแนนเปนระดับ 3, 2, 1, 0 ขอละ 3 คะแนน รวม 12 คะแนน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะหขอสอบของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่
ผิวและปริมาตร
เนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู
พื้นที่ผิวและปริมาตร 1.อธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิดได
ของพีระมิด
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญาการหาพื้น
ที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได
รวม
พื้นที่ผิวและปริมาตร 1.อธิบายลักษณะและสมบัติของทรงกระบอกได
ของทรงกระบอก
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกได
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกได
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญาการหาพื้น
ที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกได
รวม
พื้นที่ผิวและปริมาตร 1.อธิบายลักษณะและสมบัติของกรวยได
ของกรวย
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได

ขอที่
1-2

ระดับพฤติกรรม
ความเขาใจ

3-4

ความเขาใจ

5-7

การวิเคราะห

31*
8 ขอ
8-9

การนําไปใช

10-11

ความเขาใจ

12-14

การวิเคราะห

32*
8 ขอ
15-16

การนําไปใช

17-18

ความเขาใจ

ความเขาใจ

ความเขาใจ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
เนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู
พื้นที่ผิวและปริมาตร 3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหา
ของกรวย ( ตอ )
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญาการหา
พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได
รวม
พื้นที่ผิวและปริมาตร 1.อธิบายลักษณะและสมบัติของทรงกลมได
ของทรงกลม
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมได
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมได
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญาการหา
พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมได
รวม
โจทยปญหาระคน
ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ผิว ปริมาตร แกปญหาใน
การหาพื้นที่ผิวและ สถานการณตางๆได
ปริมาตรของ พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม
รวม

ขอที่

ระดับพฤติกรรม

19-21

การวิเคราะห

33*
8 ขอ
22-23

การนําไปใช

24-25

ความเขาใจ

26-28

การวิเคราะห

34*
8 ขอ
29-30

การนําไปใช

ความเขาใจ

นําไปใช

2 ขอ

หมายเหตุ * ขอสอบอัตนัย
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรเอกสารหลักสูตร ไดแก คูมือครู คูมือการวัดและประเมินผล
วิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคการเขียนขอ
สอบ การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู และจํานวนขอสอบตามจุดประสงค
การเรียนรูที่สําคัญ ในเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม
3. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาไดดังนี้
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ขอ 1 - 30 วัดผลการเรียนรูใ นเนือ้ หา เรือ่ งโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ของ พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม เปนปรนัย 4 ตัวเลือก กําหนดเกณฑใหคะแนน
คือ ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนนใหไดมากกวา 30 ขอ เพือ่ จะไดคดั ขอสอบที่
ไมมีประสิทธิภาพออกเหลือขอสอบที่มีประสิทธิภาพ 30 ขอ
ขอ 31-34 วัดทักษะกระบวนการแกโจทยปญหาเปนแบบอัตนัยจํานวน 4 ขอ โดย
ใหนักเรียนแสดงวิธีทําหาคําตอบและอธิบายวิธีหาคําตอบ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
3 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบไดถูกตองอธิบายวิธีการที่ใชในการ
แกปญหาไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุเหตุผลที่เลือกใช
2 คะแนน นักเรียนแสดงวิธที าํ และหาคําตอบไดถกู ตอง แตอธิบายวิธกี ารแกปญ
 หา
ไดไมชัดเจน และระบุเหตุผลที่เลือกวิธีการแกปญหาไมได
1 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทําถูกตอง แตหาคําตอบไมถูกตองและอธิบายวิธี
การแกปญหาไมได
0 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบไมถูกตอง
4. เสนอแบบทดสอบใหผูใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเ ชีย่ วชาญดานโจทย
ปญหา ดานวิธีสอนคณิตศาสตร ดานการวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาเพือ่ ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบ นําตารางวิเคราะห
คาดัชนีความสอดคลอง IOC ( Index of Item Objective Congruence ) ของผูเ ชีย่ วชาญมาคํานวณ
ดัชนีความสอดคลอง ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.66 ถึง 1.00 ถือวามีคาในเกณฑที่
ยอมรับได ( ภาคผนวก ข หนา 112-113 )
5. ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธและผูเ ชีย่ วชาญ
โดยปรับปรุงขอคําถาม ตัวเลือก ตัวลวง ใหเหมาะสมสอดคลองกันยิ่งขึ้น
6. นําแบบทดสอบทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 38 คน ซึ่ง
กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1/2548 ของนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
7. นําคะแนนจากผลการทดสอบ มาคํานวณหาคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจ
จําแนก ( r ) เปนรายขอ โดยคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไปซึ่งผูวิจัยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.29 - 0.89
และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.21 - 0.57 จํานวน 30 ขอ และหาคาความเชื่อมัน โดยใชสูตร K.R
20 กับขอสอบปรนัยขอ 1 - 30 ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74 และขอสอบอัตนัยขอ 31 - 34
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ใชสูตรสัมประสิทธิอัลฟา ( ∝ - Coefficient ) ของ ครอนบัค ( Cronbach ) ไดคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ
0.81 แสดงวาขอทดสอบมีความเชือ่ มัน่ อยูใ นเกณฑทสี่ ามารถนําไปใชในการทดลองได ( รายละเอียด
ดังภาคผนวก ข หนา 119 )
8. นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรือ่ งโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรของ
พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม เปนเครื่องมือใหการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 4
1 ศึกษาหลักสูตรเอกสารหลักสูตร ไดแก คูมือครู คูมือการวัดและประเมินผล วิชาคณิตศาสตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคการเขียนขอสอบ การสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู และจํานวนขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรูที่สําคัญ
ในเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด ทรง
กระบอก กรวยและทรงกลม จํานวนมากกวา 34 ขอ
เสนอแบบทดสอบใหผูใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานโจทยปญหา ดานวิธี
สอนคณิตศาสตร ดานการวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา โดยหาคา IOC ซึ่งไดคาเทากับ 0.94
5.ปรับปรุง แบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญโดย
ปรับปรุงขอคําถาม ตัวเลือก ตัวลวง ใหเหมาะสม
นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 38 คน ของนักเรียนโรงเรียน
วัดธรรมจริยาภิรมย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกและหาคาความเชื่อมั่น โดย
ใชสูตร K.R 20 ไดเทากับ 0.74
นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาหารหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด ทรง
กระบอก กรวยและทรงกลม เปนเครื่องมือใหการวิจัย

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
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3. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ใน
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนการสอน ประโยชนที่ไดรับ จํานวน 1
ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทย
ปญหาการหาพื้นผิวและปริมาตร ที่นักเรียนมีตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL เปน
แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา ( Rating scale ) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย
จํานวน 21 ขอ ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการเรียนรู 2) กิจกรรมการเรียนรู
3) ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม
ตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู
ที่มีตอการสอนดวยเทคนิค KWDL
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ และปริมาตรของ พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
มีดังนี้
1) ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร
2) นําแบบสอบถามที่ศึกษามาปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่
ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
3) นําแบบสอบถามถามคิดเห็นใหอาจารยและผูเ ชีย่ วชาญ 3 ทานในดานโจทยปญหา
ดานวิธีสอนคณิตศาสตร ดานการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร ตรวจสอบความถูกตองดาน
เนื้อหาและภาษาแลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )
ซึ่งไดคาเทากับ 1.00
4) ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
5) นําแบบสอบความถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง
6) นําผลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความคิดเห็น ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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เห็นดวยมาก
3
เห็นดวยปานกลาง
2
เห็นดวยนอย
1
โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็น โดยมีคาเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49
เห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.49
เห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.49 – 3.00
เห็นดวยมาก
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 5
ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ปรับรายละเอียดของแบบสอบถามใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ดานโจทยปญหา ดานวิธีสอนคณิตศาสตร ดานการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง

นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ความคิดเห็น( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอน การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
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การดําเนินการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการทดลองตามลําดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กอนดําเนินการทดลอง ไดดําเนินการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ คือ
1) สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2) นําวิธกี ารจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL มาใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนที่จะใชในการทดลอง 3) ทดสอบความรู
กอนเรียน เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการทดลอง เปนขัน้ ตอนทีผ่ วู จิ ยั นําวิธกี ารจัดการเรียนรูด ว ยเทคนิค
KWDL มาสอนนักเรียนดวยตนเอง ตามแผนจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เวลาที่ใชในการทดลอง
จํานวน 8 แผน เปนเวลา 2 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการทดลองหลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู ที่ใหนักเรียนสอบกอนเรียน (Pretest) นํามาจัดเรียงขอและตัวเลือกใหม มาทดสอบ
หลังเรียน ( Post test ) และนําแบบสอบถามความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม หลังจากจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL ตอจากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรดวยเทคนิค KWDL
ขั้นตอนการสอนมีดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1 พูดคุยและซักถามนักเรียนถึงเรื่องที่นักเรียนเรียนไปแลว
1.2 ใชเกมและเพลงเพื่อเราความสนใจ
1.3 แจงจุดประสงคการเรียนรูใ หนกั เรียนทราบ แนะนําบทบาทการทํางานเปนกลุม
2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม
2.1 ครูนําเสนอโจทยปญหาใหนักเรียนทั้งชั้นพิจารณา ใหอานและวิเคราะหโจทย
ตามแผนผัง KWDL ดังนี้
K = ครูและนักเรียนรวมกันหาสิง่ ทีโ่ จทยบอกใหทราบหรือสิง่ ทีร่ เู กีย่ วกับโจทย
W = ครูและนักเรียน รวมกันหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ และวางแผนแก
ปญหา พรอมทั้งเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
D = ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วางไว
L = ครู และนักเรียน รวมกันสรุปการแกปญหา และอธิบายขั้นตอนการแก
ปญหา
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2.2 นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมยอยโดยครูคอยแนะนําดวยการแบงนักเรียนกลุมละ
4 -5 คน รวมกันปฏิบัติงานตามบัตรกิจกรรม KWDL
3. ขั้นฝกแกโจทยปญหาโดยอิสระ
3.1 แบงนักเรียนเปนกลุมละ 4 - 5 คน
3.2 ใหนักเรียนรวมกันทําแบบฝกหัดในบทเรียนและแบบฝกหัดที่ครูสรางขึ้น ซึ่ง
แตกตางไปจากตัวอยาง เพื่อฝกทักษะการวิเคราะหโจทยและการนําไปใช
3.3 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมิน การปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกกลุมของ
ตัวเอง
4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการเรียนรู
4.2 ครูประเมินผลการเรียนรู ดานความรูความเขาใจ การนําไปใชและทักษะการ
แกปญหา จากแบบทดสอบประจําหนวย
4.3 ใหนักเรียนเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เพื่อการทํางาน
รวมกันของกลุมในครั้งตอไป
สรุปการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL เปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิที 6
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เริ่มตน

ขั้นนําสูบทเรียน

1.ทบทวนความรูเดิม
2. เราความสนใจดวยเกมเพลง
3.แจงจุดประสงค

ขั้นสอนเนื้อหาใหม

1.ครูนําเสนอโจทยปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นแลวครูและนัก
เรียนรวมกันวิเคราะหโจทยตามผัง KWDL
2 ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุมยอยฝกวิเคราะหโจทยและแก
ปญหาตามผัง KWDL โดยครูคอยแนะนําชวยเหลือ

3.นักเรียนฝกทําแบบฝกหัดจากบทเรียนและจากที่ครูสรางขึ้น
ขั้นฝกแกโจทยปญหาอิสระ ในสถานการณอื่นๆที่แตกตางไปจากตัวอยางเปนกลุม

ขั้นสรุปประเมินผล

4.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาการเรียนรู
นักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลประจําบทเรียน

เขาใจหรือไมเขาใจ

สอนเนื้อหาใหม

แผนภูมิที่ 6 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL

ไมเขาใจ

ซอมเสริม
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.1 คาเฉลี่ย ( Mean ) จากสูตร ( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2536 : 59 )

∑

x =

x

N

แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ x = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N = จํานวนนักเรียนทั้งหมด
1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
X=

S .D =

∑ ( x − x)

2

N −1

S .D = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ใชการวิเคราะหความ
แตกตาง โดยทดสอบคา ที ( t-test dependent )

∑D
n∑ D − ( ∑ D )

t=

2

2

N −1

t = การตรวจสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียน และหลัง
เรียน

∑ D = ผลรวมความแตกตางของของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของแตละคน

∑ D = ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ
2

แตละคนยกกําลังสอง
(∑ D )

2

= ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน
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ของแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง
n = จํานวนนักเรียน
1.4 การวิเคราะห แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน วิชาคณิตศาสตร
เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การแปลคาของแบบสอบถาม วัดความคิดเห็น 3
ระดับ ใชคารอยละ ( % ) คาเฉลี่ย X และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และการวิเคราะหเนื้อหา
( Content analysis )
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ
2.1 การหาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอคําถามแตละขอ (p) (r)
คํานวณจากสูตร
p=

PH + PL
2N

r=

PH − PL
N

PH = จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบขอสอบนั้นถูก
PL = จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบขอสอบนั้นถูก
N = จํานวนคนในแตละกลุม
P = คาความยากงาย
r = คาอํานาจจําแนก
2.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร K.R 20 ของคูเดอร ริ
ชารดสัน
⎛ n ⎞ ⎛ ∑ pq ⎞
=
r tt ⎜⎝ n − 1 ⎟⎠ ⎜⎜1 − 2 ⎟⎟
st ⎠
⎝

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ
n = จํานวนขอสอบ
P = สัดสวนของขอสอบถูก (จํานวนคนตอบถูก/จํานวนคนทั้งหมด
Q = สัดสวนของผูตอบผิด q = 1-p
pq = ความแปรปรวนของคําถามของเครื่องมือ
2
s t = ความแปรปรวนของเครื่องมือ

r

tt

=

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรของพีระมิด กรวย ทรงกระบอก
และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ผูวิจัยขอนําเสนอการ
วิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียน
รูดวยเทคนิค KWDL ในดานบรรยากาศการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ประโยชนที่ได
รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู และขอเสนอแนะที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตอนที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด
กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยเทคนิค
KWDL
การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหา
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการเรียนรูดว ยเทคนิค KWDL สูงกวา กอ นการเรียนหรือไม
ดังรายละเอียดตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและ ทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
การทดสอบ
กอนการจัดการเรียนรู
หลังการจัดการเรียนรู

จํานวน
นักเรียน
28
28

คะแนนเต็ม
42
42
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x

S.D.

t

10.86
21.39

2.70
6.60

8.58

sig
0.00
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จากตารางที่ 6 พบวา ผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และ ทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอน
ดวยเทคนิค KWDL หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบ คะแนนผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
กอนและหลังจัดการเรียนรูจําแนกตามแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย
จํานวน
นักเรียน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบอัตนัย

28
28

คะแนน
เต็ม
30
12

คะแนนกอนเรียน

คะแนนหลังเรียน

S.D.
2.32
1.20

x

8.11
2.75

x

13.39
8.00

S.D.
5.35
2.30

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และ ทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอน
ดวยเทคนิค KWDL ทั้งขอสอบปรนัยและอัตนัยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ตารางที่ 8 ผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร จําแนกตามเนื้อหา
เนื้อหา
1.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด
2. การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก
3.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
4.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม

จํานวน
นักเรียน
28
28
28
28

คะแนน
เต็ม
10
10
11
11

x

S.D.

อันดับที่

8.57
5.79
4.29
4.75

2.89
2.01
2.55
1.87

1
2
4
3

จากตารางที่ 8 พบวา เนื้อหาที่ไดคะแนนอยูในอันดับ 1 คือ การหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรพีระมิด ( x = 8.57, S.D. = 2.89 ) รองลงไปตามลําดับดัง นี้ การหาพื้น ที่
ผิวและปริมาตรทรงกระบอก ( x = 5.79, S.D. =2.01 ) การหาพื้นที่ผิว และปริมาตรทรง
กลม ( x = 4.75, S.D. = 1.87 ) และการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย ( x = 4.29. , S.D. =
2.55 )
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL อยูในระดับใดและอยางไร
ระดับความคิดเห็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บรรยากาศในชั้นเรียน และประโยชนที่ไดรับมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ของความคิดเห็นในภาพรวมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
x S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.36 036
ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.20 0.39
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.53 0.29
รวม
2.36 0.35

เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง

2
3
1
-

จากตารางที่ 9 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยปานกลาง ( x = 2.36, S.D. = 0.28 ) เมื่อพิจ ารณารายดานพบ
วา นักเรียนเห็นดวยมากดานดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x =
2.53,S.D.= 0.29) และนักเรียนเห็นดวยปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับ คือดานการจัดกิจ
กรรมการเรียนรู ( x =2.36, S.D.=0.36) และดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (
x =2.20,S.D.= 0.39 ) เปนลําดับสุดทาย
จากตารางที่ 9 เปนความคิดเห็นโดยภาพรวม ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดเปนราย
ดาน ดังตารางที่ 10 - 12
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ตารางที่ 10 ระดับความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL
2.การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคการ KWDLทําใหนักเรียนได
เรียนรูและเขาใจวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย
3.นักเรียนมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนๆสมาชิกในการเรียนรู
4.นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทาง
การแกปญหา
5.นักเรียนไดรวมกันแสวงหาความรูและแนวทางการแกปญหา
ดวยตนเอง
6.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
7.นักเรียนชอบการสรุปและการนําเสนอวิธีการแกปญหาดวย
เทคนิค KWDL
8.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความ
รูที่จะเรียนใหม
รวม

2.50

ระดับความ
คิดเห็น
0.51
มาก

2.57
2.36

0.56
0.49

มาก
ปานกลาง

2.39

0.62

ปานกลาง

x

S.D.

ลํา
ดับที่
2
1
4
3
7

2.25
2.36

0.60
0.78

ปานกลาง
ปานกลาง

2.11

0.78

ปานกลาง

4
8
6

2.32
2.36

0.72
0.36

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 10 พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวย
ปานกลาง ( x = 2.36, S.D. = 0.36 ) เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา นักเรียนเห็นดวยในระดับ
มาก 2 ดาน คือ ลําดับที่ 1 คือการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียน ไดเรียนรู
และเขาใจวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย ( x =2.57, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ นักเรียนชอบ
ขั้นตอนการแกปญหาดวยเทคนิค KWDL ( x =2.50, S.D. = 0.51) และนักเรียนเห็นดวยปานกลาง
6 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดแก นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และรวมอภิปรายเพื่อหา
แนวทางแกปญหา ( x =2.39, S.D. = 0.62) นักเรียนมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในการเรียนรู
( x =2.36, S.D. = 0.49) เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียน ไดวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด ( x =2.36,
S.D. = 0.78 ) เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูที่จะเรียนใหม
( x =2.32, S.D. = 0.72 ) นักเรียนไดรวมกันแสวงหาความรูและแนวทางแกไขปญหาดวยตนเอง
( x =2.25, S.D. = 0.60) และลําดับสุดทายคือ นักเรียนชอบการสรุป และการนําเสนอวิธีการแก
ปญหาดวยเทคนิค KWDL ( x =2.11, S.D. = 0.78 )
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ตารางที่ 11 ระดับความคิดเห็น ดานบรรยากาศในการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
1.นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
2.นักเรียนไดรับความสนุกสนานจากการเรียนรู
3.นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
4.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจ
กรรมการเรียนรู
รวม

( x)

2.36
2.29
2.11

0.68
0.60
0.64

ระดับความ
ลํา
คิดเห็น
ดับที่
ปานกลาง
1
ปานกลาง
2
ปานกลาง
3

2.04
2.20

0.58
0.39

ปานกลาง
ปานกลาง

S.D.

4
-

จากตารางที่ 11 พบวา ในดานบรรยากาศการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวย
ปานกลาง ( x = 2.20 , S.D> = 0.39 ) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวย
ปานกลางทุกประเด็นเรียงจากมากไปหานอย ไดแก นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
( x = 2.36 , S.D. = 0.68) นักเรียนไดรับความสนุกสนานจากการเรียนรู ( x = 2.29 , S.D. = 0.60)
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ( x = 2.11 , S.D. = 0.64) และเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทาย
คือ เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการเรียนรู ( x = 2.04, S.D. =
0.58 )
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนดวยเทคนิค KWDL
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกรรม
1.นักเรียนไดรับประสบการณและความรูใหมๆจากการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL
2.เทคนิค KWDL ฝกใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหปญหา
อยางเปนขั้นตอน
3.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบและรอบ
คอบ
4.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบในหนา
ที่
5.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือพี่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน

(x )

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลํา
ดับที่

2.46

0.69

ปานกลาง

6

2.61

0.57

มาก

1

2.51

0.51

มาก

4

2.57

0.50

มาก

3

2.61

0.50

มาก

1
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกรรม

(x )

S.D.

6.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น
7.เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น
รวม

2.50
2.43
2.53

0.51
0.56
0.29

ระดับความ ลํา
คิดเห็น
ดับที่
มาก
5
ปานกลาง
7
มาก

จากตารางที่ 12 พบวา ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพ
รวม นักเรียนเห็นดวยมาก ( x = 2.53, S.D. = 0.29 ) เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวานักเรียน
เห็นดวยมาก 5 ดาน เรียงจากมากไปหานอย ไดแก เทคนิค KWDL ทําใหนกั เรียนไดมกี ารชวย
เหลือพีง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ( x = 2.61, S.D. = 0.50 ) เทคนิค KWDL ฝกใหนักเรียนไดฝก
คิดการคิดวิเคราะหปญหาอยางเปนขั้นตอน ( x = 2.61, S.D. = 0.57 ) เทค KWDL ทําใหนัก
เรียนเปนผูมีความรับผิดชอบ ( x = 2.57, S.D. = 0.50 ) เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนทํางาน
อยางเปนระบบและรอบคอบ ( x = 2.51, S.D. = 0.51 ) เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนกลา
แสดงออกมากขึ้น ( x = 2.50, S.D. = 0.51 ) และเห็นดวยปานกลาง 2 ดาน ไดแก นักเรียนได
รับประสบการณและความรูใหม ๆ จากการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL และ เทคนิค KWDL ทํา
ใหนักเรียนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น ( x = 2.43, S.D. = 0.56 )
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดมาจากแบบสอบถามปลายเปดสามารถสรุป ไดดังนี้ 1) ทําใหสามารถ
วิเคราะหโจทยไดดีขึ้น 28 คน คิดเปนรอยละ 100 2) สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันมากขึ้น 15
คน คิดเปนรอยละ 54 3) มีความรับผิดชอบมากขึ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 96 และ 4)นักเรียน
มีขอเสนอแนะวา ควรนําเทคนิค KWDL นําไปใชกับโจทยปญหาในเรื่องอื่นๆดวย เชน โจทย
ปญหารอยละ โจทยปญ
 หาเศษสวน 24 คน คิดเปนรอยละ 86
จากการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ทายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผน
สามารถสรุปไดดังนี้ 1) นักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจในการเรียนรู 2) นักเรียนมีความรวมมือ
กันในการทําใบกิจกรรม และชวยเหลือกันในการทํากิจกรรม 3)นักเรียนมีความเครงเครียดใน
การเรียนและการทํากิจกรรมในการแผนการจัดการเรียนรูแผนแรก ๆ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเ รือ่ งโจทยปญ
 หาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
โดยจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL เปนการวิจยั เชิงทดลอง ( Pre - Experimental Designs )
แบบแผนการวิจัย One – Group Pretest – Posttest Design โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ
1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญ
 หาการพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนทีจ่ ดั การเรียนดวยเทคนิค KWDL และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน
3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม ตําบลหลักสาม อ.บานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนวัดสวนสม ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร และโรงเรียนวัดสุนทรสถิต ตําบลอําแพง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยา
ราม ตําบลหลักสาม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple Random sampling)
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลมจํานวน 8 แผน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบปรนัยและอัตนัย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนัก
เรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL การวิเคราะหขอมูลใช t-test dependent คา
เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis )
สรุปผลการวิจัยดังรายละเอียด ตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรือ่ งโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL ปรากฏดังรายละเอียด ตอไปนี้
1. ผลการเรียนรูเรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด กรวย
ทรงกระบอก และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยเทคนิค KWDL พบวา นักเรียนมีผลการ
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เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไวและเนื้อหาที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด เนื้อหา
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
KWDL โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดานจะพบวา นักเรียน
เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนักเรียน
มีความคิดเห็นวา ไดฝกการคิดวิเคราะหโจทย และทําใหนักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน
นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด และนักเรียนเห็นดวยนอยสุด คือ ประเด็นทําใหนักเรียนมีความ
รักสามัคคี รองลงมาเห็นดวยปานกลาง คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนักเรียนมี
ความคิดเห็นวา ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเขาใจวิธีแกปญหาที่หลากหลาย และนักเรียนเห็นดวย
ปานกลางลําดับสุดทายดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนักเรียนมีความคิดเห็น
วาเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู สวนผลการวิเคราะหเนื้อหา
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูด ว ยเทคนิค KWDL ทําให
สามารถวิเคราะหโจทยไดดีขึ้น สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น
และนักเรียนมีขอเสนอแนะวา ควรนําเทคนิค KWDL ไปใชกับโจทยปญหาในเรื่องอื่น ๆ ดวย
เชน โจทยปญหารอยละ โจทยปญหาเศษสวน เปนตน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อ งเรื่อ งโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัด
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของ พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ กอนเรียนเทากับ 10.86 และ
หลังเรียนเทากับ 21.39 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWDL เปนการ
ฝกใหนัก เรีย นคิด อยางเปน ลําดับ ขั้น ตอน ประกอบกับการจัดกิจ กรรมเปนกลุม การเรียนรู
โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน โดยแตละกลุม ประกอบดวยนักเรีย น ที่เ รีย น
เกงปานกลาง และออน โดยคละความสามารถ นักเรียนมีการชวยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งกันและกัน ที่สําคัญคือการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ยังมีขั้นตอนการรวมกัน
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ของนักเรียนในการคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนลําดับ ทําใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหเปนลําดับ
ขั้น คือ ขั้นที่ 1 K นักเรียนแตละกลุม รวมกันอานโจทย แลวพิจารณารวบรวมวิเคราะหวา
โจทยบอกอะไรใหรูบาง ซึ่งครูจะคอยกระตุนใหนักเรียน ไดคิดและรวมกันในกลุมในการ
วิเคราะหโจทยและอธิบายเพิ่มเติม ใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 2 W นักเรียนรวมกัน
วิเคราะหที่โ จทยตองการทราบ นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น เพือ่ เสนอแนว
ทางในการแกปญ
 หาดวยเหตุผลของแตละคน สมาชิกในกลุม รวมกันพิจารณาวาเพือ่ หาวีธที ดี่ ที ี่
สุด โดยครูคอยสังเกตแนะนํากระตุน ใหนักเรียน เกิดความคิดหาวิธีที่ดีที่สุด ขั้นที่ 3 D
นักเรียนแตละกลุมรวมกันกันแสดงวิธีแกปญหาตามที่กลุมของตนเองไดเลือกไว ในขั้นนี้นัก
เรียน แตละคนภายในกลุมจะไดเรียนรูการแกปญหาอยางละเอียด ไดฝกการคิดคํานวณ นัก
เรียนทีเ่ กงภายในกลุม จะไดชว ยเหลืออธิบายการแกปญหาใหแกเด็กที่ออนกวา ทําใหเด็กออนได
เขาใจการแกปญหาไดดีขึ้น ซึ่งครูจะคอยแนะนําชวยเหลือแตละกลุม ใหถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นสุดทาย L นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการแกปญ
 หา พรอมทัง้ อธิบาย
วิธกี ารแกปญ
 หา แตละขัน้ ตอนใหเพื่อนและครูไดฟง ซึ่งครูจะคอยแนะนําชวยเหลือ และ
รวมกันสรุปความรูที่ไดจากการนําเสนอของกลุมตาง ๆ ซึ่งเปนการฝกใหนักเรียนกลาแสดง
ออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไดเรียนรูการแกปญหาที่หลากหลายจากลุมอื่น ๆ สามารถนํา
ไปประยุกตใช ใหเกิดประโยชนในสถานการณซี่งสอดคลองกับแนวคิดของ สลาวิน (
Slavin, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547: 1 ) ที่วาวิธีสอนแบบรวมมือกัน คือการจัดการเรียน
การสอน โดยใหผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ4-6 คน สมาชิกในกลุมจะตองชวยกัน
เรียนรู รวมกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิ
ใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดของ จอยซ และ เวล ( Joyce and Weil 1986 ) ที่วาการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู ชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะ
นําซึ่งกันและกัน นอกจานั้นยัง สอดคลองกับ งานวิจัยของ วีระศักดิ์ เลิศโสภา ( 2544 : บท
คัดยอ ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใชเทคนิค KWDL ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ผลการวิจัย พบวาคะแนนเฉลี่ยการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลังเรียนโดยเทคนิค KWDL สูงกวานักเรียนที่เรียน การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรตามปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ นิรันดร
แสงกุหลาบ ( 2547 : บทคัดยอ ) น้ําทิพย ชังเกตุ ( 2547 : บทคัดยอ ) ซึ่งทําการวิจัยในทํานอง
เดียวกัน คือศึกษาผลการจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหา ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5
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ดวยเทคนิค KWDL พบวา ผลการเรียนรูห ลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ
0.05
นอกจากนั้น การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่นํากระบวนการทํางานกลุม และการรวมกันคิดวิเคราะห
โจทยปญหาตามลําดับขั้นตอน มาพัฒนาระดับความสามารถทางคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียน
เรียนรูเรื่องโจทยปญหา ไดเขาใจดียิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญคือ 1) การนําเขาสูบทเรียนดวย
กิจกรรม เกม เพลง กิจกรรมแขงขันตอบคําถามทบทวนความรูเดิม ซึ่งเปนการเราความสนใจ
ใหนักเรียนใหเกิดความพรอมในการเรียนเนื้อหาตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วัลลภา
อารีรัตน ( 2543 :37 ) ที่วาการสอนคณิตศาสตรเนื้อหาใหมควรคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน
และยังสอดคลองกับ
วิธีสอนคณิตศาสตรแบบเรียนปนเลน
ของครูตนแบบการสอน
คณิตศาสตร เพลินจิต คนขยัน ที่วาขั้นเตรียมการ ตองทําใหผูเรียนสนุกสนานโดยใช เกม
เพลง หรือแขงขันการตอบปญหาคณิตศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
2542 ) 2) ขั้นสอนเนื้อหา โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน คละความสามารถกัน
มีทั้งนักเรียนที่เรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน แบงเปน 4 ขั้นตอนยอย คือ ขั้น K
นักเรียนรวมกันระดมความคิดหาสิ่งที่โจทยบอกมาใหทราบ และความรูเดิมที่ตองนํามาใชแก
ปญหา ขั้น W นักเรียนรวมกันหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ วางแผนการแกปญหา และหา
ทางเลือก ในการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด โดยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ สิริพร ทิพยคง ( 2536 : 157-159 ) ที่เห็นวาควรสนับสนุนใหนักเรียนคิดวิธีแก
ปญหา โดยวิธีของนักเรียนเอง และอภิปรายหาวิธีที่ถูกตองเหมาะสม นอกจากนั้นยังสอด
คลอง กับแนวคิดของ ครูลิค ( Krulik 1977 : 650-651, อางถึง ใน ชีวิน สุวดิน ทรกูร
2535:1) จรูญ จียโชค ( 2531 : 10 - 20) และอุทัย เพชรชวย ( 2532 :5 0 - 51 ) ที่กลาวในทํานอง
เดียวกันวาการสอนแกโจทยปญหา ที่ไดผลดีนั้น ขั้นตอนการอานเพื่อวิเคราะหโจทยปญหานั้น
นักเรียนตองอาน และตอบคําถามใหไดวา โจทยตองการทราบอะไร โจทยกําหนดอะไรใหบาง
สิ่งที่ตองการหาคืออะไร สวนใดของโจทยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน จะตองหาอะไรกอนหรือไม
ถาจะหาจะหาอะไร ซึ่งทําใหนักเรียนไดคิดอยางเปนระบบ และเชื่อมโยงสัมพันธกัน ขั้น D
ดําเนินการแกปญหา และขั้น L นักเรียนสรุป ขั้นตอนการแกปญหา และนําเสนอผลการแก
ปญหา ซึ่งนักเรียนแตละกลุมจะตองพิจารณาหาทางเลือก ในการแกปญหา และวิธีการที่ได
วางแผนไวหรือแสดงวิธีทํา เพื่อที่จะหาคําตอบของปญหา ซึ่งชวยใหนักเรียนคิดอยางมีระบบ
ถึงกระบวนการทํางาน ที่ไดใชขณะทํางานรวมกันแกปญหา ไดขอ สรุป และขั้น ตอนการ
แกโจทยปญหา แลวใหนักเรียนออกมานําเสนอ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ชวยใหนักเรียนไดกลาแสดง
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ออก ไดฝกเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ จากขอมูลการแกปญหาแลวนํามาเสนอตอเพื่อน
รวมชั้น เปนการฝกทักษะการสื่อสาร สรางความเชื่อมั่นในตนเอง และเปนการตรวจคําตอบ
ของแตละกลุมดวย ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของกรมวิชาการ ที่วาการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดออกมานําเสนอแนวคิดของนักเรียนแตละคน หรือแตละกลุมเปนสิ่งสําคัญที่ครูผูสอนควร
ปฏิบัติบอย ๆ เพราะในการนําเสนอแตละครั้ง นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดคิดเสริมเพิ่ม
เติมรวมกัน หรือซักถามขัดแยงกันดวยเหตุผล ครูผูส อนมีโอกาสไดแนะนําเพิ่ม เติม ขยาย
หรือสรุปประเด็นสําคัญๆ ที่เปนความคิดรวมยอดของสาระที่นําเสนอนั้น ทําใหการเรียนรู
ขยายและลึกมากยิ่งขึ้น และนักเรียนเกิดความภูมิใจ และมีเจตคติทดี่ จี ากการนําเสนอผลงานของ
ตน เกิดความรูส กึ อยากคิดอยากทํา กลาแสดงออก และจดจําสาระที่ตนเอง ไดออกนํา
เสนอไดนาน ( กรมวิชาการ 2545 : 20 ) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วีระศักดิ์ เลิศโล
ภา ( 2544 : บทคัดยอ ) นิรันดร แสงกุหลาบ ( 2547 : บทคัดยอ ) และ น้ําทิพย ชังเกตุ ( 2547 :
บทคัดยอ ) ทีพ่ บวาผลการเรียนรูการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวย เทคนิค KWDL หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
2. จากผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัด
การเรียนรูดวยเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละ
ดาน พบวาดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมาก
โดยประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือ เทคนิค KWDL ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหปญหา
อยางเปนขั้นตอน และทําใหนักเรียนไดชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รองลงมา ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเห็นดวยปานกลาง โดยประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดคือ การแก
ปญหาดวยเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนรูและเขาใจการแกปญหาที่หลากหลาย และนักเรียน
ชอบขั้นตอนการแกปญหาดวยเทคนิค KWDL และนักเรียนเห็นดวยปานกลางเปนอัน ดับ
สุดทายคือดานบรรยากาศในการเรียนรู โดยประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยปานกลางในอันแรก
คือนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู และประเด็นที่เห็นดวยปานกลางเปนอันดับสุด
ทาย คือเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ในขั้นดําเนินการสอนมีการแบงนักเรียนออก
เปนกลุมยอยกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน โดยคละความสามารถคือมีนักเรียนที่เรียนเกง เรียนปาน
กลาง และเรียนออน ซึ่งทําใหสมาชิกในกลุมชวยกันทํางานไดดีขึ้น มีการปรึกษาหารือกันใน
กลุม ทําใหนักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปญหากันอยางอิสระ คนเกงสามารถ
อธิบายใหเพื่อนในกลุมไดเขาใจแนวคิดและกระบวนการขั้นตอนไดชัดขึ้น การทํางานกลุม
ทํางานไดรวดเร็วและงานเสร็จในเวลาที่กําหนด นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในกลุม นักเรียน
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เรียนรูบทบาทการเปนสมาชิกของกลุมดีขึ้น รูจักที่จะรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน มีการใหการ
ชวยเหลือกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทํางานเนื่องจากการรวมมือกันเรียนรูในกลุมยอย เปน
กิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ชวยเหลือสนับสนุนกัน
ทําใหนักเรียน ไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ นักเรียนไดรับประสบการณในการแกปญหาที่
หลากหลาย มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนไดรวมกันคิดและรวมมือกันปฏิบัติ ไดแก
ปญหาดวยตนเอง ไดคิดอยางเปนขั้นตอนและคิดอยางเปนระบบ นักเรียนสามารถอธิบายขั้น
ตอนการแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน โดยครูคอยชวยเหลือสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับแนว
คิดของ ไพบูลย จันทยศ ( 2521 : 17 ) และ สุรชัย ขวัญเมือง ( 2522 : 187, อางถึงใน กัลยา
ชาญฤทธิ์ 2541 : 13 – 14 ) ที่วา การเรียนรูรวมกันเปนกลุม ยอยนัน้ จะทําใหผเู รียน ไดซกั ถาม
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิด
ความเห็นอกเห็นใจกัน และเกิดความเขาใจระหวางผูเรียนดวยกัน สําหรับการเรียนเปนกลุม
ยอยแบบคละความสามารถครูสามารถใชวธิ ใี หนกั เรียน เรียนดวยตนเอง ทําใหนักเรียนรูวิธีแก
ปญหา ฝกคิดอยางอิสระ ในการเรียนดวยตนเอง นักเรียนอาจเกิดขอสงสัยบางประการ และ
ตองการทีจ่ ะปรึกษากับคนอืน่ ทําใหนกั เรียนทุกคนภายในกลุมปรึกษาหารือ และชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในการ แกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนภายในกลุมของตนเอง เด็กเกงภายใน
กลุม จะชวยพวกทีย่ งั ไมผา น ซึง่ จะกอใหเกิดผลดีอยางมาก และในประเด็นที่นักเรียนเห็นดวย
เปนลําดับ สุด ทา ย คือดานการจัดกิจ กรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นในขอที่ชอบ
การสรุป และการนําเสนอวิธีแกปญหา ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นัก
เรียนมีความคิดเห็น ในขอนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการเรียนรู และในดาน
ประโยชน ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความคิดเห็นในขอ นักเรียนมีความรัก
ความสามัคคีมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนตองรวมกันคิดตลอดเวลาในการแกโจทย
ปญหา ตามลําดับขั้นตอนของเทคนิค KWDL มีขั้นตอนเพื่อการฝกคิด วิเคราะหใหเขาใจชัด
เจนเกี่ยวกับโจทยปญหา ซึง่ นักเรียนอาจไมคนุ เคยกับวิธกี ารในการเรียนปกติ และแตละกลุมมี
นักเรียนที่คละความสามารถ คือ เด็กเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน ซึง่ ในแตละกลุม
เด็กเรียนออน และปานกลางมีมากกวาเด็กเกง เด็กเกงมักจะกลายเปนผูนํากลุมในการคิด ใน
การนําเสนอ และในการสรุป และไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็น ของเด็กที่เรียนออนกวา ซึ่ง
ครูควรจะตองตระหนัก และคอยดูแลชวยเหลือ กระตุนใหนักเรียนในกลุมทั้งคนเรียนเกง เรียน
ปานกลาง และเรียนออน ไดรวมกันแสดงความคิด รวมกันแกปญหา ไมทอดทิ้งเด็กที่เรียนออน
ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่วา การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา
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ผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ) ครูตองใหกําลังใจแกนักเรียนที่เรียนออน ซึ่งอาจถูกเพื่อนในกลุมละเลยไม
ใหรวมแสดงความคิดเห็น และใหคําชมเชย แกกลุมที่รวมกันคิดรวมกันระดมสมอง ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ การเรียนคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลอ งกับรายงานการ
สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ วิธีสอนคณิตศาสตร ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ ที่วา
การเรียนดวยการระดมสมอง จะชวยใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาวิธี
เรียนดวยตนเอง เนื่องจาก วิธีการเรียนดวยการระดมสมอง เปนวิธีการเรียนที่นักเรียนรวม
กลุมปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร มีการชวยเหลือกันภายในกลุม เพื่อใหสมาชิกกลุม
ของตนบรรลุจุดประสงคของการเรียน ซึ่งในแตละกลุมจะมีนักเรียน 4 - 7 คน และในแตละ
กลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา วิธีการเรียนดวย
การระดมสมองจะชวยใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม เกิดความรับผิดชอบ ในภาระ
หนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมาย มีการฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี รวมทั้งฝกใหผเู รียนเปนคน
มีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ และยอมรับฟงเสียงขางมาก ดวยเหตุผล
ดังกลาวทําใหวิธีการเรียนดวยการระดมสมอง สงผลใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวาวิธีการเรียนแบบอื่น ๆ ( กรมวิชาการ 2542 : 97 ) . ในประเด็นที่นักเรียน
เห็นดวยนอย คือเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ โดยพื้นฐานปกติในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ครูไมไดสงเสริม
ใหนักเรียนไดฝกการตอบคําถามมากนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของน้ําทิพย ชังเกตุ ( 2547 :
89 ) ที่พบวาพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เกี่ยวกับการพูดโตตอบแสดงความคิดเห็น และการพูด
ใหกําลังใจสนับสนุนความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง .และสอดคลองกับงานวิจัยของนิ
รันดร แสงกุหลาบ ( 2547 : 102 ) ที่พบวา ในประเด็นนักเรียนไดรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทาง
ในการแกปญหา อยูในระดับปานกลาง
3. จากผลการวิจัยในการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแตละแผนพบวานักเรียนสวน
ใหญมีความตั้งใจ ในการที่จะเรียนรู และรวมมือในการทําใบกิจกรรมตามขั้นตอนของเทคนิค
KWDL และแตละกลุมมีการชวยเหลือกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขั้นตอนของเทคนิค KWDL
นักเรียนตองรวมมือกัน ในการคิดวิเคราะหและครูคอยกระตุนเตือน ใหนักเรียนไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนมีความเครงเครียดในการเรียน และไมคอยตอบคําถาม
มากนักในการจัดการเรียนรูแ ผนแรก ๆ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ นักเรียนอาจไมคนุ เคยกับการตองคิด
วิเคราะหแลวออกมานําเสนอ ซึงนักเรียนแตละคนพยายามเลียกเลี่ยง ในการเปนผูออกมานํา
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เสนอหรือตอบคําถาม ถึงแมวาครูจะไดพยายามชวยเหลือแนะนํา แตในการจัดการเรียนรูแผน
การจัดการเรียนรูตอๆมานักเรียนมีความกลามากขึ้นในการที่จะเปนผูนําเสนอ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1.จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของพีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูท สี่ งู ขึน้ ดังนัน้ ครูผสู อนและหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ควรสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
โดยการเผยแพรใหแกโรงเรียนตาง ๆ นําเทคนิค KWDL ไปใชในการจัดการเรียนรูการแก
โจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบวาโจทยปญหา เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย
นักเรียนมีผลการเรียนต่ําสุด ดังนั้น ครูผูสอนควรปรับกิจกรรมการสอน ใบกิจกรรม และ
ใบความรูใหเหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น เนนการฝกโดยอิสระจากใบกิจกรรมใหมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนรู เห็น
ดวยนอยในประเด็น ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นในการจัดกิจ
กรรมการสอนทุกกลุมสาระ ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิดในการตอบคําถามใหมากขึ้น
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการตั้งคําถาม และครูควรใหกําลังใจ ใหคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถาม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่ควรนํามาศึกษา คือ
1. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ หรือพัฒนาผลการเรียนรู การแกโ จทย
ปญหาคณิตศาสตรดวยเทคนิค KWDL รวมกับการสอนตามแบบปกติของครูโดยตรง กับการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีอนื่ เชน รูปแบบการแกปญ หาของ โพลยา รูปแบบการเรียนการสอนของวรร
ณี การเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู ( Inquiry Based Learning )
และการเรียนรูแบบแก
ปญหา ( Problem Base Learngin )
2. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ หรือพัฒนาผลการเรียนรู คณิตศาสตรเรื่องโจทย
ปญหาใหหลากหลาย เชน โจทยปญหา การคูณหาร เศษสวน รอยละ การหาพื้นที่ โดยใช
เทคนิค KWDL กับการสอนของครูโดยตรง และเทคนิค KWDL รวมกับการเรียนรูแบบรวม
มือกัน เทคนิคกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล TAI ( Team Asisted Individuallization )
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

108
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
1. นายอรุณ ศรีเอี่ยมกูล

ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน
ครู หัวหนาหมวดคณิตศาสตร
โรงเรียนวัดหนองสองหอง

2. นางวรนุช ตุนทกิจ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

3. นางพัชรี ปยภัณฑ

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- ดัชนีความความสอดคลองของเนื้อหา
- ความยาก-งายของขอสอบ
- อํานาจจําแนก
- ความเชื่อมัน่
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
ผูเชี่ยวชาญ
คาดัชนี
รายการประเมิน
ความสอดคลอง
1
2
3
( IOC )
1.สาระสําคัญ
1.1 ความสอดคลองของสาระสําคัญกับ
+1 +1 +1
1
จุดประสงคปลายทาง
1.2 ความสอดคลองของสาระสําคัญกับ
จุดประสงคการเรียนรู
+1 +1
0
0.66
2.จุดประสงค
2.1 ความสอดคลองของจุดประสงคปลายทาง
+1 +1 +1
1
กับจุดประสงคการเรียนรู.
2.2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับสาระ
สําคัญและเนื้อหา
+1 +1 +1
1
2.3 ความสอดคลองของจุดประสงคกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
+1 +1 +1
1
2.4 ความสอดคลองของจุดประสงคกับสื่อ
และการวัดผลประเมินผล.
+1 +1 +1
1
3. เนื้อหา
1
3.1 ความสอดคลองของเนื้อหากับสาระสําคัญ +1 +1 +1
3.2 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค +1 +1 +1
1
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการ
0.66
0
+1 +1
เรียนรูกบั จุดประสงค
4.2 ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูกบั สาระสําคัญและเนื้อหา
+1 +1 +1
1
4.3 ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูกบั การวัดผลและประเมินผล
+1 +1 +1
1
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ตารางที่ 13 ( ตอ )
ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
5.สื่อการเรียนรู
ความสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู.
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 ความสอดคลองของการวัดผลและ
ประเมินผลกับจุดประสงค
6.2 ความสอดคลองของการวัดผลและ
ประเมินผลกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

คาดัชนี
ความสอดคลอง
( IOC )

1

2

3

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1
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ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

เนื้อหา

พื้นที่ผิว
และ
ปริมาตร
ของ
พีระมิด

พื้นที่ผิว
และ
ปริมาตร
ของทรง
กระบอก

จุดประสงคการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญ

ระดับ
ขอที่
พฤติกรรม

1.อธิบายและบอกลักษณะและ
สมบัติของพีระมิดได............... 1-2
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการ
การแกโจทยปญหาการหาพื้นที่
ผิวและปริมาตรของพีระมิดได 3-4
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ
จากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของพีระมิดได..... 5-7
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบ
โจทยปญาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของพีระมิดได............ 31
1.อธิบายและบอกลักษณะและ
สมบัตขิ องทรงกระบอกได............ 8-9
2.อธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารการ
แกโจทยปญ
 หาการหาพืน้ ทีผ่ วิ
และปริมาตรของทรงกระบอกได 10-11
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ
จากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของทรงกระบอกได 12-14
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบ
โจทยปญาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกระบอกได... 32

ความ
เขาใจ
ความ
เขาใจ
การ
วิเคราะห
การ
นําไปใช
ความ
เขาใจ
ความ
เขาใจ
การ
วิเคราะห
การ
นําไปใช

1

2

3

+1
+1

+1
+1

+1
+1

คาดัชนี
ความสอด
คลอง
( IOC )
1
1

+1

+1

0
0.66

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

0

0.66

+1

+1

+1

1

113
ตารางที่ 14 ( ตอ )

เนื้อหา

พื้นที่ผิว
และ
ปริมาตร
ของกรวย

พื้นที่ผิว
และ
ปริมาตร
ของทรง
กลม

จุดประสงคการเรียนรู

1.อธิบายและบอกลักษณะและ
สมบัติของกรวยได...................
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการ
การแกโจทยปญหาการหาพื้นที่
ผิวและปริมาตรของกรวยได....
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ
จากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของกรวยได.........
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบ
โจทยปญาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของกรวยได................
1.อธิบายและบอกลักษณะและ
สมบัติของทรงกลมได.............
2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการ
การแกโจทยปญหาการหาพื้นที่
ผิวและปริมาตรของทรงกลมได
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ
จากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของทรงกลมได...
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบ
โจทยปญาการหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกลมได..........

ผูเชี่ยวชาญ

ระดับ
ขอที่
พฤติกรรม

15-16

17-18

19-21

33
22-23

24-25

26-28

34

ความ
เขาใจ
ความ
เขาใจ
การ
วิเคราะห
การ
นําไปใช
ความ
เขาใจ
ความ
เขาใจ
การ
วิเคราะห
การนําไป
ใช

คาดัชนี
ความสอด
คลอง
( IOC )

1

2

3

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

0.66

+1

+1

+1

11

+1

+1

+1

11
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ตารางที่ 15 คาดัชนี้ความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการสอนดวยเทคนิค KWDL
ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17

รายการประเมิน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค KWDL…...
การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคการ KWDLทําใหนักเรียนได
เรียนรูและเขาใจวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย
นักเรียนมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนๆสมาชิกในการเรียนรู
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทาง
การแกปญหา
นักเรียนไดรวมกันแสวงหาความรูและแนวทางการแกปญหาดวย
ตนเอง.
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
นักเรียนชอบการสรุปและการนําเสนอวิธีการแกปญหาดวย
เทคนิค KWDL
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ที่จะเรียนใหม
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู.
นักเรียนไดรับความสนุกสนานจากการเรียนรู
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการ
เรียนรู
ดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม
นักเรียนไดรับประสบการณและความรูใหม ๆจากการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL
เทคนิค KWDL ฝกใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหปญหาอยาง
เปนขั้นตอน
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน

1

2

3

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)

+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 15 ( ตอ )
คาดัชนี
ความสอดคลอง
1 2 3
( IOC )
+1 +1 +1
+1
+1 +1 +1
+1
+1.00
ผูเชี่ยวชาญ

ขอที่

รายการประเมิน

18
19

เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น
รวม

ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคดวยเทคนิค KWDL
ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่
20
21

รายการประเมิน

1

2

3

นักเรียนพบปญหาอะไรบางในระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL
+1 +1 +1
นักเรียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบางในการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL
+1 +1 +1

คาดัชนี
ความสอดคลอง
( IOC )
+1
+1
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ตารางที่ 16 การหาคาความยากงาย ( P ) และอํานาจจําแนก ( r ) และสัดสวนของผูตอบถูก
และ ตอบผิด (pq) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาการหาพื้น
ที่ผิวและ ปริมาตร
ขอ
1

p

r

q

pq

ขอ

p

r

q

pq

0.39

0.21

0.61

0.24

16

0.86

0.14

0.14

0.12

2

0.61

0.21

0.39

0.24

17

0.89

0.21

0.11

0.10

3

0.79

0.22

0.21

0.17

18

0.89

0.21

0.11

0.10

4

0.68

0.36

0.32

0.22

19

0.86

0.29

0.14

0.12

5

0.46

0.35

0.54

0.25

20

0.79

0.15

0.21

0.17

6

0.39

0.21

0.61

0.24

21

0.75

0.36

0.25

0.19

7

0.43

0.43

0.57

0.25

22

0.43

0.14

0.57

0.25

8

0.89

0.21

0.11

0.10

23

0.68

0.22

0.32

0.22

9

0.96

0.07

0.04

0.04

24

0.68

0.36

0.32

0.22

10

0.68

0.07

0.32

0.22

25

0.64

0.14

0.36

0.23

11

0.64

0.57

0.36

0.23

26

0.75

0.36

0.25

0.19

12

0.93

0.14

0.07

0.07

27

0.57

0.14

0.43

0.25

13

0.68

0.50

0.32

0.22

28

0.64

0.29

0.36

0.23

14

0.64

0.57

0.36

0.23

29

0.29

0.15

0.71

0.21

15

0.54

0.21

0.46

0.25

30

0.68

0.07

0.32

0.22

ผลรวม

pq = 5.79

การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกจากสูตร ( พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128 )
p=

PH + PL
2N

r=

PH − PL
N

PH
PL
N
คา
คา

คือ
คือ
คือ
p
r

จํานวนคนในกลุมสูง ที่ตอบขอนั้นถูก
จํานวนคนในกลุมต่าํ ที่ตอบขอนั้นถูก
จํานวนคนในแตละกลุม
อยูระหวาง 0.20 - 0.80 เปนขอสอบที่มีความเหมาะสม
มีคาตั้งแต 0.02 ขึ้นไปเปนคาที่เหมาะสม
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
1. การหาความเชือ่ มั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู สวนที่ 1 โดย
ใชสูตร KR 20 ของ Kuder -Richardson ( พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124 )
pq ⎞
⎛ n ⎞⎛
∑
rt t = ⎜
−
1
⎟⎟
⎟⎜
s t2
⎝ n − 1 ⎠ ⎜⎝
⎠
rtt คือ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ
n คือ จํานวนของขอสอบ
p คือ สัดสวนของผูตอบถูก (จํานวนคนตอบถูก/จํานวนคนทั้งหมด)
q คือ สัดสวนของผูตอบผิด ( q = 1- p)
n = 28
∑ pq = 5.79
st2 = 20.18
n
⎛
⎞ ⎛
rt t = ⎜
⎟ ⎜1 −
⎝ n − 1 ⎠ ⎜⎝

∑

pq ⎞
⎟⎟
s t2
⎠

5.79 ⎞
⎛ 28 ⎞ ⎛
rtt = ⎜
−
1
⎟⎜
⎟
20.18 ⎠
⎝ 28 − 1 ⎠ ⎝
= 0.74
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ตารางที่ 17 การหาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนอัตนัย
ขอ

1

2

3

4

รวม

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
26
27
28

0
2
1
1
1
0
2
0
1
0
1
2
0
1
1
2
0
1
2
1
0
1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
2
0
2
1
1
2
2
0
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
2
0
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

3
7
3
7
4
6
6
3
6
6
4
8
3
5
7
5
3
4
5
4
4
4
6
4
7
4
4
5

∑x
∑x
(∑ x)
s i2

27

36

35

39

137

58

54

49

63

808

729

1296

1225

1521

18769

1.18

0.29

0.19

0.32

∑ st2 =

เลขที่

2
2

∑ si2 = 1.98

5.10
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2. การหาความเชือ่ มั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู สวนที่ 2 โดย
ใชสูตร ∝- Coefficient ของ ครอนบัค (C ronbach ) (พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 124)
2
⎡
⎤
∑
n
s
i
⎢1 − 2 ⎥
α=
n −1 ⎢
s t ⎥⎦
⎣

α คือ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

n คือ จํานวนขอ

si2 คือ

ความแปรปรวนของแตละขอ

st2 คือ

ความแปรปรวนของทั้งฉบับ

n = 4

si2

=

1.98

st2

=

5.10

α=

4 ⎡ 1.98 ⎤
1−
⎢
4 − 1 ⎣ 5.10 ⎥⎦

α = 0.81

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน
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ตารางที่ 18 คะแนนจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียน และหลังการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWDL
คะแนน
เลขที่
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
26

คะแนน
กอนเรียน
10
9
9
9
12
12
10
9
11
14
14
7
6
13
12
8
14
11
12
8
17
9
15
11
9
15

หลังเรียน
12
18
15
15
17
20
16
17
20
16
29
12
22
14
16
24
22
31
27
26
18
30
32
34
21
33

คาความตาง
D

D2

2
9
6
6
5
8
6
8
9
2
15
5
16
1
4
16
8
20
15
18
1
21
17
23
12
18

4
81
36
36
25
64
36
64
81
4
225
25
256
1
16
256
64
400
225
324
1
441
289
529
144
324
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ตารางที่ 18 ( ตอ )
คะแนน

คะแนน

เลขที่

กอนเรียน
8
10
304
10.86

27
28

∑x
x

หลังเรียน
18
24
599
21.39

คาความตาง
D

D2

10
14
∑ D =295

100
196
∑ D 2 =4247
(∑ D)2 = 87025

การคํานวณเปรียบเทียบ ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเทคนิค KWDL
โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent
= 295
∑ D 2 = 4247
(∑ D 2 ) = 87025
n = 28
∑D

t=

t=

∑D
n ∑ D 2 − (∑ D) 2
n −1
295
28 × 4247 − 87025
28 − 1

t = 8.58

ภาคผนวก ง
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
แผนจัดการเรียนรู
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้มีจํานวน 34 ขอ คะแนนเต็ม 42 คะแนน ใหนักเรียนทําทุกขอ
2. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ขอที่ 1-30 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ขอละ 1 คะแนน
สวนที่ 2 ขอที่ 31 – 34 เปนแบบอัตนัย ขอละ 3 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี้
3 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทํา และขั้นตอนการหาคําตอบไดอยางครบถวน
และคําตอบถูกตอง
2 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทําและขั้นตอนการหาคําตอบไดอยางครบถวนแต
คําตอบไมถูกตอง
1 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทํา และขั้นตอนการหาคําตอบไดแตไมครบถวน
และคําตอบไมถูกตอง
0 คะแนน นักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบไมถูกตอง

สวนที่ 1 ขอที่ 1-30
คําแนะนํา ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย กากบาท (X) ลงในชอง อักษร ก ข ค และ ง ในกระดาษ
คําตอบที่เปนคําตอบที่ถูกตอง
1.เมื่อกลาวถึงพีระมิดสวนไหนที่แสดงลักษณะของพีระมิดไดชัดเจนที่สุด
ก.สวนสูงตั้งฉากกับฐาน
ข.สูงเอียงจะเทากันทุกดาน
ค.มียอดแหลมและหนาเปนสามเหลี่ยม
ง.สันตรงและฐานเปนรูปเหลี่ยมชนิดตางๆ

5
4
3

1
2
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2.จากรูปดานบนหมายเลขใดมีลักษณะคลายพีระมิด
ก.
1
.
3
ค.
4
.
5
3.พีระมิดฐานสามเหลี่ยมดานเทายาวดานละ 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิว
เทาไร จากโจทยจะหาพื้นที่ผิวของพีระมิดไดควรตองรูสวนใดเพิ่มเติม
ก. จุดยอด
ข. สูงเอียง
ค. หนาของพีระมิด
ง. ขนิดของพีระมิด
4.พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 10 เซนติเมตร สูงเอียงยาว 12 เซนติเมตร จะมีพื้นที่
ผิวเทาไร เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร
ก. 1 × 10 × 12 =
ค.

2
1
× (10 + 12) =
2

ข.
ง.

1
× (10 × 4) × 12 =
2
1
× (12 × −10) × 12 =
2

5.พีระมิดตรงสูง 24 เมตร ฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 36 เมตร จะมีพื้นทิ่ผิวทั้ง
หมดเทาไร
ก. 900 ตารางเมตร
ข. 1296 ตารางเมตร
ค. 2160 ตารางเมตร
ง. 3456 ตารางเมตร
6.พีระมิดฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทายาวดานละ 10 นิ้ว สูง 8 นิ้ว และสูงเอียงยาว 12 นิ้ว
จะมีพื้นที่ผิวขางเทาไร
ก. 40 ตารางนิ้ว
ข.
60 ตารางนิ้ว
ค. 240 ตารางนิ้ว
ง.
360 ตารางนิ้ว
7.จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 11 เซนติเมตร และสูง 12
เซนติเมตร
ก. 44 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 88 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 132 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 484 ลูกบาศกเซนติเมตร
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5
4
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3
2
1
8.จากรูปหมายเลขใดมีลักษณะคลายทรงกระบอก
. 2,3
ข. 1 , 2
ค. 4 , 5
ง. 3 , 5
9.ถาดัดแปลงรูปทรงกระบอกใหมียอดแหลมและใหฐานมีลักษณะคงเดิมนาจะไดรูปทรง
เหมือนอะไร
ก พีระมิด
ข. กรวย
ค. ทรงกลม
ง. ปริซึม
10. สูตรการหาพื้นผิวของทรงกระบอกคือ 2π rh + 2π r 2 จากสูตรนี้ พื้นที่ผิวของทรง
กระบอกจะมากหรือนอยเกี่ยวของกับอะไรเปนสําคัญ
ก. คาของ π
ข. คาของ 2π
ค. คาของ 2π r
ง. คาของ rh
11.จงหาพื้นผิวของทรงกระบอกที่มีรัศมี 7 เซนติเมตร และสูง 14 เซนติเมตร เขียนเปน
ประโยคสัญลักษณไดอยางไร
ก. (2 × 22 × 7 ×14) + (2 22 × 7 2 )

ข. (2 × 22 × 7 ×14) + (2 22 × 7

ค. ( 22 × 7 ×14) + (2 22 × 72 )

ง.

7

7

7

7

7
22
(2 × × 7 × 14)
7

7

)

12.จงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีรัศมี 7 นิ้ว และสูง 7 นิ้ว
ก. 44 ตารางนิ้ว
ข. 88 ตารางนิ้ว
ค. 308 ตารางนิ้ว
ง. 616 ตารางนิ้ว
13.ทรงกระบอกอันหนึ่งมีพื้นที่ผิวขาง 880 ตารางเซนติเมตร ถาทรงกระบอกมีรัศมี 14
เซนติเมตร จะมีความสูงเทาไร
ก. 10 เซนติเมตร
ข. 44 เซนติเมตร
ค. 88 เซนติเมตร
ง. 880 เซนติเมตร
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14.จงหาปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งมีรัศมีของฐานยาว 5 เซนติเมตร และสูง 21 เซนติเมตร
ก. 330 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 550 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 660 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 1650 ลูกบาศกเซนติเมตร

15.จากรูปกรวยดานบน หมายเลขใดถามาอยูในระนาบเดียวกับฐานแลวจะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของกรวยอยางชัดเจนที่สุด
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
16.จากรูปดานบน ถาหมายเลข 3 อยูในแนวตรงไมเอียง กรวยจะมีลักษณะเหมือนกับอะไร
ก. พีระมิด
ข. ทรงกระบอก
ค. ทรงกลม
ง. ทรงกลมและพีระมิด

17. จากรูปดานบนถาจะหาพื้นที่ผิวขางของกรวย จะตองหาความยาวของดานใดกอน
ก. เสนรอบวงฐาน
ข. ความยาวของสูงเอียง
ค. ความยาวของสวนสูง
ง. ความยาวของรัศมี
18.จากรูปในขอ 17 ถาจะหาปริมาตรของกรวยจะเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร
ก.
ค.

1
π (7 2 )(25)
3
1
π (25)l
3

ข.
ง.

1 2
(7 )(25)
3
π (25)l

19.กรวยกลมาอันหนึ่งมีเสนผาศูนยกลาง 14 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สูงเอียง 10 นิ้ว จะมีพื้นผิวเทาไร
ก. 140 ตารางนิ้ว
ข. 154 ตารางนิ้ว
ค. 220 ตารางนิ้ว
ง. 374 ตารางนิ้ว
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20. จากโจทย ขอ 19. จะหาปริมาตรของกรวยไดเทาไร
ก 44 ลูกบาศกนิ้ว
ข. 132 ลูกบาศกนิ้ว
ข. 220 ลูกบาศกนิ้ว
ง. 308 ลูกบาศกนิ้ว
21.กรวยกลมมีเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร จะมีสูงเอียงเทาไร
ก. 13 เซนติเมตร
ข. 17 เซนติเมตร
ค. 22 เซนติเมตร
ง. 120 เซนติเมตร
1
2
ทรงกลม A

3
4
22.จากรูป A เปนทรงกลม หมายเลขใดที่ตองยาวเทากัน
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
23.จากรูป A เปนทรงกลม หมายเลขใดที่ตองอยูคงที่
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
1
1
2
2
ทรงกลม A
4

3
24. จากรูปทรงกลม A ทราบคาความยาวของหมายเลขใดที่ทําใหเราหาพื้นที่ผิวของทรงกลม
ไดงายที่สุด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
3

129
25. จากรูปทรงกลม A ถาเราทราบคาความยาวของหมายเลข 1 จะหาคาของพื้นที่ผิวทรงกลม
ไดหรือไม
ก. ไมไดเพราะหาคา r ไมได
ก. ไมไดเพราะหาคา π
ค. ไดเพราะหาคา r ได
ง. ไดเพราะหาคา π
26.ลูกบอลลูกหนึ่งเมื่อสูบลมเต็ม วัดเสนผาศูนยกลาง ได 42 เซนติเมตร ถาลูกบอลทําดวย
หนังหนา 0.1 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวนอกเทาไร
ก. 264 ตารางเซนติเมตร
ข. 1,386 ตารางเซนติเมตร
ค. 1,848 ตารางเซนติเมตร
ง. 5,544 ตารางเซนติเมตร
27.จากขอ 26 หาปริมาตรของลูกบอลไดเทา
ไร
ก. 1,848 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 4,158 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 9,702 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 3,880 ลูกบาศกเซนติเมตร
28.หลังคารูปโดมครึ่งทรงกลม มีเสนผาศูนยกลางยาว 14 เมตร ถาทาสีภายนอก ตารางเม
ตรละ 10 บาทจะสิ้นเงินเทาไร
ก. 770 บาท
ข. 1,540 บาท
ค. 3,080 บาท
ค. 6,160 บาท
29. ตองการทําขนมเทียนซึ่งเปนรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใหฐานยาว 3 เซนติเมตร สูง 3
เซนติเมตร จํานวน 100 หอ จะใชสวนผสมทั้งหมดกี่ลิตร
ก. 0.6 ลิตร
ข. 0.9 ลิตร
ค. 2.7 ลิตร
ง. 3 ลิตร
30.ถังน้ําทรงกระบอกมีเสนผาศูนยกลางยาว 1.40 เมตร สูง 1.2 เมตร ถาซื้อน้ํามาใสจนเต็ม
จะเสียเงินเทาไร ถาน้ําลูกบาศกเมตรละ 10 บาท
ก. 1.85 บาท
ข. 12.94 บาท
ค. 18.5 บาท
ง. 129.4 บาท
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สวนที่ 2 ขอ 31-34
คําแนะนํา ใหนักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบ โดยทําในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให
31. ตองการเททรายลงในพีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซี่งมีฐานยาวดานละ 15
เซนติเมตร และสูง 25 เซนติเมตร จะตองใชทรายกี่ลูกบาศกเซนติเมตร
32. ไมพลองลูกเสืออันหนึ่งยาว 1.5 เมตร วัดเสนผาศูนยกลางหนาตัดหัวทายไดได
ยาว 3.5 เซนติเมตร จงหา พื้นที่ผิวของไม พลองอันนี้
33. กรวยกลมอันหนึ่งมีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 70 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จงหาสูง
เอียง พื้นผิวขาง และปริมาตร ของกรวยอันนี้
34. ถาจะหลอลูกเหล็กใหมีเสนผาศูนยกลาง 21 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเทาไร
และจะหนักเทาไรถาเหล็ก 1 ลูกบาศก เซนติเมตร หนัก 7.8 กิโลกรัม
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
****************************************************

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงคําถามไวเปน 2 ตอน จํานวน 21 ขอ ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL .ในดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม
ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
2. นักเรียนอานคําอธิบายในแตละตอนของขอคําถามใหเขาใจและใหตอบคําถามทุกขอ
3. คําตอบทุกขอไมมีขอถูกหรือผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นที่แทจริง
เพราะความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูอยางมาก
4. คําตอบของนักเรียนไมมีผลตอคะแนนหรือการเรียนรูของนักเรียน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูอ ยางละเอียด และทํา
เครื่องหมาย 3ลงในชองระดับความคิดเห็นทีต่ รงกับความรูส กึ ของนักเรียน คือ มาก ปานกลาง
และนอย

ขอที่

1
2
3
4

รายการประเมิน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยเทคนิค
KWDL
การแกโจทยปญหาดวยเทคนิคการ KWDLทําใหนัก
เรียนไดเรียนรูและเขาใจวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย
นักเรียนมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนๆสมาชิกในการเรียนรู
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมอภิปรายเพื่อหา
แนวทางการแกปญหา

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็นดวย เห็น
ดวย
ปาน
ดวย
มาก
กลาง นอย

ผูวิจัย

3

4
5
6

132

ขอที่

รายการประเมิน

5

นักเรียนไดรว มกันแสวงหาความรูแ ละแนวทางการแกปญ หา
ดวยตนเอง
เทคนิค KWDL ทําใหนกั เรียนไดวธิ กี ารแกปญ
 หาทีด่ ที สี่ ุด
นักเรียนชอบการสรุปและการนําเสนอวิธีการแกปญหา
ดวยเทคนิค KWDL
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูเดิม
กับความรูที่จะเรียนใหม
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
นักเรียนไดรับความสนุกสนานจากการเรียนรู
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจ
กรรมการเรียนรู
ดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม
นักเรียนไดรับประสบการณและความรูใหมๆจากการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWDL
เทคนิค KWDL ฝกใหนกั เรยี นไดฝก การคิดวิเคราะหปญ หาอยาง
เปน ขัน้ ตอน
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบ
และรอบคอบ
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่
เทคนิค KWDL ทําใหนกั เรยี นไดมกี ารชวยเหลือพึง่ พาอาศัยซึง่
กันและกัน
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น
เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีความรัก มีความสามัคคี
มากขึ้น

6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็นดวย เห็น
ดวย
ปาน
ดวย
มาก
กลาง นอย

ผูวิจัย

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
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ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
20

21

นักเรียนพบปญหาอะไรบางในระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
นักเรียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบางในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
.…………………………………………………………..………………………………………….

.…………………………...…………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………..
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แผนการสอนที่ 1
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
1. ทรงสามมิติที่มีฐานเปนรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมซึ่งไมอยูในระนาบเดียวกับ
ฐานและหนาทุกหนาเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกวา พีระมิด
2. พีระมิดมีสวนประกอบตางๆ คือ ฐาน ยอด สวนสูง สัน สูงเอียง หนาของ
พีระมิด
3. การหาพื้นที่ผิวของพีระมิดหาไดโดยหาพื้นที่ผิวขางทั้งหมดรวมกับพื้นที่ฐานของ
พีระมิด
2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถอธิบายสวนตางๆของพีระมิด วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาพื้นที่
ผิวของพีระมิดได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิดได
2. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได
3. วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได
4. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได
3 เนื้อหา พื้นที่ผิวของพีระมิด
4. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
2. ครูนํารูปพีระมิดใหนักเรียนไดดู และใหนักเรียนอภิปรายถึงรูปรางลักษณะของ
พีระมิดและเลาใหนักเรียนฟงวา พีระมิดเปนสิ่งมหัศจรรยสิ่งหนึ่งของโลกเปนสถาปตยกรรมที่
เปนลักษณะเฉพาะของอียิปตโบราณ ใชเปนที่ฝงพระศพของกษัตริย
3. ครูใหนักเรียนทบทวนถึงการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะไดเปนสูตร ดังนี้
พื้นที่ของ สามเหลี่ยม = 1 × ฐ×ส และถาเปนสามเหลี่ยมดานเทา= 3 a2
2
4
ถาเปนสามเหลี่ยมดานไมเทา = s ( s − a ) ( s − b)( s − c)

135
4. ครูใหนักเรียนทบทวนถึงทฤษฎีของปทาโกรัส ซึ่งจะไดวา ดานตรงขามของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากยกกําลังสองจะเทากับดานประกอบมุมฉากยกกําลังสองรวมกัน ซึ่งเขียน
เปนสูตรได c 2 = a 2 + b 2 เมื่อ c คือดานตรงขามมุมฉาก a และ b คือดานประกอบมุมฉาก
5. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมใหนักเรียน
ทราบ
6. ครูอธิบาย และแนะนําเทคนิค K W D L ใหนักเรียนทราบวา แตละ
ตัวอักษรหมายถึงอะไร และนักเรียนตองทําอะไรบางระหวางการเรียน
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง
และออน
2. ครูแจกรูปทรงพีระมิดฐาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม ซึ่ง
ทําดวยพลาสติกใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายถึงรูปรางลักษณะ และสวนประกอบ
3. ครูแจกใบความรูที่ 1-1 แสดงสวนตางๆของพีระมิดใหนักเรียนแตละกลุมได
รวมกันศึกษาและใหตัวแทนแตละกลุมสรุปซึ่งควรสรุปไดวา สวนตางๆของพีระมิด
ประกอบดวย
ฐาน ยอด สวนสูง สัน สูงเอียง หนาของพีระมิด
4. ครูใหนักเรียนพิจารณาวาถาหนาทุกหนา ของพีระมิดเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
จะมี สัน ทุกเสนเทากันหรือไม ซึ่งควรตอบไดวาเทากัน และครูแนะนําเพิ่มเติมวาเรียกวา พีระมิด
ตรง
5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมพิจารณารูปทรงพีระมิด และใบความรูที่ 1-1 ที่แจกให
และใหนักเรียนรวมกันคิดวาถาจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดจะหาไดอยางไร ใหนักเรียนแต
ละกลุมสงตัวแทน ขึ้นตอบคําถาม ซึ่งควรตอบไดวา หาจากพื้นที่ของหนาทุกหนาซึ่งเปนรูป
6. นักเรียนและครูชวยกันสรุปวา ถาจะเขียนเปนสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดจะ
เขียนไดวา พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด = พื้นที่ทุกหนา + พื้นที่ฐาน
หรือ = 1 × ส × ฐ × (จํานวนหนาพีระมิด)
2

หรือ =

1
× ความยาวรอบ ฐาน × สูงเอียง
2

7. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 1-1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาพื้นผิวของพีระมิดให
นักเรียนพิจารณาและถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยและครูเขียนคําตอบ
ของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้

136
พีระมิดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 4 เมตร สูง
เอียง 6 เมตร จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเทาไร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และจะมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญหา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง
KWDL ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไวไดอยางไรโดใหบอกประโยค
สัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุป
ขั้นตอนการแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
8. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 1-2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบ
กิจกรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวรวมกันสรุป
ครู
แจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
9. ครูแจกใบงานที่ 1ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระเสร็จ
แลวครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีแกปญหา ตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจากใบงาน
ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบการประเมิน
ใบงานที่แจกใหดวย
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดคือ ตองรู
ความกวางยาวของฐาน รูสูงเอียง ถาโจทยไมบอกสูงเอียง แตบอกความสูงของพีระมิด ตองหา
สูงเอียงใหไดกอน
2. หาพื้นที่ผิวขางซึ่งเปนรูปสามเหลี่ยม และหาพื้นที่ฐานและนํามารวมกน
3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 1 โดยไมตองชวยเหลือกันเสร็จแลว
ใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอยตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4. ครูใหหัวหนากลุมและสมาชิกอีก 2 คนรวมกันประเมินการปฏิบัติงานกลุมตาม
แบบ
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5. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุมเพื่อหา
แนวทางแกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. รูปพีระมิดแบบตาง ๆ
2. กระดาษแผนผัง KWDL ติดบนกระดานดํา
3. รูปทรงพีระมิด สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม
4. ใบความรูที่ 1-1
5. ใบกิจกรรม KWDL 1-1 และ KWDL 1-2
6. ใบงานที่ 1
7. แบบทดสอบยอยที่ 1
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 1
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
- ตรวจใบงานที่ 1
เกณฑการประเมิน
- ตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน เพื่อไวเปรียบเทียบหลังเรียน
- ตรวจใบงานที่ 1
ผลการประเมิน ระดับ ดี
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 1
ผลการประเมิน ผาน
7.บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน..........................................................................................………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน.....................................................................……..
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ปญหา/อุปสรรค................................................................................………………..
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..........................................................................................……
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
.
........./....................../..........
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ใบความรูที่ 1-1 ประกอบแผนการสอนที่ 1
สวนตางๆของพีระมิด

ทรงสามมิตทิ ี่มีฐานเปนรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมซึ่งไมอยูในระนาบเดียวกับฐาน
และหนาทุกหนาเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจดุ ยอดรวมกันที่ยอดแหลมนัน้ เรียกวา พีระมิด
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ใบกิจกรรม KWDL 1-1

ใหนกั เรียนพิจารณาโจทย แลวรวมกันวิเคราะหลงในตาราง KWDL บนกระดานดํา
พีระมิดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 4 เมตร สูงเอียง 6 เมตร จะ
มีพื้นที่ผิวทั้งหมดเทาไร
K
โจทยบอก
อะไรมาให
บาง

สิ่งที่โจทยบอกมาให
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
W
.............................................................................................................................................
โจทย
ตองการให วิธีการที่จะแกปญหาคือ
.......................................................................................................................................
หาอะไร
.............................................................................................................................................
การวางแผน .............................................................................................................................................
แกปญหา
.............................................................................................................................................
วิธีการแกปญหา
D
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ ………………………………………….
ดําเนินการ
………………………………………………………………………
แกปญหา
แสดงวิธีการแกปญหา
และแสดง
วิธีทํา.............................................................................................................................
ขั้นตอนการ .............................................................................................................................................
แกปญหา
.............................................................................................................................................
.
คําตอบที่ไดคือ
L
คําตอบที่ได/ ...................................................................................................................

คิดหา
คําตอบ
อยางไร

สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมวิเคราะห KWDL1-1 บนกระดานดํา
พีระมิดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 4 เมตร สูงเอียง 6 เมตร จะ
มีพื้นที่ผิวทั้งหมดเทาไร
K
.สิ่งที่โจทยบอกมาให
โจทยบอกอะไรมาใหบาง
1.พีระมิดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2.ฐานยาวดานละ 4 เมตร
3.สูงเอียง 6 เมตร
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
1.การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตร= ดาน ¯ดาน
2.การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม

สูตร =

1
¯ส¯ฐ
2

W
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
โจทยตองการใหหาอะไร
-พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด
การวางแผนแกปญหา
วิธีการทีจ่ ะแกปญหาคือ
1.หาพื้นที่ฐานของพีระมิดคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2.หาพื้นที่ผิวขางของพีระมิดคือสามเหลี่ยม 4 รูป
3.นําพื้นที่ฐาน + กับพื้นที่ผิวขาง
D
วิธีการแกปญหา
1
ดําเนินการแกปญหาและ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ (4 × 4) + (4 × 6) × 4 =W
2
แสดงขั้นตอนการ
แสดงวิธีการแกปญหา
แกปญหา
วิธีทํา
พื้นที่ฐานของพีระมิด = (4 × 4) = 16 ตารางเมตร
พื้นผิวขางของพีระมิด

พื้นที่ทั้งหมดของพีระมิด =
L
คําตอบที่ได/ คิดหา
คําตอบอยางไร

1
2

= (4 × 6) × 4 = 48 ตารางเมตร

16 + 48 = 64 ตารางเมตร

คําตอบที่ไดคือ 64 ตารางเมตร
สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
1.ตองพิจารณาวาฐานของพีระมิดเปนรูปกี่เหลี่ยม
2.หาพื้นที่ผิวขางซึ่งเปนรูปสามเหลี่ยมตามจํานวนเหลี่ยมของฐาน
3.หาพื้นที่ฐาน นําพื้นที่ผิวขาง +พื้นที่ฐาน
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ใบงานที่ 1
ชื่อ.................................................................ชั้น.......................กลุม.....................
คําแนะนํา ใหนักเรียนแตละกลุมอานโจทยปญหาแลวรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทยแลวตอบ
คําถามตามที่กําหนดให
พีระมิดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 ฟุต ยาว 6 ฟุต สูงเอียง 3 ฟุต จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
วิธีการแกปญหา
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา ( วิธีทํา )
เขียนประโยคญลักษณ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
วิธีทํา..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
คําตอบที่ได...........................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน 3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
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เฉลยใบงานที่ 1
พีระมิดฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 ฟุต ยาว 6 ฟุต สูงเอียง 3 ฟุต จะมีพนื้ ที่ผิว
ทั้งหมดเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให
พีระมิดรูป สี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 ฟุต ยาว 6 ฟุต สูงเอียง 3 ฟุต
สิ่งที่โจทยตองการทราบ
พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด
วิธีการแกปญหา ( วิธีทํา )
หาพื้นที่ของพื้นที่ฐานพีระมิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา + พื้นที่ผิวขางรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด
ขั้นตอนการแกปญหา
1
2

1
2

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ = (4 ¯6) + [ × (4 × 3) × 2 ] +[ × (6 × 3) × 2] =
วิธีทํา
หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผาฐานพีระมิด = กวาง °ยาว = 4°6 =24 ตารางฟุต
1
2

1
2

หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมหนาของพีระมิด = [ × (4 × 3) × 2 ] +[ × (6 × 3) × 2]
= 12+18=30
พื้นที่ทั้งหมดของพีระมิด
24+30=54
คําตอบที่ได

54

ตารางฟุต
ตารางฟุต
ตารางฟุต
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แผนการสอนที่ 2
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาปริมาตรของพีระมิด

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
1. ปริมาตรของพีระมิดเทากับ 1 ของปริมาตรของปริซึม ซึ่งมีพื้นที่ฐาน
3

เทากันและสวนสูงยาวเทากัน
2. ปริมาตรของพีระมิดหาไดจากสูตร

1
× พื้นที่ฐาน × สูง
3

2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาปริมาตรของพีระมิดได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาปริมาตรของพีระมิดได
2. วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาปริมาตรของพีระมิดได
3. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได
3.เนื้อหา ปริมาตรของพีระมิด
4.กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูนํารูปทรงปริซึมชนิดตาง ๆมาใหนกั เรียนไดดูและใหนักเรียนอภิปรายถึง
รูปราง ลักษณะและทบทวนถึงการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมให
นักเรียนทราบ
3. ครูใหนักเรียนรวมกัน ทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัวอักษรแต
ละตัวและนักเรียนตองทําอยางไรระหวางเรียน
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุม ๆละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิม เมื่อการเรียนคาบกอน
2. ครูแจกกลองรูปทรงปริซึมและพีระมิด ซึ่งมีฐานเปนรูปทรงเดียวกันมีขนาด
เทากันและมีสวนสูงเทากันใหนักเรียนแตละกลุมพิจารณา
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3. ครูใหนักเรียนใชกลองพีระมิดตวงทรายใสในกลองปริซึม และใหตัวแทนแตละ
กลุมตอบวาตองตวงทรายกี่ครั้งถึงจะไดทรายเต็มกลองปริซึม ซึ่งควรตอบไดใชประมาณ 3 ครั้ง
4. ครูแจกใบความรูที่ 2-1 เรื่องการหาปริมาตรของพีระมิดใหนักเรียนแตละกลุม
ศึกษาแลวตอบคําถามวา ถาจะหาปริมาตรของพีระมิดจะหาไดอยางไร
5. นักเรียนและครูชวยกันสรุป ถาจะเขียนเปนสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดจะได
ดังนี้ ปริมาตรของพีระมิด= 1

3

× พื้นที่ฐาน × สูง

6. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 2-1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาปริมาตรของพีระมิด
ใหนักเรียนพิจารณา และถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย และครูเขียน
คําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้

จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีดานยาว 30
เซนติเมตร และมีสูงเอียงยาว 25 เซนติเมตร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และจะมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญหา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง
KWDL ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไว ไดอยางไรโดยใหบอก
ประโยคสัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร ใหนักเรียนรวมอภิปราย สรุป
ขั้นตอนการแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
7. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 2 - 2 ใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันปฏิบัติตาม
ใบกิจกรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวรวมกัน
สรุป ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
8. ครูแจกใบงานที่ 2
ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระ
เสร็จแลวครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีแกปญหา ตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจาก
ใบงาน ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบการ
ประเมินใบงานที่แจกใหดวย
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ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียน และครู รวมกันสรุปหลักเกณฑการหาปริมาตรของพีระมิดคือ ตองรู
พื้นที่ฐาน รู ความสูงพีระมิด ถาโจทยไมบอกความสูงพีระมิด ตองหาความสูงใหไดกอน
2. นําพื้นที่ฐานและความสูงพีระมิดมาแทนคาในสูตร

1
× พื้นที่ฐาน × สูง
3

3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 2 โดยไมตองชวยเหลือกันเสร็จ
แลวใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอยตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุมเพื่อหา
แนวทางแกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. กลองรูปทรงปริซึมและรูปทรงพีระมิด และทราย
2. กระดาษแผนผัง KWDL ติดบนกระดานดํา
3. ใบความรูที่ 2-1
4.ใบกิจกรรม KWDL 2-1 และ KWDL 2-2
5. ใบงานที่ 2
6. แบบทดสอบยอยที่ 2
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 2
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 2
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 2
- ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
เกณฑการประเมิน
- ตรวจใบงานที่ 2
ผลการประเมิน
ระดับ ดี
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 2
ผลการประเมิน
ผาน
- ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม ผลการประเมิน
พอใช - ดี
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7.บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
............./......................../............
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ใบความรูท ี่ 2-1 ประกอบแผนการสอนที่ 2
ปริมาตรของพีระมิด
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ใบกิจกรรม KWDL 2-1
ใหนกั เรียนพิจารณาโจทย แลวรวมกันวิเคราะหลงในตาราง KWDL บนกระดานดํา
จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีดานยาว 30 เซนติเมตร และมี
สูงเอียงยาว 25 เซนติเมตร
K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

สิ่งที่โจทยบอกมาให
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
W
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
โจทยตองการให ........................................................................................................................................
หาอะไร การ
วิธีการที่จะแกปญหาคือ
วางแผน
.......................................................................................................................................
แกปญหา
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
D
วิธีการแกปญหา
ดําเนินการ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
แกปญหาและ
………………………………………………………………………………………….
แสดงขั้นตอน
………………………………………………………………………………………….
การ แกปญหา แสดงวิธีการแกปญหา
วิธีทํา.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
L
คําตอบที่ไดคือ
คําตอบที่ได/
........................................................................................................................................
คิดหาคําตอบ
........................................................................................................................................
อยางไร
สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมวิเคราะห KWDL2-1 บนกระดานดํา
จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีดานยาว 30 เซนติเมตร และมี
สูงเอียงยาว 25 เซนติเมตร
K
.สิ่งที่โจทยบอกมาให
โจทยบอกอะไรมาใหบาง
1.พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2.ฐานยาวดานละ 30 ซม. สูงเอียง 25 ซม.
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
1.การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตร= ดาน ¯ดาน
2.ทฤษฎี ปทาโกรัส c 2 = a 2 + b 2
W
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
โจทยตองการใหหาอะไร
-ปริมาตรของพีระมิด
การวางแผนแกปญหา
วิธีการที่จะแกปญหาคือ
1.หาความสูงของพีระมิด ใชสูตร c 2 = a 2 + b 2 c=ดานตรงขามุม
ฉาก a และ ดานประกอบมุมฉาก
2.หาพื้นที่ฐานซึ่งเปนรูปจัตุรัส
1
3

3.ใชสูตร × พื้นที่ฐาน× สูง
วิธีการแกปญหา
D
1
ดําเนินการแกปญหาและ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ × (30 × 30) × สูง
3
แสดงขั้นตอนการ
แสดงวิธีการแกปญหา
แกปญหา
วิธีทาํ
หาความสูงของพีระมิด = 25 2 − 15 2 = 625 − 225 ซม.
ซม.
= 400 =20
1
3

ปริมาตรของพีระมิด == × (30 × 30) × 20 =6,000 ลูกบาศก

L
คําตอบที่ได/ ความรูที่ได
จากการแกปญหา

เซนติเมตร
ปริมาตรของพีระมิด = 6,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
คําตอบที่ไดคือ 6,000 ตารางเมตร
สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
หาพื้นที่ฐาน หาความสูง แทนคาพื้นที่ฐาน และความสูงในสูตร
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ใบงานที่ 2
ชื่อ.............................................................................ชั้น.......................กลุม................
คําแนะนํา ใหนักเรียนแตละกลุมอานโจทยปญหา แลวรวมกันอภิปราย วิเคราะหโจทย
แลวตอบคําถามตามที่กําหนดให
จงหาปริมาตรของพีระมิดซึง่ มีฐานเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทายาวดานละ 6
เซนติเมตร และสูง 4 เซนติเมตร
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธีการแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทํา)
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คําตอบที่ได.......................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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แผนการสอนที่ 3
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
1. ทรงกระบอกเปนรูปทรงสามมิติ ที่มีฐานเปนรูปวงกลมที่เทากันทุกประการ และ
อยูในระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ดวยระนาบที่ขนานกันแลวจะไดรอยตัดเปน
วงกลมที่เทากันทุกประการกับฐาน
2. ทรงกระบอกมีสวนประกอบ ดังนี้ ฐาน แกนของทรงกระบอก สวนสูงของ
ทรงกระบอก และรัศมีของทรงกระบอก
3. พื้นที่ผิวของทรงกระบอกหาไดโดย นําพื้นที่ฐานทั้งสอง + พื้นที่ผิวขางเขียนเปน
สูตรได = 2 π r 2 + 2 π rh
2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถอธิบายสวนตาง ๆของทรงกระบอก วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหา
พื้นที่ผิวของทรงกระบอกได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของทรงกระบอกได
2. อธิบายขั้นตอนและวิธกี ารการแกโจทยปญหาการหาพืน้ ทีผ่ วิ ของทรงกระบอกได
3.วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได
4.แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได
3. เนื้อหา พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
4. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนทบทวนถึงการหาพื้นที่ของวงกลม การหาความยาวของเสน
รอบ วงกลม การหารัศมี เสนผาศูนยกลาง และการหาพืน้ ทีข่ องสีเ่ หลีย่ มผืนผาใหนกั เรียนแขง
ขันกันเขียนบนกระดานดํา
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุม ให
นักเรียนทราบ
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3..ครูใหนักเรียน รวมกันทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัว
อักษรแตละตัว และนักเรียนตองทําอยางไรระหวางเรียน
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมเมื่อการเรียนคาบกอน
2. ครูแจกรูปทรงกระบอกที่ทาํ ดวยพลาสติกใหนกั เรียนไดรว มกันอภิปรายถึงรูปราง
ลักษณะและ สวนประกอบ และใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนสรุป
3. ครูแจกกระดาษโรเนียว A4 ใหนักเรียนกลุมละ 3 แผน และสอบถามนักเรียนวา
กระดาษโรเนียวเปนรูปสี่เหลี่ยมอะไร จะหาพื้นที่ไดอยางไร ซึ่งควรตอบไดวา กระดาษโรเนียว
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา และหาพื้นที่ไดโดยใชสูตร กวาง±ยาว
4. ครูใหนักเรียนใชกระดาษโรเนียว A4 ที่ครูแจกใหทําเปนรูปทรงกระบอก
โดยจับใหดานกวางมาชนกันหรือเกยกันนิดหนอย แลวใหนักเรียนพิจารณา และตอบคํา
ถามวาดาน กวางและดานยาวของกระดาษกลายเปนดานอะไรของทรงกระบอก ซึ่งควรตอบได
วาดานกวางของกระดาษ คือ สวนสูงของทรงกระบอก และดานยาวคือ เสนรอบวงของทรง
กระบอก กวาง= h และ ยาว = 2 π r
5. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวา ถาจะหาพื้นที่ของกระดาษโรเนียวซึ่งก็คือ พื้นผิว
ของทรงกระบอกจะหาได โดยใชดาน ยาว±กวาง หรือ 2 π r × h = 2 π rh
6. ครูใหนักเรียนหาพื้นที่ฐานทั้งสองหรือพื้นที่หนาตัดทั้งสองของทรงกระบอก ที่
ทําขึ้นซึ่งจะหาพื้นที่ไดโดยใชสูตรหาพื้นที่วงกลม คือ π r

2

แตเนื่องจากมี สองดานจึง

ตอง คูณ ดวย 2 ไดเปน 2 × π r = 2 π r
7. ครูแจกใบความรูที่ 3-1 เรื่องการหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก ใหนักเรียนแตละกลุม
ศึกษาแลวตอบคําถามวา ถาจะหาพืน้ ทีผ่ วิ ทรงกระบอกหาไดอยางไรใหนกั เรียนสงตัวแทนนําเสนอ
8. นักเรียนและครูชวยกันสรุป ถาจะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกหาไดดังนี้
หาพื้นที่ผิวขางของทรงกระบอก + พื้นที่ฐานทั้งสองขาง
2

2

2
เขียนเปนสูตร = 2 π rh + 2 π r
9. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 3-1 ซึ่งเปนโจทยปญหา การหาพื้นที่ผิวของทรง
กระบอกใหนัก เรียนพิจารณาและถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย และ
ครูเขียนคําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้
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จงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีเสนผาศูนยกลางยาว 14 เซนติเมตร
และสูง 7 เซนติเมตร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด โดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไรและมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายและสรุปวิธีแกปญ
 หา โดยครูเขียนสิง่ ทีน่ กั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ชอง W
3) นักเรียนดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไวไดอยางไร โดยใหบอกประโยค
สัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายสรุปขั้นตอน
การแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
10. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 3-2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตาม
ใบกิจกรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวนักเรียน
และครูรวมกันสรุปครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
11..ครูแจกใบงานที่ 3 ใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระ
เสร็จแลวครูสุมตัวแทนนักเรียน ออกมานําเสนอวิธีแกปญหาตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจาก
ใบงาน ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบ และใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบการ
ประเมินใบงานที่แจกใหดวย
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก คือ
ตองหารัศมีของทรงกระบอก และความสูงใหไดแลวนํามาแทนคาในสูตร
2. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 3 โดยไมตองชวยเหลือซึ่งกันและ
กันเสร็จแลว ใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอยตามใบเฉลย และเกณฑการประเมินที่
แจกให
3. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรอง จากการทํารวมกันเปนกลุม เพื่อ
หาแนวทางแกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. รูปทรงกระบอกทําดวยพลาสติก. กระดาษโรเนียว A4
2. ใบความรูที่ 3-1

155
3. กระดาษแผนผัง KWDL
4. ใบกิจกรรม KWDL 3-1 และ KWDL 3-2
5. ใบงานที่ 3
6. แบบทดสอบยอยที่ 3
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 3
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 3
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 3
เกณฑการประเมิน
- ตรวจใบงานที่ 3
ผลการประเมิน ระดับ ดี
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 3
ผลการประเมิน ผาน
7.บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
........../.........................../...........
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ใบความรูที่ 3-1 ประกอบแผนการสอนที่ 3
พื้นผิวทรงกระบอก
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ใบงานที่ 3
ชื่อ.........................................................................ชั้น.......................กลุม.....................
คําแนะนํา ใหนักเรียนแตละกลุมอานโจทยปญหาแลวรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทยแลวตอบ
คําถามตามที่กําหนดให
ไมกลมทรงกระบอกอันหนึ่ง ยาว 1.4 เมตร เสนผาศูนยกลาง หัวตัดหนาทาย ยาว 3.5
เซนติเมตร มีพื้นที่ผิวทั้งหมดเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธีการแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทํา)
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คําตอบที่ได.......................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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แผนการสอนที่ 4
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกระบอก

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
1. การหาปริมาตรของทรงกระบอกหาไดเชนเดียวกันกับการหาปริมาตรของปริซึม
2. การหาปริมาตรของทรงกระบอกหาไดโดยการหาพืน้ ทีฐ่ าน × สูง เขียนเปนสูตรได
πr

2

h

2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถ วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาปริมาตรของทรงกระบอกได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกระบอกได
2. วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกระบอก
ได
3. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกระบอกได
3. เนื้อหา ปริมาตรของทรงกระบอก
4. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนทบทวนถึงการหาพื้นที่และปริมาตรของปริซึมโดยการแขงขันกัน
เขียนลงในกระดาษ เชน ถามถึงลักษณะของปริซึม การหาพื้นที่ผิว การหาปริมาตร
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมใหนัก
เรียนทราบ
3. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัวอักษรแต
ละตัว และนักเรียนตองทําอยางไรระหวางเรียน
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุม ๆละ 4 - 5 คน โดยใชกลุม เดิมเมือ่ การเรียนคาบกอน
2. ครูแจกใบความรูท ี่ 4-1 เรือ่ งปริมาตรของทรงกระบอกใหนกั เรียนแตละกลุม ศึกษาแลว
ตอบคําถามวา ถาจะหาปริมาตรของทรงกระบอกหาไดอยางไร ใหนกั เรียนสงตัวแทนนํา เสนอ
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3 นักเรียนและครูชวยกันสรุป ถาจะหาปริมาตรของทรงกระบอก หาไดเหมือน
สูตรการหาปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน ¯ สูง
2
= πr × h
2
เขียนเปนสูตร = π r h

4. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 4-1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรง
กระบอก ใหนัก เรียนพิจารณาและถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย
และครูเขียนคําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้
ถังรูปทรงกระบอกใบหนึ่ง มีเสนผาศูนยกลางยาว 1 เมตร สูง 3.5 เมตร จะมีปริมาตรเทาไร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และจะมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ใหนัก
เรียนรวมกันอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญ หา โดยครูเขียนสิง่ ทีน่ กั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL
ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไว ไดอยางไรโดยใหบอก
ประโยคสัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไรใหนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปขั้น
ตอนการแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
5. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 4-2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน ปฏิบัติตามใบ
กิจกรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมือ่ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลว รวมกันสรุป
ครู แจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
6..ครูแจกใบงานที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน ปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระ
เสร็จแลว ครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีแกปญหาตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจาก
ใบงานครูแจกใบเฉลย ใหนักเรียนตรวจสอบ และใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบ
การประเมินใบงานที่แจกใหดวย
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียนและครู รวมกันสรุปหลักเกณฑ การหาปริมาตร ของทรงกระบอกคือ
รูเสนผาศูนยกลางหรือรัศมีของทรงกระบอก รูความสูงทรงกระบอก ถาโจทยไมบอกความสูง
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ของทรงกระบอก ตองหาความสูงใหไดกอน
2
2. นํามาแทนคาในสูตร π r h
3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 4 โดยไมตองชวยเหลือกันเสร็จ
แลวใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอยตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุมเพื่อหา
แนวทางแกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 4-1
2. ใบกิจกรรม KWDL 4-1
3. กระดาษแผนผัง KWDL
4. ใบกิจกรรม KWDL 4-2
5. ใบงานที่ 4
6. แบบทดสอบยอยที่ 4
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
แบบประเมินใบงาน
แบบทดสอบยอยที่ 2
แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
วิธีการวัดผลประเมินผล
ตรวจใบงานที่ 4
ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 4
ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
เกณฑการประเมิน
ตรวจใบงานที่ 4
ผลการประเมิน ระดับ ดี
ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 4
ผลการประเมิน ผาน
ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม ผลการประเมิน พอใช – ดี
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7.บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
.........../.........................../...............
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ใบความรูที่ 4-1 ประกอบแผนการสอนที่ 4
ปริมาตรทรงกระบอก
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ใบงานที่ 4
ชื่อ.............................................................................ชั้น.....................กลุม..................
คําแนะนํา ใหนักเรียนอานโจทยปญหาแลวรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทยแลวตอบคําถามตาม
ที่กําหนดให
อางใบหนึ่งเปนรูปทรงกระบอก ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางภายใน 28 นิ้ว ใสน้ําสูง 8 นิ้ว จะมี
ปริมาตรเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธีการแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทํา)
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คําตอบที่ได.......................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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เฉลยใบงานที่ 4
อางใบหนึ่งเปนรูปทรงกระบอก ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางภายใน 28 นิ้ว ใสน้ําสูง 8 นิ้ว จะมี
ปริมาตรเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให
1. อางทรงกระบอก
2. อางมีเสนผาศูนยกลาง 28 นิ้ว ,รัศมี = 14 นิ้ว อางสูง 8 นิ้ว
สิ่งที่โจทยตองการทราบ
ปริมาตรขอทรงกระบอก
วิธีการแกปญหา
2
นํามาแทนคาในสูตร π r h
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทํา)

22
× 14 × 14 × 8 = 
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ =
7
วิธีทํา
2
สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก = π r h
ปริมาตรของทรงกระบอก

22
× 14 × 14 × 8 ลูกบาศก
=
7

เซนติเมตร
= 4,928 ลูกบาศกเซนติเมตร
คําตอบที่ได

4,928

ลูกบาศก เซนติดเมตร
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แผนการสอนที่ 5
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวกรวย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
1.กรวยเปนรูปทรงสามมิติที่มีฐานเปนรูปวงกลมมียอดแหลมทีไ่ มอยูบ นระนาบเดียว
กับฐาน และมีดานขางกรวย ประกอบดวยสวนของเสนตรง ที่เชื่อมระหวางยอดของกรวย
กับจุดใด ๆบนขอบของฐาน ซึ่งเรียกเสนตรงเหลานี้วาสูงเอียง ของกรวย
2. กรวยมีสวนประกอบ ดังนี้ ฐาน ยอดกรวย สูงเอียง แกนของกรวย สวนสูง
3. พื้นที่ผิวของกรวยหาไดโดยนําพื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน เขียนเปนสูตรได
π rl + π r 2

2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถอธิบายสวนตาง ๆของกรวย วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาพื้นที่ผิว
ของกรวยได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของกรวยได
2. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของกรวยได
3. วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของกรวยได
4. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของกรวยได
3. เนื้อหา พื้นที่ผิวของกรวย
4.กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนทบทวนถึงการหาพื้น ที่ของวงกลมการหาความยาวของเสนรอบ
วงกลม การหารัศมี เสนผาศูนยกลาง และการใชทฤษฎีปทาโกรัส โดยครูตั้งคําถามใหนักเรียน
แตละกลุมแขงขันกันเขียนคําตอบบนกระดานดํา
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมใหนัก
เรียนทราบ
3. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัวอักษรแตละตัว
และนักเรียนตองทําอยางไรระหวางเรียน
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ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมเมื่อการเรียนคาบกอน
2. ครูแจกกรวย ซึ่งทําดวยพลาสติก ใหนักเรียนไดรวมกันอภิปราย ถึงรูปราง
ลักษณะและ สวนประกอบ และใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนสรุป
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันคิดวาถาจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยจะหา
ไดอยางไร และใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนตอบ ซึ่งควรจะตอบไดวา หาพื้นทีผิวทั้งหมด
ของกรวยไดโดย นําพื้นที่ผิวขางทั้งหมด + พื้นที่ฐาน
4. ครูแจกใบความรูที่ 5-1 เรื่องการหาพื้นที่ผิวกรวย ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา
แลวตอบคําถามวา ถาจะหาพื้นที่ผิวกรวยหาไดอยางไรใหนกั เรียนสงตัวแทนนําเสนอ
5. นักเรียนและครูชวยกันสรุป ถาจะหาพื้นที่ผิวของกรวยหาไดดังนี้
หาพื้นที่ผิวขางของกรวย + พื้นที่ฐาน
เขียนเปนสูตรไดคือพื้นที่ผิวของกรวย = π rl + π r 2
6. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 5-1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของกรวย
ใหนักเรียนพิจารณา และถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียน รวมกันวิเคราะหโจทย และครูเขียน
คําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้
จงหาพื้นผิวของกรวยที่มีรัศมีของฐานของฐานยาว 14 เซนติเมตร สูงเอียง 10 เซนติเมตร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ใหนัก
เรียนรวมอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญ หา โดยครูเขียนสิง่ ทีน่ กั เรียนบอกลงในแผนผัง KWDL
ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไวไดอยางไร โดยใหบอก
ประโยคสัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปขั้น
ตอนการแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
7. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 5-2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบกิจ
กรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวรวมกันสรุป
ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล

169
8. ครูแจกใบงานที่ 5 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน ปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระ
เสร็จแลวครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีแกปญหา ตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจาก
ใบงานครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบ และใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบการ
ประเมินใบงานที่แจกใหดวย
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียน และครูรวมกันสรุปหลักเกณฑ การหาพื้นที่ผิวของกรวยคือ ตอง รูสูง
เอียงถาไมรูตองหา โดยใชทฤษฎีของปทาโกรัสและตองหารัศมีของฐาน
2. นํามาแทนคาในสูตร π rl + π r 2
3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5 โดยไมตอ งชวยเหลือกันเสร็จแลว
ใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอยตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุมเพื่อหา
แนวทางแกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. กรวยทําดวยพลาสติก. กระดาษโรเนียว A4
2.ใบความรูที่ 5-1
3. กระดาษแผนผัง KWDL
4. ใบกิจกรรม KWDL 5-1 และ KWDL 5-2
5. ใบงานที่ 5
6. แบบทดสอบยอยที่ 5
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 5
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 5
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 5
เกณฑการประเมิน
- ตรวจใบงานที่ 5
ผลการประเมิน ระดับ ดี
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 5
ผลการประเมิน ผาน
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7.บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
............/.........................../...............
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ใบความรูที่ 5-1 ประกอบแผนการสอนที่ 5
พื้นที่ผิวของกรวย
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ใบกิจกรรม KWDL 5-1
ใหนักเรียนพิจารณาโจทย แลวรวมกันวิเคราะหลงในตาราง KWDL บนกระดานดํา
จงหาพื้นที่ผิวของกรวยที่มีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 14 เซนติเมตร สูงเอียง 10 เซนติเมตร

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

สิ่งที่โจทยบอกมาให
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
W
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
โจทยตองการให ........................................................................................................................................
หาอะไร การวาง วิธีการที่จะแกปญหาคือ
แผนแกปญหา
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
D
วิธีการแกปญหา
ดําเนินการ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
แกปญหาและ
………………………………………………………………………………………….
แสดงขั้นตอน
………………………………………………………………………………………….
การแกปญหา
แสดงวิธีการแกปญหา
วิธีทํา.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
L
คําตอบที่ไดคือ
คําตอบที่ได/ คิด ........................................................................................................................................
หาคําตอบอยางไร ........................................................................................................................................
สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมวิเคราะห KWDL5-1 บนกระดานดํา

จงหาพื้นที่ผิวของกรวยที่มีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 14 เซนติเมตร สูงเอียง 10 เซนติเมตร

K
โจทยบอกอะไรมาใหบาง

สิ่งที่โจทยบอกมาให
1.กรวยมีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 14 ซม. ,รัศมี 7 ซม.
2. สูงเอียง 10 เมตร.
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
.การหาพื้นที่ของวงกลม สูตร π r
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
พื้นที่ผิวของกรวย
วิธีการที่จะแกปญหาคือ
หาพื้นที่ผิวกรวย จากสูตร π rl + π r 2
วิธีการแกปญหา
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
22
22
( × 7 × 10 ) + ( × 7 × 7 ) = 
7
7
แสดงวิธีการแกปญหา
วิธีทํา
สูตร พื้นที่ผิวกรวย == π rl + π r 2
2

W
โจทยตองการใหหา
อะไร การวางแผน
แกปญหา
D
ดําเนินการ
แกปญหาและแสดง
ขัน้ ตอนการแกปญ
 หา

=(

L
คําตอบที่ได/ ความรูที่
ไดจากการแกปญหา

22

22

× 7 × 7)
7
7
= ( 220 ) + (154 ) =374 ตารางเซนติเมตร
พื้นผิวกรวยทั้งหมด 374 คารางเซนติเมตร
คําตอบที่ไดคือ 374 ตารางเซนติเมตร
สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
หาพื้นผิวขางทั้งหมดดวยสูตร π rl
× 7 × 10 ) + (

2. หาพื้นที่ฐานรูปวงกลมดวยสูตร π r
3. นําขอ 1 + ขอ 2

2
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ใบงานที่ 5
ชื่อ.........................................................................ชั้น.......................กลุม.....................
คําแนะนํา ใหนักเรียนแตละกลุมอานโจทยปญหา แลวรวมกันอภิปราย วิเคราะหโจทยแลว
ตอบคําถามตามที่กําหนดให
ตองการทําถวยไอศกรีมรูปกรวยสูง 8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางยาว 12 เซนติเมตร
จะตองใชกระดาษเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธีการแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา ( วิธีทํา )
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คําตอบที่ได..................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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เฉลยใบงานที่ 5
ตองการทําถวยไอศกรีมรูปกรวยสูง 8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางยาว 12 เซนติเมตร
จะตองใชกระดาษเทาไร

สิ่งที่โจทยกําหนดให
1. ถวยรูปกรวยสูง 8 เซนติเมตร
2. เสนผาศูนยกลาง 12 ซม. , รัศมี = 6 ซม.
สิ่งที่โจทยตองการทราบ
พืน้ ที่ผิวของกรวย ( กระดาษทั้งหมดที่ใชทาํ กรวย
วิธีการแกปญหา
1. หาสูงเอียงของกรวยดวยสูตร c 2 = a 2 + b 2 (ทฤษฎีปทาโกรัส)
2. หาพื้นทีผิวของกรวยทั้งหมดดวยสูตร π rl + π r 2
ขั้นตอนการแกปญหา(วิธีทํา)
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ

22

22

7

7

)

= ( × 6 × l ) + ( × 6 × 6)

วิธีทํา
ใหความยาวของสูงเอียง = l
หาความยาวสูงเอียงได l 2 = 8 2 + 6 2
= 64+36=100
l = 100
พื้นผิวของกรวย
= π rl + π r 2
22
22
=(
× 6 × 10 ) + (
× 6 × 6)
7
7
= (3 .14 × 6 × 10 ) + (3 .14 × 6 × 6 )
คําตอบที่ได 301.44 ลูกบาศก เซนติดเมตร
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แผนการสอนที่ 6
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาปริมาตรของกรวย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1.สาระสําคัญ
1. การหาปริมาตรของกรวยมีความสัมพันธกับปริมาตรของทรงกระบอก
2. ปริมาตรของกรวยมีคาเทากับหนึ่งในสามของปริมาตร ของทรงกระบอกที่มีพื้นที่
ฐานและความสูงเทากับของกรวย เขียนเปนสูตรได

1
π r 2h
3

2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาปริมาตรของกรวยได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาปริมาตรของกรวยได
2. วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาปริมาตรของกรวยได
3. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาปริมาตรของกรวยได
3. เนื้อหา ปริมาตรของกรวย
4. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนทบทวนการหาปริมาตรของทรงกระบอก โดยการแขงขันกัน
เขียนบนกระดานดําเปนกลุม เชน ถามถึงลักษณะทรงกระบอก การหาความสูงของ
ทรงกระบอก
การหาพื้นที่ฐานของทรงกระบอก
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูและบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมใหนักเรียน
ทราบ
3. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัวอักษรแตละ
ตัวและนักเรียนตองทําอยางไรระหวางเรียน
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมเมื่อการเรียนคาบกอน
2. ครูแจกใบความรูที่ 6-1 เรื่องปริมาตรของกรวยใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา แลวตอบ

177
คําถามวา ถาจะหาปริมาตรของกรวยหาไดอยางไร ใหนักเรียนสงตัวแทนนํา เสนอ
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันคิดวาถาจะหาปริมาตรของกรวยจะหาได
อยางไร และใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนตอบ ซึ่งนักเรียนทั้งชั้นรวมกันสรุปโดยครูคอย
ชวยเหลือแนะนํา
4. ครูแจกใบความรูที่ 6-1 เรื่องการหาปริมาตรของกรวย ใหนักเรียนแตละกลุม
ศึกษาแลวตอบคําถามวา ถาจะหาปริมาตรกรวยหาไดอยางไรใหนักเรียนสงตัวแทนนําเสนอ
5. นักเรียนและครูชวยกันสรุปวาปริมาตรของกรวย เทากับหนึ่งในสามของปริมาตร
ของทรงกระบอกที่มีพื้นที่ฐานและความสูงเทากัน เขียนเปนสูตรได ดังนี้
1
2
π
r
h
ปริมาตรของกรวย =
3
r = ความยาวของรัศมีของฐานกรวย
h = ความยาวของสวนสูงของกรวย
6. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 6-1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาปริมาตรของกรวยให
นัก เรียนพิจารณา และถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย และครู
เขียนคําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้

กรวยตันอันหนึ่ง มีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 14 เมตร สูง 9 เมตร จะมีปริมาตรเทาไร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญหา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง
KWDL ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไวไดอยางไรโดยใหบอกประโยค
สัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร ใหนักเรียนรวมอภิปราย สรุปขั้นตอน
การแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
7. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 6 -2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตาม
ใบกิจกรรม โดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวรวมกัน
สรุป ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
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8. ครูแจกใบงานที่ 6 ใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระ
เสร็จแลวครูสุมตัวแทนนักเรียน ออกมานําเสนอ วิธีแกปญหาตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจาก
ใบงาน ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบ และใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบการ
ประเมินใบงานที่แจกใหดวย
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียนและครู รวมกันสรุปหลักเกณฑการหาปริมาตรของกรวยคือ รู
เสนผาศูนยกลางหรือรัศมีของกรวย รูความสูงกรวย ถาโจทยไมบอกความสูงของกรวย
ตองหาความสูงใหไดกอน
2
2. นํามาแทนคาในสูตร π r h
3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 6 โดยไมตองชวยเหลือกันเสร็จ
แลวใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอยตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุมเพื่อหา
แนวทาง แกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 6-1
2. ใบกิจกรรม KWDL 6-1
3. กระดาษแผนผัง KWDL
4. ใบกิจกรรม KWDL 6-2
5. ใบงานที่ 6
6. แบบทดสอบยอยที่ 6
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 6
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 6
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 6
- ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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เกณฑการประเมิน
- ตรวจใบงานที่ 6
ผลการประเมิน
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 6
ผลการประเมิน
- ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม ผลการประเมิน

ระดับ ดี
ผาน
พอใช - ดี
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7. บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
....................../.........................../......................
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ใบความรูที่ 6-1 ประกอบแผนการสอนที่ 6
ปริมาตรของกรวย
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ใบกิจกรรม KWDL 6 -1
ใหนกั เรียนพิจารณาโจทย แลวรวมกันวิเคราะหลงในตาราง KWDL บนกระดานดํา
กรวยตันอันหนึ่ง มีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 14 เมตร สูง 9 เมตร จะมีปริมาตรเทาไร

K
โจทยบอกอะไร
มาใหบาง

สิ่งที่โจทยบอกมาให
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
W
โจทยตองการให ........................................................................................................................................
หาอะไร การ
วิธีการที่จะแกปญหาคือ
วางแผน
.......................................................................................................................................
แกปญหา
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
D
วิธีการแกปญหา
ดําเนินการ
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
แกปญหาและ
………………………………………………………………………………………….
แสดงขั้นตอน
………………………………………………………………………………………….
การแกปญหา
แสดงวิธีการแกปญหา
วิธีทํา.......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
L
คําตอบที่ไดคือ
คําตอบที่ได/ คิด ........................................................................................................................................
หาคําตอบอยางไร ........................................................................................................................................
สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมวิเคราะห KWDL 6-1 บนกระดานดํา

กรวยตันอันหนึ่ง มีเสนผาศูนยกลางของฐานยาว 14 เมตร สูง 9 เมตร จะมีปริมาตรเทาไร
K
โจทยบอกอะไรมาให
บาง

W
โจทยตองการใหหา
อะไร การวางแผน
แกปญหา

สิ่งที่โจทยบอกาให
1.กรวยเสนผาศูนยกลาง ยาว 14 เมตร ,รัศมี 7 เมตร
2. กรวยสูง 9 เมตร.
ความรูเดิมที่จะตองนํามาใช
การหาพื้นที่ของวงกลม สูตร π r
สิ่งที่โจทยตองการทราบคือ
-ปริมาตรกรวย
วิธีการที่จะแกปญหาคือ
1.หารัศมีของฐาน คือ 7 เมตร
2.หาความสูงกรวย คือ 9 เมตร
3.แทนคาในสูตร

D
ดําเนินการแกปญหา
และแสดงขั้นตอนการ
แกปญหา

2

1
πr 2h
3

วิธีการแกปญหา
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ

1 22
×
×7×7×9 = 
3
7

แสดงวิธีการแกปญหา
วิธีทํา

สูตร ปริมาตรกรวย ==

1
πr 2h
3
1 22
×7×7×9
= ×
3
7

= 462 ลูกบาศกเมตร
ปริมาตรของกรวย 462 ลูกบาศกเมตร
L
คําตอบที่ไดคือ 462 ลูกบาศกเมตร
คําตอบที่ได/ ความรูที่ได สรุปขั้นตอนคิดหาคําตอบ
จากการแกปญหา
.หาความยาวของรัศมีของฐาน และความสูงของกรวย แทนคาในสูตร

1
πr 2h
2.นํามาแทนคาในสูตร
3
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ใบงานที่ 6
ชื่อ........................................................................ชั้น.......................กลุม.....................
คําแนะนํา ใหนักเรียนแตละกลุมอานโจทยปญหาแลวรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทยแลวตอบ
คําถามตามที่กําหนดให
กรวยกลมอันหนึ่งมีเสนผาศูนยกลางยาว 70 นิ้ว สูง 12 นิ้วจะมีปริมาตรเทาไร
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตอ งการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธกี ารแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทาํ )
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คําตอบที่ได.......................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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เฉลยใบงานที่ 6

กรวยกลมอันหนึ่งมีเสนผาศูนยกลางยาว 70 นิ้ว สูง 12 นิ้วจะมีปริมาตรเทาไร

สิ่งที่โจทยกําหนดให
1. กรวยมีเสนผาศูนยกลาง 70 นิ้ว ,รัศมี คือ 35 นิ้ว
2. กรวยมีความสูง 12 นิ้ว
สิ่งที่โจทยตอ งการทราบ
ปริมาตรของกรวย
วิธกี ารแกปญหา
1. หารัศมี และสวนสูง
1
2
2.แทนคาในสูตร π r h
3
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทาํ )
1 22
× 35 × 35 × 12 = 
เขียนเปนประโยคสัญลักษณ = ×
3 7
วิธีทํา
1
2
สูตรการหาปริมาตรกรวย = π r h
3
1 22
×
× 35 × 35 × 12 = 22 × 5 × 35 × 4
3 7
= 15,400 ลูกบาศกนวิ้
15,400 ลูกบาศกนิ้ว

=

คําตอบที่ได
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แผนการสอนที่ 7
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวทรงกลม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
1. ทรงกลม เปนทรงสามมิติที่มีผิวโคงเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโคงอยูหางจากจุด
คงที่จุดหนึ่งเปนระยะทางเทากัน ซึ่งเรียกวาจุดศูนยกลางของทรงกลม ระยะหางที่เทากันเรียกวารัศมี
2
2. พื้นที่ผิวของทรงกลมหาไดโดยสูตร 4 π r
2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถอธิบายสวนตาง ๆของทรงกลม วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาพื้นที่
ผิวของทรงกลมได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของทรงกลมได
2. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมได
3..วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมได
4. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมได
3. เนื้อหา พื้นที่ผิวของทรงกลม
4. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนทบทวนถึงการหาพื้นที่ของวงกลม การหาความยาวของเสน
รอบ วงกลม การหารัศมี เสนผาศูนยกลาง ใหนักเรียนแขงขันกันเขียนบนกระดานดํา
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมให
นักเรียนทราบ
3. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัวอักษรแต
ละตัวและนักเรียนตองทําอยางไรระหวางเรียน
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมเมื่อการเรียนคาบกอน
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2..ครูแจกรูปทรงกลม ซึ่งทําดวยพลาสติกใหนักเรียนไดรวมกันอภิปราย ถึง
รูปรางลักษณะและสวนประกอบ และใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนสรุป
3. ครูแจกใบความรูที่ 7-1 เรื่องพื้นที่ผิวทรงกลมใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาแลว
ตอบคําถามวา ถาจะหาพื้นที่ผิวทรงกลมหาไดอยางไรใหนักเรียนสงตัวแทนนําเสนอ
4. นักเรียนและครูชวยกันสรุป ถาจะหาพื้นที่ผิวของทรงกลมหาไดดังนี้
2
พื้นที่ผิวของทรงกลมเขียนเปนสูตร = 4 π r
5..ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 7 1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาพื้นที่ผิวของทรง
กลม ให นัก เรียนพิจารณาและถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย และ
ครูเขียนคําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้

จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมียาว 12 เซนติเมตร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และจะมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญหา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง
KWDL ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไว ไดอยางไรโดยใหบอก
ประโยคสัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไร ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุป
ขั้นตอนการแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
6. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 7-2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบ
กิจกรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวรวมกันสรุป
ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
7. ครูแจกใบงานที่ 7 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระเสร็จ
แลวครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอวิธีแกปญหา ตามที่กลุมของตัวเองเลือกใชจากใบงาน
ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบ และใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบการ
ประเมินใบงานที่แจกใหดวย
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ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียนและครู รวมกันสรุปหลักเกณฑการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมคือ ตอง
หารัศมีของทรงกลมใหไดกอน
2
2. นํามาแทนคาในสูตร 4 π r
3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 7โดยไมตองชวยเหลือกันเสร็จแลว
ใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอย ตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4. นักเรียนและครู รวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุม เพื่อ
หาแนวทาง แกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. รูปทรงกลมทําดวยพลาสติก.
2. ใบความรูที่ 7-1
3. กระดาษแผนผัง KWDL
4..ใบกิจกรรม KWDL 7-1 และ KWDL 7-2
5. ใบงานที่ 7
6. แบบทดสอบยอยที่ 7
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 7
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 7
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 7
เกณฑการประเมิน
- ตรวจใบงานที่ 7
ผลการประเมิน ระดับ ดี
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 7
ผลการประเมิน ผาน
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7. บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
....................../.........................../......................
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ใบความรูที่ 7-1 ประกอบแผนการสอนที่ 7
พื้นที่ผวิ ของทรงกลม
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ใบงานที่ 7
ชื่อ..........................................................................ชั้น.......................กลุม.....................
คําแนะนํา ใหนักเรียนแตละกลุมอานโจทยปญหาแลวรวมกันอภิปราย วิเคราะหโจทย แลวตอบ
คําถามตามที่กําหนดให
จงหาพื้นที่ผวิ ของทรงกลมที่มีรัศมียาว 2.1 นิ้ว
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตอ งการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธกี ารแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทาํ )
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
คําตอบที่ได....................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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เฉลยใบงานที่ 7

จงหาพื้นที่ผวิ ของทรงกลมที่มีรัศมียาว 2.1 นิ้ว
สิ่งที่โจทยกําหนดให
ทรงกลมมีรัศมี 2.1 นิ้ว.
สิ่งที่โจทยตอ งการทราบ
พื้นที่ผิวของทรงกลม
วิธกี ารแกปญหา
1. หารัศมีของทรงกลม
2
2. แทนคาในสูตร 4 π r
ขั้นตอนการแกปญหา(วิธีทาํ )

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ = 4 ×

22
× 2 . 1 × 2 . 1 =
7

วิธีทํา

22
× 2 .1 × 2 .1
7
= 4 × 22 × 0 . 3 × 2 . 1 =55.44 ตารางเซนติเมตร

สูตรการหาพื้นที่ผิวทรงกลม = 4 ×

คําตอบที่ได

55.44

ตารางเซนติเมตร
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แผนการสอนที่ 8
วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกลม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 คาบ

1. สาระสําคัญ
ปริมาตรของทรงกลมมีความสัมพันธกับทรงกระบอก หาไดโดยใชสูตร

4
πr 3
3
2. จุดประสงค
จุดประสงคปลายทาง
สามารถ วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีการหาปริมาตรของทรงกลมได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายขั้นตอนและวิธีการการแกโจทยปญหาการหาปริมาตรทรงกลมได
2. วิเคราะหโจทยและหาคําตอบจากโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกลมได
3. แสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรงกลมได
3. เนื้อหา ปริมาตรของทรงกลม
4. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียน ทบทวนถึงการหาปริมาตรของทรงกระบอก การหาพื้นที่ของ
วงกลมการหารัศมี เสนผาศูนยกลาง ใหนักเรียนแขงขันกันเขียนบนกระดานดํา
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูและบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมใหนักเรียน
ทราบ
3. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนถึงเทคนิค KWDL ความหมายของตัวอักษรแตละตัว
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆละ 4-5 คน โดยใชกลุมเดิมเมื่อการเรียนคาบกอน
2. ครูแจกใบความรูที่ 8-1 เรื่องการหาปริมาตรของทรงกลมใหนักเรียนแตละกลุม
ศึกษาแลวตอบคําถามวา ถาจะหาปริมาตรทรงกลมหาไดอยางไรใหนักเรียนสงตัวแทนนําเสนอ
5..นักเรียนและครูชวยกันสรุปวาถาจะหาปริมาตรของทรงกลมโดยเขียนเปนสูตรได
ดังนี้
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4
3
ปริมาตรของทรงกลม = π r
3
6. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 8-1 ซึ่งเปนโจทยปญหาการหาปริมาตรของทรง
กลมใหนักเรียนพิจารณา และถามคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันวิเคราะหโจทย และครู
เขียนคําตอบของนักเรียนในแผนผัง KWDL ที่ติดไวบนกระดานดํา ดังนี้

จงหาปริมาตรของทรงกลมซึ่งมีรัศมียาว 6 เซนติเมตร
1) สิ่งที่โจทยบอกมาใหมีอะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดโดยครู
เขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง KWDL ในชอง K
2) สิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไร และมีวิธีแกปญหาอยางไรบาง ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปถึงวิธีแกปญหา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในแผนผัง
KWDL ชอง W
3) นักเรียนจะดําเนินการแกปญหาตามที่เลือกไวไดอยางไรโดยใหบอกประโยค
สัญลักษณและวิธีทํา โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกในลงในแผนผัง KWDL ชอง D
4) ความรูที่ไดจากการแกปญหาคืออะไรใหนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุป
ขั้นตอนการแกปญหา ครูเขียนลงในแผนผัง KWDL ชอง L
7. ครูแจกใบกิจกรรม KWDL 8-2 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติตามใบ
กิจกรรมโดยครูคอยแนะนําชวยเหลือทุกกลุม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลวรวมกันสรุป
ครู
แจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบและประเมินผล
8. ครูแจกใบงานที่ 8 ใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันปฏิบัติตามใบงานโดยอิสระ
เสร็จแลวครูสุมตัวแทนนักเรียน ออกมานําเสนอวิธีแกปญหา ตามที่กลุมของตัวเองเลือกใช
จากใบงาน ครูแจกใบเฉลยใหนักเรียนตรวจสอบ และใหหัวหนากลุมประเมินใบงานตามแบบ
การประเมินใบงานที่แจกใหดวย
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุป หลักเกณฑการหาปริมาตรของทรงกลมวาตองหารัศมี
ของทรงกลม
4
3
2. นํามาแทนคา ในสูตร π r
3
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3. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 8 โดยไมตองชวยเหลือกัน เสร็จ
แลวใหหัวหนากลุมประเมินแบบทดสอบยอย ตามใบเฉลยและเกณฑการประเมินที่แจกให
4. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงขอบกพรองจากการทํารวมกันเปนกลุมเพื่อหา
แนวทางแกไข และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 8-1
3. กระดาษแผนผัง KWDL
4. ใบกิจกรรม KWDL 8-1 และ KWDL 8-2
5. ใบงานที่ 8
6. แบบทดสอบยอยที่ 8
6. การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบยอยที่ 8
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
วิธีการวัดผลประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 8
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 8
- ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
เกณฑการประเมิน
- ตรวจใบงานที่ 8
ผลการประเมิน ระดับ ดี
- ตรวจแบบทดสอบยอยที่ 8
ผลการประเมิน ผาน
- ตรวจแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม ผลการประเมิน พอใช - ดี
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7. บันทึกผลหลังการเรียนรู
ผลที่เกิดกับผูเรียน....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูสอน
(นายนิยม เกรียทาทราย)
....................../.........................../......................
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ใบความรูที่ 8-1 ประกอบแผนการสอนที่ 8
ปริมาตรทรงกลม
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ใบงานที่ 8
ชื่อ.........................................................................ชั้น.......................กลุม.....................
คําแนะนํา ใหนักเรียนอานโจทยปญหาแลวรวมกันอภิปรายวิเคราะหโจทยแลวตอบคําถาม
ตามที่กําหนดให
จงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมียาวเทากับ 2.1 ฟุต
สิ่งที่โจทยกําหนดให......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สิ่งที่โจทยตอ งการทราบ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วิธกี ารแกปญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นตอนการแกปญหา (วิธีทาํ )
เขียนประโยคสัญลักษณ.............................................................................................
วิธทํา..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คําตอบที่ได.......................................................................................................................
แบบประเมินใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
-เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทย
ตองการทราบถูกตอง
1 คะแนน
-เขียนวิธีการแกปญหาถูกตอง 1 คะแนน
-แสดงขั้นตอนการแกปญหาถูกตอง 3 คะแนน
-คําตอบถูกตอง
1 คะแนน
ลงชื่อ

เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
5-6 คะแนน หมายถึง ดี
 ดี
3-4 คะแนน หมายถึง พอใช
 พอใช
0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ปรับปรุง

ผูประเมิน
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เฉลยใบงานที่ 8

จงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมียาวเทากับ 2.1 ฟุต

สิ่งที่โจทยกําหนดให
ทรงกลมมีรัศมียาว 2.1 ฟุต
สิ่งที่โจทยตอ งการทราบ
ปริมาตรของทรงกลม
วิธกี ารแกปญหา
1. หารัศมีของทรงกลม
4
3
2. แทนคาในสูตร π r
3
ขั้นตอนการแกปญหา(วิธีทาํ )

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ =

4 × 2.1 × 2.1 × 2.1
3

วิธีทํา
สูตรการหาปริมาตรทรงกลม

=

4 3
πr
3

4 × 2.1 × 2.1 × 2.1

=

×π =

×π

3
= 4 × 0 .7 × 2.1 × 2 .1 × π = 1 2.34 π

คําตอบที่ได

12.34 π

ลูกบาศก เซนติดเมตร
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