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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม (2) ศึกษา
ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ควบคู่กบั เกม และ (3) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน
เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ย ม โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ กบั เกม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง จานวน 1 ห้องเรี ยน 18 คน โดยการ
เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม และใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม ซึ่ งออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นเตรี ยมและนาเข้าสู่ บทเรี ยน (2) ขั้นสอน (3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (4) ขั้น
ตรวจผลงานและทดสอบ และ (5) ขั้นสรุ ปบทเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ย ม
จานวน 4 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ (3) แบบประเมินด้านทักษะการคิดคานวณ และ
ทักษะการแก้ปัญหา และ(4) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน

ค
โดยใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประเมินผลการเรี ยนรู้แบบ One Group Pre –
test Post - test Design สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้ อยละ สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน ฐานนิ ยม การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรม E1/E2 และการ
ทดสอบค่า t-test แบบ Pair-test
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
ได้แก่ ชุ ดที่ 1 เรื่ อง การบวกทศนิยม ชุดที่ 2 เรื่ อง การลบทศนิยม ชุดที่ 3 เรื่ อง การคูณทศนิยม และ
ชุดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิ ยม รวม 4 ชุด ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เท่ากับ 85.37/79.01 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75
2. ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม ด้านความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์ และด้านทักษะกระบวนการหลังเรี ยน
สู ง กว่าก่ อนเรี ย น อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และผลการประเมิน ด้านทัก ษะการคิ ด
คานวณ และทักษะการแก้ปัญหา ในภาพรวมนักเรี ยนมีทกั ษะอยูใ่ นระดับดี
3. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน
เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม ด้าน
การทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดี และด้านตระหนัก
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
คาสาคัญ: ชุ ดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ , รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม,
ผลการเรี ยนรู้, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) develop the mathematics learning activity
packages using the cooperative learning coupled with games on summation, subtraction and
multiplication of decimal; 2) investigate the learning outcome on summation, subtraction and
multiplication of decimal using the cooperative learning coupled with games; and 3) explore fifthgrade students’ desirable mathematical characteristics using the cooperative learning coupled with
games.
The population was Prathomsuksa 5 students under the Office of Chiang Mai Primary
Education Service Area 2. The samples consisted of 18 Prathomsuksa 5 students in semester 1,
2017 of Ban San Klang School 1 classroom. This sample group was selected by the cluster
sampling method. They learned mathematics through the cooperative learning coupled with
games which were composed of five learning steps including 1) introduction, 2) teaching
activities, 3) group study, 4) evaluation, and 5) conclusion.
The research instruments were composed of 1) four mathematics learning activity
packages using the cooperative learning coupled with games on summation, subtraction and
multiplication of decimal, 2) the learning outcome test, 3) the calculation skills and problem
solving skills assessment, and 4) the students’ desirable mathematical characteristics. The study
was the research and development of innovative education. The learning assessment utilized a
one-group pre-test post-test design. The data were analyzed for percentage, mean, standard

จ
deviation, Coefficient of Variation (C.V.), mode, effectiveness of learning packages (E1/E2), and
t-test (Pair-test).
The results of research are as follows:
1. The development of Prathomsuksa 5 students’ mathematics learning activity packages
on summation, subtraction and multiplication of decimal yielded four sets or packages, including
set 1 addition of decimal; set 2 subtraction of decimal; set 3 multiplication of decimal; and set
4 addition, subtraction, and multiplication of combined decimal. The efficiency of the packages
was 85.37/79.01 which was higher than the pre-determined criterion of 75/75.
2. The learning outcome on summation subtraction and multiplication of decimal from
the cooperative learning coupled with games. The understanding, analyzing and process skill after
learning was higher at the level of 0.01 significance. The students’ accessment result of
calculation skills and problem solving skills were at a good level.
3. The students’ desirable characteristics of collaboration, prudence and responsibility
for mathematics on summation subtraction and multiplication of decimal using the cooperative
learning coupled with games ranked at the good level. The awareness on and attitude toward
mathematics of the students were at a moderately good level.
Keywords: Mathematics Learning Activity Packages, the Cooperative Learning Coupled with
Games, Learning Outcome, Desirable Mathematical Characteristics
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้โดยได้รับความกรุ ณา และความช่วยเหลือเป็ นอย่าง
ดีจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคา ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคา กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งได้ให้คาแนะนา และแนวทาง
ในการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดจนให้กาลังใจ และเอาใจใส่ อย่างดียิ่งแก่ผวู ้ ิจยั มาโดย
ตลอด ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศัก ดิ์ ภู่ วิ ภ าดาวรรธน์ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาให้แนวทาง และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ แก่ผวู ้ จิ ยั ทาให้วทิ ยานิพนธ์ถูกต้องสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุ เคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้
ในการทาวิจยั ขอบพระคุณ นางจันทร์พร ปิ งเมือง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสันกลาง คณะครู ที่ให้
ความร่ วมมือและช่วยเหลือในการดาเนินการวิจยั รวมทั้งนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทุกคนที่ให้
ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ขอให้เป็ นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา
ครู อาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้ผวู ้ ิจยั ประสบความสาเร็ จทาง
การศึก ษา ท าให้วิทยานิ พนธ์ ฉ บับนี้ ส าเร็ จได้ด้วยดี และเป็ นตัวอย่างการศึ ก ษาสาหรั บผูท้ ี่ สนใจ
ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมื อง มนุ ษ ย์จึงมี ค วามสาคัญต่ อการพัฒนาสิ่ ง เหล่ า นี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ก ารศึ กษาแก่
เยาวชน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติต่อไป
ในอนาคต พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตราที่ 22 ได้ กระทรวงศึกษาธิ การ (2551, น. 4) กล่าวว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถื อว่า
ผูเ้ รี ย น มี ค วามสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ ก ษาต้องส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ได้ กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษา
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้องดาเนิ น การดัง ต่ อไปนี้ จัด เนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้ส อดคล้อ งกับ
ความสนใจและความถนัด ของผู ้เ รี ยน โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุ ก ต์ค วามรู ้ ม าใช้เ พื่ อ ป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญหา จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ กการปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ท าได้
คิดเป็ น ทาเป็ น จัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา
มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพรวมทั้งปลูกฝัง
คุ ณธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดีง ามและคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ไ ว้ สอดคล้องกับ หลัก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้สถานศึ กษาจัดการศึ กษาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการคิ ด ซึ่ ง ประกอบด้วยความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ การคิ ดสังเคราะห์
การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ และการคิ ดเป็ นระบบ เพื่ อนาไปสู่ ก ารสร้ างความรู ้ หรื อสารสนเทศ

เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม และความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ที่ เ ผชิ ญ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลัก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง เรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล สามารถนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน
และปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์ แห่ งการเรี ยนรู ้ และเป็ นฐานความรู ้ที่จะเป็ นเครื่ องมือในการทา
ความเข้าใจในศาสตร์อื่น ๆ ทั้งที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรม ความรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ช่วยส่ งเสริ มให้
เกิ ดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งอธิ บายปรากฏการณ์ ธรรมชาติได้ อันแสดงถึ งวิวฒั นาการการ
คิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ของมนุ ษย์ได้เป็ นอย่างดี (คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2553,
น. 2) คณิ ตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ น
รอบคอบช่ วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่าง
ถู ก ต้อ งเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ต ศาสตร์ ย งั เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิต
ให้ดีข้ ึ น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น. 47)
คณิ ตศาสตร์ มี ป ระโยชน์ และเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของชี วิตประจาวัน การดารงชี วิต จะหลี กหนี ก ารใช้
คณิ ตศาสตร์ ไม่พน้ ในการดารงชี วิตอยูก่ ็ตอ้ งใช้เงิ นในการใช้จ่าย หรื อการแลกเปลี่ยนสิ่ งของก็ตอ้ ง
อาศัยตัวเลข การทางาน หรื อการตัดสิ นใจต่าง ๆ ก็ตอ้ งอาศัยประสบการณ์หรื อข้อมูลหรื อปริ มาณใน
การตัดสิ นใจ คณิ ตศาสตร์ยงั มีประโยชน์ในงานอาชีพ เนื่องจากงานอาชีพทุกสาขาย่อมต้องการกาไร
หรื อผลสาเร็ จในการประกอบอาชี พ และการประกอบอาชี พที่จะได้กาไรหรื อประสบผลสาเร็ จนั้น
จะต้องขึ้ นอยู่กบั การตัดสิ นใจ และคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง คือ มี ความงามในการฝึ ก
สมองของคนให้คิ ดจิ นตนาการ ให้มีความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์มองหาความรู ้ ใ หม่ ๆ ที่ จะพัฒนา
สมองมนุ ษย์ให้สามารถดึ งเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิ ดความสะดวกสบายต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์
(ณรงค์ พลอยดนัย, 2530, น. 5-6)
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่ผา่ นมา พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็ จตามที่มุ่งหวัง จาก
สถิติการประเมินของ PISA ในปี ค.ศ. 2000-ค.ศ. 2003 ผลการประเมินการรู้เรื่ องวิชาคณิ ตศาสตร์ ลด
ต่าลงอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2003-ค.ศ. 2009 ผลการประเมินค่อนข้างคงที่ หรื อแม้ว่าคะแนนจะเพิ่ม
สู งขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ดูไม่แตกต่างกัน (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554, น.
120) ซึ่ งในปี ค.ศ. 2009 ประเทศไทยมีคะแนน 419 คะแนน อยู่ในอันดับ 50 จากทั้งหมด 65
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ประเทศ ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย OECD ซึ่ งอยูท่ ี่ 496 คะแนน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2556, น. 54)
ในปี 2012 ผลการประเมิ น ผลการประเมิ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย 427 คะแนน ซึ่ งต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย
OECD เกือบถึงหนึ่ งระดับ และยังอยูใ่ นอันดับ 50 (นวรัตน์ รามสู ต, 2556) จากสถิติคะแนนผลการ
สอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับประเทศ กุมภาพันธ์ ปี การศึกษา 2555 มีนกั เรี ยนช่วงชั้น
ที่ 2 สอบในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ ค่าเฉลี่ย 35.77 กุมภาพันธ์ ปี การศึกษา 2556 มีนกั เรี ยนช่วงชั้นที่
2 สอบในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ ย 41.95 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ องค์การ
มหาชน, 2557) กุมภาพันธ์ ปี การศึกษา 2557 มีนกั เรี ยนช่วงชั้นที่ 2 สอบในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้
ค่าเฉลี่ย 38.06 (เดลินิวส์ , 2558) กุมภาพันธ์ ปี การศึกษา 2558 มีนกั เรี ยนช่วงชั้นที่ 2 สอบในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย 43.47 (เดลินิวส์, 2559) และกุมภาพันธ์ ปี การศึกษา 2559 มีนกั เรี ยนช่วงชั้น
ที่ 2 สอบในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ ย 40.47 (เดลินิวส์ , 2559) และจากสถิติคะแนนผลการ
สอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ระดับโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2557 ปี การศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สอบในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ ค่าเฉลี่ย
42.50, 37.00 และ 41.88 ตามลาดับ จากคะแนนผลการประเมินทุกระดับทุกปี พบได้วา่ มีค่าเฉลี่ย
ของสาระการเรี ยนรู ้ต่ากว่าร้อยละ 50 ทุกสาระ ซึ่ งหนึ่งในสาระการเรี ยนรู ้ที่ควรได้รับการพัฒนานัน่
คื อ จานวนและการดาเนิ นการ เนื่ อ งจากเป็ นการฝึ กให้นัก เรี ย นเกิ ด ความคิ ดรวบยอดสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับจานวนได้ เป็ นการใช้จานวนในชีวิตจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวติ จริ ง
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ คุณภาพนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 ที่เรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีคะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 50 อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ปั ญหาจากเนื้ อหา วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชา
ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมมากกว่ารู ปธรรมทาให้ในบางครั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตอ้ งการเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างยากสาหรับครู คณิ ตศาสตร์ (คณาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม, 2552, คานา) นอกจากปั ญหาจากเนื้ อหาแล้วยัง
รวมถึงปั ญหาจากครู ผสู ้ อนที่ไม่ใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจ วิธีสอนของครู ไม่น่าสนใจ ครู
สอนโดยไม่เน้นการคิดแก้ปัญหาและไม่เน้นการนาไปใช้ในชี วิตจริ ง และจากการสังเกตการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ผ่านมา พบว่า ไม่ชอบคิด ไม่ชอบแก้ปัญหา ขาดการฝึ กฝนและทบทวน
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค สมเดช บุญประจักษ์ และ จรรยา ภูอุดม,
2549, น. 76-86) นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนไม่ค่อยสนใจเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพราะเป็ นวิชาที่ยาก น่าเบื่อ
แต่นักเรี ยนที่ เรี ยนเก่ งกลับชอบเรี ยนและสนใจวิชาคณิ ตศาสตร์ อี กทั้งนักเรี ยนที่ เก่ งกว่าไม่ยอม
อธิ บ ายและช่ วยเหลื อเพื่ อนนัก เรี ย นที่ อ่อนกว่า และขาดความช่ วยเหลื อซึ่ ง กันและกัน ในทางที่
ถูกต้อง ทาให้นกั เรี ยนที่อ่อนกว่าคัดลอกการบ้าน หรื อแบบฝึ กหัดของเพื่อนที่เก่งกว่ามาส่ ง เพราะไม่
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เข้าใจในเนื้อหาจึงทาการบ้านหรื อแบบฝึ กหัดไม่ได้ ซึ่ งจากการสารวจเนื้ อหากลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
พบว่าเนื้ อหาเรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยมของระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีปัญหา
มาก เพราะเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนเข้าใจยาก ไม่สามารถคานวณได้ โดยเฉพาะการคูณทศนิยม รวมถึง
โจทย์ปัญหาทศนิ ยม นักเรี ยนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาทศนิ ยมได้ อี กทั้งเรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม เป็ นเนื้ อหามีลกั ษณะค่อนข้างเป็ นนามธรรม และเป็ นความรู้
พื้นฐานที่จาเป็ นในเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
ทศนิยม ต่อไป ซึ่ งสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จึงส่ งผลให้ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นเกณฑ์ต่า นอกจากปั ญหาด้านผลการเรี ยนรู้แล้ว ยังมีปัญหาด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพราะ
นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะขาดการมีส่วนร่ วมในการทางานหรื อกิจกรรม เนื่ องจากไม่มีการวางแผนการ
ทางานร่ วมกัน และไม่มีการแบ่งหน้าที่การทางานของสมาชิกแต่ละคนให้ชดั เจน จึงทาให้เกิดปั ญหา
ในการทางาน หรื ออีกสาเหตุหนึ่ง คือ สมาชิกแต่ละทีมมีความสามารถที่แตกต่างกันมากเกินไป เช่น
กลุ่ ม หนึ่ ง สมาชิ ก เป็ นนัก เรี ย นที่ เรี ย นอ่ อนทั้ง หมด อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง เป็ นนัก เรี ย นที่ เรี ย นเก่ ง ทั้ง หมด
รวมถึงความรอบคอบและความรับผิดชอบด้วย สาเหตุเหล่านี้ ทาให้นกั เรี ยนขาดความเอาใจใส่ ขาด
ความกระตือรื อร้นในการทางาน ซึ่ งส่ งผลทาให้การทางานร่ วมกันไม่ราบรื่ น และผลงานไม่ประสบ
ความสาเร็ จ
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้สนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ช่วย
ให้การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งการจัดเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
จะต้องคานึ งถึ งความยากง่ าย ความต่อเนื่ อง และลาดับขั้นของเนื้ อหา จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล
รวมทั้งวุฒิภาวะของนักเรี ยน เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่าง
เต็ ม ศัก ยภาพ ทั้ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเนื้ อ หาสาระคณิ ต ศาสตร์ และมี ท ัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ และเพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการคิ ด ของนัก เรี ย นที่ ก ว้า งขึ้ น
และจะเป็ นประโยชน์อ ย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางสติ ปัญญาและการคิ ดของนักเรี ยน
รวมทั้งช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน (คณาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม, 2552, น. 21) ดังนั้นในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นการสอนครู ค วรใช้แ นวทางการจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้นให้นัก เรี ย นเป็ นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการทางปั ญญา กระบวนการทางสั ง คม ให้ นัก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พันธ์ และมี ส่ ว นร่ ว มใน
การเรี ยน และสนุ กสนานในการเรี ยน (คณาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสาธิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม, 2552, น. 2)
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รู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นนักเรี ยนทางาน
เป็ นร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทัว่ ไปมีสมาชิ กกลุ่มละ 4 คน สมาชิ กกลุ่มมีความสามารถในการ
เรี ยนต่างกัน สมาชิ กจะมีความรับผิดชอบในสิ่ งที่ได้รับการสอน และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิ กให้เกิด
การเรี ยนรู ้ดว้ ย โดยมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และมีเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน คือ เป้ าหมาย
ของกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2552, น. 182) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือมีหลายรู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบจิ๊กซอร์ (JIGSAW) รู ปแบบ เอส. ที. เอ. ดี. (STAD) รู ปแบบที.
เอ. ไอ. (TAI) รู ปแบบ ที. จี. ที. (TGT) รู ปแบบ แอล. ที. (LT) รู ปแบบ จี. ไอ. (GI) ซึ่ งแต่ละรู ปแบบ
มีวธิ ีดาเนินการหลัก ๆ ซึ่ งได้แก่ การจัดกลุ่มการศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และ
ระบบการให้รางวัลแตกต่างกันออกไป เพื่อสนองวัตถุ ประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใด
ต่างก็ใช้หลักการเดียวกัน และมีวตั ถุ ประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ศึกษาอย่างมากที่สุด ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้กว้างขึ้น และลึกซึ้ งขึ้น
โดยอาศัยการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ช่ วยเหลื อกันและแลกเปลี่ ยนความรู ้ กนั ระหว่างกลุ่ มนักเรี ยนด้วยกัน
ความแตกต่ า งของรู ป แบบแต่ ล ะรู ป แบบจะอยู่ที่ เ ทคนิ ค ในการศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระ และวิ ธี ก าร
เสริ มแรงและการให้รางวัลเป็ นประการสาคัญ (ทิศนา แขมมณี , 2552, น. 265-266) รวมถึงการนา
สื่ อการเรี ยนการสอนมาใช้เ ป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู ้ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิ ดความความ
เข้าใจ มีความคิด เจตคติ และเกิดทักษะในตัวนักเรี ยน
การส่ งเสริ มให้มีการนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ จะส่ งผล
ต่อนักเรี ยนอย่างหลากหลาย และเพียงพอตามศักยภาพของนักเรี ยน นอกจากนี้ การเลือกใช้สื่อ
การเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ ยังช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นัน่ คือ การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในรู ปของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นนวัตกรรมหนึ่งที่ทาให้นกั เรี ยนได้ใช้ความสามารถ
ในการศึกษาความรู ้ ดว้ ยตนเอง สรุ ปความรู ้ อย่างเป็ นระบบ รู ้ จกั คิดแก้ปัญหาเป็ น มีวินยั ในตนเอง
รู ้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน และเป็ นการฝึ กความเป็ นประชาธิ ปไตย
(สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2553, น. 21) ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นนวัตกรรมที่ครู ใช้ประกอบการสอน
ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ โดยนักเรี ยนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นรู ปแบบ
ของการสื่ อสารระหว่างครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วยคาแนะนาให้ นักเรี ยนทากิ จกรรม
ต่าง ๆ อย่างมีข้ นั ตอนที่เป็ นระบบชัดเจน จนกระทัง่ นักเรี ยนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ไว้ ซึ่ งในชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ น้ ัน ประกอบไปด้ว ย สื่ อ อุ ป กรณ์ กิ จ รรมการเรี ย นการสอน
การวัดผลประเมินผล (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2553, น. 14) ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนของ
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นักเรี ยน และถ่ายทอดเนื้อหาประสบการณ์ที่สลับซับซ้อน และมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมซึ่ งผูส้ อนไม่
สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ (ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2552, น. 436)
ดังนั้น ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึงเป็ นนวัตกรรมที่ครู ใช้ประกอบทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ง่าย
และรวดเร็ วขึ้น สามารถจดจาได้นาน ทาให้สิ่งที่เป็ นนามธรรมที่เข้าใจยากก็สามารถทาให้เป็ น
รู ปธรรมที่เข้าใจง่าย ช่ วยสร้างบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ดี นาไปสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ ที่บรรลุผล
เช่ น ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่จดั กิจกรรมโดยใช้การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เป็ นต้น ดังจะ
เห็นได้จากผลงานวิจยั ของ อาภรณ์รัตน์ สารผล (2553) ที่พฒั นาชุดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าชุ ดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 79.14/78.57 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ต้ งั ไว้ คือ 75/75 ทั้งยังทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 มีพฤติกรรมความร่ วมมืออยู่ในระดับมาก และนักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อ การเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมืออยูใ่ นระดับ
มาก และสุ พรรณี อภิชยั เอนก (2556) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ส่งเสริ มการ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ส่งเสริ มการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะ
เป็ น สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพ 76.74/75.28 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
70/70 อีกทั้งนักเรี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และนักเรี ยนมีความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจและนักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่คงทนมากยิ่งขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงได้นารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเข้ามาประยุกต์ร่วมกับวิธีการสอนโดยใช้เกม เนื่ องจาก
วิธีการสอนโดยใช้เกม เป็ นวิธีสอนที่เหมาะสม ที่ทาให้นกั เรี ยนสามารถเข้าใจและเกิดความกระจ่าง
ในเนื้ อหาของบทเรี ยนที่เรี ยนในแต่ละเรื่ อง และช่ วยส่ งเสริ มทักษะด้านต่าง ๆ เช่ น ทักษะการคิ ด
ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน เป็ นต้น ดังที่ ไพลิน ลือธิ สาร (2553) ศึกษาผลการใช้
เกมคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง การบวกลบทศนิ ย ม ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผลการวิ จ ัย พบว่า นัก เรี ย น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และ นิภาพร ศรี บุญเรื อง (2554) ศึกษาผล
การใช้ เ กมคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถในการคิ ด ค านวณ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนโดยใช้
เกมคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของเกม
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คณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8249 แสดง
ว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเกมคณิ ตศาสตร์ มีความรู ้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 82.49 และความ
พึงพอใจของนักเรี ยนอยู่ในระดับมากสาหรับทุกเนื้ อหาวิชา และทุกระดับชั้น และทิศนา แขมมณี
(2558, น. 368) กล่าวว่า วิธีการสอนโดยใช้เกมช่วยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง นักเรี ยน
จะได้รับความสนุ กสนาน และเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการเล่น ทาให้การเรี ยนรู ้ น้ นั มีความหมายและอยู่
คงทน ดังนั้น การเลือกเกมมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
เนื้ อหา สอดคล้องกับ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ และเหมาะสมกับ วุ ฒิภ าวะของนัก เรี ย นในแต่ ล ะ
ระดับชั้น รวมทั้งมีกฎกติกาที่ชดั เจน
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก ลบ และคูณทศนิยม เพื่อส่ งเสริ มผลการ
เรี ยนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อให้
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิช าคณิ ตศาสตร์ มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความคงทนใน
การเรี ยนรู้ มีผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่
จาเป็ นในการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
คำถำมวิจัย
1. ชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย มที่
เหมาะสม ควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม แล้วนักเรี ยนจะมีผลการเรี ยนรู้เป็ น
อย่างไร
3. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบ และ
การคูณทศนิ ยม โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ กบั เกม นักเรี ยนมี คุณลัก ษณะที่พึ ง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน เรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่
กับเกมเรื่ อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น จากการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม
3. นัก เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ดี ส ามารถท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น ได้ดี
คอยช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางาน
4. ครู สามารถประยุกต์แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่
กับเกมกับการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอื่น และชั้นอื่นต่อไป
5. นัก เรี ยนมี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ค ณิ ต ศาสตร์ และ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
สมมติฐำนกำรวิจัย
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สู งกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ เป็ นนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
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ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ควบคู่ก ับเกม เพื่อส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู ้ และคุ ณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ครอบคลุ ม เรื่ อง การบวก การลบ และการ
คูณทศนิยม เกี่ยวกับจานวนจริ งและโจทย์ปัญหา
2. การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ครอบคลุ ม เรื่ อง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ความสาคัญของการเรี ยนเป็ นกลุ่ม สมาชิ กในกลุ่มจะมีความสามารถแตกต่างกันช่ วยเหลื อซึ่ งกัน
และกันภายในกลุ่ ม มี ค วามรั บ ผิดชอบร่ วมกัน เพื่ อให้ตนเองและกลุ่ ม ประสบความส าเร็ จตาม
เป้ าหมายที่กาหนด เช่น TGT, STAD, L.T. และ Think Pair Share เป็ นต้น
3. เกม ครอบคลุมเนื้ อหาที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมที่สร้างความสนใจและความสนุ ก
ให้นกั เรี ยนเข้าใจและจดจาบทเรี ยนได้ง่าย รวดเร็ ว เช่น เกมบันไดคิดสนุก เกมคู่ฉนั อยูไ่ หน เป็ นต้น
4. ผลการเรี ยนรู้ ครอบคลุม ด้านความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ซึ่ งได้จากคะแนน
แบบทดสอบแบบปรนัย และด้านทักษะกระบวนการได้แก่ การคิดคานวณ และการแก้ปัญหา ได้
จากคะแนนแบบทดสอบอัตนัย นอกจากนี้ ยัง ได้ป ระเมิ นทัก ษะการคิ ดค านวณ และทัก ษะการ
แก้ปัญหาระหว่างเรี ยน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู ้ และชิ้นงาน โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การคิดคานวณและทักษะการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ครอบคลุม เรื่ อง การทางานร่ วมกัน
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และการตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ จาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
ขอบเขตด้ ำนเวลำ
ผูว้ ิจยั ใช้เวลาในการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 กับนักเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ใช้ระยะเวลาในการทดลองจานวน 21 ชัว่ โมง
โดยชัว่ โมงที่ 1 และชัว่ โมงที่ 21 ใช้สาหรับทาการแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยผูว้ ิจยั
ดาเนินการวิจยั ด้วยตนเอง
ตัวแปรทีต่ ้ องกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น คือ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
ตัวแปรตาม คือ
1) ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
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2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองจานวน 21 ชัว่ โมง โดยชัว่ โมง
ที่ 1 และชัว่ โมงที่ 21 ใช้สาหรั บทาการแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
วิจยั ด้วยตนเอง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
หมายถึง ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผวู้ ิจยั ได้พฒั นา เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ยม ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ประกอบไปด้วย ชื่ อกิจกรรม คานา สารบัญ คาแนะนาสาหรับครู คาแนะนา
การใช้สาหรับนักเรี ยน จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใบความรู ้ ใบกิ จ กรรม
ใบตรวจสอบความรู้ ภาคผนวก ประกอบด้วย เกม ใบเฉลยใบกิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้
และตารางสรุ ปคะแนน เป็ นต้น โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกมที่ ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันที่เน้นความสาคัญของการเรี ยนเป็ นกลุ่มการช่วยเหลื อกันในกลุ่ม
ซึ่งจะจัดนักเรี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วย คนเก่ง 1 คน คนปานกลาง
2 คน และคนอ่อน 1 คน ซึ่งมีลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้น
เตรี ยมและนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ และขั้นสรุ ป
บทเรี ยน โดยนาเทคนิค TGT, STAD, L.T. และ Think Pair Share มาใช้ควบคู่กบั เกม เพื่อสร้าง
ความสนใจและความสนุ กให้แก่ นกั เรี ยน มี กฎเกณฑ์ กติ กา เป็ นการส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด สามารถเข้าใจและจดจาบทเรี ยนได้ง่าย รวดเร็ ว รวมทั้งส่ งเสริ ม
กระบวนการในการทางานและการอยูร่ ่ วมกัน
2.ผลการเรี ยนรู้ หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนที่ได้จากผลการประเมินด้านความเข้าใจ
และการวิเคราะห์ ซึ่ งได้จากแบบทดสอบแบบปรนัย และด้านทักษะกระบวนการได้แก่ การคิ ด
คานวณ และการแก้ปัญหา ได้จากแบบทดสอบอัตนัย นอกจากนี้ ยงั ได้ประเมินทักษะการคิดคานวณ
และทักษะการแก้ปัญหาระหว่างเรี ยน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู ้ และชิ้นงาน โดยใช้แบบ
ประเมินทักษะการคิดคานวณและทักษะการแก้ปัญหา ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
3.คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้จากการร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การทางานร่ วมกัน
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ดังต่อไปนี้
1. หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
1.1 ความสาคัญของคณิ ตศาสตร์
1.2 คุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1.3 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
2.2 หลักการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
3. ชุดกิจกรรม
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
3.3 องค์ประกอบสาคัญของชุดกิจกรรม
3.4 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
3.5 การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม
3.6 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
3.7 ข้อจากัดของชุดกิจกรรม
3.8 การหาประสิ ทธิ ภาพชุดกิจกรรม
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4. การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.1 ความหมายการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.2 แนวคิดทฤษฎีของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.3 องค์ประกอบของการเรี ยนแบบร่ วมมือ
.4.4 ผลดีของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.5 ประเภทของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.6 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรี ยนการสอน
4.7 ขั้นตอนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.8 เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.9 ประโยชน์ของการเรี ยนแบบร่ วมมือ
5. การใช้เกมประกอบการสอน
5.1 ความหมายของเกม
5.2 ประเภทของเกม
5.3 จุดมุ่งหมายของการใช้เกม
5.4 หลักการเลือกเกมในการสอน
5.5 ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการสอน
5.6 ประโยชน์ของการใช้เกมประกอบการสอน
5.7 ข้อจากัดของการใช้เกมประกอบการสอน
6. การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
6.1 ความหมายของการวัดและการประเมินผล
6.2 จุดประสงค์ของการวัดผลและประเมินผล
6.3 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
6.4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
6.5 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร
6.6 แนวทางการวัดผลและประเมินผลทางคณิ ตศาสตร์
6.7 การดาเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.8 การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริ ง
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจยั ในประเทศ
7.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

13
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศั กราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ (ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
ความสาคัญของคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 48-49)
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ทาให้มนุ ษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถว้ น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิต
ให้ดีข้ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุก คนได้เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี้
จานวนและการดาเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิ งจานวน ระบบ
จานวนจริ ง สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริ ง การดาเนินการของจานวน อัตราส่ วน ร้อยละ การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับจานวน และการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริ มาตรและความจุเงินและเวลา หน่วย
วัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ ยวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับการวัด
และการนาความรู ้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
เรขาคณิต: รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึ่งมิติสองมิติและสามมิติการ
นึกภาพ แบบจาลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (Geometric
transformation) ในเรื่ อง การเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) และการหมุน
(Rotation)
พีชคณิต: แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ฟังก์ชนั เซตและการดาเนินการของเซต
การให้เหตุผล นิพจน์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิ ต ลาดับเรขาคณิ ต อนุกรม
เลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต
การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น: การกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม
การ กาหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ค่ากลาง
และการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสารวจความคิดเห็น ความ
น่าจะเป็ นการใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นในการอธิ บายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยใน
การตัดสิ นใจ ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การ
ให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง
ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 47)
คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่ วงชั้ นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและความรู ้ สึ ก เชิ ง จ านวนเกี่ ย วกับ จ านวนนับ และศู น ย์
เศษส่ วนทศนิ ยม ไม่เกินสามตาแหน่ง ร้อยละ การดาเนิ นการของจานวน สมบัติเกี่ยวกับจานวน
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนนับ เศษส่ วน ทศนิ ยมไม่
เกินสามตาแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ สามารถหา
ค่าประมาณของจานวนนับและ ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริ มาตร ความจุ
เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนาความรู้
เกี่ยวกับการวัดไป ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน
4. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับแบบรู ปและอธิ บายความสัมพันธ์ ได้ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรู ปสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรื อปั ญหาพร้ อมทั้งเขียนให้อยูใ่ นรู ปของสมการเชิ ง
เส้นที่มีตวั ไม่ทราบค่าหนึ่งตัวและแก้สมการนั้นได้
5. รวบรวมข้อมูล อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
แท่ง เปรี ยบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง และนาเสนอข้อมูลในรู ปของแผนภูมิ
รู ปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับความน่ าจะเป็ น
เบื้องต้นในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
6. ใช้วิธี การที่ หลากหลายแก้ปั ญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
สื่ อสาร การสื่ อความหมายและการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ใน
คณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึ งความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวติ จริ ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้า ใจถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการด าเนิ น การของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่
ต้องการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้ก ารนึ ก ภาพ (Visualization) ใช้เหตุ ผ ลเกี่ ย วกับ ปริ ภู มิ
(Spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (Pattern) ความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชนั
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(Mathematical Model) อื่ น ๆ แทนสถานการณ์ ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช้
แก้ปัญหา
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิ ติและความรู ้ เกี่ ยวกับความน่ าจะเป็ นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การ
สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสาระที่ 1 จ านวนและการด าเนิ น การ และการด าเนิ น การ
มาตรฐาน ค 1.1 และ ค 1.2 และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้นกั เรี ยนมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ การดาเนินการวิธีการ มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ น
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจาวันได้
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 48-73) กล่าวว่า การพัฒนาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
ให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น มักมีการใช้ทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาทฤษฎีหลักการเหล่านั้น จึงมีความสาคัญและมีผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ในชั้นเรี ยน ซึ่ งทฤษฎีที่ครู ควรรู ้และเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ของเพียเจต์
(Piaget)
เพียเจต์ ได้ศึกษาเกี่ ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีข้ นั ตอนหรื อ
กระบวนการอย่างไร เขาอธิ บายว่า การเรี ยนรู้ของเด็กเป็ นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่ งจะมี
การพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับขั้น เพียเจต์เน้นความสาคัญของการเข้าใจธรรมชาติ และ
พัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุน้ เด็กให้มีพฒั นาการเร็ วขึ้น ซึ่ งทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ มีสาระสรุ ปได้ดงั นี้
1) พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็ นไปตามวัยต่าง ๆ ตามลาดับขั้น คือ
1.1) ขั้น รั บ รู ้ ด้วยประสาทสั ม ผัส (Sensorimotor Period) เป็ นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 0 – 2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ข้ ึนกับการรับรู ้และการกระทา เด็กยึดตัวเองเป็ น
ศูนย์กลางและยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.2) ขั้น ก่ อ นปฏิ บ ตั ิ ก ารคิ ด (Preoperational Period) เป็ นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 2 – 7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ ยงั ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถใช้เหตุผล
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อย่างลึ กซึ้ ง แต่สามารถเรี ยนรู ้ และใช้สัญลักษณ์ ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็ นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ ขั้น
ก่อนเกิ ดความคิดรวบยอด เป็ นพัฒนาการในช่วงอายุ 2 – 4 ปี และขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของ
ตนเอง เป็ นพัฒนาการในช่วงอายุ 4 – 7 ปี
1.3) ขั้นการคิ ดแบบรู ป ธรรม (Concrete Operational) เป็ นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7 – 11 ปี เป็ นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ข้ ึนกับการรับรู ้จากรู ปร่ างเท่านั้น เด็กสามารถสร้าง
ภาพในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่ ง
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น
1.4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation Period) เป็ นขั้นการ
พัฒนาในช่วงอายุ 11 – 15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่ งที่เป็ นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้ หญ่
3) กระบวนการทางสติปัญญามี 3 ลักษณะ คือ
3.1) การซึ มซับหรื อการดู ดซึ มเป็ นกระบวนการทางสมองในการรั บ
ประสบการณ์ เรื่ องราวและข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2) การปรั บ และจัด ระบบเป็ นกระบวนการทางสมองในการปรั บ
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็ นระบบหรื อเครื อข่ายทางปั ญญาที่ตนสามารถ
เข้าใจได้เกิดเป็ นโครงสร้างทางปั ญญาใหม่ข้ ึน
3.3) การเกิ ด ความสมดุ ล เป็ นกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากขั้น ของการ
ปรับ หากการปรับเป็ นไปอย่างผสมผสานกลมกลื นก็จะก่ อให้เกิ ดสภาพที่ มีความสมดุ ลขึ้น หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิ ดภาวะความไม่
สมดุลขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึ้นในตัวบุคคล
2. ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุ นเนอร์ ทฤษฎีน้ ี เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยกล่าวถึงการเรี ยนการสอนที่ดีวา่ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
สาคัญ 4 ประการ คือ โครงสร้างของเนื้อหา สาระความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ การหยัง่ รู ้โดยการคะเนจาก
ประสบการณ์ อย่างมีหลักเกณฑ์ และแรงจูงใจที่จะเรี ยนเนื้ อหาใด ๆ บรุ นเนอร์ ให้ความสาคัญกับ
สมดุ ลระหว่างผลลัพธ์กบั กระบวนการเรี ยนการสอน บรุ นเนอร์ (Bruner) เชื่ อว่ามนุ ษย์เลื อกที่จะ
รับรู ้ สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรี ยนเกิ ดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (Discovery Learning)
แนวคิดที่สาคัญ ๆ ของบรุ นเนอร์ มีดงั นี้
1) การจัดโครงสร้างของความรู ้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก
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2) การจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของ
ผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
3) การคิดแบบหยัง่ รู ้ (Intuition) เป็ นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วย
พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้
4) แรงจูงใจภายในเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการ
เรี ยนรู้
5) ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้ 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ
5.1) ขั้นการเรี ยนรู ้ จากการกระทา (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรี ยนรู ้
จาก การใช้ประสาทสัมผัสรับรู ้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระทาช่วยให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี การเรี ยนรู ้
เกิดจากการกระทา
5.2) ขั้นการเรี ยนรู ้ จากความคิด (Iconic Stage) เป็ นขั้นที่เด็กสามารถสร้าง
มโนภาพในใจได้ และสามารถเรี ยนรู้จากภาพแทนของจริ งได้
5.3) ขั้นการเรี ยนรู ้จากสัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็ นขั้น
การเรี ยนรู้ที่ซบั ซ้อนและเป็ นนามธรรมได้
6) การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้ นได้จากการที่ คนเราสามารถสร้ างความคิ ดรวบยอด หรื อ
สามารถจัดประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
7) การเรี ยนรู้ที่ได้ผลดี ที่สุด คือ การให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
(Discovery Learning)
3. ทฤษฎี การเชื่ อมโยงความคิด (Apperception) ของแฮร์ บาร์ ต (Herbart) การ
เชื่ อมโยงความคิดในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะผูเ้ รี ยนนาความรู ้
เดิมที่เคยได้รับมาเชื่ อมโยงกับความรู ้ใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและข้อสรุ ปแฮร์ บาร์ ต เชื่ อว่า การ
เรี ยนรู้มี 3 ระดับ คือ ขั้นการเรี ยนรู ้ โดยประสาทสัมผัส (Sense Activity) ขั้น การจาความคิดเดิ ม
(Memory Characterized) และขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจ (Conceptual Thinking
or Understanding) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ผา่ นทางประสาทสัมผัสทั้ง
5 และสั่งสมประสบการณ์ หรื อความรู ้เหล่านี้ ไว้ การเรี ยนรู ้ น้ ี จะขยายขอบเขตออกไปเรื่ อย ๆ เมื่อ
บุ ค คลได้รั บ ประสบการณ์ หรื อ ความรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยผ่า นกระบวนการเชื่ อ มโยงและการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เข้าด้วยกัน (Apperception)
แฮร์บาร์ต เชื่อว่า การสอนควรเริ่ มจากการทบทวนความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนเสี ยก่อน
แล้วจึงเสนอความรู ้ใหม่ ต่อไปควรจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้
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ใหม่ จนได้ข ้อ สรุ ป ที่ ต้อ งการแล้ว จึ ง ให้ ผู ้เ รี ย นน าข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ใหม่ ๆ
4. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์ แรนต์ (Operant Conditioning) ของสกิ น
เนอร์ (Skinner) สกินเนอร์ ได้ทาการทดลอง ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นกฎการเรี ยนรู ้ได้ดงั นี้
1) การกระทาใด ๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรง จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก ส่ วน การ
กระทาที่ไม่มีการเสริ มแรง แนวโน้มที่ความถี่ของการกระทานั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด
2) การเสริ มแรงที่แปรเปลี่ยนไปทาให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริ มแรงที่
ตายตัว
3) การลงโทษทาให้เรี ยนรู้ได้เร็ ว และลืมเร็ ว
4) การให้แรงเสริ มหรื อรางวัล เมื่ออินทรี ยก์ ระทาพฤติกรรมที่ตอ้ งการ สามารถ
ช่วยปรับหรื อปลูกฝังนิสัยที่ตอ้ งการได้
5. ทฤษฎีการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของดีนส์
อัมพร ม้าคนอง (2546, น. 2-3) กล่าวว่า แนวคิดของดีนส์ ส่วนมากเกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมีบางส่ วนที่คล้ายคลึงกับของเพียเจต์ เช่น การให้ความสาคัญกับ
การกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีบทบาทและกระตือรื อร้นในกระบวนการเรี ยนรู้ ทฤษฎีการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของดีนส์ ประกอบด้วยกฎหรื อหลัก 4 ข้อดังนี้
1) กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎนี้ กล่าวไว้ว่า ความ
เข้าใจที่แท้จริ งในมโนทัศน์ใหม่น้ นั เป็ นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่หนึ่ง เป็ นขั้นพื้นฐานที่ผเู ้ รี ยนประสมกับมโนทัศน์ในรู ปแบบที่ไม่มี
โครงสร้างใด ๆ เช่น การที่เด็กเรี ยนรู ้จากของเล่นชิ้นใหม่โดยการเล่นของเล่นนั้น
ขั้นที่สอง เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนได้พบกับกิจกรรมที่มีโครงสร้างมากขึ้น ซึ่ ง
เป็ นโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างของมโนทัศน์ที่ผเู้ รี ยนจะได้เรี ยน
ขั้นที่สาม เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะ
เห็นได้ถึงการนามโนทัศน์เหล่านั้นไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ขั้นตอนทั้งสามเป็ นกระบวนการที่ ดีนส์ เรี ย กว่า วัฏ จัก รการเรี ย นรู้
(Learning Cycle) ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เด็กจะต้องประสบในการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ใหม่ ๆ
2) กฎความหลากหลายของการรับรู้ (The Perceptual Variability Principle)
กฎนี้เสนอแนะว่าการเรี ยนรู ้มโนทัศน์จะมีประสิ ทธิ ภาพดีเมื่อผูเ้ รี ยนมีโอกาสรับรู ้มโนทัศน์เดียวกัน
ในหลาย ๆ รู ปแบบ ผ่านบริ บททางกายภาพนัน่ คือ การจัดสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมที่หลากหลายให้ผเู้ รี ยน
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เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางมโนทัศน์เดียวกันนั้นจะช่วยในการได้มา ซึ่ งมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์
(Mathematic Concept) ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
3) กฎความหลากหลายทางคณิ ตศาสตร์ (The Mathematical Variability
Principle) กฎข้อนี้ กล่าวว่า การอ้างอิงมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ (Generalization of Mathematic
Concept) หรื อการนามโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้จะมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นถ้าตัวแปรที่ ไม่
เกี่ ย วข้องกับ มโนทัศ น์ น้ ันเปลี่ ย นไปอย่า งเป็ นระบบ ในขณะที่ คงไว้ซ่ ึ งตัวแปรที่ เกี่ ย วข้องกับ
มโนทัศน์นนั่ ๆ เช่น การสอนมโนทัศน์ของรู ปสี่ เหลี่ ยมด้านขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ ยนไป คือ
ขนาดของมุม ความยาวของด้าน แต่สิ่งที่ควรคงไว้ คือ ลักษณะสาคัญของรู ปสี่ เหลียมด้านขนานที่
ต้องมีดา้ นสี่ ดา้ น และด้านตรงข้ามขนานกัน
4) กฎการสร้าง (The Constructivist Principle) กฎข้อนี้ ให้ความสาคัญกับ
การสร้ า งความรู ้ ว่า ผูเ้ รี ย นควรได้พ ฒ
ั นามโนทัศน์จากประสบการณ์ ใ นการสร้ า งความรู้ เพื่ อ
ก่อให้เกิดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่สาคัญและมัน่ คง และจากพื้นฐานเหล่านี้ จะนาไปสู่ การวิเคราะห์
ทางคณิ ตศาสตร์ ต่อไป ดีนส์ และโกลดิง ให้ความเห็นว่า การสร้างความรู ้ควรมาก่อนการวิเคราะห์
เสมอ เพราะเป็ นไปไม่ได้ที่มนุ ษย์จะวิเคราะห์ในสิ่ งที่ตนยังไม่รู้ กฎข้อนี้ เสนอแนะให้ผสู้ อนจัด
สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ จากสิ่ งที่ เป็ น
รู ปธรรมนั้น และสามารถวิเคราะห์สิ่งที่สร้างนั้นต่อไปได้
หลักการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
คณาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายประถม (2552, น. 18-21) ได้กล่าวถึง หลักการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ มีหลักการดังนี้
1. สอนด้วยเนื้ อหาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน เริ่ มต้นจากสิ่ งที่ง่าย
ไปหาสิ่ งที่ยาก จากรู ปธรรมไปนามธรรม สอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จริ งเห็ นจริ ง สอนตรงตามเนื้ อหา สอนมี
เหตุผล สอนครบตามเนื้อหาโดยเป็ นไปตามลาดับ
2. สอนโดยวิธีสอนที่เหมาะสมแก่ แต่ละคน ครู ผูส้ อนจะต้องคานึ กถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ต้องปรับปรุ งแบบการสอนอยูเ่ สมอ โดยคานึ กถึงความพร้อมและวุฒิภาวะ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น และได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
3. สอนโดยมีลีลาการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
4. ปรับรู ปแบบการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผูเ้ รี ยน
5. ใช้สื่ อการสอน ยกตัว อย่า งประกอบการสอน มี ค วามยืด หยุ่น มี ก ารให้
รางวัลนักเรี ยน และมีการลงโทษเมื่อนักเรี ยนทาผิดตามสมควร
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6. มีกลวิธีเทคนิ คการสอนเพื่อให้นักเรี ยนรู้ สึกเพลิ ดเพลิ น กระตุน้ ความจา
และเกิดความสนุกสนานในการเรี ยน
จากทฤษฎี และหลักการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าว สรุ ปได้ว่าการ
เรี ยนการสอนจะต้องคานึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยน และเลือกใช้
เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะต้องเรี ยนรู ้จากสิ่ ง
ที่เป็ นรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม และเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ ม สู่ องค์ความรู ้ใหม่ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
สร้างความคิดรวบยอด ได้ฝึกฝนหรื อกระทาบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ชุ ดกิจกรรม
ชุ ดกิ จกรรม หรื อชุ ดการเรี ยนการสอน ชุ ดการสอน ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หรื อชุ ดการ
เรี ยนรู้ เป็ นนวัตกรรมที่พฒั นามาจากวิธีการเรี ยนการสอนหลาย ๆ ระบบมาประสมประสานกันให้
กลมกลืนกันได้อย่างพอเหมาะ นับตั้งแต่การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การร่ วมกิ จกรรมกลุ่ม การใช้สื่อใน
รู ปแบบ ต่าง ๆ ซึ่ งมีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีละน้อย มีโอกาสคิดใคร่ ครวญ มีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรมอย่างกระฉับกระเฉง ได้ล งมื อปฏิ บ ตั ิ จริ ง และผูเ้ รี ย นมี โอกาสภาคภูมิ ใจในความสาเร็ จ
(เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 122)
ความหมายของชุ ดกิจกรรม
ระพินทร์ โพธิ์ ศรี (2547, น. 1) กล่าวว่า ชุ ดกิจกรรม หมายถึง ระบบสื่ อการเรี ยนรู ้ที่
สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครู ผสู ้ อน โดนครู เป็ นฝ่ ายอานวยการ (Facilitator) และเสริ ม
ประสบการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะ บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่
กาหนด
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, น. 435) กล่าวว่า ชุ ดการสอน หมายถึง กระบวนการสอน
แบบโปรแกรมชนิดหนึ่ง อาศัยระบบสื่ อประสมที่สอดคล้องกับเนื้ อหา และประสบการณ์ของแต่ละ
หน่วยมาช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 14) กล่าวว่า ชุดการเรี ยนการสอน หมายถึง รู ปแบบ
การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ซึ่ งประกอบด้วยคาแนะนาให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี
ขั้นตอนที่เป็ นระบบ ชัดเจน จนกระทัง่ นักเรี ยนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 122) กล่าวว่า ชุ ดการสอนหรื อชุ ดการเรี ยนรู ้
หมายถึ ง รู ปแบบสื่ อประสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็ นระบบ มีความสมบูรณ์ เบ็ดเสร็ จในตัวเองทั้งเนื้ อหา
สาระการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ คาแนะนาที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
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อย่างเป็ นขั้นตอน มารวบรวมเป็ นชุด เพื่อสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและง่ายต่อการจัดกิจกรรม
การสอนของครู เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการศึกษาความหมายของชุ ดกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ ชุ ดกิจกรรม หรื อ
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นรู ปแบบสื่ อประสมที่ผลิ ตขึ้นอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้ประกอบการสอน
ของครู ผูส้ อน และใช้สื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ย น ซึ่ งประกอบด้วยคาแนะนาให้ผูเ้ รี ย นท า
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีข้ นั ตอน เพื่อสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและง่ายต่อการจัดกิ จกรรมการ
สอนของครู และช่ วยเสริ มประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ทักษะ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเภทของชุ ดกิจกรรม
นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของชุ ดกิ จกรรม หรื อชุ ดการเรี ยนการสอน
หรื อชุดการสอน หรื อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, น. 118) แบ่งประเภทของชุดการสอนไว้ 4 ประเภท คือ
1. ชุดการสอนประกอบคาบรรยาย เป็ นชุ ดการเรี ยนการสอนที่มุ่งขยายเนื้ อหา
สาระแบบการสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้ น โดยกาหนดกิ จกรรมและสื่ อการสอนให้ผสู ้ อนใช้
ประกอบการบรรยาย ซึ่ งอาจเรี ยกว่าชุ ดการเรี ยนการสอนสาหรั บครู ชุ ดการเรี ยนการสอนนี้ จะมี
เนื้อหาวิชาเพียงหน่วยเดียวและใช้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งชั้น โดยแบ่งหัวข้อที่จะบรรยาย เนื้ อหา และกิจกรรม
ไว้ตามลาดับขั้น ชุดการเรี ยนการสอนแบบนี้มีสื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น แผนการสอน แผนภูมิ
รู ปภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ผูส้ อน ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทาชุ ดการเรี ยนการสอนจะบรรจุชุดการเรี ยนการ
สอนในกล่องที่มีขนาดเหมาะสม ในกรณี ที่สื่อการสอนนั้นเป็ นวัสดุอุปกรณ์ที่ราคาแพง หรื อขนาด
เล็กมาก หรื อเป็ นสิ่ งมีชีวิต ไม่สามารถบรรจุลงในกล่องได้ ควรมีการกาหนดข้อมูลการใช้สื่อไว้ใน
คู่มือครู เพื่อเตรี ยมการสอน
2. ชุ ดการสอนสาหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม เป็ นชุ ดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรม อาจจัดห้องเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยนก็ได้ ชุ ดการเรี ยนการสอนแต่ละ
ชุดจะประกอบด้วย ชุ ดการเรี ยนการสอนย่อยที่มีจานวนเท่ากับจานวนศูนย์ที่แบ่งไว้ในแต่ละหน่วย
ในแต่ละศูนย์มีชื่อหรื อบทเรี ยนครบชุ ดตามจานวนผูเ้ รี ยนที่เข้ามาร่ วมกิจกรรมในแต่ละศูนย์ ซึ่ งจัด
ไว้ในรู ปสื่ อประสม อาจใช้เป็ นสื่ อรายบุคคลหรื อทั้งกลุ่มใช้ร่วมกันก็ได้
ในขณะท ากิ จ กรรมในแต่ ล ะศู น ย์น้ ัน ถ้า ผู ้เ รี ย นมี ปั ญ หาหรื อ มี ข ้อ สงสั ย
สามารถซักถามผูส้ อนได้ และถ้าท ากิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในแต่ ละศูนย์เสร็ จเร็ วก่ อนกาหนดเวลา
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาในศูนย์สารองที่จดั เตรี ยมไว้ ในระหว่างรอเวลาที่จะเข้าศูนย์อื่นต่อไป
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3. ชุ ดการสอน รายบุคคล เป็ นชุ ดการเรี ยนการสอนที่จดั ไว้ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยน
ด้วยตนเอง ตามคาแนะนาที่ ระบุไว้ ถ้าสงสัยในตอนใดก็ถามผูส้ อนได้ ผูเ้ รี ยนสามารถปรึ กษากัน
ระหว่างเรี ยนได้ ผูเ้ รี ยนอาจนาไปศึกษานอกเวลาเรี ยน หรื อนาไปศึกษาที่บา้ นก็ได้ โดยมีผปู ้ กครอง
หรื อบุคลากรอื่นคอยแนะนาให้ความช่วยเหลือได้
4. ชุดการสอนทางไกล เป็ นชุดการเรี ยนการสอนสาหรับผูเ้ รี ยนต่างถิ่น ต่างเวลา
มุ่งสอนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนชุ ดการเรี ยนการสอนทางไกลนี้ ประกอบด้วย
สื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริ มตาม
ศูนย์บริ การการศึกษา เช่น ชุ ดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ น
ต้น
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524, น. 60-61) จาแนกประเภทชุดการเรี ยนการสอนไว้ 2
ประเภท พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ชุ ด การเรี ย นการสอน ส าหรั บ กิ จ กรรมกลุ่ ม เป็ นชุ ด การเรี ย นการสอนที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น วิธีการของศูนย์การเรี ยน หรื อ
บทเรี ยนโมดูล
2. ชุ ดการเรี ย นการสอน รายบุ ค คล เป็ นชุ ดการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม การ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามล าพัง ผูเ้ รี ย นแต่ ละคนมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ ใ นเวลาที่ แตกต่ างกัน
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนสามารถทดสอบความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนเองได้ตลอดเวลาและสามารถ
ตรวจคาตอบได้ทนั ที ชุดการเรี ยนการสอนนี้จะพัฒนาความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยน
ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531, น. 181) แบ่งชุ ดการเรี ยนการสอน
ออกเป็ น 4 ประเภท สรุ ปได้ดงั นี้
1. ชุดการเรี ยนการสอนสาหรับครู ครู ใช้เครื่ องมือประกอบการสอน ซึ่ งใช้สอน
นักเรี ยนเป็ นกลุ่มใหญ่หรื อนักเรี ยนทั้งชั้น ชุ ดการเรี ยนการสอนนี้ ประกอบด้วยคู่มือครู และสื่ อการ
เรี ยนการสอน ชุ ดการเรี ยนการสอนประเภทนี้ มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมได้บา้ ง
ขึ้นอยูก่ บั เทคนิคและวิธีสอนของครู
2. ชุดการเรี ยนการสอนตามเอกัตภาพ หรื อชุ ดการเรี ยนการสอนรายบุคคล เป็ น
ชุดการเรี ยนการสอนที่ให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยตนเอง
3. ชุ ดการเรี ยนการสอนที่ ใช้กบั ศู นย์การเรี ยน เป็ นชุ ดการเรี ยนการสอนที่ใ ห้
นักเรี ยนแต่ละคนได้เลือกเรี ยนอย่างอิสระ โดยเวียนศึกษาไปตามศูนย์ต่าง ๆ จนครบ
4. ชุ ดการเรี ย นการสอนแบบผสม เป็ นชุ ดการเรี ยนการสอนที่ จดั กิ จกรรมไว้
หลายอย่างเพื่อให้ครู เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
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จากการศึกษาประเภทของชุ ดกิ จกรรมที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ ประเภทของชุ ด
กิ จกรรมหรื อชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนการรู้ ที่เหมาะสมกับครู ผูส้ อนในการจัดการศึกษาในระบบนั้น
สามารถจัดทาได้ 4 รู ปแบบ คือ
1. ชุ ดกิจกรรมสาหรับครู ผสู ้ อน เป็ นชุ ดการเรี ยนการสอนที่ครู ใช้ประกอบการ
สอน ประกอบด้วย คู่มือครู สื่ อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดกิ จกรรมและสื่ อการสอน
ประกอบการบรรยายของครู ผสู ้ อน ชุ ดการเรี ยนการสอนจะมีเนื้ อหาสาระวิชาเพียงหน่วยเดียวและ
ใช้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งชั้นโดยจะแบ่งบรรยายเป็ นหัวข้อ และมีการกาหนดกิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
2. ชุ ด กิ จ กรรมส าหรั บ กิ จ กรรมกลุ่ ม เป็ นชุ ดกิ จกรรมที่ ใ ห้นัก เรี ย นได้ศึ ก ษา
ความรู ้ร่วมกัน โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ครู กาหนดไว้ในชุดกิจกรรม
3. ชุ ดกิ จ กรรมรายบุ ค คล เป็ นชุ ดกิ จ กรรมที่ ใ ห้ นัก เรี ย นได้ศึ ก ษาความรู ้ ด้ว ย
ตนเอง โดยนักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในชุ ดกิจกรรม ซึ่ งสามารถศึกษาได้ท้ งั ในและ
นอกห้องเรี ยน และเมื่อศึกษาจบจนครบทุกขั้นตอนแล้วนักเรี ยนจึงจะสามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของตนเองได้
4. ชุ ดกิ จกรรมแบบผสม เป็ นชุ ดกิ จกรรมที่มีการจัดกิ จกรรมที่ หลากหลาย ซึ่ ง
บางขั้นตอนครู ผสู ้ อนอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบสื่ อ บางขั้นตอนอาจใช้เกม บางขั้นตอนอาจให้
นักเรี ยนศึกษาความรู้ดว้ ยตนเองจากชุดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่ม เป็ นต้น
องค์ ประกอบสาคัญของชุ ดกิจกรรม
นักการศึ กษาได้กาหนดองค์ประกอบของชุ ดกิ จกรรม หรื อชุ ดการเรี ยนการสอน
หรื อชุดการสอน หรื อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 องค์ ประกอบสาคัญของชุ ดกิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2523, น. 120)
1) คู่มือครู สาหรับผูใ้ ช้ชุด
การสอน เป็ นคู่มือสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนจากชุด
กิจกรรม

บุญชม ศรีสะอาด
(2537, น. 95-96)

คาร์ ดาเรลลี่
(อ้ างถึงใน สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ ,
2553, น. 17)
1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็ น 1) หัวข้อ (Topic)
คู่มือที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้ศึกษา
และปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุผลอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2523, น. 120)

บุญชม ศรีสะอาด
(2537, น. 95-96)

คาร์ ดาเรลลี่
(อ้ างถึงใน สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
, 2553, น. 17)
2) เนื้ อหาสาระและสื่ อ จัด 2) บัตรงาน เป็ นบัตรคาสั่งว่าจะ 2) หัวข้อย่อย (Subtopic)
ให้อยูใ่ นรู ปของสื่ อการเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิอะไรบ้าง โดย
แบบประสมและกิจกรรมการ ระบุกิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
เรี ยนการสอนแบบกลุ่มและ ของการเรี ยน
รายบุคคลตามวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
3) คาสั่งหรื อการมอบคาสั่ง
3) แบบทดสอบวัดความ
3) จุดมุ่งหมายหรื อเหตุผล
เพื่อกาหนดแนวทางในการ ก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ใช้สาหรับ (Rational)
เรี ยนให้ผเู้ รี ยน
ตรวจว่าหลังจากเรี ยนชุด
กิจกรรมจบแล้ว ผูเ้ รี ยน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์การเรี ยนที่กาหนด
ไว้หรื อไม่
4) การประเมินผล เป็ นการ
4) สื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ 4) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ประเมินผลกระบวนการ
(Behavioral Objective)
ได้แก่ แบบฝึ กหัดรายงานการ
Evaluation)
ค้นคว้าและผลการเรี ยนรู้ใน
รู ปแบบสอบถามต่าง ๆ
ส่ วนประกอบทั้งหมดจะอยู่
ในกล่องหรื อซองโดยจัดเป็ น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ
ใช้
5) การทดสอบก่อนเรี ยน
(Pretest)
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ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2523, น. 120)

บุญชม ศรีสะอาด
(2537, น. 95-96)

-

-

-

-

-

-

คาร์ ดาเรลลี่
(อ้ างถึงใน สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
, 2553, น. 17)
6) กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self –
Evaluation)
7) การทดสอบย่อย (Quiz หรื อ
Formative Test)
8) การทดสอบขั้นสุ ดท้าย
(Posttest หรื อ Summative

จากการศึกษาองค์ประกอบสาคัญของชุ ดกิ จกรรมที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ ชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ แต่ละชุ ดมีเนื้ อหาเหมือนกันคือเรื่ องเดี ยวกัน เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาชุ ดกิ จกรรม
แล้วจะมีการประเมินผล สาหรับเวลาที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ รี ยน ส่ วนองค์ประกอบ
สาคัญของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีดงั นี้
1. หัวข้อ หรื อชื่อกิจกรรม จะเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. คาชี้ แจงในการใช้ชุดกิ จกรรม เป็ นคาชี้ แจงเพื่อให้นักเรี ยนได้ทราบว่าชุ ด
กิจกรรมชุดนี้ประกอบด้วยส่ วนประกอบใดบ้าง เช่น ใบความรู ้ ใบกิจกรรม ใบเฉลยใบกิจกรรม ใบ
ตรวจสอบความรู้ประจาชุดกิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู ้ประจาชุดกิจกรรม การประเมินผล
ในการจัดกิจกรรม
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเกิดหลังจากได้ปฏิบตั ิกิจกรรม
4. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เป็ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ค รู ก าหนดขึ้ น ให้
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิท้ งั แบบกลุ่มและรายบุคคล
5. ใบความรู ้ เป็ นสิ่ งที่บอกเนื้อหาของบทเรี ยนที่นกั เรี ยนจะต้องศึกษา
6. ใบกิ จกรรม ให้นักเรี ยนทาหลังจากได้ทากิ จกรรมการเรี ยนการสอน และ
ศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้ว
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7. ใบตรวจสอบความรู ้ และทักษะ ให้นกั เรี ยนทาหลังจากทากิจกรรมและใบ
กิจกรรมเสร็ จสิ้ น เพื่อตรวจสอบความรู ้ที่นกั เรี ยนได้รับ โดยทาเป็ นรายบุคคล ไม่สามารถช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันได้
8. แบบฝึ กหัด ให้นกั เรี ยนทาหลังจากได้ทากิจกรรมเสร็ จสิ้ นทั้งหมดแล้ว เพื่อ
เป็ นการทบทวนเนื้อหาบทเรี ยน
9. ใบเฉลยใบงานและใบเฉลยแบบฝึ กหั ด เมื่ อ นัก เรี ย นท าใบงานหรื อ
แบบฝึ กหัดเสร็ จแล้ว จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากใบเฉลยใบงาน
10. การประเมิ น ผล คื อ แบบทดสอบย่อ ยประจาชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใช้
ประเมินนักเรี ยนในขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละชุด
ขั้นตอนการสร้ างและพัฒนาชุ ดกิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, น. 123) เสนอขั้นตอนในการพัฒนาชุดการสอนไว้ดงั นี้
1. การกาหนดหมวดหมู่ เนื้ อหาและประสบการณ์ โดยกาหนดเป็ นหมวดวิชา
หรื อบูรณาการเป็ นแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม
2. การกาหนดหน่วยการสอนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วยการสอน
3. การกาหนดหัวเรื่ อง ผูส้ อนจะต้องกาหนดว่าในการสอนแต่ละหน่ วยควร
ให้ประสบการณ์อะไรแก่ผเู ้ รี ยนบ้าง
4. การกาหนดมโนทัศน์และหลักการ โดยมโนทัศน์หรื อหลักการที่ กาหนด
ขึ้นจะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่ อง
5. การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หั ว เรื่ อง โดยเขี ย นเป็ น
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตอ้ งมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ทุกครั้ง
6. การก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย น โดยให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง
พฤติกรรม ซึ่งจะเป็ นแนวทางการเลือกและการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
7. การก าหนดแบบวัดและประเมิ น ผล โดยจะต้อ งประเมิ น ผลให้ต รงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ งั ไว้
8. การเลื อกและผลิ ตสื่ อ การเรี ย นการสอน โดยจะถื อว่า วัส ดุ อุป กรณ์ และ
วิธีการที่ครู ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนทั้งสิ้ น เมื่อผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอนแล้วก็จดั สื่ อการเรี ยน
การสอนเหล่ า นั้น ไว้เ ป็ นหมวดหมู่ ใ นกล่ อ งหรื อซองที่ เ ตรี ยมไว้ก่ อ นน าไปทดลอง และหา
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้
9. การหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิจกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่าชุ ดกิจกรรมที่สร้าง
ขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการสอน ผูส้ ร้างจาเป็ นต้องกาหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยคานึ งถึงหลักการที่ว่า
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การเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการ เพื่ อช่ วยให้การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์จึงต้องคานึ งถึง กระบวนการ และผลลัพธ์ โดยกาหนดตัวเลข
เป็ นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็ น E1/E2
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 17) กล่าวว่า การที่ผสู ้ อนสร้างชุ ดกิจกรรม หรื อชุด
การเรี ยนการสอน เพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น ครู ควรดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกหัวข้อ (Topic) กาหนดขอบเขต และประเด็นสาคัญของเนื้ อหา ผูส้ ร้าง
ชุดการเรี ยนการสอน ควรเลือกหัวข้อและประเด็นสาคัญ ได้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้
และสาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นที่จะสอนว่าหัวข้อใดเหมาะสม
ที่ควรนาไปสร้างชุดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. กาหนดเนื้ อหาที่จะจัดทาชุ ดกิ จกรรม โดยการคานึ งถึ งความรู ้ พ้ืนฐานของ
ผูเ้ รี ยน
3. เขียนจุ ดประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน การเขียนจุ ดประสงค์ควร
เขียนเป็ นลักษณะจุดประสงค์เฉพาะหรื อจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผสู้ อนและผูเ้ รี ยนทราบ
จุดประสงค์วา่ เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมจบแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถอย่างไร
4. สร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมี 3 แบบ คือ
4.1 แบบทดสอบวัดความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน เพื่อดูวา่ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้ืนฐาน
ก่อนที่จะมาเรี ยนเพียงพอหรื อไม่ (เมื่อทดสอบแล้วถ้าความรู ้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ ผูส้ อนควรแนะนา
ให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ จากแหล่งต่าง ๆ โดยวิธีใด เป็ นต้น หรื อผูส้ อนอาจอธิ บายความรู ้เพิ่มเติม
แก่ผเู ้ รี ยนในเรื่ องนั้น ๆ )
4.2 แบบทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังจากผูเ้ รี ยนเรี ยนจบใน
แต่ละเนื้อหาย่อย
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ใช้ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนหลังจากการศึกษาชุดการเรี ยนการสอนจบแล้ว
5. จัดทาชุดกิจกรรม หรื อชุดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
5.1 บัตรคาสั่ง
5.2 บัตรปฏิบตั ิการ และบัตรเฉลย (ถ้ามี)
5.3 บัตรเนื้อหา
5.4 บัตรฝึ กหัด และบัตรเฉลยบัตรฝึ กหัด
5.5 บัตรทดสอบและบัตรเฉลยบัตรทดสอบ
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6. วางแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผูส้ อนเตรี ยมออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีหลักการสาคัญ คือ
6.1 ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญในการทากิจกรรมด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงผู้
คอยชี้แนะและควบคุมการเรี ยนการสอน
6.2 เลือกกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับชุดกิจกรรม
6.3 ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยการคิดอย่างหลากหลาย เช่ น คิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
6.4 มีกิจกรรมที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
7. การรวบรวมและจัด ท าสื่ อ การเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอนมี
ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอนบางชนิ ดอาจมีผจู ้ ดั ทาไว้แล้ว ผูส้ อนอาจ
นามาปรับปรุ งดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระและจุดประสงค์ที่ตอ้ งการสอน ในกรณี ที่
ไม่มีสื่อที่ตรงตามจุดประสงค์ที่จะสอน ครู ผสู ้ อนต้องสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนใหม่ ซึ่ งต้องใช้เวลา
มาก
จากการศึ ก ษาขั้นตอนการสร้ า งและพัฒนาชุ ดกิ จกรรมที่ ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ว่า ควร
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ และสาระการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรการศึ กษาขั้น
พื้นฐานหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. วิเคราะห์เนื้ อหา และกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยเรี ยง
เนื้อหาจากง่ายไปสู่ เนื้อหาที่ยากตามลาดับ
3. กาหนดกรอบผลการเรี ย นรู ้ เนื้ อหา กิ จกรรม สื่ อประกอบการสอน และการ
วัดผลประเมินผล
4. สร้ า งชุ ดกิ จ กรรม ที่ ป ระกอบไปด้ว ย ชื่ อกิ จ กรรม ค าน า สารบัญ ค าแนะน า
ส าหรั บ ครู ค าแนะนาการใช้ส าหรั บ นัก เรี ย น กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใบความรู ้ ใบกิ จกรรม ใบ
ตรวจสอบความรู้ ภาคผนวก ประกอบด้วย ใบเฉลยใบกิ จกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู ้ และ
ตารางสรุ ปคะแนน
5. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเลือกกิจกรรมที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม และฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
6. จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระและจุ ดประสงค์ที่
ต้องการสอน
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7. หาประสิ ทธิ ภาพชุ ด กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ชุ ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งขึ้ นมี
ประสิ ทธิภาพในการสอนสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
การจัดกิจกรรมโดยใช้ ชุดกิจกรรม
ตารางที่ 2.2 การจัดกิจกรรมโดยใช้ ชุดกิจกรรม
นักการศึกษา ชัยยงค์ พรหมวงศ์
การจัดกิจกรรม
(2523, น. 123)
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้ ทดสอบความรู้เดิม
เดิม
โดยให้ผเู้ รี ยนทา
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน เพื่อพิจารณา
ความรู้เดิมของผูเ้ รี ยน
ก่อน

สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
(2553, น. 20-21)
เร้าความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน โดยใช้วธิ ีการ
ต่าง ๆ เช่น ทบทวน
ความรู ้ในเนื้อหาเดิม
เกม ปริ ศนา คาถาม เป็ น
ต้น

ขั้นที่ 2 แจ้ง
นาเข้าสู่ บทเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้

แจ้งจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้

ผู้วจิ ัยสรุ ปได้ ว่า
ทบทวนความรู้เดิม
และเร้าความสนใจ
ของนักเรี ยนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น
การซักถาม การตั้ง
คาถาม เกม เพลง
เป็ นต้น หรื อให้
ผูเ้ รี ยนทา
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้
พื้นฐานหรื อความรู ้
เดิมของนักเรี ยน
แจ้งจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ทราบ เพื่อให้
นักเรี ยนทราบว่า
เมื่อเรี ยนเนื้อหาจบ
แล้ว นักเรี ยน
จะต้องมีความรู้และ
ทักษะใดบ้าง
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ตารางที่ 2.2 (ต่ อ)
นักการศึกษา ชัยยงค์ พรหมวงศ์
การจัดกิจกรรม
(2523, น. 123)
ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการ ดาเนินการจัด
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้

สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
(2553, น. 20-21)
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาชุดการ
เรี ยนการสอน ดังนี้
1) ศึกษาคาชี้แจงของ
การใช้ชุดกิจกรรมและ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2) ศึกษาบัตรคาสั่ง
3) ศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที่กาหนด
ไว้ในบัตรปฏิบตั ิการ
(ถ้ามี) และตรวจ
คาตอบจากบัตรเฉลย
4) ศึกษาบัตรเนื้อหา
5) ทาบัตรฝึ กหัดและ
ตรวจสอบคาตอบจาก
บัตรเฉลย (อาจให้ทา
บัตรฝึ กหัดที่เน้นฝึ ก
ทักษะการคิดเพิ่มเติม
ได้)
6) ทาบัตรทดสอบ
7) ประเมินตนเองโดย
ตรวจคาตอบจากบัตร
เฉลยและให้คะแนน
ด้วยความซื่อสัตย์

ผู้วจิ ัยสรุ ปได้ ว่า
ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
และให้ผเู้ รี ยนศึกษา
ชุดกิจกรรม
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ตารางที่ 2.2 (ต่ อ)
นักการศึกษา ชัยยงค์ พรหมวงศ์
การจัดกิจกรรม
(2523, น. 123)
ขั้นที่ 4 สรุ ปบทเรี ยน สรุ ปบทเรี ยน ทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อวัดพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ที่เปลี่ยนไป

สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
(2553, น. 20-21)
สรุ ปทบทวนความรู้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใน
ประเด็นสาคัญที่ได้
จากการศึกษาชุด
กิจกรรม

ผู้วจิ ัยสรุ ปได้ ว่า
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ร่ วมกันสรุ ป
ทบทวนความรู้
และทา
แบบทดสอบหลัง
เรี ยนเพื่อวัด
ความก้าวหน้าของ
พฤติกรรมการ
เรี ยนรู้

ประโยชน์ ของชุ ดกิจกรรม
ประโยชน์ของชุ ดกิ จกรรม ชุ ดการเรี ย นการสอน ชุ ดการสอน หรื อชุ ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ที่มีต่อการเรี ยนการสอนมีหลายประการดังนี้ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2530, น. 7-8)
1. ช่วยให้ผสู ้ อนถ่ายทอดเนื้ อหาประสบการณ์ ที่สลับซับซ้อน และมีลกั ษณะ
เป็ นนามธรรม ซึ่ งผูส้ อนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้
2. เร้ าความสนใจของผูเ้ รี ย นต่อสิ่ งที่ ก าลังศึ ก ษา เพราะชุ ดการสอนจะเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3. เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้แ สดงความคิ ด เห็ น ฝึ กการตัด สิ น ใจ แสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง และมี่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. เป็ นการสร้างความพร้อมและความมัน่ ใจแก่ผสู ้ อน เพราะชุ ดการสอนผลิต
ไว้เป็ นหมวดหมู่สามารถหยิบใช้ได้ทนั ที
5. ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เพราะสื่ อประสม (Multi
Media) ที่ได้จดั ไว้ในระบบเป็ นการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและช่วยรักษาระดับความสนใจของผูเ้ รี ยน
อยูต่ ลอดเวลา
6. แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุ คคล และส่ งเสริ มการศึ กษารายบุ คคล
ตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่เอื้ออานวยแก่ผเู ้ รี ยนซึ่ งแตกต่างกัน
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7. ช่ วยขจัดปั ญหาการขาดแคลนครู ชุ ดการสอนทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนโดยอาศัย
ความช่วยเหลือจากครู เพียงเล็กน้อย ทั้งสามารถเรี ยนด้วยตนเอง ครู คนหนึ่ งจึงสามารถสอนนักเรี ยน
ได้จานวนมาก
8. ช่วยนักเรี ยนให้รู้จุดมุ่งหมายของการเรี ยนที่ชดั เจน ตลอดจนรู ้ วิธีการที่จะ
บรรลุจุดมุ่งหมายเป็ นการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรี ยน
9. ชุ ดการสอนจะก าหนดบทบาทของครู และนัก เรี ยนไว้ชัดเจน ว่าตอนใด
ใคร จะทาอะไรอย่างไร ลดบทบาทของการกระทาของครู ขา้ งเดียว นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการกระทา
มากขึ้น
10. ชุดการสอน เกิดจากการนาวิธีเชิ งระบบเข้ามาใช้ เมื่อได้ผา่ นการทดลองจึง
ทาให้การสอนมีประสิ ทธิภาพ
11. ชุดการสอนฝึ กให้ผเู้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยน และรู้จกั การทางาน
ร่ วมกัน
12. ชุดการสอนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกวัสดุการเรี ยนและกิจกรรมตามความ
สนใจ
13. ชุดการสอนทาให้ผเู้ รี ยนรู้การกระทาของเขาและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 21) กล่าวถึ งประโยชน์ของชุ ดการเรี ยนการสอน
ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ในชุดการเรี ยนการสอน ด้วย
ตนเอง เป็ นการฝึ กทักษะในการแสวงหาความรู ้ ทักษะการอ่าน และสรุ ปความรู ้อย่างเป็ นระบบ
2. การทาแบบฝึ กหัด แบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ และแบบฝึ กการคิดท้ายชุดการ
เรี ยนรู้ ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดเป็ นแก้ปัญหาเป็ น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดโดย สมศ.
3. ผูเ้ รี ยนมีวินัยในตนเอง จากการที่ ผูเ้ รี ยนทาตามคาสั่งในขั้นตอนต่าง ๆ ที่
กาหนดในชุดกิจกรรม การตรวจแบบฝึ กหัด แบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ หรื อใบงานด้วยตนเองนั้นทา
ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ฝึ กตนเองให้ทาตามกติกา
4. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน เป็ นการ
ฝึ กความเป็ นประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตย
5. การใช้ชุดการเรี ยนการสอน นั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรี ยนได้ ขึ้นอยูก่ บั
การออกแบบของผูส้ อนที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
จากการศึกษาประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมที่กล่าวมา สรุ ปได้ดงั นี้ ชุ ดกิจกรรมเป็ น
นวัตกรรมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนของนักเรี ยน ช่วยเร้าความสนใจ เปิ ดโอกาส
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ให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น ได้แสวงหาศึกษาความรู้ดว้ ยตนเองรวมทั้งทาให้นกั เรี ยนมีวินยั มี
ความรับผิดชอบในการทางานมากขึ้น และรู ้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ข้ อจากัดของชุ ดกิจกรรม
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 22) กล่าวว่า ข้อจากัดของชุ ดกิจกรรม หรื อชุ ดการ
เรี ยนการสอน หรื อชุดการสอน หรื อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีดงั นี้
1. ผูส้ อนต้องนาวิธีการสอนหรื อเทคนิ คการสอนมาใช้ก่อนเริ่ มบทเรี ยนหรื อ
ระหว่างการศึกษาบทเรี ยน มิฉะนั้นแล้วผูเ้ รี ยนจะไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
2. เรื่ องที่ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาความรู ้ดว้ ยตนเอง ควรเป็ นเรื่ องที่มีเนื้ อหาสาระที่ง่าย
สาหรับผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้
3. การให้ ผู้เ รี ยนศึ ก ษาชุ ด การเรี ยนการสอนนั้ น ต้อ งมี บ ัต รงาน ใบงาน
แบบฝึ กหัด แบบฝึ กทัก ษะการเรี ย นรู้ ที่ ฝึกผูเ้ รี ย นให้รู้จกั คิ ดวิเคราะห์ และควรมี เฉลยให้ผูเ้ รี ย น
ตรวจสอบความรู ้ ดว้ ยตนเอง ซึ่ งถ้าเป็ นกรณี คาถามปลายเปิ ด หรื อฝึ กทักษะการคิด จะไม่มีเฉลยที่
ชัดเจนลงไปจึงต้องมีแบบเฉลยที่หลากหลาย
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 127-128) กล่าวว่า แม้วา่ ชุ ดการสอนจะเป็ น
สื่ อการสอนที่มีกระบวนการผลิ ตที่เป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาไปใช้พฒั นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี แต่ชุดการสอนก็ยงั มีขอ้ จากัดในการใช้เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ปั ญหาในการผลิตชุดการสอนมีความยุง่ ยาก เพราะมีกระบวนการวิเคราะห์
หลายขั้นตอน
2. ครู ผสู ้ อนซึ่ งขาดความรู ้ ความเข้าใจ ไม่สามารถผลิ ตชุ ดการสอนมาใช้กบั
นักเรี ยนได้
3. การผลิ ตชุ ดการสอนต้องอาศัย บุ ค คลหลายฝ่ ายมาร่ วมในการผลิ ต เช่ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ด้านการวัดผล ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา หากขาดบุคคลใดใน 3 ด้าน
จะทาให้ชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมีจุดอ่อนในตัวเอง ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอนจึงไม่เป็ นไรตามที่
คาดหวังไว้
4. มี ปั ญ หาด้ า นงบประมาณในการผลิ ต การผลิ ต ชุ ด การสอนต้ อ งใช้
งบประมาณในการผลิตมาก ซึ่งเป็ นปัญหาสาคัญของสถานศึกษาและครู ผสู้ อน
5. ปั ญหาความยุ่ง ยากในการใช้แ ละการเก็ บ รั ก ษา เนื่ องจากกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนมีการทากิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิร่วมกัน
6. การจัดการเรี ยนรู ้ระบบกลุ่มอาจทาให้เกิดเสี ยงรบกวนห้องข้างเคียงได้
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7. สื่ อ การสอนมี ล ัก ษณะเป็ นสื่ อ ประสม การเก็ บ รั ก ษาต้อ งมี ตู้เ ก็ บ หรื อ
กระเป๋ ากล่องที่มีความคงทน
8. การแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้สามารถจัดแบบคละความสามารถได้ยาก
9. ผูเ้ รี ย นขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย น เมื่ อ เรี ย นแล้ว ไม่ เ ก็ บ วัส ดุ ใ ห้
ครบถ้วน ทาให้ผเู ้ รี ยนครั้งต่อไปรับอุปกรณ์ไม่ครบการเรี ยนรู ้จึงไม่สมบูรณ์
10. ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างด้านการเรี ยน ต้องจัดทาชุ ดการสอนสารองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษได้เรี ยนรู้
จากการศึ กษาข้อจากัดของชุ ดกิ จกรรมที่ กล่ าวมา สรุ ปได้ดงั นี้ ชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู้ จ ะต้องมี บ ัตรงาน ใบงาน แบบฝึ กหัด แบบฝึ กทัก ษะการเรี ย นรู้ ที่ ฝึ กนัก เรี ย นให้รู้ จกั คิ ด
วิเคราะห์ และควรมีเฉลยให้นักเรี ยนตรวจสอบความรู้ ดว้ ยตนเอง ถ้าเป็ นคาถามปลายเปิ ด ต้องมี
แบบเฉลยที่หลากหลาย รวมถึ งเรื่ องที่ให้นกั เรี ยนศึกษาความรู ้ ดว้ ยตนเอง ควรเป็ นเรื่ องที่มีเนื้ อหา
สาระที่ง่าย และผูส้ อนควรจะมีความรู ้ความเข้าใจในการสร้างชุ ดกิ จกรรม มิเช่ นนั้นจะไม่สามารถ
ผลิตชุดกิจกรรมมาใช้กบั นักเรี ยนได้
การหาประสิ ทธิภาพชุ ดกิจกรรม
การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรม หรื อชุ ดการเรี ยนการสอน หรื อชุ ดการสอน
หรื อชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ต้องดาเนิ นการทุกครั้งที่สร้ างชุ ดกิ จกรรม เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าชุ ด
กิ จกรรมที่สร้ างขึ้ นมามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์
ได้จริ ง เกริ ก ท่วมกลาง และจิ นตนา ท่วมกลาง (2555, น. 132-134) กล่าวว่า ชุ ดการสอนต้อง
ดาเนินการหาประสิ ทธิ ภาพก่อนนาไปใช้จริ ง ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ประเมิ นตรวจสอบความถู กต้อง ด้า นเนื้ อหา การนาเสนอเนื้ อหา ภาษา
กิจกรรมประกอบ รู ปภาพ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตร ด้านการวัดประเมินผล ด้านการสร้างชุ ด
การสอน โดยใช้เกณฑ์ประเมินชุดการสอน ดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด
4.51-5.00
เหมาะสมมาก
3.51-4.50
เหมาะสมปานกลาง
2.51-3.50
เหมาะสมน้อย
1.51-2.50
เหมาะสมน้อยที่สุด
1.00-1.50
โดยยึดเกณฑ์การตัดสิ นความเหมาะสมตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้น
ไป จึงถือว่าเป็ นชุดการสอนที่เข้าเกณฑ์
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2. การนาชุ ดการสอนมาทดลองใช้ เพื่อหาประสิ ท ธิ ภาพก่ อนนาไปใช้จริ ง
โดยมีการทดลอง 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ ง (One-to-One Testing) เป็ นการนาชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับผูเ้ รี ยนจานวน 3 คน ที่มีระดับสติปัญญา 3 ระดับ คือ เก่ง 1 คน ปาน
กลาง 1 คน และอ่อน 1 คน
2.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small-Group Testing) เป็ นการนาชุดการ
สอนมาปรับปรุ งแก้ไขภาษาเนื้อหาสาระ ภาพประกอบ ความเหมาะสม จากการทดลองหนึ่ งต่อหนึ่ ง
ไปทดลองกับผูเ้ รี ยนที่มี่ระดับสติปัญญา 3 ระดับ คือ เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน
2.3 การทดลองภาคสนาม (Field Testing) เป็ นการนาชุ ดการสอนมา
จัดการเรี ยนรู ้ จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กมาปรับปรุ งแก้ไข คาสั่ง เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ คาถาม
เฉลย จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กไปทดลองกับผูเ้ รี ยนจานวน 20-30 คน เมื่อมีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานประสิ ทธิ ภาพแล้วจึงนาไปใช้จริ งต่อไป
การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ คื อ การเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ มย่อยโดยสมาชิ กกลุ่ มที่ มีค วามสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาที่สาคัญที่
เผยแพร่ แนวคิดของการเรี ยนรู ้แบบนี้ คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) รอเจอร์
จอห์ นสัน (Roger Johnson) กล่ าวว่า ในการสอนโดยทัว่ ไป เรามักจะไม่ใ ห้ค วามสั มพันธ์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน ส่ วนใหญ่จะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยน
กับบทเรี ยน (ทิศนา แขมมณี , 2552, น. 98)
ความหมายการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
วันเพ็ญ จันทร์ เจริ ญ (2542, น. 129) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หมายถึ ง การ
เรี ยนเป็ นกลุ่มที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2-6 คน สมาชิกจะมีความสามารถคละกันทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน
สมาชิกทุกคนจะช่วยเหลือกัน ทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบร่ วมกัน จนกระทัง่ ทุกคนเรี ยนรู ้หรื อ
บรรลุผลสาเร็ จของกลุ่ม ซึ่ งเป็ นผลสาเร็ จจากสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนรวมกัน
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2553, น. 52) กล่ าวว่า การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ หมายถึ ง การ
จัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นได้ร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ในการเรี ย นรู ้ โดยแบ่ ง ผู ้เ รี ย นที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ทางานด้วยความรับผิดชอบร่ วมกันเพื่อเป้ าหมายกลุ่ม
โดยในการท างาน สมาชิ กแต่ ล ะคนจะมี ค วามรั บ ผิดชอบของตนเอง ในการท างานจะมี ก ารให้
กาลังใจกันเพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนทางานเพื่อผลสาเร็ จของกลุ่ม
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ชนาธิ ป พรกุล (2554, น. 102) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หมายถึง เป็ นวิธีทา
ให้ผเู ้ รี ยนทางานด้วยกันในกลุ่มย่อยได้เรี ยนรู ้ และรับผลตอบแทนร่ วมกัน
จากความหมายของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ เป็ นการจัด การ
เรี ยน การสอนที่เน้นการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม สมาชิ กในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน โดย
สมาชิ กทุกคนจะคอยช่วยเหลื อกัน ทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบร่ วมกัน และคอยช่ วยเหลือซึ่ ง
กันและกันภายในกลุ่ ม เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่ ตอ้ งการ โดยผลงานของสมาชิ กแต่ละคนจะ
รวมกันเป็ นผลงานของกลุ่ม ซึ่ งสมาชิกในกลุ่มจะบรรลุผลสาเร็ จร่ วมกัน
แนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, น. 182-184) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเป็ น
วิธีการเรี ยนที่มีเทคนิควิธีที่หลากหลาย ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement Theory) ของ สกิ นเนอร์ การเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน สมาชิ กจะได้รับมอบหมาย
หน้าที่ทุกคน และยึดหลักว่าความสาเร็ จของตนคือความสาเร็ จของกลุ่ม ดังนั้นในการทางานจะต้อง
มีการให้กาลังใจกัน อาจเป็ นคาชมเชย รางวัล เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้สมาชิ กทุกคนทางานให้ดีที่สุด
เพื่ อ ผลส าเร็ จ ของกลุ่ ม ซึ่ งหลัก การดัง กล่ า วมี พ้ื นฐานมาจากวิธี ก ารปรั บ พฤติ ก รรม (Behavior
Modification) ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning)
มีแนวคิดว่า การกระทาใด ๆ ที่ได้รับการเสริ มแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกส่ วนการกระทาใด ๆ
ที่ไม่ได้รับการเสริ มแรง จะมีแนวโน้มที่จะลดลงและหายไปในที่สุด
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) การเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมื อ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ มเหมื อนกับการอยู่ร่วมกันในสังคม
หนึ่ ง ซึ่ งการทางานแบบร่ วมมื อจะสร้ างสัมพันธภาพอันดี ต่อกัน เรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกันและมี การ
สังเกตสิ่ งที่อยูร่ อบ ๆ ตัว โดยแบนดูรากล่าวว่า คนเราเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเราเสมอ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นการสังเกต (Observation Learning) หรื อการเลียนแบบจากตัวอย่าง
3. ทฤษฎี ค วามต้อ งการของมาสโลว์ การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เป็ นการจัด
ประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพของตนเองร่ วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ
ให้บรรลุ ผลสาเร็ จได้ โดยสมาชิ กต่างตระหนักว่า แต่ละคนล้วนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มได้ร่วมคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตัวของเขาเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จะทาให้เขา
เข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจตนเอง รู้จกั ตัวเอง ซึ่ งโดยธรรมชาติของคนแล้วล้วนต้องการการยอมรับจากผูอ้ ื่น
จากคนในสังคม และต้องการแสวงหาสิ่ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง
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4. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เป็ นการเรี ย นที่ เน้นการช่ วยเหลื อ ร่ วมกันคิ ดแก้ปัญหา นั่นคื อ ให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทา ค้นหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองจนเกิดความรู ้ความเข้าใจ จากลักษณะดังกล่าวมีพ้ืนฐานมากจากทฤษฎีพฒั นาการ
ทางสติ ปั ญญา เพราะการที่ ผูเ้ รี ย นได้มี ก ารปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มรอบ ๆ ตัว จะท าให้ เกิ ด
ความคิดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรม และมีการพัฒนาต่อไปเรื่ อย ๆ จนสามารถคิดในสิ่ งที่เป็ น
นามธรรมได้
องค์ ประกอบของการเรียนแบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย
สมาชิ ก ที่ มี ค วามสามารถทางการเรี ย นแตกต่ า งกัน มี ก ารช่ วยเหลื อซึ่ ง กันและกันเพื่ อให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย องค์ประกอบที่ สาคัญของการเรี ยนแบบร่ วมมื อ ที่ จะทาให้ก ารเรี ยนการสอนประสบ
ผลสาเร็ จ มี 5 ประการ ซึ่ งถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ ง จะเป็ นการทางานเป็ นกลุ่ ม
(Group Work) จะไม่เป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่ งวรรณทิพา รอดแรงค้า
(2541, น. 141-144) กล่าวว่าองค์ประกอบของการเรี ยนแบบร่ วมมือประกอบด้วย
1. การปรึ กษาหารื อกันอย่า งใกล้ชิ ดระหว่า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม (Face-To-Face
Interaction) เป็ นการจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ม ในลักษณะคละกันทั้งเพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ
หรื ออื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนและความสาเร็ จของกันและกันโดยการช่วยเหลือสนับสนุ น กระตุน้
ยกย่อง ความมานะพยายามของกันและกัน การปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีผลตามมา คือ
1.1 มี กิ จ กรรมทางปั ญญา และความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งบุ ค คลเกิ ด ขึ้ น โดย
ผูเ้ รี ยนอธิ บายว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร หรื ออธิ บายว่าสิ่ งที่เรี ยนอยู่ในปั จจุบนั เชื่ อมโยงกับสิ่ งที่เรี ยน
มาแล้วอย่างไร
1.2 ลักษณะและรู ปแบบทางสังคม มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน ความรั บ ผิดชอบกับ กลุ่ มเพื่อน เหตุ ผลและข้อสรุ ป ที่ แสดงออกมี อิทธิ พลต่อกัน เพิ่ ม
รู ปแบบทางสังคมเพิ่มการสนับสนุนของเพื่อนและเพิ่มรางวัล
1.3 มีการตอบสนองด้วยคาพูด ที่ไม่ใช่คาพูดของสมาชิ กคนอื่นนอกกลุ่มซึ่ ง
เป็ นข้อมูลย้อนกลับให้กลับสมาชิกในกลุ่ม
1.4 ปฏิสัมพันธ์จะช่ วยให้งานสาเร็ จ และเมื่องานเสร็ จก็จะทาให้สมาชิ กแต่
ละคนได้ความรู้
2. ความรับผิดชอบของสมาชิ กแต่ละคน ที่จะช่ วยให้กลุ่มมีสัมฤทธิ์ ผลสู งสุ ด
ในการทางาน (Individual Accountability / Personal Responsibility) เกิ ดขึ้นเมื่อมีการประเมิน
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ปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน เพราะการประเมินจะย้อนกลับไปให้กบั กลุ่มและให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อให้แน่ใจว่า
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนแสดงความรับผิดชอบต่องาน โดยครู จะต้อง
2.1 ประเมินว่าสมาชิกของกลุ่มช่วยเหลืองานของกลุ่มมากน้อยแค่ไหน
2.2 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับผูเ้ รี ยนแต่ละคนและกับกลุ่ม
2.3 ไม่ให้สมาชิกกลุ่มทางานซ้ าซ้อนกัน
2.4 ทาให้แน่ ใจว่าสมาชิ กทุกคนรับผิดชอบต่องาน โดยดูจากคะแนนสอบ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน หรื อสุ่ มเลือกถามคนใดคนหนึ่งของกลุ่ม
3. ทักษะการทางานเป็ นกลุ่มหรื อทักษะทางสังคม (Cooperative Social Skills)
ผู ้เ รี ยนต้อ งใช้ ท ัก ษะความร่ ว มมื อ ในการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งได้แ ก่ ทัก ษะการสื่ อ
ความหมาย สามารถสื่ อความได้อย่างแม่นยา ไม่กากวม การแบ่งปั น การช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
และร่ วมมือกัน
4. ความสัมพันธ์กนั ในทางบวก (Positive Interdependence) เกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยน
เกิดการรับรู ้วา่ ตัวเองต้องทางานร่ วมกับสมาชิ กคนอื่น ๆ ของกลุ่ม จนเกิดความรู ้สึกว่าความสาเร็ จ
ของแต่ละคนขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จของกลุ่ม
5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มอภิปรายถึง
ประสิ ทธิ ภาพของความสาเร็ จในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ กระบวนการกลุ่มจะสะท้อนให้
เห็นถึงการทางานของกลุ่ม
ดังนั้น การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ ไม่เพียงแต่เป็ นการจัดให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่มเท่านั้น แต่สมาชิ กทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เพื่อความสาเร็ จของ
กลุ่ม
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 101-102) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญครบ 5 ประการ ดังนี้
1. การพึ่งพาและเกื้ อกูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมื อ จะต้องตระหนักว่า สมาชิ กกลุ่ มทุ กคนมี ความสาคัญ และความสาเร็ จของกลุ่ มขึ้นอยู่กบั
สมาชิ ก ทุ กคนในกลุ่ ม ในขณะเดี ย วกันสมาชิ ก แต่ ละคนจะประสบความส าเร็ จได้ก็ ต่อเมื่ อกลุ่ ม
ประสบความสาเร็ จ ความสาเร็ จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยูก่ บั กันและกัน
2. การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด (Face-To-Face Promotive Interaction)
การที่สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและกันในทางที่ จะช่ วยให้กลุ่มบรรลุ เป้ าหมาย สมาชิ กกลุ่มจะห่ วงใย ไว้วางใจ ส่ งเสริ ม และ
ช่วยเหลือกันและกันในการทางานต่าง ๆ ร่ วมกัน ส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
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3. ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ ข องสมาชิ กแต่ ล ะคน (Individual
Accountability) สมาชิ กในกลุ่มการเรี ยนรู ้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามทางานที่
ได้รับ มอบหมายอย่างเต็ม ความสามารถ ไม่ มี ใครที่ จะได้รับ ประโยชน์โดยไม่ท าหน้าที่ ข องตน
ดังนั้นกลุ่มจึงจาเป็ นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
4. การใช้ทกั ษะการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย
(Interpersonal and Small-Group Skills) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือจะประสบความสาเร็ จได้ ต้องอาศัย
ทักษะที่สาคัญ ๆ หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ทักษะการทางาน
กลุ่ม ทักษะการสื่ อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพยอมรับ และไว้วางใจกัน
และกัน ซึ่ งครู ควรสอนและฝึ กให้แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อช่วยให้ดาเนินงานไปได้
5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กลุ่มการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมื อจะต้องมี การวิเคราะห์ ก ระบวนการท างานของกลุ่ ม เพื่ อช่ วยให้กลุ่ มเกิ ดการเรี ยนรู ้ และ
ปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการ
ทางานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรี ยนรู ้น้ ี อาจทาได้
โดยครู หรื อผูเ้ รี ยน หรื อทั้งสองฝ่ าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้ เป็ นยุทธวิธีหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้
กลุ่มตั้งใจทางาน เพราะรู ้วา่ จะได้รับข้อมูลป้ อนกลับ และช่วยฝึ กทักษะการรู ้คิด (Metacognition) คือ
สามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้ทาไป
จากองค์ประกอบของการเรี ยนแบบร่ วมมือที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบ
ของการเรี ยนแบบร่ วมมือที่จะทาให้ประสบความสาเร็ จ ประกอบไปด้วย 5 ประการ คือ 1) การ
พึ่งพาและเกื้ อกูลกัน 2) การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด 3) ความรับผิดชอบของสมาชิ กแต่ละคน
4) ทักษะการทางานกลุ่มย่อย และ5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
ผลดีของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 101-102) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือได้รับความนิ ยม
อย่างแพร่ หลาย นับตั้งแต่รายงานวิจยั เรื่ องแรกได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1898 ปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องโดยเป็ นงานวิจยั เชิ งทดลองประมาณ 600 เรื่ อง และงานวิจยั เชิงหาความสัมพันธ์ประมาณ
100 เรื่ อง ผลการวิจยั ทั้งหลายดังกล่าว พบว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือส่ งผลดีต่อผูเ้ รี ยนตรงกันในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีความพยายามจะบรรลุเป้ าหมายมากขึ้น (Greater Efforts To Achieve) การ
เรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามพยายามที่ จ ะเรี ย นรู ้ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย เป็ นผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และมีผลงานมากขึ้ น การเรี ยนรู ้ มีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจ
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ภายใน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้เหตุผลดี ข้ ึน และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนดีข้ ึน (More Positive Relationships Among
Students) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีน้ าใจนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม
3. มีสุขภาพจิตดีข้ ึน (Greater Psychological Health) การร่ วมมือช่วยผูเ้ รี ยนมี
สุ ขภาพจิตดีข้ ึน มีความรู ้ สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง และมีความเชื่ อมัน่ ในตนเองมากขึ้นนอกจากนั้นยัง
ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และความสามารถในการเผชิญกับความเครี ยดและความผันแปรต่าง ๆ
ประเภทของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 102-103) กล่าวว่า กลุ่มการเรี ยนรู ้ที่ใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปมี
3 ประเภท คือ
1. กลุ่ ม การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ อย่า งเป็ นทางการ (Formal Cooperative
Learning Groups) กลุ่ มประเภทนี้ ครู จดั ขึ้นโดยการวางแผน จัดระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ และ
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมมือกันเรี ยนรู ้สาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอาจเป็ นหลายๆ ชัว่ โมง
ติดต่อกัน หรื อหลายสัปดาห์ติดต่อกัน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่
กาหนด
2. กลุ่มการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมืออย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Cooperative
Learning Groups) กลุ่มประเภทนี้ ครู จดั ขึ้นเฉพาะกิจเป็ นครั้งคราว โดยสอดแทรกอยู่ในการสอน
ปกติอื่น ๆ โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครู สามารถจัดกลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือสอดแทรกเข้า
ไปเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมุ่งความสนใจหรื อใช้ความคิดเป็ นพิเศษในสาระบางจุด
3. กลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมืออย่างถาวร (Cooperative Base Groups) กลุ่ม
ประเภทนี้ เป็ นกลุ่ มการเรี ยนที่ สมาชิ กกลุ่ มมี ประสบการณ์ ก ารทางาน/การเรี ยนรู ้ ร่วมกันมานาน
จนกระทัง่ เกิดความสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้ น สมาชิกกลุ่มมีความผูกพัน ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง
ในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมักจะมีกระบวนการดาเนิ นงานที่ตอ้ งทาเป็ นประจา เช่น
การเขี ย นรายงาน การเสนอผลงานกลุ่ ม การตรวจผลงาน เป็ นต้น ในการท างานที่ เป็ นกิ จ วัต ร
ดัง กล่ าว ครู ควรจัดระเบี ยบขั้นตอนการทางาน หรื อฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ย นดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบเพื่อให้ช่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการที่ใช้หรื อดาเนิ นการเป็ นกิจวัตรใน
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือนี้ เรี ยกว่า “Cooperative Learning Scripts” ซึ่ งหากสมาชิ กกลุ่มปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะเกิดเป็ นทักษะที่ชานาญที่สุด
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การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีในการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 103-105) กล่าวว่า ครู สามารถนาหลักการของการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมื อ ไปจัด การเรี ยนการสอนของตนได้ โดยการพยายามจัด กลุ่ ม การเรี ยนรู ้ ใ ห้ มี
องค์ประกอบครบ 5 ประการ และใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยให้องค์ประกอบทั้ง 5 สัมฤทธิ์
ผล โดยทัว่ ไปการวางแผนบทเรี ยนและการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มี
ประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1.ด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
1.1 ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของบทเรี ยนทั้ง ทางด้ า นความรู ้ แ ละทัก ษะ
กระบวนการ ต่าง ๆ
1.2 กาหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็กประมาณ 3 – 6 คน กลุ่ม
ขนาด 4 คนจะเป็ นขนาดที่เหมาะสมที่สุด
1.3 กาหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถึง การจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ม ซึ่ งอาจ
ทาได้โดยการสุ่ ม หรื อการเลื อกให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ โดยทัว่ ไปกลุ่มจะต้องประกอบไป
ด้วยสมาชิกที่คละกันในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนัด เป็ นต้น
1.4 กาหนดบทบาทของสมาชิ กแต่ละตนในกลุ่ ม เพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดและมีส่วนในการทางานอย่างทัว่ ถึง ครู ควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ใน
การทางานให้ทุกคนและบทบาทหน้าที่น้ นั ๆ จะต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานอันเป็ นจุดมุ่งหมายของ
กลุ่ม ครู ควรจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิ กให้อยูใ่ นลักษณะที่จะต้องพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูล บทบาท
หน้าที่ในการทางานเพื่อการเรี ยนรู ้ มีจานวนมาก เช่น บทบาทผูน้ ากลุ่ม ผูส้ ังเกตการณ์ เลขานุ การผู ้
เสนอผลงาน ผูต้ รวจสอบผลงาน เป็ นต้น
1.5 จัด สถานที่ ใ ห้ เ หมาะสมในการท างาน และการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน
ครู จาเป็ นต้องคิดออกแบบการจัดห้องเรี ยนหรื อสถานที่ที่จะใช้ในการเรี ยนรู ้ให้เอื้อและสะดวกต่อ
การทางานของกลุ่ม
1.6 จัดสาระ วัส ดุ หรื องานที่จะให้ผูเ้ รี ย นทา วิเคราะห์ สาระ/งาน/หรื อ
วัสดุที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และจัดแบ่งสาระหรื องานนั้นในลักษณะที่ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนมีส่วนใน
การช่วยกลุ่มและพึ่งพากันในการเรี ยนรู ้
2. ด้านการสอน ครู ควรมีการเตรี ยมกลุ่มเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ดังนี้
2.1 อธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับงานของกลุ่ม ครู ควรอธิ บายถึงจุดมุ่งหมายของ
บทเรี ยนเหตุผลในการดาเนินการต่าง ๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการทางาน
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2.2 อธิ บายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความเข้าใจตรงกัน
ว่าความส าเร็ จของงานอยู่ตรงไหน งานที่ ค าดหวัง จะมี ล ักษณะอย่า งไร เกณฑ์ที่จะใช้ในการวัด
ความสาเร็ จของงานคืออะไร
2.3 อธิ บายถึงความสาคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน ครู ควร
อธิ บาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าที่ และระบบการให้รางวัลหรื อประโยชน์ที่กลุ่มจะ
ได้รับในการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
2.4 อธิ บายวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม
2.5 อธิ บายถึงความสาคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย เช่น การสุ่ มเรี ยกชื่อผูเ้ สนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบ
ผลงาน เป็ นต้น
2.6 ชี้ แ จงพฤติ ก รรมที่ ค าดหวัง ว่า ต้องการให้ผูเ้ รี ย นแสดงพฤติ ก รรม
อะไรบ้างจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้ความคาดหวังที่มีต่อตนและพยายามแสดงพฤติกรรมนั้น
3. ด้านการควบคุมกากับและช่วยเหลือกลุ่ม
3.1 ดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด
3.2 สังเกตการณ์การทางานร่ วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิ กกลุ่มมี
ความเข้า ใจในงาน หรื อบทบาทหน้า ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายหรื อไม่ สั ง เกตพฤติ กรรมต่ า ง ๆ ของ
สมาชิกให้ขอ้ มูลป้ อนกลับให้แรงเสริ ม และบันทึกข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนของกลุ่ม
3.3 เข้าไปช่ วยเหลื อกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
งานและการทางาน เมื่อพบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ครู สามารถเข้าไปชี้ แจง สอนซ้ า หรื อให้
ความช่วยเหลืออื่น ๆ
3.4 สรุ ปการเรี ยนรู ้ ครู ควรให้กลุ่ มสรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้ ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อช่วยให้การเรี ยนรู ้มีความชัดเจนขึ้น
4. ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้
4.1 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
4.2 วิเคราะห์กระบวนการทางานและกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู ควร
จัดให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการวิเคราะห์การทางานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมี
โอกาสการเรี ยนรู้ที่จะปรับปรุ งส่ วนบกพร่ องของกลุ่ม
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นสิ่ งที่ครู จาเป็ นต้องทาในการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยทัว่ ๆ ไป ซึ่ งครู แต่ละคนสามารถคิดวางแผนออกแบบการเรี ยนการสอนของ
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ตนโดยอาศัยวิธีการและเทคนิ คต่าง ๆ เข้ามาช่วยอย่างหลากหลายแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตาม
ได้มี นัก การศึ ก ษาและนัก คิ ดหลายคน ที่ ไ ด้ค ้นคิ ดวิ ธี ก ารจัดการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อที่ มี รูป แบบ
ลักษณะหรื อขั้นตอนแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เดวินสัน
(Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Holubec, E.J., 1994, p. 13-30) ได้รวบรวมรู ปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ ทั้งที่เรี ยกว่า “Cooperative Learning” และ “Collaborative Learning” ที่ได้รับนิ ยมอย่าง
กว้างขวางมาก ได้ท้ งั หมด 6 รู ปแบบ คือ “Student Team Learning” “Learning Together” “Group
Investigation” “The Structural Approach” “Complex Instruction” และ “The Collaborative
Approach”
ขั้นตอนการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ ไม่ว่าจะใช้เทคนิ คใดก็ตาม จะมี ลาดับจะมี ลาดับ
ขั้นตอนในการเรี ยนที่ คล้ายกัน คื อ ขั้นเตรี ยม ขั้นสอน ขั้นทางานกลุ่ ม ขั้นตรวจสอบผลงาน ขั้น
สรุ ปผล และประเมินผล การทางานกลุ่ม ซึ่ งมีนกั การศึกษา ได้เสนอขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือ ดังนี้
ตารางที่ 2.3 ขั้นตอนการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
จอห์ นสั น และจอห์ นสั น
(2003)
1) ขั้ น เ ต รี ย ม ค รู เ ป็ น ที่
ปรึ ก ษาให้ ค าแนะน า และ
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ร ว ม ทั้ ง แ จ้ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ และฝึ กฝน
ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ที่ จ า เ ป็ น
สาหรับการทากิจกรรมกลุ่ม

อรพรรณ พรสี มา
(2540, น. 65-66)
1) ขั้นเตรี ยม ครู แนะนาทักษะ
ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และจัด
กลุ่มเรี ยน แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย
ๆ กลุ่มละ 4 คน ครู ควรแนะนา
เกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ของ
บทเรี ยนและการทากิจกรรม
ร่ วมกัน

อาภรณ์ ใจเทีย่ ง
(2550, น. 122-123)
1) ขั้นเตรี ยมการ ผูส้ อนชี้แจง
จุดประสงค์ของบทเรี ยน
ผูส้ อนจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละประมาณไม่เกิน
6 คน มีสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน
ผูส้ อนแนะนาวิธีการทางาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิก
ในกลุ่ม
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ตารางที่ 2.3 (ต่ อ)
จอห์ นสั น และจอห์ นสั น
(2003)
2) ขั้นสอน เข้าสู่ บทเรี ยน
แนะนาเนื้ อหา
แหล่งข้อมูล และ
มอบหมายงานให้แต่ละ
กลุ่ม เพื่อฝึ กความ
รับผิดชอบในการคิด
ตัดสิ นใจแบ่งปั นงานให้
สมาชิกในกลุ่ม
3) ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม
นักเรี ยนแต่ละคนมีหน้าที่
ในการทากิจกรรมกลุ่ม
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลือกันเสริ ม
แรงและสนับสนุนกัน ให้
กาลังใจกัน และพึ่งพา
อาศัยกัน

อรพรรณ พรสี มา
(2540, น. 65-66)
2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้
กันในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมี
บทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย สมาชิกในกลุ่มจะได้
ร่ วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของ
กลุ่ม โดยครู จะกาหนดให้ผเู้ รี ยนใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการทากิจกรรม

อาภรณ์ ใจเทีย่ ง
(2550, น. 122-123)
2) ขั้นสอน ผูส้ อนนาเข้าสู่
บทเรี ยน บอกปัญหาหรื อ
งานที่ตอ้ งแก้ไขหรื อหา
คาตอบ และแนะนา
แหล่งข้อมูล หรื อให้ขอ้ มูล
และมอบหมายงานที่กลุ่มต้อง
ทาให้ชดั เจน

3. ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม ผูเ้ รี ยน
ร่ วมมือกันทางานตามหน้าที่ที่
ได้รับ ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมคิด
ร่ วมแสดงความคิดเห็น ครู
ควรใช้เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมแรงร่ วมใจ ที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เช่น
คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ ผูส้ อน
สังเกตการณ์ทางาน คอยเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวก
4) ขั้นตรวจสอบผลงาน 4) ขั้นสรุ ปบทเรี ยน และ
4) ขั้นตรวจสอบผลงานและ
และทดสอบ เป็ นการ
ประเมินผลการทางานกลุ่ม ครู และ ทดสอบ ขั้นนี้ผเู ้ รี ยนจะ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน ถ้ามี รายงานผลการทางานกลุ่ม
หน้าที่ และผลการปฏิบตั ิ สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจ ครู ควรอธิ บาย ผูส้ อนและเพื่อนกลุ่มอื่นอาจ
เน้นตรวจสอบผลงานกลุ่ม เพิ่มเติม ครู และผูเ้ รี ยนช่วยกัน
ซักถามเพื่อให้เกิดความ
และรายบุคคล ต่อจากนั้น ประเมินผลการทางานกลุ่ม และ
กระจ่างชัดเจน เพื่อเป็ นการ
เป็ นการทดสอบ
พิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน ตรวจสอบผลงานของกลุ่ม
อะไรคือสิ่ งที่ยงั ต้องปรับปรุ ง
และรายบุคคล
3) ขั้นการตรวจผลงานและทดสอบ
โดยตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ครบถ้วนแล้วหรื อยัง ผลการ
ปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร เน้นการ
ตรวจสอบผลงานกลุ่มและ
รายบุคคล ในกรณี ผเู้ รี ยนอาจต้อง
ซ่อมเสริ มสิ่ งที่ขาดตกบกพร่ อง
ต่อจากนั้นเป็ นการทดสอบ
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ตารางที่ 2.3 (ต่ อ)
จอห์ นสั น และจอห์ นสั น
(2003)
5) ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและ
ประเมินผลการทางาน
กลุ่ม ครู และนักเรี ยน
ช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน ถ้ามี
สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจครู ควร
อธิ บายเพิ่มเติมช่วยกัน
ประเมินผลการทางาน
กลุ่มหาจุดเด่นและสิ่ งที่
ควรปรับปรุ งแก้ไข

อรพรรณ พรสี มา
(2540, น. 65-66)
-

อาภรณ์ ใจเทีย่ ง
(2550, น. 122-123)
5) ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและ
ประเมินผลการทางานกลุ่ม
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ป
บทเรี ยน ผูส้ อนช่วยเสริ ม
เพิ่มเติมความรู ้ ให้ครบตาม
เป้ าหมาย และช่วยกัน
ประเมินผลการทางานกลุ่ม
ทั้งส่ วนที่เด่นและควร
ปรับปรุ งแก้ไข

จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ สรุ ปได้วา่ ขั้นตอนการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมและนาเข้าสู่ บทเรี ยน ผูส้ อนจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนกลุ่มละ 4 คน ตาม
ความสามารถสู ง ปานกลาง และอ่อน เป็ น 1: 2: 1 โดยพิจารณาจากคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในภาคเรี ยนที่ผา่ นมา และ แจ้งจุดประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนทราบ และนาเข้า
สู่ บทเรี ยนด้วยการทบทวนเนื้ อหาเดิม ด้วยการให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถาม หรื อเล่นเกม เพื่อกระตุน้ ความ
สนใจของผูเ้ รี ย นให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความพร้ อ ม เช่ น การฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ และทัก ษะการ
แก้ปัญหา
2. ขั้นสอน ครู แนะนาเนื้ อหาใหม่ โดยการอภิ ป ราย ชี้ แนะ สนทนา ซักถาม
และมอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
3. ขั้นกิ จกรรมกลุ่ ม ให้ผูเ้ รี ยนแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบต่องานของกลุ่ มที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยครู ใช้เทคนิ คต่าง ๆ เช่น TGT, STAD, L.T.และThink Pair Share เป็ นต้น มีการ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ซักถามกันภายในกลุ่ ม หรื อระหว่างกลุ่ ม ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน เมื่อมี
สมาชิ กในกลุ่ มที่ ไม่เข้าใจ ให้ผูเ้ รี ยนที่ เข้าใจดี แล้วช่ วยอธิ บายให้ให้กบั สมาชิ กที่ ไม่เข้าใจ โดยมี
ครู ผู้ส อนคอยให้ ค าแนะน าค าชี้ แนะ และช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ที่ มี ข ้อ สงสั ย จากนั้น ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม
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แลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจให้กบั เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบซึ่ งกัน
และกัน และให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาอภิปรายนาเสนอ
4. ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ ตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วน
แล้วหรื อยัง ผลการปฏิ บตั ิเป็ นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล และทดสอบ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล โดยผูเ้ รี ยนไม่สามารถปรึ กษา หรื อซักถามกันและกันได้ โดยผูเ้ รี ยนจะต้องทา
แบบทดสอบผ่านร้ อยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ถ้าหากมีผเู ้ รี ยนที่อาจต้องซ่ อมเสริ มส่ วนที่ยงั
บกพร่ อง ครู ผสู ้ อนอาจจะนัดผูเ้ รี ยนมาสอนนอกเวลาเรี ยนในช่วยพัก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้น แล้วให้ผเู ้ รี ยนทาการสอบใหม่อีกครั้ง คะแนนสอบที่ได้จากการทาแบบทดสอบของผูเ้ รี ยนแต่
ละคน จะนามาบันทึกเป็ นคะแนนรายบุคคล และนาแต่ละคนในกลุ่ มมารวมกันและคิดเฉลี่ ยเป็ น
คะแนนของกลุ่ม
5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยน ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน และอภิปรายร่ วมกันภายใน
กลุ่ ม ผูส้ อนช่ วยเสริ มเพิ่มเติ ม ความรู ้ และวิเคราะห์ กระบวนการทางานกลุ่ มและประเมิ นผลหา
จุดเด่นและสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข และจัดลาดับคะแนน และให้รางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด
เทคนิคการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนการรู ้แบบร่ วมมือมีเทคนิ ควิธีที่หลากหลาย ซึ่ งแต่ละรู ปจะมีวิธีดาเนิ นการ
หลัก ๆ ซึ่ งได้แก่ การจัดกลุ่ม การศึกษาเนื้ อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการให้
รางวัล แตกต่ า งกันออกไป เพื่ อสนองวัตถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ แต่ ไ ม่ ว่า จะเป็ นรู ป แบบใด ต่ า งก็ ใ ช้
หลักการเดียวกัน คือ หลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 5 ประการ และมีวตั ถุประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการศึกษาอย่างมากที่สุด โดยอาศัยการร่ วมกัน
ช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน ความแตกต่างของรู ปแบบแต่ละ
รู ปแบบจะอยูท่ ี่เทคนิคในการศึกษาเนื้ อหาสาระ และวิธีการเสริ มแรงและการให้รางวัลเป็ นประการ
สาคัญ ซึ่ ง ได้รวบรวมรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือมีดงั นี้
1. กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw)
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ตารางที่ 2.4 กระบวนการเรียนการสอนของรู ปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw)
ทิศนา แขมมณี
(2552, น. 266)
1) ผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่งกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรี ยกกลุ่มนี้ วา่
กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 1 เข้ากลุ่ม
คละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ
4 คน และเรี ย กกลุ่ ม นี้ ว่า กลุ่ ม บ้า นของเรา
Home Group
2) สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1
ส่ วน (เปรี ยบเสมือนได้ชินส่ วนของภาพตัด
ต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคาตอบในประเด็น
ปัญหาที่ผสู้ อนมอบหมายให้
3) สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา แยกย้ายไปรวม
กับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่ งได้รับเนื้อหาเดียวกัน
ตั้งเป็ นกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ (Expert Group)
ขึ้นมา และร่ วมกันทาความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระนั้นอย่างละเอียดและร่ วมกันอภิปราย
หาคาตอบประเด็นปัญหาที่ผสู้ อนมอบหมาย
ให้
4) สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ กลับไปสู่ กลุ่ม
บ้านเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้
เข้าใจในสาระที่ตนได้ศึกษาร่ วมกับกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่นนี้ สมาชิกทุกคนก็จะได้
เรี ยนรู ้ภาพรวมของสาระทั้งหมด

ชนาธิป พรกุล
(2552, น. 109)
1) ผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ ม คละความสามารถ (เก่ ง กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน

2) ผูเ้ รี ยนอ่านเนื้ อหาชุ ดที่ 1 เพื่อให้เข้าใจเรื่ อง
ทั้งหมด (อาจให้เป็ นการบ้าน) จากนั้นให้ผเู้ รี ยน
อ่าน Expert Sheets คนละหัวข้ออย่างตั้งใจ

3) ให้ผเู ้ รี ยนเข้ากลุ่มใหม่ (Expert Group) ตาม
หัวข้อที่อ่าน อภิปรายร่ วมกัน ประมาณครึ่ ง
ชัว่ โมง จนเข้าใจทุกประเด็น

4) ผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มเดิม (Home Group) เล่าเรื่ อง
ที่อ่าน และอภิปรายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
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ตารางที่ 2.4 (ต่ อ)
ทิศนา แขมมณี
(2552, น. 266)
5) ผูเ้ รี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ แต่ละคน
จะได้คะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนน
ทุกคนในกลุ่มบ้านเรามารวมกัน (หรื อหา
ค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนน
สู งสุ ดได้รับรางวัล
-

ชนาธิป พรกุล
(2552, น. 109)
5) ทดสอบครอบคลุมทุกหัวข้อ คะแนนที่ได้
เป็ นคะแนนของกลุ่ม ซึ่ งมาจากคะแนน
ความก้าวหน้าของแต่ละคน ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึง
ตั้งใจศึกษาใน Expert Group เพื่อให้ได้คะแนน
ทดสอบสู ง
6) รับรางวัลเช่นเดียวกับ STAD

จากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw) สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน
1.2 ผูเ้ รี ยนรับเนื้ อหาเพื่อทาความเข้าใจ จากนั้นมอบหมายให้สมาชิ กในกลุ่ ม
ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่ วน หรื อ 1 หัวข้อ
1.3 ผูเ้ รี ยนเข้าไปรวมกับสมาชิ กกลุ่มอื่นที่ได้รับเนื้ อหาเดียวกัน และร่ วมกันทา
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียดและร่ วมกันอภิปรายหาคาตอบประเด็นปั ญหา
1.4 ผูเ้ รี ยนเข้ากลับเข้ากลุ่มเดิม (Home Group) เล่าเรื่ องที่อ่าน และอภิปรายใน
สาระที่ตนได้ศึกษาร่ วมกับกลุ่มอื่น ๆ ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
1.5 ผูเ้ รี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ คะแนนที่ได้จะเป็ นคะแนนรายบุคคลและนา
คะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสู งสุ ดได้รับรางวัล
2.การเรี ยนการสอนแบบ Student Teams-Achievement Division (STAD)
ตารางที่ 2.5 การเรียนการสอนแบบ Student Teams-Achievement Division (STAD)
ทิศนา แขมมณี
ชนาธิป พรกุล
(2552, น.266 - 267)
(2552, น.104 - 105)
1) จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ
1) การนาเสนอบทเรี ยน (Class Presentations)
(เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรี ยกกลุ่ม ครู เริ่ มต้นด้วยการสอนวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
นี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)
บรรยาย การอภิปราย ประกอบกับการใช้สื่อ
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ตารางที่ 2.5 (ต่ อ)
ทิศนา แขมมณี
(2552, น. 266 - 267)
2) สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา ได้รับเนื้อหา
สาระศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่ วมกันเนื้ อหา
สาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจทา
แบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนน
ของตนไว้

ชนาธิป พรกุล
(2552, น. 104 - 105)
2) ทีม / กลุ่ม (Teams) ประกอบด้วยผูเ้ รี ยน
4-5 คน ที่คละความรู้ความสามารถ มีหน้าที่
เรี ยนรู้บทเรี ยน ทาแบบฝึ กหัด ตรวจสอบคาตอบ
อภิปรายซักถามข้อสงสัย ช่วยแก้ความเข้าใจ ผิด
ยอมรับซึ่ งกันและกัน มีความสัมพันธ์อนั ดี
เตรี ยมการให้แต่ละคนพร้อมที่จะทาคะแนนให้
ดีในการทดสอบท้ายบทเรี ยน
3) ผูเ้ รี ยนทุกคนทาแบบทดสอบครั้งสุ ดท้าย
3) การทดสอบ (Quizzes) หลังจากเรี ยนและ
ซึ่งเป็ นการทดสอบรวบยอดและนาคะแนน ฝึ กในทีม 1-2 ครั้ง ครู ทดสอบผูเ้ รี ยนเป็ น
ของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ
รายบุคคล โดยไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกัน
(Improvement Score) ซึ่ งหาได้ดงั นี้
ระหว่างสอบ
คะแนนพื้นฐาน : ได้จากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้ง ที่ผเู ้ รี ยนแต่
ละคนทาได้
คะแนนที่ได้ : ได้จากการนาคะแนน
ทดสอบครั้งสุ ดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน
คะแนนพัฒนาการ : ถ้าคะแนนที่ได้คือ
-11 ลงมา คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 0
-1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 10
+1 ถึง 10 คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 20
+11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 30
4) สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา นาคะแนน
4) คะแนนความก้าวหน้ารายบุคคล
พัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็ น (Individual Improvement Scores) มีจุดประสงค์
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนา
ให้ผเู ้ รี ยนตั้งใจเรี ยน ขยัน พยายามให้มากขึ้น
การของกลุ่มสู งสุ ด กลุ่มนั้นได้รางวัล
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ตารางที่ 2.5 (ต่ อ)
ทิศนา แขมมณี
(2552, น. 266 - 267)
-

ชนาธิป พรกุล
(2552, น. 104 - 105)
5) การรับรางวัลของทีม (Team Recognition)
ทีมอาจได้รับประกาศนียบัตร หรื อรางวัล ถ้าได้
คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ หรื อสู งกว่าเกรด
ประมาณร้อยละ 20

จากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนแบบ Student Teams-Achievement
Division (STAD) สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และ
ครู นาเสนอบทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนมีหน้าที่เรี ยนรู้บทเรี ยน
1.2 ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ศึ ก ษาใบความรู ้ และ ท าใบกิ จ กรรม ตรวจสอบค าตอบ
อภิ ป รายซั ก ถามข้อ สงสั ย ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี โดยผู้เ รี ยนอาจท า
แบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนนของตนเองไว้
1.3 ผู้เ รี ยนทุ ก คนท าแบบทดสอบหลัง จากเรี ยนหรื อท าใบกิ จ กรรมเป็ น
รายบุคคล โดยไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกันระหว่างสอบ เพื่อหาคะแนนพัฒนาการ ถ้าคะแนนเพิ่มขึ้น
จะได้ คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 2 ถ้าคะแนนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 1 และ
ถ้าคะแนนลดลง คะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 0
1.4 นาคะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลหรื อคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนใน
กลุ่มมารวมกันเป็ นคะแนนของกลุ่ม
1.5 กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสู งสุ ด จะได้รับรางวัล
3. การเรี ยนการสอนแบบ Team-Assisted Individualization (TAI)
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 267 - 268) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบ TeamAssisted Individualization (TAI) มีข้ นั ตอนการสอนดังนี้
3.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ ม คละความสามารถ (เก่ ง -กลาง-อ่อน) กลุ่ ม ละ 4 คน
และเรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)
3.2 สมาชิ กในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้ อหาสาระและศึ กษาเนื้ อหาสาระ
ร่ วมกัน
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3.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา จับคู่กนั ทาแบบฝึ กหัด
3.3.1 ถ้าใครทาแบบฝึ กหัดได้ 75% ขึ้ นไป ให้ไปรั บการทดสอบรวม
ยอดครั้งสุ ดท้ายได้
3.3.2 ถ้ายังทาแบบฝึ กหัดได้ไม่ถึง 75% ให้ทาแบบฝึ กหัดซ่ อมจนกระทัง่
ทาได้แล้วจึงไปรับการทดสอบรวมยอดครั้งสุ ดท้าย
3.4 สมาชิ กในกลุ่ มบ้านของเราแต่ละคน นาคะแนนทดสอบรวบยอดมา
รวมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนสู งสุ ด กลุ่มนั้นได้รางวัล
ชนาธิ ป พรกุล (2552, น. 107 - 109) ได้กล่าวถึ ง TAI (Team Accelerated
Instruction) เป็ นโปรแกรมที่รวมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน การสอนเป็ นรายบุคคลเข้าด้วยกันเพื่อ
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นการสอนลักษณะซ่อมเสริ ม (Remedial Program)
องค์ประกอบของโปรแกรม
1) ทีม (Teams) เป็ นกลุ่มคละความสามารถจานวน 4-5 คน
2) แบบทดสอบ (Placement Test) ทาการทดสอบความรู ้ พ้ื นฐานวิช า
คณิ ตศาสตร์ เพื่อจัดทาหน่วยให้ตรงกับระดับความสามารถของแต่ละทีม
3) เอกสารหลักสู ตร (Curriculum Materials) ครอบคลุ มเนื้ อหาเรื่ อง การ
บวก การลบ การคูณ การหาร เลขจานวน เศษส่ วน อัตราส่ วน ค่าร้อยละ สถิ ติ และพีชคณิ ต แต่ละ
หน่วยประกอบด้วย
ก) การทบทวนมโนทัศน์ และขั้นตอนการสอนการแก้ปัญหา
ข) การฝึ กทักษะการแก้ปัญหา 16 ข้อ แต่ละทักษะมีทกั ษะย่อย เมื่อฝึ ก
ครบจะได้ทกั ษะทั้งหมด
ค) แบบทดสอบย่อยคู่ขนาน 10 ข้อ
ง) แบบทดสอบย่อยของหน่วย 15 ข้อ
จ) แบบเฉลยการฝึ กทักษะ การทดสอบย่อย และการทดสอบหน่วย
4) การศึกษาของทีม (Team Study) หลังจากครู สอนบทเรี ยนแรก ครู จดั
ผูเ้ รี ยนให้เรี ยนหน่วยคณิ ตศาสตร์ ที่ตรงกับความสามารถจากการทดสอบ ผูเ้ รี ยนจะศึกษาหน่วยกับ
ทีมของตนเองตามลาดับ ดังนี้
ก) ในทีมจับคู่กนั เพื่อตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
ข) ผูเ้ รี ยนอ่านคาแนะนา แล้วฝึ กทักษะแรกของหน่วย
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ค) แต่ละคนทาโจทย์ 4 ข้อ แล้วให้เพื่อนตรวจคาตอบในแบบเฉลย ถ้าถูก
ทั้ง 4 ข้อก็ฝึกทักษะต่อไป ถ้าผิดให้ทาโจทย์ต่อไปอีก 4 ข้อ จนกว่าจะทาถูกหมดทั้ง 4 ข้อ ขณะที่
พยายามทาโจทย์ให้ถูกหมด ผูเ้ รี ยนสามารถของคาแนะนาจากเพื่อได้ ถ้าเพื่อนตอบไม่ได้จึงถามครู
ง) เมื่อผูเ้ รี ยนทาโจทย์มาถึ งทักษะสุ ดท้ายของหน่วย ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะ
ทาแบบทดสอบย่อยฉบับที่ 1 ซึ่ งมี 10 ข้อ คล้ายทักษะสุ ดท้ายที่ฝึก เพื่อจะเป็ นคนให้คะแนนการ
ทดสอบ ถ้าทาถูกอย่างน้อย 8 ข้อ เพื่อจะเซ็นชื่ อรับรองว่าทดสอบแล้ว ถ้าทาผิดมากกว่า 2 ข้อ ครู จะ
อธิ บายแล้วให้ทาแบบทดสอบย้อยฉบับที่ 2 (ฉบับคู่ขนาน) ผูเ้ รี ยนไม่อาจทดสอบประจาหน่วย ถ้า
ไม่มีลายเซ็นของทีมรับรองว่า ผ่านการทดสอบย่อยแล้ว
จ) เมื่ อผ่า นการทดสอบย่อยแล้ว ผูเ้ รี ย นจะน าลายเซ็ น รั บ รองไปยัง ผู ้
ควบคุ มดูแลซึ่ งมาจากที มอื่ น เพื่อขอแบบทดสอบประจาหน่ วย ผูค้ วบตุมดูแลจะเป็ นคนตรวจให้
คะแนน แต่ละวันจะมีผคู ้ วบคุมดูแล 2 คน ผลัดเปลี่ยนกันมาทาหน้าที่
5) คะแนนและรางวัลของทีม (Team Scores and Team Recognition) วัน
สุ ดท้ายแต่ละสัปดาห์ ครู จะรวบรวมคะแนนของทีม คะแนนที่ได้เป็ นคะแนนเฉลี่ ยของแต่ละที ม
และคะแนนทดสอบของหน่วย เกณฑ์การจัดระดับพฤติกรรมแบ่งเป็ น 3 ระดับ
ทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด เรี ยกว่า Superteam
ทีมที่มีคะแนนปานกลาง เรี ยกว่า Greatteam
ทีมที่มีคะแนนน้อยสุ ด เรี ยกว่า Goodteam
Superteam และ Greatteam ได้รับรางวัล
6) การสอนกลุ่ม (Teaching Group) ทุกวันครู จะใช้เวลา 10-15 นาที เรี ยก
ผูเ้ รี ยน 2-3 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ที่มีความสามารถเท่า ๆ กัน มาสอนบางมโนทัศน์ที่สาคัญ ให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจสิ่ งที่เรี ยนว่ามีความสัมพันธ์กบั ชีวติ จริ งอย่างไร
7) การทดสอบข้อเท็จจริ ง (Facts Tests) ใช้เวลา 3 นาที ทดสอบข้อเท็จจริ ง
ของการคูณ การหาร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยที่ผเู ้ รี ยนได้รับเอกสารให้ไปศึกษาล่วงหน้า
8) การสอนทั้งชั้น (Whole-Class Units) หลังจากผูเ้ รี ยนศึกษาหน่ วยไป 3
สัปดาห์ครู จะใช้เวลาทั้งสัปดาห์สอนทั้งชั้น สอนเกี่ยวกับเรขาคณิ ต การชัง่ ตวง วัด เซต และวิธีการ
แก้โจทย์
4. การเรี ยนการสอนแบบ Team Games Tournament (TGT)
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 268 - 269) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบ Team
Games Tournament (TGT) มีข้ นั ตอนการสอนดังนี้
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4.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ ม คละความสามารถ (เก่ ง -กลาง-อ่อน) กลุ่ ม ละ 4 คน
และเรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)
4.2 สมาชิ กในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้ อหาสาระและศึ กษาเนื้ อหาสาระ
ร่ วมกัน
4.3 สมาชิ กในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายกันเป็ นตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันกับ
กลุ่มอื่นโดยจัดกลุ่มแข่งขันตามความสามารถ คือ คนเก่งในกลุ่มบ้านของเราแต่ละกลุ่มไปรวมกัน
คนอ่อนก็ไปร่ วมกับคนอ่อนของกลุ่มอื่น กลุ่มใหม่ที่รวมกันนี้ เรี ยกว่า กลุ่มแข่งขันให้มีสมาชิ กกลุ่ม
ละ 4 คน
4.4 สมาชิกในกลุ่มแข่งขัน เริ่ มแข่งขันดังนี้
4.4.1 แข่งขันตอบคาถาม 10 คาถาม
4.4.2 สมาชิกคนแรกจับคาถามขึ้นมา 1 คาถาม และอ่านคาถามให้กลุ่ม
ฟัง
4.4.3 ให้สมาชิ กที่อยูซ่ ้ายมือของผูอ้ ่านคาถามคนแรกตอบคาถามก่อน
ต่อไปจึงจะให้คนถัดไปตอบจนครบ
4.4.4 ผูอ้ ่านคาถาม เปิ ดคาตอบ แล้วอ่านเฉลยคาตอบที่ถูกให้กลุ่มฟัง
4.4.5 ให้คะแนนคาตอบดังนี้
ผูต้ อบถูกเป็ นคนแรกได้ 2 คะแนน
ผูต้ อบถูกคนต่อไปได้ 1 คะแนน
ผูต้ อบผิดได้ 0 คะแนน
4.4.6 ต่อไปสมาชิ กกลุ่มที่สองจับคาถามที่ 2 และเริ่ มเล่นตามขั้นตอน
ข-ค ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ คาถามหมด
4.4.7 ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง
ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด 1 ได้โบนัส 10 คะแนน
ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด 2 ได้โบนัส 8 คะแนน
ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด 3 ได้โบนัส 5 คะแนน
ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด 4 ได้โบนัส 4 คะแนน
4.5 เมื่อแข่งขันเสร็ จแล้ว สมาชิ กกลุ่มกลับกลุ่มบ้านของเรา แล้วนาคะแนน
ที่แต่ละคนได้รวมเป็ นคะแนนของกลุ่ม
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ชนาธิ ป พรกุล. (2552, น. 105 - 107) กล่าวว่า TGT (Teams – Games –
Tournament) เป็ นเทคนิคที่เหมือน STAD ทุกประการต่างกันตรงที่ STAD ทดสอบรายบุคคลและ
เน้นคะแนนความก้าวหน้า ส่ วน TGT เป็ นการแข่งขันกันด้านวิชาการ มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
1) การนาเสนอบทเรี ย น (Class Presentations) ครู เริ่ ม ต้นด้วยการสอน
วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย ประกอบกับการใช้สื่อ
2) ทีม (Teams) ประกอบด้วยผูเ้ รี ยน 4-5 คน ที่คละความรู้ความสามารถ มี
หน้าที่เรี ยนรู้บทเรี ยน ทาแบบฝึ กหัด ตรวจสอบคาตอบ อภิปรายซักถามข้อสงสัย ช่วยแก้ความเข้าใจ
ผิด ยอมรับซึ่ งกันและกัน มีความสัมพันธ์อนั ดี เตรี ยมการให้แต่ละคนพร้อมที่จะทาคะแนนให้ดีใน
การทดสอบท้ายบทเรี ยน
3) เกม (Games) ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับบทเรี ยน แต่ละโต๊ะที่เล่นเกม
มีผเู ้ ล่น 3 คนมาจากทีมต่าง ๆ ผูเ้ ล่นหยิบบัตรคาถาม และคาตอบ
4) การแข่งขัน (Tournaments) มักจะจัดเมื่อสอนจบหน่วย การแข่งขันรอบ
แรก ครู จดั ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดเรี ยงตามลาดับโต๊ะละ 3 คน แต่ละโต๊ะมีความสามารถเท่ากัน เป็ นการ
แข่งขันที่มีความเท่าเทียมกัน ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดแต่ละโต๊ะจะได้ยา้ ยไปอยูโ่ ต๊ะถัดไปที่คะแนนสู ง ผูท้ ี่
ได้คะแนนต่าสุ ดจะย้ายไปอยูโ่ ต๊ะถัดไปที่คะแนนน้อยลง ผูไ้ ด้คะแนนลาดับที่ 2 อยูท่ ี่โต๊ะเดิม
5) การรับรางวัลของทีม (Team Recognition) ทีมอาจได้รับประกาศนียบัตร
หรื อรางวัล ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ หรื อสู งกว่าเกรดประมาณร้อยละ 20
5. การเรี ยนการสอนแบบ Learning Together (LT)
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 269) กล่ าวว่า การเรี ยนการสอนแบบ Learning
Together (LT) มีข้ นั ตอนการสอนดังนี้
5.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน
5.2 กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้ อหาร่ วมกัน โดยกาหนดให้แต่ละคนมี
บทบาทหน้าที่ช่วยกลุ่มในการเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น
- สมาชิกคนที่ 1 : อ่านคาสั่ง
- สมาชิกคนที่ 2 : หาคาตอบ
- สมาชิกคนที่ 3 : หาคาตอบ
- สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคาตอบ
5.3 กลุ่มสรุ ปคาตอบร่ วมกันและส่ งคาตอบนั้นเป็ นผลงานกลุ่ม
5.4 ผลงานกลุ่มได้คะแนนเท่าไร สมาชิ กทุ กคนในกลุ่มนั้นจะได้คะแนน
นั้นเท่ากันทุกคน
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6. การเรี ยนการสอนแบบ Group Investigation (GI)
ทิ ศ นา แขมมณี (2552, น. 269) กล่ า วว่ า การเรี ยนการสอนแบบ Group
Investigation (GI) มีข้ นั ตอนการสอนดังนี้
6.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน
6.2 กลุ่มย่อยศึกษาเนื้อหาสาระร่ วมกันโดย
6.2.1 แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหัวข้อย่อย ๆ แล้วแบ่งกันไปศึกษาหาข้อมูล
หรื อคาตอบ
6.2.2 ในการเลือกเนื้อหาควรให้ผเู ้ รี ยนอ่อนเป็ นผูเ้ ลือกก่อน
6.3 สมาชิ กแต่ ละคน ไปศึ กษาหาข้อมูล/คาตอบมาให้กลุ่ ม กลุ่ มอภิ ปราย
ร่ วมกันและสรุ ปผลการศึกษา
6.4 กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชั้นเรี ยน
วันเพ็ญ จันทร์ เจริ ญ (2542, น. 120-128) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่นิยม
ใช้ สรุ ปได้ดงั นี้
1) การพูดเป็ นคู่ (Rally Robin) เป็ นเทคนิคเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนพูด ตอบ
แสดงความคิ ดเห็ นเป็ นคู่ ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กทุ กคนใช้เวลาเท่า ๆ กัน หรื อใกล้เคี ยงกัน
ตัวอย่างเช่น กลุ่มมีสมาชิ ก 4 คน แบ่งออกเป็ น 2 คู่ คู่หนึ่ งประกอบด้วยสมาชิ ดคนที่ 1 และคนที่ 2
แต่ละคู่จะพูดพร้ อม ๆ กันไป โดย 1 พูด 2 ฟั ง ในเวลาที่กาหนด จากนั้น 2 พูด 1 ฟัง ในเวลาที่
กาหนด
2) การเขี ยนเป็ นคู่ (Rally Table) เป็ นเทคนิ คคล้ายกับการพูดเป็ นคู่ ทุ ก
ประการต่างกันเพียงการเขียนเป็ นคู่ เป็ นการร่ วมมือเป็ นคู่ ๆ โดยผลัดกันเขียน หรื อวาด (ใช้อุปกรณ์
กระดาษ 2 แผ่น และปากกา 2 ด้ามต่อกลุ่ม)
3) การพูดรอบวง (Round Robin) เป็ นเทคนิ คที่สมาชิ กของกลุ่มผลัดกันพูด
ตอบ เล่า อธิ บาย โดยไม่ใช้การเขียน การวาด และเป็ นการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กาหนด
จนครบ 4 คน
4) การเขียนรอบวง (Roundtable) เป็ นเทคนิ คที่เหมือนกับการพูดรอบวง
แตกต่างกันที่เน้นการเขียน การวาด (ใช้อุปกรณ์ : กระดาษ 1 แผ่น และปากกา 1 ด้ามต่อกลุ่ม)
วิธีการคือ ผลัดกันเขียนลงในกระดาษที่เตรี ยมไว้ทีละคนตามเวลาที่กาหนด
เทคนิ คนี้ อาจดัดแปลงให้สมาชิ กทุกคนเขียนคาตอบ หรื อบันทึกผลการ
คิดพร้ อม ๆ กันทั้ง 4 คน ต่างคนต่างเขียนในเวลาที่กาหนด (ใช้อุปกรณ์ : กระดาษ 4 แผ่น และ
ปากกา 4 ด้าม) เรี ยกเทคนิคนี้วา่ การเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous Roundtable)
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5) การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw Problem Solving) เป็ นเทคนิคที่
สมาชิ กแต่ละคนคิดคาตอบของตนเองไว้จากนั้นกลุ่ มนาคาตอบจากทุก ๆ คนมาร่ วมกันอภิปราย
เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุด
6) คิดเดี่ ยว คิดคู่ ร่ วมกันคิด (Think Pair Share) เป็ นเทคนิ คโดยเริ่ มจาก
ปั ญหาหรื อโจทย์ค าถาม โดยสมาชิ ก แต่ ล ะคนคิ ดหาค าตอบด้วยตนเองก่ อน แล้วนาค าตอบไป
อภิปรายกับเพื่อนเป็ นคู่ จากนั้นจึงนาคาตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้ อมกัน 4 คน เมื่อมัน่ ใจว่า
คาตอบของตนถูกต้องหรื อดีที่สุด จึงนาคาตอบเล่าให้เพื่อนฟัง
7) อภิปรายเป็ นคู่ (Pair Discussion) เป็ นเทคนิ คที่เมื่อครู ถามคาถาม หรื อ
กาหนดโจทย์แล้วให้สมาชิกที่นงั่ ใกล้กนั ร่ วมกันคิด และอภิปรายเป็ นคู่
8) อภิปรายเป็ นทีม (Team Discussion) เป็ นเทคนิคที่เมื่อครู ต้ งั คาถามแล้ว ให้
สมาชิกของกลุ่มทุก ๆ คน ร่ วมกันคิด พูด อภิปรายพร้อมกัน
9) ทาเป็ นกลุ่ม ทาเป็ นคู่ และทาคนเดียว (Team-Pair-Solo) เป็ นเทคนิคที่เมื่อ
ครู กาหนดปั ญหา หรื อโจทย์ หรื องานให้ทา แล้วสมาชิ กจะทางานร่ วมกันทั้งกลุ่มจนงานแล้วเสร็ จ
จากนั้นจะแบ่งสมาชิกเป็ นคู่ให้ทางานร่ วมกันเป็ นคู่จนงานสาเร็ จแล้วถึงขั้นสุ ดท้าย ให้สมาชิ กแต่ละ
คนทางานคนเดียวจนสาเร็ จ
จากการศึ กษาเทคนิ คการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ สรุ ป ได้ว่า เทคนิ คการเรี ย นรู ้ แบบ
ร่ วมมือ ผูส้ อนจะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และธรรมชาติเนื้ อหาวิชา เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกัน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจึงจะมีประสิ ทธิ ภาพ และผูเ้ รี ยนจะมีคุณภาพมาก
ขึ้น ซึ่ งมีหลายรู ปแบบแต่ละรู ปแบบ ล้วนเป็ นรู ปแบบที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อต้องการให้การเรี ยนสอนมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
มากขึ้น มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิดมากขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านฃ
ประโยชน์ ของการเรียนแบบร่ วมมือ
วันเพ็ญ จันทร์ เจริ ญ (2542, น. 120-128) กล่าวถึ งประโยชน์ของการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ ดังนี้
1) สร้ า งความสัม พันธ์ ที่ ดีระหว่า งสมาชิ ก เพราะทุ ก ๆ คนร่ วมมื อในการ
ทางานกลุ่ม ทุก ๆ คนมีส่วนร่ วมเท่าเทียมกัน
2) สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูดแสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทา
อย่างเท่าเทียมกัน
3) เสริ มให้มีความช่วยเหลือกัน เช่ น เด็กเก่งช่ วยเด็กที่เรี ยนไม่เก่ง ทาให้เด็ก
เก่งภูมิใจ รู ้จกั สละเวลา ส่ วนเด็กที่ไม่เก่งเกิดความซาบซึ้ งในน้ าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
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4) ร่ วมกันคิดทุกคนทาให้เกิ ดการระดมความคิด นาข้อมูลที่ได้มาพิจารณา
ร่ วมกัน เพื่อประเมินคาตอบที่เหมาะสมที่สุด เป็ นการส่ งเสริ มให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาก และ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจเลือก
5) ส่ งเสริ มทักษะทางสังคม เช่น หารอยูร่ ่ วมกันด้วยมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เข้าใจกันและกัน อีกทั้งเสริ มทักษะการสื่ อสาร ทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีความพยายามเพื่อที่จะบรรลุ เป้ าหมายที่ตนเองตั้งไว้
เป็ นการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ มีการปรึ กษาหารื อกัน ให้กาลังใจซึ่ ง
กันและกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงกระตุน้ หรื อแรงจูงใจในการทางาน และประสบผลสาเร็ จในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งผลสาเร็ จของผูเ้ รี ยนแต่ละคน จะนาไปสู่ ผลสาเร็ จของกลุ่ม และยังช่ วยพัฒนาทักษะทาง
สังคมได้เป็ นอย่างที่ดี ซึ่ งขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยม
และนาเสนอบทเรี ยน ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ และขั้นสรุ ปบทเรี ยน
และมี เ ทคนิ ค การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ หลากหลายเทคนิ ค เช่ น เทคนิ ค การเรี ย นแบบแบ่ ง กลุ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมือกันแข่งขันทากิจกรรม (TGT) เทคนิคกลุ่มเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (LT) และเทคนิ คคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่ วมกันคิด (Think Pair Share) เป็ นต้น ดังนั้น ผูส้ อนจะต้อง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และธรรมชาติเนื้ อหาวิชา เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงจะมีประสิ ทธิ ภาพ และผูเ้ รี ยนจะมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่ งมีหลายรู ปแบบ
แต่ละรู ปแบบ ล้วนเป็ นรู ปแบบที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้การเรี ยน
สอน มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนมากขึ้น มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการคิดมากขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน
การใช้ เกมประกอบการสอน
เกม เป็ นกิ จ กรรมที่ น ามาใช้ ใ นการเล่ น การจัด กิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พัน ธ์ ใช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ งในการพัฒนา อบรม เสริ มสร้ างศักยภาพของบุคคล เพราะเกม
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ท้าทายความสามารถ ช่วยเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของบุคคล เปลี่ยนสภาพ
ห้องเรี ยนให้สนุ กสนาน เปลี่ ยนบรรยากาศการทางาน ช่วยสร้างความคุ น้ เคย ช่วยให้เกิ ดแรงจูงใจ
อยากปฏิบตั ิ อยากเรี ยนรู ้ (เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 205)
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ความหมายของเกม
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2552, น. 417) กล่าวว่า เกม หมายถึง วิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถ
นามาใช้ในการสอนได้ดี โดยผูส้ อนสร้ า งสถานการณ์ ส มมติ ข้ ึ นให้ผูเ้ รี ย นเล่ นด้วยตนเองภายใต้
ข้อตกลงหรื อกติ กาที่กาหนดขึ้น ผูเ้ รี ยนจะต้องตัดสิ นใจทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ในอันที่จะให้มีผล
ออกมาในการรู้แพ้-ชนะ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้วิเคราะห์ความรู ้สึกนึ กคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานในการเรี ยน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 141) กล่าวว่า เกม หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่สร้าง
ความสนใจและความสนุ กสนานให้แก่ผเู ้ รี ยน มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
เข้าใจและจดจาบทเรี ยนได้ง่ายและพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวดเร็ ว อีกทั้งส่ งให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั ทางาน
ร่ วมกัน มีกระบวนการในการทางานและอยู่ร่วมกัน ในเกมแต่ละเกมนั้นอาจมีผเู ้ รี ยนเล่นคนเดี ยว
หรื อหลายคนแข่งขันกันหรื อร่ วมมือกันทากิจกรรมตามกติกาที่ตกลงกัน มีการกาหนดระบบการให้
คะแนนหรื อวิธีการตัดสิ นใจให้ชนะหรื อแพ้
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205) กล่าวว่า เกม หมายถึ ง การเล่ นหรื อ
กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างความสนุ กสนาน ความมีระเบียบวินยั
ความรัก ความสามัคคี เสริ มสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยน ในการเรี ยนรู ้
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้
ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า เกม หมายถึง กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ใน
การช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกา และ
นาเนื้ อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้ รี ยนมาใช้ใน
การอภิปรายเพื่อสรุ ปการเรี ยนรู้
จากการศึกษาความหมายของเกมที่กล่าวมา สรุ ปได้ดงั นี้ เกม หมายถึง กิจกรรมที่
นามาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อสร้างความสนใจความสนุกสนานให้แก่นกั เรี ยน มีกฎเกณฑ์ กติกา
ช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนด สามารถเข้าใจและจดจาบทเรี ยนได้ง่าย รวดเร็ ว
และส่ งเสริ มกระบวนการในการทางานและการอยูร่ ่ วมกัน
ประเภทของเกม
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205-206) กล่าวว่า เกมมีความสาคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพราะเกมมีความสนุกสนาน มีเอกลักษณ์ในการเล่น ทาให้ผเู ้ ล่นมีความรู ้สึกที่
ดีต่อการเล่น เพราะการเล่นเกมจะต้องมีกฎกติกา มีการแข่งขัน มีแพ้ มีชนะ มีรางวัล เกมสามารถ
แบ่งตามวิธีการเล่นโดยสรุ ปได้ดงั นี้
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1. เกมที่เล่นเพื่อความสนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น ลักษณะการเล่นมีการกาหนด
วัตถุ ประสงค์ในการเล่น อุปกรณ์การเล่น แต่เน้นความเพลิดเพลิ นเป็ นหลัก เช่นการเล่นแบบนิ ยาย
(Story Play) คือ การเล่นเลียนแบบ เป็ นเกมที่เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนระดับปฐมวัย ซึ่ งครู อาจเล่าเรื่ อง
ให้ ผู ้เ รี ย นฟั ง และให้ แ สดงความคิ ด เห็ น มี ก ารแสดงท่ า ทาง ผู ้เ รี ย นได้อ อกก าลัง กาย ซึ่ งเป็ น
การตอบสนองธรรมชาติของนักเรี ยน
2. เกมส่ งเสริ มทักษะการเคลื่ อนไหว เป็ นเกมที่กาหนดวิธีการเล่นที่ ชัดเจน
หรื อมีจุดมุ่งหมาย (Goal Games) เป็ นการเล่นที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ ผูช้ นะเลิศสามารถ
ปฏิ บตั ิ ได้ถูกต้อง รวดเร็ ว เป็ นเกมที่ ฝึกประสาทกล้ามเนื้ อ ไหวพริ บ ความคิด การตัดสิ นใจอย่าง
ฉับพลัน ฝึ กความเป็ นผูน้ า ให้ความสนุกสนาน คลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์ จิตใจ และสมอง ทา
ให้ร่างกายแข็งแรง
3. เกมเสริ มทักษะทางการเรี ยนหรื อเกมการศึกษา เป็ นเกมที่มีจุดมุ่งหมายการ
เล่นใช้ฝึกทักษะด้านการเรี ยนรู ้เป็ นหลัก เช่ น ด้านการอ่าน การเขียน มีกติกาเล่นเล็กน้อยและมีสื่อ
ประกอบการเล่นเหมือนเกมประเภทอื่น ๆ แต่เกมเสริ มบทเรี ยนจะเป็ นเกมในร่ ม และมีจุดมุ่งหมาย
เน้นการแข่งเสริ มการเรี ยนรู ้มากกว่าการออกกาลังกาย
ชัยพร รู ปน้อย (2540, น. 37) กล่าวว่า เกมมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่ งแบ่งได้ดงั นี้
1. เกมทัว่ ไป (General Games) หมายถึ ง เกมทัว่ ไปที่เล่นเป็ นรายบุคคลหรื อ
เล่นจานวนมาก
2. เกมแบบผลัด (Replay Games) แข่งขันระหว่างกลุ่ม มีอุปกรณ์ช่วย
3. เกมทดสอบ (Test Games) เกี่ ยวกับบทเรี ยนในหลักสู ตรใช้เล่นนาเข้าสู่
บทเรี ยนประกอบบทเรี ยนหรื อสรุ ปบทเรี ยน
4. เกมทดสอบประสาท (Sense Games) ใช้ฝึกประสาททาให้เกิดความว่องไว
ปฏิกิริยาโต้ตอบโดยเร็ ว ผูน้ าเกมจะต้องมีเทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน
5. เกมเล่นเป็ นทีม (Team Games) แบ่งเป็ น 2 ทีม หรื อมากกว่าก็ได้
6. เกมเงียบ (Quiet Games) ใช้แข่งขันคนเดียวหรื อเป็ นหมู่
7. เกมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Motion Song and Singing Games)
จากการศึกษาประเภทของเกมที่กล่าวมา สรุ ปได้ดงั นี้ เกมมีความสาคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพราะทาให้ผเู ้ ล่นมีความมีความสนุกสนาน มีระเบียบวินยั มีความสามัคคี และ
มีกฎกติกา มีการแข่งขัน ซึ่ งเกมสามารถแบ่งเป็ นประเภทตามวิธีการเล่นออกเป็ น เกมทัว่ ไปที่เล่น
เพื่อความสนุ กสนาน เพลิดเพลิ น เกมส่ งเสริ มทักษะการเคลื่ อนไหวต่าง ๆ และเกมเสริ มทักษะ
ทางการเรี ยนหรื อเกมการศึกษา
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จุดมุ่งหมายของการใช้ เกม
วีด, (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2552, น. 417) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของเกมไว้
ดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมที่พฒั นาร่ างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด เสริ มสร้างให้มี
การตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากการฝึ กตามปกติ
2. เป็ นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน จะช่วยให้นกั เรี ยนสนใจบทเรี ยน
3. เป็ นการเรี ยนรู้ และได้ฝึกใช้จริ งในสังคม
4. เป็ นกิจกรรมที่เป็ นเทคนิคหนึ่งในการสอน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 142) กล่ า วว่ า จุ ด มุ่ ง หมายของการใช้ เ กม
ประกอบการสอนมีดงั นี้
1. เพื่อเป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
2. เพื่อฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั คิดและตัดสิ นใจ
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดสร้างสรรค์ คิดรวบยอด
4. ฝึ กความจาของผูเ้ รี ยน และการนาไปประยุกต์ใช้
5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความกล้าหาญ กล้าคิด พูด และแสดงออกอย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว
6. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีน้ าใจนักกีฬา รู ้แพ้ รู ้ชนะ
ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้เกม เป็ นวิธีการที่ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ล่นเอง ทาให้
ได้รับประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมสู ง
จากการศึ ก ษาจุ ดมุ่ ง หมายของการใช้เ กมที่ ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ดัง นี้ ก ารใช้เกม
ประกอบการสอนมี จุดมุ่งหมาย เพื่อฝึ กให้นักเรี ยนรู ้ จกั คิ ดและตัดสิ นใจด้วยตนเอง ช่ วยให้ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด มีระเบียบวินยั เคารพและปฏิ บตั ิตามกฎกติกาของเกม ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มี
ความกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงทักษะด้านการคิดต่าง ๆ เช่น คิดสร้างสรรค์ คิดรวบยอด เป็ นต้น
หลักการเลือกเกมในการสอน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 142) กล่าวว่า หลักการเลือกเกมในการสอนมีดงั นี้
1. ควรเลื อกเกมที่เหมาะกับสภาพชั้นเรี ยน จานวนผูเ้ รี ยน อายุ ระดับชั้นของ
นักเรี ยน เวลา เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2. คานึงถึงความสนใจ ความพอใจ ความสามารถของผูเ้ รี ยนภายในชั้นเรี ยน
3. คานึงถึงความมุ่งหมายของการเล่นเกมในแต่ละชนิด
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4. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเลือกเกมในการเล่น
5. ผูส้ อนควรปรับปรุ งและดัดแปลงเกมต่าง ๆ ที่นามาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและสภาพแวดล้อมในการเล่นเกม
6. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้เล่นอย่างเสมอภาคกันและพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นทั้งผูน้ าและผูต้ ามในขณะที่เล่นเกม
7. ในกรณี ที่ช้ นั เรี ยนมีผเู ้ รี ยนจานวนมาก ควรเป็ นเกมที่แข่งขันเป็ นทีม หรื อ
ให้เล่นเกมประเภทกระดาษและดิ นสอ/ปากกา การเล่นเป็ นทีมควรมีการคละความสามารถของผู ้
เล่นในแต่ละกลุ่มให้มีความสามารถใกล้เคียงกัน
8. ควรคานึงถึงความปลอดภัย ความคุม้ ค่าในการลงทุนในวัสดุหรื ออุปกรณ์ที่
ใช้ในการเล่นเกม และความเหมาะสมกับบทเรี ยน
9. ควรคานึงหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่จะเล่นเกม
10. อุปกรณ์การเล่นหาง่าย ทาง่าย หรื อมีราคาไม่แพง
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าวว่า การใช้เกมประกอบการ
เรี ยนการสอนจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการความสามารถของผูเ้ รี ยนหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั
การเลื อกเกมของครู ว่าตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ ตรงตามจุ ดประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
หากไม่คานึงถึงสิ่ งเหล่านี้การเล่นเกมกลับจะทาให้เสี ยเวลาในการเรี ยนมากขึ้น ดังนั้น การเลือกเกม
มาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
3. ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเล่น
4. มีกฎ กติกาการเล่นง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน
5. อุปกรณ์การเล่นเกมหาง่าย ใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น ราคาไม่แพง
6. ผูเ้ ล่นมีส่วนร่ วมในการจัดหาหรื อจัดทาอุปกรณ์การเล่น
7. เป็ นเกมที่มีลกั ษณะการเสี่ ยงโชค เพราะจะทาให้นกั เรี ยนทุกระดับมีโอกาส
แพ้ชนะพอ ๆ กัน ซึ่ งจะทาให้เกมนั้นเพิ่มความสนุกสนานมากยิง่ ขึ้น
8. เกมที่นามาเล่นควรมีอุปกรณ์การเล่นน้อย ไม่ยงุ่ ยากในการเตรี ยม
9. การเล่นเกมแต่ละครั้งควรกวดขันเรื่ องการปฏิบตั ิตามกติกาอย่างเคร่ งครัด
10. ใช้เวลาในการอธิ บายกติกาในการเล่นน้อย เข้าใจง่าย
11. ในกรณี ที่เล่นเป็ นกลุ่มควรสาธิ ตการเล่นก่อน
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จากการศึกษาข้อจากัดของหลักการเลื อกเกมในการสอน ที่กล่าวมา สรุ ปได้ดงั นี้
ผูส้ อนควรเลือกเกมที่เหมาะกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เวลา วุฒิภาวะ และคานึงถึงความ
สนใจ ความสามารถของนักเรี ยน โดยผูส้ อนควรจะกาหนดกฎ กติกาการเล่ นง่ าย ๆ และจะต้อง
สาธิ ตการเล่นให้กบั นักเรี ยนก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องปฏิ บตั ิตามกติกาอย่าง
เคร่ งครั ด รวมทั้งจะต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเล่น ให้นกั เรี ยนได้เปลี่ ยนกัน
เป็ นทั้งผูน้ าและผูต้ าม ที่สาคัญควรคานึงถึงความปลอดภัย ความคุม้ ค่า หาง่าย ทาง่าย หรื อมีราคาไม่
แพง และคานึงหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรี ยนด้วย
ขั้นตอนการใช้ เกมประกอบการสอน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2553, น. 142) กล่าวว่า ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการ
สอน มีดงั นี้
1. บอกชื่อเกมและจุดประสงค์ของการเล่นเกมให้ผเู ้ รี ยนทราบ
2. จัดสภาพของผูเ้ รี ยนหรื อชั้นเรี ยนให้อยูใ่ นลักษณะที่ตอ้ งการ
3. อธิ บายวิธีการเล่น กฎ กติกา การเล่น และเวลาในการเล่น
4. ผูส้ อนสาธิ ตให้ดูเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ และตอบคาถามในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่
เข้าใจ
5. เริ่ มเล่นเกมโดยคานึงถึงการให้ทุกคนมีส่วนร่ วมเน้นความยุติธรรม
6. เมื่อจบเกม ประกาศผลผูช้ นะและให้รางวัล มีการสรุ ปประเด็นหรื อแง่
คิดที่ได้
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าวว่า ขั้นตอนการใช้เกม
ประกอบการเรี ยนรู้มีความสาคัญมากสาหรับครู ผสู้ อน ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกเกม
มาประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และต้องการเรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการใช้เกมประกอบการเรี ยนรู ้ ที่
ต้องศึกษา ทาความเข้าใจกับเกมที่มีอยู่ก่อนที่ จะนามาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งมี
ขั้นตอนการใช้เกม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลื อกเกม การเลื อกเกมต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ และต้องเหมาะกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ควรใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรี ยมการ เป็ นการวางแผนการเล่น กาหนดตัวผูเ้ ล่น ทดลอง
เล่ น เพื่ อ หาข้อ บกพร่ อ ง เตรี ย มสื่ อการสอนอย่า งอื่ น ประกอบการใช้เกม เตรี ย มประเด็ น สรุ ป
ประโยชน์ที่ได้จากเกม และแง่คิดที่ได้จากการเล่น ตลอดจนการวางโปแกรมการเล่นเกมที่ชดั เจน
เตรี ยมห้องเรี ยน เตรี ยมสถานที่ และเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการดาเนิ นการ อธิ บายขั้นตอนการเล่น สาธิ ตให้ดู เมื่อเล่น
จบต้องมีการสรุ ปประเด็นจากการเล่นอีกที
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมิน เมื่อจบการเล่นหรื อการปฏิ บตั ิตอ้ งมีการประเมิน
ทุกครั้ง ซึ่ งการประเมินควรประเมินดังนี้
1) ประเมินความสอดคล้องระหว่างเกมกับเนื้ อหา ชนิ ดของการเรี ยนรู ้
เวลา ความสนุกสนาน อุปกรณ์ ความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน และโปรแกรมการเล่น
2) ประเมินผลการใช้เกม ด้านการอธิ บายขั้นตอนการเล่ น การสาธิ ต
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน การแก้ปัญหาของครู การใช้สื่อเสริ มการเล่น และการสรุ ปประเด็นที่ได้
จากการเล่นเกม
3) ประเมิ น ผลด้ า นเกมก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมตามที่ ค รู ค าดหวัง ไว้
หรื อไม่ หรื อให้ประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผเู ้ รี ยน หรื อสร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ รี ยนมากน้อยเพียงใด
ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการสอน มี
ดังนี้
1. ผูส้ อนนาเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น
2. ผูเ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกา
3. ผูส้ อนและผู ้เ รี ย นอภิ ป รายเกี่ ย วกับ ผลการเล่ น เกมและวิ ธี ก าร หรื อ
พฤติกรรมการเล่นของผูเ้ รี ยน
4. ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
จากการศึกษาขั้นตอนการใช้เกมประกอบการสอน ที่กล่าวมา สรุ ปได้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลื อกเกม ต้องเลื อกให้เหมาะสมกับเนื้ อหา สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรี ยมการ วางแผนการเล่น เตรี ยมสื่ อประกอบการเล่นเกม
และจัดสภาพห้องเรี ยนให้เหมาะสมอยูใ่ นลักษณะที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดาเนิ นการ ผูส้ อนอธิ บายกฎ กติกาการเล่นเกม และสาธิ ต
วิธีการเล่นให้นกั เรี ยนดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จากนั้นจึงเริ่ มเล่นเกม โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุ ปผลและประเมิ นผล เมื่ อเล่ นเกมจบแล้ว ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายผลการเล่นเกม และสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการเล่นเกม
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมิ นผล ประเมิ นการมี ส่ วนร่ ว มในการท ากิ จ กรรมของ
ผูเ้ รี ยน และประเมินผลการเรี ยนรู้ จากความรู้ที่ผเู้ รี ยนได้รับจากการเล่นเกม
ประโยชน์ ของการใช้ เกมประกอบการสอน
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, น. 435) กล่าวว่า เกมเป็ นสื่ อการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
แรงจูงใจที่จะเรี ยนนั้น ดังนั้นจัดได้วา่ เกมมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน คือ
1. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนและเป็ นสิ่ งจูงใจที่จะเรี ยนในบทเรี ยนนั้น ๆ เป็ น
การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟั ง พูด อ่าน
เขียน
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ ได้
เต็มที่
4. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ทางานร่ วมกัน คนที่เรี ยนเก่งจะรู ้จกั ช่วยเหลือคน
ที่เรี ยนอ่อน
5. ช่ วยทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความกระจ่างในเนื้ อหาของบทเรี ยนที่ เรี ยนในแต่ละ
เรื่ อง
6. ผูส้ อนสามารถใช้เกมทดสอบความรู้ ความเข้าใจเนื้ อหาสาระที่เรี ยนได้
โดยการสังเกตจากการตอบคาถามหรื อการร่ วมกันแสดงออกในกิจกรรมของเกมนั้น ๆ
7. ช่วยลดเวลาในการเรี ยนรู ้ของเนื้อหาสาระที่เรี ยน เพราะกิจกรรมในเกมจะ
ช่วยสร้างความกระจ่างชัดให้แก่ผเู ้ รี ยน
8. เกมก่ อ ให้เกิ ดสั ม พันธภาพที่ ดีระหว่า งผูส้ อนและผูเ้ รี ย น และระหว่า ง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
9. เป็ นการฝึ กให้ ผู ้ เ รี ยนมี วิ นั ย ในตนเอง เคารพกติ ก าของการเล่ น
นอกจากนั้นจะเป็ นการเปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนจากการใช้การลงโทษผูเ้ รี ยนมาเป็ นผูใ้ ห้รางวัล
10. ทาให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติที่ดีใ นการเรี ยน เกมจะดึงดูดใจให้ผเู้ รี ยนอยากเรี ยน
จึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรี ยน แต่จะทาให้มีความรู ้สึกเพลิดเพลินติดตามบทเรี ยนจนจบ
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าวว่า เกมประกอบการเรี ยน
การสอน จัดเป็ นสื่ อการสอนประเภทหนึ่งที่เร้าให้ผเู้ รี ยนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้ฝึกทักษะ เกม
แต่ล ะเกมมี จุดมุ่ง หมายแน่ นอนว่า ต้องการฝึ กเนื้ อหาอะไร ฝึ กความสามารถด้า นใด เกมช่ วยให้
บรรยากาศในการเรี ยนมีชีวิตชี วา ก่อให้เกิ ดการเรี ยนที่คงทน ซึ่ งสรุ ปข้อดี หรื อประโยชน์ที่สาคัญ
ของเกมดังนี้
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1. ช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
2. ช่วยทบทวนเนื้อหาของบทเรี ยน ฝึ กทักษะทางภาษา และทางการเรี ยน
3. ส่ งเสริ มทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
4. ใช้ประเมินผลการเรี ยนรู้
5. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยน
6. ใช้เป็ นแรงจูงใจให้ผเู้ รี ยนสนใจในการเรี ยน
7. ช่วยส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่คณะ การอยูร่ ่ วมกันในสังคม
8. ช่วยฝึ กทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
9. เกมช่วยให้ครู ได้สังเกตพฤติกรรมเด็กแต่ละคนได้อย่างชัดเจน
10. เปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถที่มีอยู่
11. ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้เกมมาเล่นเพื่อนาเข้า
สู่ บทเรี ยน เพื่อสอนเนื้อหาในบทเรี ยน และเพื่อสรุ ปบทเรี ยน
12. เกมช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด
13. เกมช่วยสร้างพัฒนาการทางด้านร่ างกาย
14. เกมช่วยให้เด็กสนใจไม่เบื่อในการเรี ยน
15. เกมช่ วยสร้ างลัก ษณะนิ สัยที่ ดีให้ก ับเด็ก ให้รู้จกั เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ มี ความ
รับผิดชอบและรู้จกั ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
16. ช่วยให้กระบวนการเรี ยนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์
17. เกมช่วยจูงใจให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน
18. เกมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานร่ วมกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
19. เกมช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคุน้ เคยซึ่ งกันและกัน
20. เกมใช้ประกอบการเรี ยนทั้งในกระบวนการเรี ยนและสรุ ปบทเรี ยน
ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่ า วว่า ข้อดี หรื อประโยชน์ของการใช้เกม
ประกอบการสอนมีดงั นี้
1. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง ผูเ้ รี ยนได้รับความ
สนุกสนาน และเกิดการเรี ยนรู ้จากการเล่น
2. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วย
ตนเองทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั มีความหมายและอยูค่ งทน
3. เป็ นวิธีสอนที่ผสู ้ อนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผูเ้ รี ยนชอบ
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จากการศึกษาประโยชน์ของการใช้เกมประกอบการสอนที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ เกม
มีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน คือ ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน เกิดความสนุ กสนาน และ
ผ่อนคลายความตึงเครี ยด ทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาเพิ่มมากขึ้น ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่ น
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะด้านภาษา เป็ นต้น ส่ งเสริ มความสามัคคี การทางานร่ วมกัน ฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง และทาให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติที่ดีในการเรี ยน
ข้ อจากัดของการใช้ เกมประกอบการสอน
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, น. 435) กล่าวว่า ข้อจากัดหรื อข้อควรคานึ งของการใช้
เกมประกอบการสอน คือ
1. ในการเล่ นเกมนั้นผูส้ อนควรเน้นการให้ผูเ้ รี ย นได้คิ ดอย่า งอิ ส ระ มี ก าร
แสดงออกทั้งด้านร่ างกายและความรู ้สึก ควรยกย่องและชมเชยผูเ้ รี ยนที่มีความคิดและการกระทาที่
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
2. ผูส้ อนควรรู ้ จกั วิธี การบริ หารจัดการชั้นเรี ย นในกรณี ที่เกมนั้นต้องมี การ
เคลื่ อนไหวทางร่ างกาย มิ ฉะนั้นจะทาให้มีการส่ งเสี ยงดังในห้องเรี ยนเป็ นการรบกวนห้องเรี ยน
อื่น ๆ
3. เกมที่นามาให้ผเู ้ รี ยนเล่นนั้นต้องเป็ นเกมที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์บรรลุจามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ หรื อเป็ นเกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรี ยน
เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าวว่า เกมประกอบการเรี ยน
การสอนมีบทบาทสาคัญในการนามาใช้เล่น ทากิ จกรรมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะเกมมีความเป็ นเอกลักษณ์ในการเล่น มีกฎกติกาคอยควบคุมการเล่น ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างการเล่น เกมจึงมีความสาคัญในการเรี ยนการสอน แต่เกมที่นามาใช้ก็มีขอ้ จากัด ดังนี้
1. การเลือกเกมต้องคานึงถึงวัยและระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
2. เกมที่มีการแข่งขันเพื่อรับรางวัลต้องมีกรรมการและกติกาชัดเจน
3. เกมที่เป็ นอันตรายหรื อเสี่ ยงไม่ควรนามาเล่น เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย
4. การใช้เกมเพื่อเล่นหรื อแข่งขันต้องใช้เวลาในการเล่นไม่นาน
5. การใช้เกมเพื่อการเล่น การแข่งขัน ผูน้ าเล่นต้องเข้าใจกฎ กติกาชัดเจน
6. การเล่นเกมผูเ้ ล่นต้องมีความสมัครใจ หากบังคับจะทาให้รู้สึกเบื่อหน่าย
7. การเล่นเกมทุกครั้งต้องสารวจความพร้อมของผูเ้ ล่นและอุปกรณ์ทุกครั้ง
8. การเล่นเกมทุกครั้งผูเ้ ล่นต้องรับทราบกฎกติกาก่อนเล่นทุกครั้ง
9. เกมที่นามาใช้ตอ้ งส่ งเสริ มความรัก ความสามัคคี ส่ งเสริ มความสนุกสนาน
10. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ล่นเกมแสดงบทบาทผูน้ าและผูต้ ามด้วยตัวของผูเ้ ล่นเอง

68
ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า ข้อจากัดของการใช้เกมประกอบการสอน
มีดงั นี้
1. เป็ นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก
2. เป็ นวิธีสอนที่มีค่าใช้จ่าย เนื่ องจากเกมบางเกมต้องซื้ อหามาโดยเฉพาะเกม
จาลองสถานการณ์ บางเกมมีราคาสู งมาก เนื่ องจากการเล่นเกมส่ วนใหญ่ ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องมีวสั ดุ
อุปกรณ์ในการเล่นเฉพาะตน
3. เป็ นวิธีสอนที่ ข้ ึนกับความสามารถของผูส้ อน ผูส้ อนจาเป็ นต้องมี ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเกม จึงจะสามารถสร้างได้
4. เป็ นวิธีสอนที่ตอ้ งอาศัยการเตรี ยมการมาก เกมเพื่อการฝึ กทักษะ แม้จะไม่
ยุง่ ยากซับซ้อนนัก แต่ผสู ้ อนจาเป็ นต้องจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่นให้ผเู ้ รี ยนจานวนมาก เกม
การศึกษา และเกมจาลองสถานการณ์ ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึกษาและทดลองใช้จนเข้าใจ ซึ่ งต้องอาศัย
เวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความซับซ้อนมาก และผูเ้ ล่นจานวนมากยิง่ ต้องใช้เวลามากขึ้นอีก
5. เป็ นวิ ธี การสอนที่ ผู้ ส อนต้ อ งมี ท ั ก ษะในการน าการอภิ ป รายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจึงจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนประมวลและสรุ ปการเรี ยนรู ้ได้ตามวัตถุประสงค์
จากการศึกษาข้อจากัดของการใช้เกมประกอบการสอนที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ การ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เกมควรคานึ งถึ งวัยของนักเรี ยน ไม่ใช้เกมที่ เป็ นอันตราย รู ้ จกั วิธีการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างราบรื่ น ไม่ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น ต้องแจ้ง
กฎกติกาให้นกั เรี ยนทราบก่อนเล่นทุกครั้ง อีกทั้งควรเน้นให้นกั เรี ยนได้แสดงออกทางความคิดอย่าง
อิสระ และเกมที่นามาใช้จะต้องทาให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บรรลุตามจุดประสงค์ที่
ครู ผสู ้ อนกาหนดไว้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การวัดผลและประเมิ นผลการเรี ย นรู้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนการสอน
ไม่ ว่า จะเป็ นการเรี ย นการสอนในระดับ ใดหรื อวิช าใดก็ ตาม การวัดผลและประเมิ นผลจะเป็ น
เครื่ องมืออันหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนในระดับนั้นหรื อในวิชานั้น เพราะผล
จากการวัดและประเมิ น เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจของครู ผูส้ อนและนักการศึกษา เพื่อใช้ใน
การปรับปรุ งวิธีการสอนการแนะแนว การประเมิ น ผลหลั ก สู ตร แบบเรี ยน การใช้ อุ ป กรณ์
การสอน ตลอดจนการจัดระบบบริ หารทัว่ ไปของโรงเรี ยน และนอกจากนี้ ยงั ช่วยปรับปรุ งการเรี ยน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
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ความหมายของการวัดและการประเมินผล
การวัดและประเมิ นผลเป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ องกัน มีความหมายครอบคลุ ม
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกัน 2 ลักษณะ คือ “การวัดผล” และ “การประเมินผล” ซึ่ ง
ได้มีผใู้ ห้ความหมายของการวัดผล และการประเมินผล ไว้หลายท่านดังนี้
ความหมายของการวัด (measurement)
บุญชม ศรี สะอาด (2540, น. 21) กล่าวว่า การวัด Measurement หมายถึง การ
กาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์อื่น ๆ แทนปริ มาณ หรื อคุณภาพ หรื อคุณลักษณะ
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2545, น. 3) ได้ให้ความหมายของคาว่า “การวัดผล” Measurement
หมายถึ งกระบวนการกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ ให้กบั บุ คคล สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ อย่างมี
กฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แทนปริ มาณ หรื อคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด โดยมีองค์ประกอบ 3
ประการ คือ
1. ปั ญหาหรื อสิ่ งที่จะวัด
2. เครื่ องมือวัดหรื อเทคนิควิธีในการรวบรวมข้อมูล
3. ข้อมู ล เชิ ง ปริ มาณหรื อเชิ งคุ ณภาพ หากเป็ นข้อมูล เชิ งปริ มาณจะต้องมี
จานวนและหน่ วยวัด หากเป็ นข้อมูลเชิ งคุณภาพจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะซึ่ งอาจ
ไม่ใช่ตวั เลข
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น.11) ได้แบ่งวิธีการวัดผลเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1. การวัดผลทางตรง หมายความว่า เป็ นความสามารถในการวัดสิ่ งนั้น ๆ ได้
โดยตรงจริ ง ๆ สิ่ งที่ตอ้ งการวัดมีรูปธรรม เช่น วัดความยาวของโต๊ะ ซึ่ งการวัดแบบนี้ มีโอกาสได้
คุณลักษณะที่เป็ นจริ งอยูม่ าก เรี ยกว่าเป็ นการวัดด้านกายภาพ
2. การวัดผลทางอ้อม หมายถึง การวัดคุณลักษณะหนึ่ งโดยอาศัยวัดจากอีกสิ่ ง
หนึ่ ง เช่ น การวัดผลการเรี ยน การวัดเชาว์ปัญญา การวัดเจตคติ การวัดความกังวลใจ เป็ นต้น
คุณลักษณะเหล่านี้ เอาเครื่ องมือไปทาบวัดโดยตรงไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการทางสมอง (Mental
Process) ก่อนเสมอ
สมนึก ภัททิยธนี (2546, น. 1) กล่าวว่า การวัดผล Measurement หมายถึง กระบวน
การหาปริ มาณ หรื อจานวนของสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้เครื่ องมืออย่างใดอย่างหนึ่ งมาวัด ผลจากการวัด
มักจะออกมาเป็ นตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ หรื อข้อมูล
จากความหมายของการวัด ดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การวัดผลเป็ นกระบวนการที่จะให้
ได้มาซึ่ งตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ ที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งที่
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ต้องการวัดอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยใช้เครื่ องมืออย่างใดอย่างหนึ่ ง ผลจากการวัดมักจะออกมาเป็ น
ตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ หรื อข้อมูล ซึ่ งสามารถแบ่งวิธีการวัดผลเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1. การวัดสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เช่น การวัดความสู ง ความยาว ความเร็ ว เป็ นต้น
การวัดแบบนี้ สามารถแปลความหมายของสิ่ งที่จะวัดได้โดยตรงด้วยการอ่านค่าตัวเลขที่ปรากฏบน
เครื่ องมือวัด
2. การวัดในสิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่น การวัดระดับสติปัญญา การวัดความถนัด
การวัดเจตคติ การวัดความสนใจ เป็ นต้น การวัดแบบนี้ จาเป็ นต้องนิ ยามสิ่ งที่จะวัดเสี ยก่อนว่ามี
ลักษณะอย่างไรแล้วจึงสร้างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมนั้น ๆ
ความหมายของการประเมินผล (Evaluation)
พร้อมพรรณ อุดมสิ น (2538, น. 7) กล่าวว่า ประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่
ต่อเนื่ องจากการวัด โดยมีการตรวจสอบตัดสิ นคุ ณค่าที่ได้จากการวัดอย่างมีเหตุผลด้วย กฎเกณฑ์
หรื อมาตรฐานเป็ นตัวกาหนดว่าคุณลักษณะที่วดั นั้นมีคุณค่าอย่างไร การประเมินผลการเรี ยนที่ดี
ควรจะต้องมีขอ้ มูลมากพอที่จะประเมินผลได้ตรงตามสภาพความเป็ นจริ ง จึงจะสามารถตัดสิ น
คุณค่าการเรี ยนการสอนได้อย่างแม่นยา
อัลคัน และฟิ ทส์ กิบบอน (อ้างถึงใน อารี ย ์ วชิรวราการ, 2542, น. 4) กล่าวถึ ง
ความหมายของการประเมินผลไว้วา่ การประเมินผล หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
จริ ง ๆ และการนาข้อมูลของการทดสอบจริ ง ๆ มาตัดสิ นใจ
อารี ย ์ วชิ รวราการ (2542, น. 4) กล่าวถึ งความหมายของการประเมินผลไว้ว่า
การประเมินผลเป็ นกระบวนการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งของหรื อการกระทาใด ๆ โดยเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลช่ วงให้ผูส้ อนสามารถนามาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึนกว่าเดิมได้
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น. 12) กล่าวถึ งความหมายของ
การประเมินผลไว้วา่ เป็ นกระบวนการพิจารณาตัดสิ นที่เป็ นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
จากความหมายของการประเมิ น ผลดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ว่ า การประเมิ น ผลเป็ น
กระบวนการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งของหรื อการกระทาใด ๆ แล้วนาข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวัดมา
พิจารณาวิเคราะห์ แล้วเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขวิธีการเรี ยน
การสอนให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
จุดประสงค์ ของการวัดผลและประเมินผล
พร้ อมพรรณ อุดมสิ น (2538, น. 8-9) กล่ าวว่า จุดประสงค์ของการวัดและ
การประเมินผล มีดงั นี้
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1. เพื่อจัดตาแหน่งและวินิจฉัย เป็ นการประเมินก่อนเริ่ มต้นการเรี ยนการสอน
ของแต่ละบทเรี ยนหรื อแต่ละหน่วย เพื่อพิจารณาดูวา่ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนเพียงใด
ซึ่ งจะช่วยให้รู้วา่ ในระหว่างการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนควรมีความรู ้เพิ่มอย่างไร และเป็ นการพิจารณาดูวา่ ใน
การสอนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รี ยน อนึ่ งหากว่าผลการประเมินผลก่อนเรี ยนพบว่า
ผูเ้ รี ย นมี พ้ืนฐานไม่เพีย งพอที่ จะเรี ย นในเรื่ องที่ จะสอน ก็จาเป็ นต้องรั บ การสอนซ่ อมเสริ มให้มี
พื้นฐานที่พอเพียงเสี ยก่อนจะเริ่ มต้นสอนเนื้อหาในหน่วยการเรี ยนต่อไปได้
2. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน หรื อ บางที เ รี ย กว่า การประเมิ น ผลย่อ ย
การประเมินผลนี้ใช้ระหว่างที่กาลังเรี ยนกาลังสอน หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ อนก็จะ
หาวิธการที่จะช่วยให้ผนู ้ ้ นั มีความรู ้ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ ยงั ใช้ผลการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ตัวผูส้ อนเองเป็ นผลจากการสอนเนื้ อหาเรื่ องหนึ่ งปรากฏว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ในกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ ไม่
ผ่านจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ อนอาจจะตรวจสอบว่าการสอนของตนเป็ นอย่างไร เตรี ยมการสอนมาดี
หรื อไม่ การอธิ บายเป็ นอย่างไร ชัดเจนดีหรื อไม่ เมื่อผูส้ อนตรวจสอบดูแล้วหากพบข้อบกพร่ องจุด
ใดก็แก้ไขตรงตามจุดนั้น
3. เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนการสอน หรื อเรี ยกว่าการประเมินผลรวมใช้หลังจาก
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนไปแล้วช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง หรื อสิ้ นสุ ดการเรี ยนบทหนึ่ งหรื อหลายบท ผลจากการ
ประเมินผลจะใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยนการสอน หรื อตัดสิ นใจว่าผูเ้ รี ยนคนใดควรจะได้รับระดับ
คะแนนใด และนอกจากนี้ยงั ใช้ในการพยากรณ์ผลสาเร็ จในรายวิชาที่ต่อเนื่องต่อไป
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2547, น. 11) กล่าวว่า การ
วัดผลและประเมิ นผล เป็ นกระบวนการที่ ต้องท าควบคู่ ไ ปกับ การจัดการเรี ย นการสอน โดยมี
จุดประสงค์ 3 ประการดังนี้
1. เพื่อการวินิจฉัยความรู ้พ้นื ฐานและทักษะที่จาเป็ นของผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจประเมิน
ได้ 2 ขั้นตอนดังนี้
1.1 ประเมินก่อนเรี ยน เป็ นการประเมินความรู ้ พ้ืนฐานและทักษะจาเป็ นที่
ผูเ้ รี ย นควรมี ก่ อนการเรี ย นรายวิช า บทเรี ย นหรื อหน่ วยการเรี ย นใหม่ ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการวัดผล
ประเมินผลจะช่ วยให้ผสู ้ อนนาไปใช้ (1) เพื่อจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้ตรงตาม
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผูเ้ รี ยน (2) วางแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ผูส้ อนพิจารณาเลื อกผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน ด้วย
การเลือกเนื้ อหาสาระ กิจกรรม แบบฝึ กหัด อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม และตรง
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
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1.2 ประเมิ นระหว่างเรี ยน เป็ นการประเมิ นเพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยนในระหว่าง
เรี ยน ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผสู ้ อนนาไปใช้เพื่อ (1) ศึกษาพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ ๆ ว่า
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการเพิ่มขึ้นเพียงใด ถ้าพบว่าผูเ้ รี ยนไม่มีพฒั นาการเพิ่มขึ้นผูส้ อนจะได้หาทางแก้ไขได้
ทันท่วงที (2) ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ถ้าพบว่าผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจบทเรี ยนใดก็จะได้จดั
ให้เรี ย นซ้ า หรื อผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้ บ ทเรี ย นใดได้เร็ วกว่า ที่ กาหนดไว้ก็ จะได้ปรั บ เปลี่ ยนวิธีก ารสอน
นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของผูเ้ รี ยนแต่ละคนด้วย
2. เพื่ อ ใช้ ผ ลการประเมิ น ในการตัด สิ นผลการเรี ยนของผู้เ รี ยนเป็ นการ
ตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามสาระการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และใช้ผลการ
ทดสอบ เพื่ อตัดสิ น ผลการเรี ย นและให้ร ะดับ คะแนนของรายวิ ช านั้น รวมทั้ง นาผลการเรี ย นรู ้
ดังกล่าวไปใช้เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ
3. เพื่ อ ใช้ผ ลการประเมิ น เป็ นข้อ มู ล สารสนเทศในการวางแผนบริ ห ารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาหลักสู ตรต่าง ๆ
จากจุดประสงค์ของการวัดผลและประเมินผลดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การวัดผลและ
ประเมินผลคณิ ตศาสตร์มีจุดประสงค์ 1) เพื่อจัดตาแหน่งและวินิจฉัย โดยการประเมินก่อนเรี ยนเป็ น
การประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐานและทักษะของนักเรี ยนว่าเพียงพอที่จะเรี ยนในเรื่ องที่จะ
สอนหรื อไม่ 2) เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนหรื อประเมินระหว่างเรี ยน ใช้ระหว่างที่กาลังเรี ยน
กาลังสอน โดยดูวา่ นักเรี ยนมีพฒั นาการเพิ่มขึ้นเพียงใด หากไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นผูส้ อนจะต้องหา
ทางแก้ไขทันที 3) เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนการสอนหรื อการประเมินผลรวมจะใช้หลังจากนักเรี ยนได้
เรี ยนบทเรี ยนหรื อหน่ วยการเรี ยนนั้นเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยนามาใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยนและให้
ระดับคะแนนของรายวิชานั้น
ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 68) กล่าวว่า การทราบว่าการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้แบ่งประเภทเป็ นอย่างไรบ้างจะช่วยให้ผสู้ อนออกแบบการวัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนยิ่งขึ้น ในที่น้ ี ได้นาเสนอประเภทของ
การวัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ ดังนี้
1. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ จาแนกตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนการ
สอน ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน มี 4 ประเภท ซึ่ งมีความแตกต่างกันตามบทบาท
จุดมุ่งหมาย และวิธีการวัดและประเมิน ดังนี้
1.1 การประเมินเพื่อจัดวางตาแหน่ ง (Placement Assessment) เป็ นการ
ประเมินก่อนเริ่ มเรี ยน เพื่อต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะ
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พื้นฐานที่จาเป็ นต่อการเรี ยน เพื่อให้ผสู ้ อนนาไปใช้กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู ้ วางแผน
และออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้น
เรี ยน
1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็ นการเก็บข้อมูล
เพื่อค้นหาว่าผูเ้ รี ยนรู ้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่ งที่จะเรี ยน สิ่ งที่รู้มาก่อนนี้ ถูกต้องหรื อไม่ จึงเป็ นการใช้
ในลักษณะประเมินก่อนเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ใช้เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลที่มกั จะเป็ นเฉพาะเรื่ อง เช่น ปั ญหาการออกเสี ยงไม่ชดั แล้วหาวิธีปรับปรุ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาและเรี ยนรู ้ ข้ นั ต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้ท้ งั การสังเกต การพูดคุย
สอบถามหรื อการใช้แบบทดสอบก็ได้
1.3 การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) เป็ นการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ (Assessment for Learning) ที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องตลอดการเรี ยนการสอน
โดยมิใช่ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรี ยนเป็ นระยะ ๆ อย่างเดียว แต่เป็ นการที่ครู เก็บข้อมูลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนอย่างไม่เป็ นทางการด้วย ขณะที่ให้ผเู ้ รี ยนทาภาระงานตามที่กาหนด ครู สังเกต ซักถาม
จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ จะต้องให้ผเู้ รี ยนปรับปรุ งอะไร หรื อ
ผูส้ อนปรับปรุ งอะไร เพื่อให้เกิ ดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐาน/ตัวชี้ วดั การประเมิน
ระหว่างเรี ยนดาเนิ นการได้หลายรู ปแบบ เช่ น การให้ขอ้ แนะนาข้อสังเกตในการนาเสนอผลงาน
การพูดคุยระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผล
การสอบ เป็ นต้น
1.4 การประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู้ (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อ
จบหน่ วยการเรี ยนรู ้ เพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามตัวชี้ วดั และยังใช้เป็ นข้อมูลใน
การเปรี ยบเทียบกับการประเมินก่อนเรี ยน ทาให้ทราบพัฒนาการของผูเ้ รี ยน การประเมินสรุ ปผล
การเรี ยนรู ้ ยงั เป็ นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนตอนปลายปี /ปลายภาคอีกด้วยการประเมิน
สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ใช้วิธีการและเครื่ องมือประเมินได้อย่างหลากหลาย โดยปกติมกั ดาเนิ นการอย่าง
เป็ นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรี ยน
2. การวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จาแนกตามวิธี ก ารแปลความหมายผล
การเรี ยนรู้ มี 2 ประเภทที่แตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้
2.1 การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็ น
การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ เพื่อนาเสนอผลการตัดสิ นความสามารถหรื อผลสัม ฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยน โดยเปรี ยบเทียบกันเองภายในกลุ่มหรื อในชั้นเรี ยน

74
2.2 การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment)
เป็ นการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อนาเสนอผลการตัดสิ นความสามารถหรื อผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยน โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 68) กล่ า วว่ า วิ ธี การและเครื่ องมื อ วั ด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ หมายถึง รู ปแบบยุทธวิธี และเครื่ องมือประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยทัว่ ไปมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อรู้จกั ผูเ้ รี ยน เพื่อ
ประเมินวิธีเรี ยนของผูเ้ รี ยน และเพื่อประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนสามารถเลื อกใช้หรื อ
คิดค้นวิธีการวัดและประเมิ นผลให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนาผลการประเมิ นไปใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้น
วิธีการวัดและประเมินผลแบบเป็ นทางการ (Formal Assessment) เป็ นการได้มาซึ่ ง
ข้อมูลผลการเรี ยนรู ้ที่นิยมใช้กนั มาแต่ด้ งั เดิม เช่น วัดและประเมินโดยการจัดสอบ และใช้แบบสอบ
หรื อแบบวัด (Test) ที่ครู สร้างขึ้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวส่ วนใหญ่ใช้ในการวัดและประเมินที่
ได้ผลเป็ นคะแนนและนาไปใช้ในการเปรี ยบเทียบ เช่น เปรี ยบเทียบระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เพื่อดูพฒั นาการหรื อใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้ นสุ ดการสอนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อ
รายวิชา
วิธี ก ารและเครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น ผลแบบเป็ นทางการเหมาะส าหรั บ การ
ประเมินเพื่อตัดสิ น มากกว่าที่จะใช้เพื่อประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยน หรื อเพื่อหาจุดบกพร่ องสาหรับ
นาไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน อย่างไรก็ตาม วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการเรี ย นรู้ แ บบเป็ นทางการที่ ใ ห้ ข้อ มู ล สารสนเทศในเชิ ง ปริ ม าณมี ข้อ สั ง เกตที่ ผูส้ อนต้อ ง
ระมัดระวังในการนาไปใช้ เพื่อให้ได้ผลการเรี ยนรู้ที่มีคุณภาพ เป็ นตัวแทนของระดับความสามารถ
ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน คือ ข้อมูลต้องได้มาจากวิ ธีการวัดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะข้อมู ล
เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึ ง สามารถวัดได้ตรงตามสิ่ งที่
ต้องการวัด และมีความเชื่ อมัน่ (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีความคงเส้นคงวา เมื่อมีการวัดซ้ า
โดยใช้เครื่ องมือคู่ขนาน หรื อเมื่อวัดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และวิธีการวัดมีความโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบและเชื่อถือได้ (Acceptable)
วิธีการวัดและประเมินผลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Assessment) เป็ นการ
ได้มาซึ่ งข้อมูลผลการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่ผสู ้ อนเก็บ
รวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ขอ้ มูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ปรับการเรี ยน
การสอนให้เหมาะสม และแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ลักษณะของข้อมูลที่ได้ นอกเหนือจาก
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ตัวเลขหรื อข้อมูลเชิงปริ มาณแล้ว อาจเป็ นข้อมูลบรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผสู้ อนเฝ้ าสังเกต หรื อ
ผลการเรี ยนรู้ในลักษณะคาอธิ บายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรื อปั ญหาของผูเ้ รี ยนที่พบจาก
การสังเกต สัมภาษณ์ หรื อวิธีการอื่น ๆ
การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่มสาระ ผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ผลการพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรี ยนรู ้ที่เกิด
จากการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนนั้น มีความเหมาะสมกับวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผล
แบบไม่เป็ นทางการนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ช่วยให้ผสู ้ อนเข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนได้อย่างลึกซึ้ งกว่าการประเมินแบบเป็ นทางการ และเป็ น
วิธีการที่ยดื หยุน่ ตามสถานการณ์และบริ บท
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 74-75) กล่าวว่า สิ่ งที่ผสู ้ อนต้องวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ (1) ผลการเรี ยนรู้ใน 8
กลุ่มสาระ (2) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (3) ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรอย่างน้อย 8 ประการ และ (4) ผลการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจาก
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร 4 ประการดังกล่าวข้างต้น มีที่มาจากองค์ประกอบ 3
ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยทั้ง 3 ด้าน มีลกั ษณะสาคัญที่สามารถ
นามาอธิ บายโดยสังเขปดังนี้ คือ
1. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิ พิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ หลักฐานต่าง ๆ ที่
แสดงถึงความสามารถด้านสติปัญญา 6 ด้าน คือ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่า ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ
พิสัย ได้แก่ การบอกเล่า อธิบาย หรื อเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบคาถาม เขียนแผนภูมิ
แผนภาพ นาเสนอแนวคิ ดขั้นตอนในการแก้ปัญหา การจัดการ การออกแบบประดิ ษฐ์หรื อ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็ นต้น
2. ผลการเรี ยนรู้ ด้านจิตพิสัยผลการเรี ยนรู้ ด้านจิตพิสัย หมายถึ ง ข้อมูล
สารสนเทศที่ ส ะท้อนความสามารถด้านการเรี ย นรู้ ใ นการจัด การอารมณ์ ความรู้ สึ ก ค่ า นิ ย ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผูเ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นจิต
พิสัย คือ ผูเ้ รี ยนมีการแสดงอารมณ์ ความรู ้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐาน
ของสังคม มีความสามารถในการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม และมีค่านิ ยมพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝั ง
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โดยแสดงพฤติกรรมที่ สะท้อนให้เห็ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อย 8 ประการ ตามที่
หลักสู ตรกาหนด
3. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะ
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายซึ่ งเกิดจากการประสานงาน
ของสมองและกล้ามเนื้อที่ใช้งานอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กนั
ผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั 3 ด้าน ที่เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนตามหลักสู ตร และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริ งที่ผเู้ รี ยน
ได้รับการพัฒนา เป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเจริ ญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
เป็ นพัฒนาการที่ครู ตอ้ งแสวงหาหรื อคิดค้นเทคนิค วิธีการ และเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อใช้วดั และ
ประเมินผลโดยคานึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวัดและประเมินที่มีคุ ณภาพ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ได้อย่างแท้จริ ง
แนวทางการวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2547, น. 18) กล่ าวว่า
การวัดผลและประเมินผลคณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ ความคิด ความรู ้ ความคิดในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์
เป็ นการพัฒนาสมรรถภาพของผูเ้ รี ยนที่แสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 2.6 สมรรถภาพของผู้เรียนที่แสดงออกด้ วยพฤติกรรมต่ าง ๆ (คราทโวท์ล, 2002, p. 214)
สมรรถภาพ
1. ความจา
2. ความเข้าใจ
3. การนาไปใช้
4. การวิเคราะห์
5. การประเมินค่า
6. คิดสร้างสรรค์

พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาได้ ระลึกได้ ดึงเอาความรู ้ที่มีอยูใ่ นหน่วยความจาระยะยาวออกมา
อธิบาย ตีความ ยกตัวอย่างประกอบ และสรุ ปได้
ดาเนินการหรื อใช้ระเบียบวิธีการภายใต้สถานการณ์ที่กาหนดให้
บอกความแตกต่าง จัดโครงสร้าง และระบุคุณลักษณะได้
ตรวจสอบ วิพากษ์วจิ ารณ์ โดยอาศัยเกณฑ์หรื อมาตรฐาน
สามารถวางแผน สร้าง ผลิต รวมส่ วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยรู ปแบบใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล
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การวัดผลประเมินผลด้านความรู ้ความคิด จะต้องพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของ
การประเมินผลที่กาหนดไว้แล้ว โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
การเรี ยนรู้
สรุ ปดังนั้นในการวัดด้านความจา ด้านความเข้าใจ และด้านการวิเคราะห์ จะ
วัดโดยใช้ แบบทดสอบ แบบตรวจสอบความรู้ แบบฝึ กหัด และชิ้นงานจากชุดกิจกรรม
2. ทัก ษะกระบวนการ สมาคมคณิ ตศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2538, น. 1-6) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุบนั นอกจากจะมุ่ง
พัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ แล้วยังมุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการ
คิดคานวณควบคู่กนั ไป การพัฒนาทักษะการคิดคานวณแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็ น
การคิดคานวณโดยประมาณ ซึ่ งเป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในสังคมปั จจุบนั ลักษณะที่
สอง คือ การหาคาตอบที่แท้จริ งซึ่ งมีความสาคัญและจาเป็ นเช่นเดียวกันกับการหาหาคาตอบโดยการ
ประมาณ การฝึ กให้นกั เรี ยนหาคาตอบที่แท้จริ งควรฝึ กวิธีคิดด้วยวิธี การทดแทนหลายๆ วิธี เพื่อช่วย
ให้สามารถหาคาตอบได้ง่ายขึ้น จากทั้งสองลักษณะนี้ แสดงให้เห็ นถึ งความสาคัญของการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ไม่มุ่งฝึ กทักษะการคิดตามแบบอย่างเดียว แต่ยงั เป็ นการพัฒนาความสามารถในการ
คิดที่หลากหลายไม่ยดึ ติดในรู ปแบบ ไม่มีกาหนดตายตัวว่าการหาคาตอบต้องใช้วิธีการนั้นวิธีการนี้
เท่านั้น แต่เด็กสามารถผสมผสานความรู ้ที่เรี ยนมารวมกับความสามารถในการคิด เพื่อให้ได้คาตอบ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว
แนปป์ (2005, น. 1-20) กล่าวว่า หลักการประเมินทักษะการคิดคานวณ โดย
สรุ ปมีดงั นี้
1.การคิดคานวณตามลาดับขั้นตอน
2.การตรวจสอบตัวเลขที่ ได้จากการคิ ดคานวณ เช่ น ตาแหน่ งหรื อหลัก
ของตัวเลข
3.ความถูกต้องในการใช้เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
4.รู ปแบบวิธีการคานวณที่หลากหลาย
5.การตรวจสอบความผิดพลาดในการคิดคานวณ
6. ความรวดเร็ วในการคิดคานวณ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2547, น. 19) กล่าวว่า
ทักษะกระบวนการเป็ นสมรรถภาพที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การ
เชื่ อมโยงความรู ้ ต่า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการเชื่ อ มโยงคณิ ต ศาสตร์ ก ับ ศาสตร์ อื่น ๆ และมี
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ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ประเมินได้จากความสามารถในการ
แสดงออกตามขั้นตอนของแต่ละทักษะ ดังนี้
ตารางที่ 2.7 การแสดงออกตามขั้นตอนของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะกระบวนการ
1. การแก้ปัญหา

การแสดงออกตามขั้นตอนของทักษะ
1. ทาความเข้าใจกับปั ญหาโดยระบุประเด็นปั ญหา กาหนดตัวแปร
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2. สร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ที่เป็ นไปได้
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็ นไปได้ของการแก้ปัญหา
5. ตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
1. รวบรวมความรู ้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแก้ปัญหา
2. เลือกใช้ความรู ้เพื่อจัดลาดับขั้นตอนของการให้เหตุผลและลง
ข้อสรุ ป
3. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการให้
เหตุผล
3. ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร สื่ อ 1. เลือกรู ปแบบของการสื่ อสาร การสื่ อความหมายและนาเสนอ
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
นาเสนอ
2. ใช้ขอ้ ความ ศัพท์ สู ตร สมการ หรื อแผนภูมิที่เป็ นสากล
3. บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล
4. สรุ ปสาระสาคัญที่ได้จากการค้นคว้าความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้
5. เสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปั ญหา
4. การเชื่อมโยงความรู้
1. เปรี ยบเทียบความรู ้ของแต่ละสาระ
2. เชื่อมโยงสถานการณ์จริ งกับตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
3. หาข้อสรุ ปจากตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
4. เชื่อมโยงความรู ้ในแต่ละสาระทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
เพื่อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้มโนทัศน์ที่ซบั ซ้อน
5. สรุ ปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ
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ตารางที่ 2.7 (ต่ อ)
ทักษะกระบวนการ
การแสดงออกตามขั้นตอนของทักษะ
5. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 1. ใช้ความรู ้หรื อมโนทัศน์ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
2. สร้างสรรค์ตวั แบบทางคณิ ตศาสตร์ หรื อชิ้นงานที่มีประโยชน์
ต่อการเรี ยนรู ้
รอมเบิร์ก (1992, p.322) กล่าวว่า ขั้นตอนการประเมินทักษะการแก้ปัญหา มี
ดังนี้
1. เข้าใจปัญหาของภาระงาน
2. วิธีการเลือกวิธีการ / ขั้นตอน / กลยุทธ์
3. การใช้วธิ ี การแก้ปัญหา, การให้เหตุผล, การวิเคราะห์ และการ
ตรวจสอบในการแก้ปัญหา
4. การสรุ ปคาตอบ การสังเกต การแสดงความสัมพันธ์
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการ
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การทางานร่ วมกัน 2) มีระเบียบวินยั 3) มีความ
รอบคอบ 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีวจิ ารณญาณ 6) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และ 7) ตระหนักคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
3.1 เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบเกณฑ์ยอ่ ยตาม
รายการประเมิน ประกอบด้วย 1) การทางานร่ วมกัน 2) มีระเบียบวินยั 3) มีความรอบคอบ
4) มีความรับผิดชอบ 5) มีวิจารณญาณ 6) มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2556, น.191193)
ตารางที่ 2.8 ตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านการทางานร่ วมกัน
ด้ านการทางานร่ วมกัน
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การประเมิน
3
1. ร่ วมกาหนดเป้ าหมายของกลุ่มอย่างแข็งขัน
(ดี)
2. ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายและข้อตกลงของกลุ่มจนสาเร็ จ
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ตารางที่ 2.8 (ต่ อ)
ด้ านการทางานร่ วมกัน
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การประเมิน
3. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มด้วยความเอาใจใส่ และแสดงความ
คิดเห็นโดยคานึงความรู้สึกของคนอื่นและยอบรับความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
2
1. ร่ วมกาหนดเป้ าหมายของกลุ่มอย่างแข็งขัน
(พอใช้)
2. ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายและข้อตกลงของกลุ่มจนสาเร็ จ
3. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มด้วยความเอาใจใส่ และแสดงความ
คิดเห็นโดยคานึงความรู้สึกของคนอื่นและยอบรับความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่นในบางประเด็น
1
1. ร่ วมกาหนดเป้ าหมายของกลุ่ม
(ควรปรับปรุ ง)
2. แต่ไม่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายและข้อตกลงของกลุ่ม
3. ขาดการแสดงความคิดเห็นและไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ตารางที่ 2.9 ตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านมีระเบียบวินัย
ด้ านมีระเบียบวินัย
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
3
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาหนดร่ วมกันทุกครั้ง
ดี
2. สมุด/ชิ้นงาน สะอาดเรี ยบร้อย
2
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาหนดร่ วมกันเป็ นส่ วนใหญ่
พอใช้
2. สมุด/ชิ้นงาน ส่ วนใหญ่สะอาดเรี ยบร้อย
1
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงที่กาหนดร่ วมกันบางครั้ง
ควรปรับปรุ ง
2. สมุด/ชิ้นงาน ไม่สะอาดเรี ยบร้อย
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ตารางที่ 2.10 ตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านมีความรอบคอบ
ด้ านมีความรอบคอบ
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
3
1. มีการตรวจสอบ คาตอบ หรื อผลงาน/ชิ้นงาน ละเอียดถี่ถว้ น
ดี
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกครั้ง ทุกขั้นตอน จัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
ก่อนหลังถูกต้องครบถ้วน
2. ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ผลงานอยูค่ ุณภาพดี
2
1. มีการตรวจสอบ คาตอบ หรื อผลงาน/ชิ้นงาน แต่ยงั มีขอ้ ผิดพลาด
พอใช้
จัดเรี ยงลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ส่วนใหญ่
2. ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ส่ วนใหญ่ผลงานอยูค่ ุณภาพ
พอใช้
1
1. ไม่มีการตรวจสอบ คาตอบ หรื อผลงาน/ชิ้นงาน ถูกต้องครบถ้วน
ควรปรับปรุ ง
บางส่ วน พบข้อผิดพลาดมาก ไม่มีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
2. มีขอ้ ผิดพลาดแก้ไข ไม่ครบสมบูรณ์ ตามขั้นตอน ผลงานอยูใ่ น
คุณภาพต้องให้คาชี้ แนะ ปรับปรุ ง
ตารางที่ 2.11 ตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านความรับผิดชอบ
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
3
1. ทางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็ม
ดี
ความสามารถตนเองทุกครั้ง
2. ปฏิบตั ิงานเสร็ จสมบูรณ์และส่ งตามเวลาที่กาหนด
2
1. ทางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ บางครั้งไม่แก้ปัญหาด้วยตนเอง
พอใช้
2. ปฏิบตั ิงานเสร็ จสมบูรณ์ แต่ส่งช้าเวลาที่กาหนดเล็กน้อย
1
1. ทางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่ วนใหญ่ไม่แก้ปัญหาด้วยตนเอง
ควรปรับปรุ ง
2. ปฏิบตั ิงานเสร็ จสมบูรณ์ และส่ งช้าเวลาที่กาหนดมาก ต้อง
ตักเตือน
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ตารางที่ 2.12 ตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านการมีวจิ ารณญาณ
ด้ านการมีวจิ ารณญาณ
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
3
1. ปฏิบตั ิงานหรื อแสดงวิธีการหาคาตอบที่ดีที่สุด ปฏิบตั ิงานทุก
ดี
ขั้นตอนที่จาเป็ น ตัดขั้นตอนที่ไม่สาคัญ/ไม่จาเป็ นออก
2. เลือกวิธีการดาเนินงานหรื อหาคาตอบได้อย่างเหมาะสม
2
1. ปฏิบตั ิงานหรื อแสดงวิธีการหาคาตอบที่ดีที่สุดในส่ วนใหญ่
พอใช้
ปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอนที่จาเป็ น ตัดขั้นตอนที่ไม่สาคัญ/ไม่จาเป็ น
ออกได้บา้ ง
2. เลือกวิธีการดาเนินงานหรื อหาคาตอบได้ส่วนใหญ่เหมาะสม
1
1. ปฏิบตั ิงานหรื อแสดงวิธีการหาคาตอบที่ดีที่สุดในส่ วนน้อย ส่ วน
ควรปรับปรุ ง
ใหญ่ไม่สามารถตัดขั้นตอนที่ไม่สาคัญ/ไม่จาเป็ นออก
2. เลือกวิธีการดาเนินงานหรื อหาคาตอบส่ วนใหญ่ไม่เหมาะสม
ตารางที่ 2.13 ตัว อย่ างเกณฑ์ ก ารประเมิ นคุ ณลัก ษณะอันพึงประสงค์ ด้ า นการมี ความเชื่ อ มั่ นใน
ตนเอง
ด้ านการมีความเชื่อมั่นในตนเอง
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
3
1. กล้าแสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็นหรื อนาเสนองานและตอบ
ดี
คาถาม แสดงความเป็ นผูน้ าได้ ทั้งในหรื อนอกชั้นเรี ยน
2. ทางานหรื อสรุ ปผลงานด้วยตนเองได้ถูกต้องและหาเหตุผล
โต้แย้ง เมื่อมีคาตอบไม่ตรงกับตนเอง
2
1. กล้าแสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็นหรื อนาเสนองานและตอบ
พอใช้
คาถามโดยต้องมีการกระตุน้ หรื อมีเพื่อน แต่ไม่แสดงความเป็ น
ผูน้ าได้ ทั้งในหรื อนอกชั้นเรี ยน
2. ทางานหรื อสรุ ปผลงานด้วยตนเองได้ถูกต้องและหาเหตุผล
โต้แย้ง ได้บา้ งเมื่อมีคาตอบไม่ตรงกับตนเอง
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ตารางที่ 2.13 (ต่ อ)
ด้ านการมีความเชื่อมั่นในตนเอง
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
1
1. ไม่แสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็นหรื อนาเสนองานและตอบ
ควรปรับปรุ ง
คาถาม จะทาให้บา้ งเมื่อมีกลุ่มเพื่อน แต่ไม่ใช่ผนู ้ าได้ ทั้งในหรื อ
นอกชั้นเรี ยน
2. ทางานหรื อสรุ ปผลงานด้วยตนเองได้ถูกต้องและหาเหตุผล
โต้แย้ง เมื่อมีคาตอบไม่ตรงกับตนเอง
3.2 เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบองค์รวม
ตารางที่ 2.14 ตัวอย่ างเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงแบบองค์ รวม
คะแนน (ระดับคุณภาพ)
เกณฑ์ การพิจารณา
2.01 - 3.00
สามารถปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มี
ดี
ระเบี ย บวินยั มี ค วามรอบคอบ มี ค วามรั บผิดชอบต่ องานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1.01 - 2.00
สามารถปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์ ตามคาแนะนาหรื อคาชี้ แนะได้
พอใช้
อย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
ต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย มี วิจ ารณญาณ และมี ค วามเชื่ อ มัน่ ใน
ตนเอง
0.00 - 1.01
ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ด้ว ยตนเองหรื อ ตาม
ควรปรับปรุ ง
ค าแนะน าหรื อ ค าชี้ แนะ แต่ จ ะต้อ งมี ก ารก ากับ และติ ด ตามการ
ปฏิ บตั ิงานให้เป็ นระบบ มีระเบี ยบวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รั บ ผิดชอบต่ องานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย มี วิจารณญาณ และมี ค วาม
เชื่อมัน่ ในตนเอง อยูเ่ สมอ
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3.3 เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นตระหนักคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นหรือความรู้ สึก
จริ ง
ค่อนข้างจริ ง
ค่อนข้างไม่จริ ง
ไม่จริ ง

คะแนน
4
3
2
1

เกณฑ์ประเมินค่าน้ าหนักเฉลี่ยของคะแนนเจตคติของนักเรี ยนโดยรวม ดังนี้
ช่ วงของค่ าเฉลีย่
3.50 – 4.40
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ดีมาก
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างไม่ดี
ไม่ดีมาก

การวัด ผลประเมิ นผลการเรี ย นรู้ จ ะต้องกระท าให้ค รอบคลุ มสมรรถภาพที่ พึ ง
ประสงค์ท้ งั 3 ด้าน โดยลักษณะของการประเมินที่เป็ นไปได้มีดงั นี้
1. การประเมิ น โดยผูส้ อน เป็ นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยผูส้ อนเป็ น
ผูส้ ร้างเครื่ องมือ และเป็ นผูว้ ดั ผลประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2. การประเมิ นโดยผูส้ อนและผูเ้ รี ย น เป็ นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดย
ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นร่ วมกันก าหนดเป้ าหมาย ขอบเขต และเกณฑ์ต่า ง ๆ ของการประเมิ นรวมทั้ง
ประเมินผลงานร่ วมกัน
3. การประเมิ นโดยผูเ้ รี ย น เป็ นการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผู้
กาหนดเป้ าหมาย ขอบเขต และสร้างผลงาน รวมทั้งประเมินผลงานด้วยตนเอง
ทั้งนี้ การประเมิ นทั้ง 3 ลักษณะดังกล่ าวยังอาจมี ผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ น ๆ เช่ น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผูส้ อนในรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาสาระสัมพันธ์กนั รวมทั้งผูป้ กครองที่สามารถจะเข้าร่ วม
ประเมินผลผูเ้ รี ยนได้ตามความเหมาะสม
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การวัดผลประเมิ นผลสมรรถภาพทั้ง 3 ด้านดัง กล่ า วท าได้โดยใช้เครื่ องมื อ ที่
หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย แฟ้ มสะสมงานคณิ ตศาสตร์ และโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ส าหรั บสมรรถภาพด้านความรู้ ความคิด และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
อาจใช้แบบทดสอบร่ วมด้วยได้
การดาเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส านัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน (2552, น. 3) กล่าวว่า การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการ
เรี ยนรู้และการประเมินผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผา่ นเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนดทุกระดับการศึกษา
เมื่อสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว ครู ที่
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนควรจะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นิ ย าม ตัวชี้ วดั พฤติ ก รรมบ่ง ชี้ และเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน เพื่อพิจารณาว่า ตัวชี้ วดั นั้น
ครอบคลุม แ ละสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของวิชา งาน กิจกรรมที่รับผิดชอบหรื อไม่อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ขั้น ตอนที่ 3 ศึ ก ษาแนวปฏิ บ ัติ ใ นการพัฒ นาผู ้เ รี ย นว่า จะด าเนิ น การพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยวิธีใดดังต่อไปนี้ คือ
1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
2. จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ปลูกฝังคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิ จวัตรประจาวัน
ของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยนก่อนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 สร้ างหรื อเลื อกเครื่ องมือที่เหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิที่
เลือกดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวทางที่กาหนดไว้และประเมินเป็ น
ระยะ ๆ ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ให้ปรับปรุ งพัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการพัฒนาต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว แสดงได้ดงั ภาพที่ 1
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ศึกษานิยาม ตัวชี้วดั พฤติกรรมบ่ งชี้ ของแต่ ละคุณลักษณะ

ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของผุ้เรี ยนก่ อนการพัฒนา

สร้ างหรือเลือกเครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับแนวปฏิบัติ

ดาเนินการพัฒนาและประเมินผู้เรี ยนโดยบูรณาการในหน่ วยการเรียนรู้ /กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/โครงการ/สอดแทรกในกิจวัตรประจาวัน

รายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับครู
ทีม่ า: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552,
น. 4
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การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, น. 96) กล่าวว่า การ
ประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการประเมินจากผลงานหรื อผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนตามหลักฐาน
ร่ องรอยหรื อผลที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการที่ หลากหลายที่ ผูเ้ รี ยนลงมื อปฏิ บ ตั ิ จริ ง เช่ น การ
ทดลอง การบันทึ ก และการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงถึ งสมรรถภาพที่แท้จริ งหรื อ
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของผูเ้ รี ยน
1. เครื่ องมือการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริ ง สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่ งชาติ (2542, น. 184 - 193) กล่าวว่าการประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการกระทา
การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของนักเรี ยนตามสภาพความเป็ นจริ งทั้งในและนอกห้องเรี ยน มีวิธีการ
ประเมินโดยสังเขปดังนี้
1.1 การสังเกต เป็ นวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่ งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการ
ใช้ความคิด การปฏิบตั ิงาน และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิ สัยสามารถทาได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ท้ งั ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน หรื อในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรี ยน
วิธี ก ารสั ง เกตท าได้โดยตั้ง ใจและไม่ ต้ งั ใจ การสั ง เกตโดยตั้ง ใจหรื อ มี
โครงการสร้ างหมายถึ งครู กาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งสังเกต ช่ วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เช่ น
สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียนไปเรื่ อย ๆ )อีกวิธีหนึ่ ง คือ การสังเกตแบบไม่ต้ งั ใจ หรื อไม่มีโครงสร้าง
ซึ่ ง หมายถึ ง ไม่ มี ก ารก าหนดรายการสั ง เกตไว้ล่ ว งหน้า ครู อ าจมี ก ระดาษแผ่น เล็ ก ๆ ติ ด ตัว ไว้
ตลอดเวลาเพื่อบันทึกเมื่อพบพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความหมาย หรื อสะดุดความสนใจของครู
การบันทึกอาจทาได้โดยย่อก่อน แล้วขยายความสมบูรณ์ภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใช้ท้ งั สองวิธี
เพราะการสั ง เกตโดยตั้ง ใจ อาจทาให้ล ะเลยมองข้า มพฤติ กรรมที่ น่าสนใจแต่ไ ม่ มี ใ นรายการที่
กาหนด ส่ วนการสังเกตโดยไม่ต้ งั ใจอาจทาให้ครู ขาดความชัดเจนว่าพฤติกรรมใด การแสดงออกใด
ที่ควรแก่ การสนใจและบันทึกไว้ เป็ นต้น ข้อเตือนใจสาหรับการใช้วิธีสังเกต คือ ต้องสังเกตหลาย
ๆ ครั้ งในหลาย ๆ สถานการณ์ (การเรี ยน การทางานตามลาพัง การทางานกลุ่ ม การเล่น การเข้า
สังคมกับเพื่อน การวางตัว ฯลฯ) เมื่อมีเวลาผ่านไประยะหนึ่ ง ๆ (2 - 3 สัปดาห์) จึงนาข้อมูลเหล่านี้
มาเพื่อพิจารณาสักครั้งหนึ่ง
เครื่ องมื ออื่น ๆ ที่ ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็ นต้น
1.2 การสัมภาษณ์ เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างได้ดี เช่ น
ความคิ ด (สติ ปั ญญา) ความรู ้ สึ ก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธี แก้ปั ญหา ฯลฯ อาจใช้
ประกอบการสังเกตเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มนั่ ใจมากยิง่ ขึ้น
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ข้อแนะนาบางประการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
(1) ก่อนสัมภาษณ์ ควรหาข้อมูลเกี่ ยวกับภูมิหลังของนักเรี ยนก่อนเพื่อทา
ให้การสัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ขอ้ มูลยิง่ ขึ้น
(2) เตรี ยมชุดคาถามล่วงหน้าและจัดลาดับคาถามช่วยให้การตอบไม่วกวน
(3) ขณะสัมภาษณ์ ครู ใช้วาจา ท่าทาง น้ าเสี ยงที่ อบอุ่นเป็ นกันเอง ทาให้
นักเรี ยนเกิดความรู ้สึกปลอดภัย และแนวโน้มให้นกั เรี ยนอยากพูดหรื อเล่า
(4) ใช้คาภามที่นกั เรี ยนเข้าใจง่าย
(5) อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ทางอ้อมคือ สัมภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชิดนักเรี ยน
เช่น เพื่อนสนิท ผูป้ กครอง เป็ นต้น
1.3 การตรวจงาน เป็ นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนาผลการประเมินไป
ใช้ท นั ที ใ น 2 ลัก ษณะ คื อ เพื่ อการช่ วยเหลื อนัก เรี ย นและเพื่ อ ปรั บปรุ งการสอนของครู จึ งเป็ น
การประเมิ นที่ ควรดาเนิ นการตลอดเวลา เช่ น การตรวจแบบฝึ กหัด ผลงานภาคปฏิ บตั ิ โครงการ/
โครงงานต่าง ๆ เป็ นต้น งานเหล่ านี้ ควรมี ลกั ษณะที่ ครู สามารถประเมิ นพฤติ กรรมระดับสู งของ
นัก เรี ย นได้ เช่ น แบบฝึ กหั ด ที่ เ น้ น การเขี ย นตอบ เรี ย บเรี ย ง สร้ า งสรรค์ (ไม่ ใ ช้ แ บบฝึ กหั ด ที่
เลียนแบบข้อสอบเลือกตอบซึ่ งมักประเมินได้เพียงความรู้ความจา) งาน โครงการ โครงงาน ที่เน้น
ความคิดขั้นสู งในการวางแผนจัดการ ดาเนิ นการและแก้ปัญหาสิ่ งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอ
ในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียนตอบและปฏิบตั ิ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทางาน
ข้อแนะนาบางประการเกี่ยวกับการตรวจงาน
โดยปกติครู มกั ประเมินนักเรี ยนทุกคนจากงานที่ครู กาหนดชิ้นเดียวกัน ครู ควร
มีความยืดหยุน่ การประเมิน จากการตรวจงานมากขึ้น ดังนี้
(1) ไม่จาเป็ นต้องนาชิ้นงานทุกชิ้ นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่
นักเรี ยนทาได้ดีและบอกความหมาย ความสามารถของนักเรี ยนตามลักษณะที่ครู ตอ้ งการประเมิน
ได้ วิธีน้ ี เป็ นการเน้น “จุ ดแข็ง ” ของนัก เรี ยน นับเป็ นการเสริ มแรง สร้ างแรงกระตุน้ ให้นัก เรี ย น
พยายามผลิตงานที่ดี ๆ ออกมามากขึ้น
(2) จากแนวคิดตามข้อ1ชิ้ นงานที่ หยิบ มาประเมิ นของแต่ ล ะคน จึ ง ไม่
จาเป็ นต้องเป็ นเรื่ องเดียวกัน เช่ น นักเรี ยนคนที่ 1 งานที่ (ทาได้ดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็ นงาน
ชิ้นที่ 2, 3, 5 ส่ วนนักเรี ยนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเป็ นงานชิ้นที่ 1, 2, 4 เป็ นต้น
(3) อาจประเมินชิ้ นงานที่ นกั เรี ยนทานอกเหนื อจากที่ครู กาหนดให้ก็ได้
แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่าเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนทาเองจริ ง ๆ เช่น สิ่ งประดิษฐ์ที่นกั เรี ยนทาเองที่บา้ น และนามาใช้
ที่ โรงเรี ย นหรื องานเลื อกต่ าง ๆ ที่ นัก เรี ย นทาขึ้ นเองตามความสนใจ เป็ นต้น การใช้ข ้อมูล หรื อ
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หลักฐานผลงานอย่างกว้างขวาง จะทาให้ครู รู้จกั นักเรี ยนมากขึ้น และประเมินความสามารถของ
นักเรี ยนตามสภาพที่แท้จริ งของเขาได้แม่นยายิง่ ขึ้น
(4) ผลการประเมิ น ไม่ ค วรบอกเป็ นคะแนนหรื อระดับ คุ ณภาพ ที่ เป็ น
เฉพาะตัวเลขอย่างเดียว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นด้วย
1.4 การรายงานตนเอง เป็ นการให้นกั เรี ยนเขียนบรรยายหรื อตอบคาถามสั้น ๆ
หรื อ ตอบแบบสอบถามที่ครู สร้างขึ้น เพื่อสะท้อนถึงการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทั้งความรู ้ ความเข้าใจ
วิธีคิด วิธีทางานความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 การใช้บ นั ทึ ก จากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อง เป็ นการรวบรวมข้อมู ล ความคิ ดเห็ น ที่
เกี่ ยวข้องกับตัวนักเรี ยนผลงานนักเรี ยน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากเพื่อนครู – โดยประชุ มแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน (ประเมินเดือนละครั้ง)
จากเพื่อนนักเรี ยน – โดยจัดชัว่ โมงสนทนา วิพากษ์ผลงาน (นักเรี ยนต้อง
ได้รับคาแนะนามาก่อนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวจิ ารณ์เพื่อการสร้างสรรค์)
จากผู้ป กครอง – โดยจดหมาย สารสั ม พัน ธ์ ที่ ค รู หรื อ โรงเรี ย นกับ
ผูป้ กครองมี ถึงกันโดยตลอดเวลา โดยการประชุ มผูป้ กครองที่ โรงเรี ยนจัดขึ้ น หรื อโดยการตอบ
แบบสอบถามสั้น ๆ
1.6 การใช้ ข้ อ สอบแบบเน้ น การปฏิ บ ั ติ จ ริ ง ในกรณี ที่ ค รู ต้ อ งการใช้
แบบทดสอบ ขอเสนอแนะให้ ใ ช้แ บบทดสอบภาคปฏิ บ ัติ ที่ เ น้น การปฏิ บ ัติ จ ริ ง ซึ่ งมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1.6.1 ปั ญหาต้องมี ความหมายต่อผูเ้ รี ยน และมี ความสาคัญเพียงพอที่ จะ
แสดงถึงภูมิความรู้ของนักเรี ยนในระดับชั้นนั้น ๆ
1.6.2 เป็ นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริ งในชีวติ ของนักเรี ยน
1.6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสู ตร
1.6.4 นัก เรี ย นต้อ งใช้ค วามรู้ ค วามสามารถ ความคิ ด หลาย ๆ ด้า นมา
ผสมผสาน และแสดงวิธีคิดได้เป็ นขั้นตอนที่ชดั เจน
1.6.5 ควรมีคาตอบถูกได้หลายคาตอบ และมีวธิ ีการหาคาตอบได้หลายวิธี
1.6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคาตอบอย่างชัดเจน
1.7 การประเมิ นโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน แฟ้ มสะสมงาน หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ใ ช้
สะสมงานของนักเรี ยนอย่างมีจุดประสงค์ อาจเป็ นแฟ้ ม กล่อง แผ่นดิสก์ อัลบั้ม ฯลฯ ที่แสดงให้เห็น
ถึ งความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ ในเรื่ องนั้น ๆ หรื อหลาย ๆ เรื่ อง การสะสมนั้น
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นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกเนื้ อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิ น ความสามารถ / คุณสมบัติ
หลักฐานการสะท้อนตนเอง
การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมงานเป็ นวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ งที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ง เพราะใช้การประเมินให้ผกู ติดอยูก่ บั การ
สอนและมีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอนที่ชดั เจน
วิธีการประเมินตามสภาพจริ งที่ได้กล่าวแล้วนั้น การที่จะได้มาซึ่ งผลการ
เรี ยนรู้ที่แท้จริ งของนักเรี ยน ครู ควรใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
หลากหลาย ครอบคลุ มพฤติกรรมทุกด้านและมีจานวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดขึ้นในตัว
นักเรี ยนอย่างมัน่ ใจหลักเกณฑ์ วิธีการให้คะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริ ง
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2553, น. 216 - 225) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ งมี
เครื่ องมือประเมินที่หลากหลาย ซึ่ งนาเสนอเป็ นตัวอย่างเครื่ องมือในการประเมิน ดังนี้
1. การสังเกต เป็ นวิธีการที่กระทาได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ ผูส้ อน
อาจกาหนดเครื่ องมือและเกณฑ์ในการสังเกตหรื ออาจไม่มีเครื่ องมือในการสังเกตก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับ ประเด็ น ที่ ต้องการประเมิ นผูเ้ รี ย นว่า มี ค วามจาเป็ นต้อ งใช้เครื่ อ งมื อในการสั งเกตระดับ
ความสามารถหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมากน้อยเพียงใด และวิธีการสังเกตสามารถใช้ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ ท้ งั ในด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เช่น สังเกตในสถานที่ที่นกั เรี ยนได้ลงไปศึกษาสภาพแหล่งน้ าใน
ชุมชนหรื อสถานการณ์จาลองต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างอาจสังเกตได้ไม่ชดั เจน ถูกต้อง
ตรงต่อความเป็ นจริ ง ผูส้ อนจึ งอาจใช้การสัมภาษณ์ ช่วยเก็บข้อมูลเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ น้ ี เป็ น
วิธีการประเมินโดยตั้งคาถามอย่างง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อนเกินไป สามารถสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้ท้ งั
รู ปแบบที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ นิยมใช้ประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ ความเข้าใจใน
ระดับที่ สูงกว่าความรู ้ ความจา และด้านความรู้สึกนึ กคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อ ทัศนคติ
ค่านิยมที่ผเู ้ รี ยนยึดถือต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง รวมทั้งการเห็นคุณค่าในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ครู ให้นกั เรี ยนลงไป
ศึกษาการเลือกซื้ อสิ นค้าของประชาชนเป็ นกลุ่ม หลังจากที่ศึกษาแล้วครู จึงสัมภาษณ์นกั เรี ยนเป็ น
กลุ่มทั้งในด้านความรู ้ ความคิด เจตคติของผูเ้ รี ยนต่อการศึกษาและทักษะกระบวนการ ในการศึกษา
3. แบบสอบถาม เป็ นการวัดผลที่ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือสอบถาม ซึ่ ง
ทาให้ประหยัดเวลาในการซักถาม โดยคาตอบที่ได้รับควรอยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนศึกษา เช่น
การให้ผเู้ รี ยนลงไปศึกษาระบบนิเวศในโรงเรี ยน
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4. บันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นวิธีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ นเกี่ ยวกับตัว
ผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และการแสดงออก
ของพฤติกรรมลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
การเรี ยนรู้ และแนวทางพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เช่น ให้นกั เรี ยนลงไป
ศึกษาวัฒนธรรมไทยในชุ มชนแล้วให้นกั เรี ยนหรื อครู สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ต่าง ๆ ว่าใช้กระบวนการในการศึกษาได้ถูกต้องหรื อไม่
5. แบบทดสอบวัดความสามารถที่เป็ นจริ ง (Authentic Test) เป็ นวิธีการสร้าง
ข้อสอบโดยใช้คาถามที่เกี่ยวกับการนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรื อการสร้างความรู ้ใหม่
จากความเข้าใจและประสบการณ์เดิม หรื อจากสถานการณ์ จาลองที่กาหนดขึ้ นให้คล้ายคลึ งกับ
สถานการณ์จริ ง หรื อเลียนแบบสภาพจริ ง เป็ นต้น เช่น สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยก าหนดสถานการณ์ ทางวิท ยาศาสตร์ ให้ผูเ้ รี ยนได้คิดและตอบเพื่อวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนตามสถานการณ์ที่กาหนดให้น้ นั
6. การรายงานตนเอง เป็ นวิธีการประเมินด้วยการให้ผูเ้ รี ยนเขียนบรรยาย
ความรู้สึก หรื อพูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพื่อประเมินความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และ
ความต้อ งการของผูเ้ รี ย น ซึ่ ง จะช่ วยให้ผูส้ อนเข้า ใจผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนมากยิ่ง ขึ้ น และสามารถ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการ รวมทั้งเจตคติต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนได้ดียิ่งขึ้น เช่ น ให้นกั เรี ยนบรรยายความรู้สึกของตนเองที่ได้ลงไปใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสารกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริ ง ว่ามีความรู ้สึกต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร และ
รู ้สึกอย่างไรต่อบุคคลเหล่านั้น
7. การสร้างจินตภาพ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
หรื อปฏิกิริยาออกมา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลว่าขณะนั้นผูเ้ รี ยนมีความรู ้สึกนึ กคิดกับเรื่ องที่เรี ยนเป็ นอย่างไร
ซึ่ งอาจตั้งคาถามให้นกั เรี ยนสร้างจินตนาการโดยการต่อข้อความในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
8. การใช้แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นการจัดเก็บตัวอย่างผลงานที่มี
การรวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ และกระทาอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วงชั้นของหลักสู ตรหรื อโปรแกรม
การเรี ยน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่าง ๆ ที่ผเู้ รี ยนพัฒนาได้สาเร็ จ รวมทั้งความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ
และความก้าวหน้าทางการเรี ยนที่สามารถนามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนให้มีความน่าเชื่ อถือ (Reliability) มากยิ่งขึ้น เช่น ให้นกั เรี ยนศึกษาประวัติบุคคลสาคัญในชุมชน
แล้วให้นกั เรี ยนทาเป็ นแฟ้ มสะสมผลงานประวัติของบุคคลเหล่านั้น
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2. ความเข้าใจเกี่ยวกับรู บริ คส์
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554, น. 137 - 141) กล่าวว่า รู บริ คส์ คือ เครื่ องมือ
ในการให้คะแนน (Scoring Tool) ที่มีการระบุเกณฑ์ (Criteria) ประเมิ นชิ้ นงานและคุ ณภาพ
(Quality) ของชิ้นงานในแต่ละเกณฑ์ ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินชิ้นงานเขียนได้แก่ จุดประสงค์ การ
จัดเนื้ อหา การให้รายละเอี ย ด การใช้ภาษา เป็ นต้น และคุ ณภาพของงานเขี ย นแต่ ล ะเกณฑ์อาจ
แบ่งเป็ นยอดเยีย่ มจนถึงไม่ดี
1) จุดประสงค์ของการสร้างรู บริ คส์
การสร้างรู บริ คส์อาจทาเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้
1.1) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
กลยุทธการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
1.2) เพื่ อ ประเมิ น ผลผลิ ต (Product) เช่ น ประเมิ น แฟ้ มสะสมผลงาน
รายงานการวิจยั นิทรรศการ ผลงานศิลปะ เป็ นต้น
1.3) เพื่อประเมินการปฏิบตั ิ (Performance) เช่น ประเมินการนาเสนอปาก
เปล่า การอภิปราย การสาธิ ต เป็ นต้น
2) ขั้นตอนการสร้างรู บริ คส์
ปั จ จุ บ ั น นั ก การศึ ก ษาได้ ใ ห้ ค วามสนใจอย่ า งมากกั บ รู บริ คส์ ทั้ ง นี้
เนื่ องมาจากการวัดและการประเมิ นผลก าลี งเปลี่ ย นแปลงสู่ การประเมิ นตามสภาพจริ งและการ
ประเมินจะอิงการปฏิบตั ิมากขึ้น ครู จาเป็ นต้องพัฒนารู บริ คส์ ที่สะท้อนหลักสู ตรและการสอนของ
แต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อให้รูบริ คส์ มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู ้มากขึ้น การออกแบบรู บริ คส์ ตอ้ งทาให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในแต่ละขั้นต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เห็นรู ปแบบต่าง ๆ (Look at Models) ขั้นนี้เป็ นขั้นแรกที่ให้นกั เรี ยน
เห็นตัวอย่างชิ้นงานที่ดีและไม่ดีนกั ระบุคุณลักษณะที่ทาให้ชิ้นงานดีและลักษณะที่ทาให้ชิ้นงานไม่
ดี
ขั้นที่ 2 ระบุการเป็ นเกณฑ์ (List Criteria) ขั้นนี้ เป็ นการอภิปรายชิ้ นงาน
แล้วนาความเห็นมาลงสรุ ปเป็ นเกณฑ์ที่บอกว่าชิ้นงานที่ดีเป็ นอย่างไร
ขั้นที่ 3 ระบุระดับคุณภาพ (Articulate gradations of Quality) ขั้นนี้ เป็ นการ
บรรยายลักษณะของชิ้นงานที่ถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด และบรรยายลักษณะชิ้นงานที่มีคุณภาพต่าสุ ด
จากนั้นบรรยายลักษณะที่อยูร่ ะหว่างกลาง
ขั้นที่ 4 ฝึ กใช้เกณฑ์ (Practice on Models) ขั้นนี้ ให้นกั เรี ยนฝึ กใช้รูบริ คส์ที่
สร้างขึ้นในการประเมินชิ้นงาน
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ขั้นที่ 5 การประเมินตนเองและเพื่อน (Use self-and Peer-assessment) ขั้นนี้
ให้นกั เรี ยนผลิ ตชิ้นงาน ขณะทางานให้หยุดบางช่วง เพื่อให้นกั เรี ยนใช้รูบริ คส์ ประเมินชิ้นงานของ
ตนเองและของเพื่อน
ขั้น 6 แก้ไข ปรั บปรุ ง (Revise) ขั้นนี้ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแก้ไข
ปรับปรุ งชิ้นงานของตนเอง จากข้อเสนอแนะที่ได้จากขั้นที่ 5
ขั้นที่ 7 ครู ใช้รูบริ คส์ ที่นกั เรี ยนพัฒนาขึ้นในการประเมิน ขั้นนี้ ครู ตอ้ งใช้
รู บริ คส์ที่นกั เรี ยนพัฒนาขึ้นและเคยใช้แล้วประเมินชิ้นงานของนักเรี ยนต่อไป
3) ประโยชน์ของรู บริ คส์
รู บริ คส์มีประโยชน์อย่างมากต่อการประเมิน ทั้งนี้เพราะเหตุผลดังนี้
3.1) ช่วยให้การคาดหวังของครู ที่มีผลต่องานของนักเรี ยนบรรลุผลสาเร็ จ
ได้ โดยนักเรี ยนจะเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้รูบริ คส์ต่อการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน
3.2) ช่ วยให้ครู เกิ ดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้ นว่าต้องการให้นักเรี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู้หรื อพัฒนาอะไรบ้าง
3.3) ช่ วยให้นัก เรี ย นสามารถระบุ คุ ณลัก ษณะจากงานที่ เป็ นตัวอย่า งได้
โดยใช้รูบริ คส์ตรวจสอบ
3.4) ช่ วยให้นัก เรี ย นสามารถควบคุ ม ตนเองในการปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อไปสู่
ความสาเร็ จได้
3.5) เป็ นเครื่ องมื อ ในการเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกิ จ กรรม
การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
3.6) ช่วยให้บุคคลที่เกี่ ยวข้อง เช่น ผูป้ กครอง ผูส้ นับสนุ น ผูน้ ิ เทศ ได้เกิ ด
ความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสิ นผลงานนักเรี ยนที่ครู ใช้
3.7) ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้เกรดนักเรี ยนได้
3.8) ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนักเรี ยน
จากการศึ กษาการวัดและการประเมิ นผลตามสภาพจริ งดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
บันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง แบบทดสอบ การรายงานตนเอง และการใช้แฟ้ มสะสมผลงาน ดังนั้นผูส้ อน
ควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ตอ้ งการ ซึ่ งอาจใช้วิธีการที่หลากหลายประกอบกันก็ได้
ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถประเมินนักเรี ยนได้อย่างรอบคอบ และครอบคลุมศักยภาพของ
ของนักเรี ยน

94
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
จรัสขวัญ แสนขัติ (2550) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
โจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1/2
โรงเรี ยนบ้านเวียงแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อ หา
ประสิ ทธิ ภาพของแผนการสอน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรี ยนและ
พฤติกรรมการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ ปั ญหาการลบโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1/2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหา การลบ จานวน
10 แผน พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนทุกครั้งที่สอน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการลบ เป็ นแบบทดสอบชนิ ด เลือกตอบ ชนิ ด 3
ตัวเลือก จานวน 32 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนแบบร่ วมมือวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์
ปั ญหาการลบ เป็ นแบบลิ เกิต ชนิ ด 4 มาตรา จานวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้หา
ประสิ ทธิ ภาพของแผนการสอน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเจตคติต่อการเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้
การเรี ยนแบบร่ วมมือ ซึ่ งขั้นตอนในการสอนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือนั้นมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่
1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยนขั้นที่ 2 ขั้นทางานกลุ่ม และขั้นที่ 3 ขั้นระดมสมอง ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของแผนการสอนแบบร่ วมมือวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
การลบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1/2 มีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 65
3. เจตคติ ต่อการเรี ยนแบบร่ วมมื อในภาพรวมอยู่ระดับดี ท้ งั ในด้า นความสนใจ
และความสาคัญและด้านกิจกรรมกลุ่ม
4. พฤติกรรมทางการเรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือในภาพรวมอยู่ในระดับดี
โดย เฉพาะด้านกระบวนการกลุ่มอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม ความร่ วมมือของสมาชิกในกลุ่ม และการปฏิบตั ิงานตามแผนและขั้นตอน
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จารุ ณี ไชยขันธุ์ (2553) ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นกระบวน
การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ เรื่ อง ระบบและวิธีการของสหกรณ์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนกุดหว้าวิทยา กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนกุดหว้าวิทยา จานวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) วิธีการวิจยั เป็ นแบบ One Group Pretest Posttest Design ใช้แบบการเรี ยนรู้
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement Division หรื อ STAD) ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอน
การสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยม ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ และขั้นสรุ ปบทเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 7
แผน ซึ่งเวลาที่ใช้ทาการสอนจานวน 10 ชัว่ โมง 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3. แบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรี ยนต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง ระบบและ
วิธีการของสหกรณ์ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 91.23/90.49 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ
80/80
2. นัก เรี ย นที่ เรี ย นด้วยแผนการจัดการเรี ย นรู้ โดยเน้นกระบวนการเรี ย นรู้ แบบ
ร่ วมมือ เรื่ อง ระบบและวิธีการของสหกรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยเน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ เรื่ อง ระบบและวิธี ก ารของสหกรณ์ มี ค วามพึ ง พอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ความ
สนุกสนานในขณะที่เรี ยนด้วยกิจกรรมกลุ่มด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ไพลิน ลือธิ สาร (2553) ศึกษาผลการใช้เกมคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกลบเศษส่ วน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ
และโรงเรี ยนบ้านหนองสนวน อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสี มาเขต 3 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 49 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง จานวน 1 ห้องเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ที่เรี ย นโดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ ประกอบการสอน จานวน 3 เกม แบบทดสอบวัด
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจจากการเรี ย นด้ว ยเกมคณิ ต ศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า
1. เกมคณิ ต ศาสตร์ ที่ น ามาใช้ป ระกอบการสอน เรื่ อ ง การบวก ลบเศษส่ ว น
มีประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.67/ 77.50 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 75/75
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง การบวก
ลบเศษส่ วน โดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ ประกอบการสอนอยู่
ในระดับมาก
วชิราภรณ์ กุดแถลง (2553) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาค
เรี ย นที่ 2/2551 จานวน 30 คน โดยการเลื อกแบบตัวอย่างเจาะจง เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั
ประกอบด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ และเกมคณิ ตศาสตร์ จานวน 15 เกม
ผลการวิจยั พบว่า
1. คะแนนความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ ยสู งขึ้นในทุก ๆ
ด้าน โดยเฉพาะด้านความสามารถในการตั้งโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยวิธีการที่แปลกใหม่
2. ความคิดสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วารี ธนะคาดี (2553) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสอนแนะให้
รู ้ คิดร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการใช้เหตุผล ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนและเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 กลุ่ มตัวอย่างที่ศึกษา
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนทรายมูลหนองกุงทราย
ศรี พิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จานวน 29 คน โดยจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นเตรี ยม 2.
ขั้นสอนและเสนอแนะปั ญหา 3. ขั้นทางานกลุ่ม 4. ขั้นทดสอบ 5. ขั้นประเมินผลการทางานกลุ่ม
โดยใช้เวลาทั้งหมดจานวน 18 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู้
จานวน 12 แผน 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ 3. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบสอนแนะให้รู้คิดร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.62/79.83 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 70/70
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบสอน
แนะให้รู้คิดร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ มีความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ผ่าน
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เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้อยละ 71.03
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบสอน
แนะให้รู้คิดร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 79.83
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบสอน
แนะให้รู้คิดร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิฬาวรรณ อินทะเสน (2553) ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อ ง การคู ณ โดยใช้ ชุ ด ฝึ กทัก ษะและกระบวนการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก) อาเภอเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต
3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 23 คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุ ป ที่โดยเลื อกใช้
เทคนิค L.T. (Learning Together) โดยใช้เวลาทั้งหมดจานวน 17 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ 1. ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 15 ชุด 2. แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ จานวน 15 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 4. แบบวัดความพึ่งพอใจ
ของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุ ดฝึ กทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การคู ณ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
มีประสิ ทธิภาพ 84.98/83.76 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ และกระบวนการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ เรื่ อง การคู ณ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ชุ ด ฝึ กทัก ษะและ
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 81.45
สุ ภี เมืองโสม (2553) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุด
การเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง เมทริ กซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 32 คน โรงเรี ยนวังลิ้นฟ้ าวิทยาคม อาเภอห้วยแม็ก จังหวัดกาฬสิ นธุ์
วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นบทเรี ยนต่อทั้งชั้น ขั้นศึกษากลุ่มย่อย ขั้นทดสอบย่อย
คะแนนในการพัฒนาตนเอง และกลุ่มที่ได้รับการยกย่องและยอมรับ โดยเลือกใช้การจัดการเรี ยนรู ้
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แบบ STAD เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิ บตั ิ ได้แก่ แผน
การจัดการเรี ยนรู้ จานวน 16 แผน และชุดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ 2. เครื่ องมือที่ใช่ในการพัฒนาผล
การเรี ยน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร
ใบกิจกรรมและแบบฝึ กทักษะระหว่างเรี ยน และแบบประเมินงานกลุ่มและการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
3. เครื่ องมือที่ ใช้สะท้อนผลการปฏิ บตั ิ การ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติ กรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และแบบสัมภาษณ์นกั เรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ผลการวิจยั พบว่า ผลสั มฤทธิ์ จากการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุ ดการเรี ย นด้วยการเรี ย นรู ้
แบบร่ วมมื อ เรื่ อง เมทริ กซ์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 นักเรี ยนจานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.37
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร้อยละ 70 ขึ้นไป
อธิ ภทั ร ถามะณี ศรี (2553) ศึกษาการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ โดย
ใช้ แบบฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มเป้ าหมาย
ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนบ้าน
แก้งขิงแดง จานวน 19 คน โดยมีวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเสนอบทเรี ยนต่อ
หน้า ชั้นเรี ยน การเรี ยนกลุ่ มย่อย การทดสอบ คะแนนในการพัฒนาตนเอง และที มที่ ไ ด้คะแนน
สู งสุ ดจะได้รับการยกย่อง โดยใช้เวลาทั้งหมดจานวน 12 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 12 แผน 2. แบบฝึ กเสริ มทักษะเรื่ อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 6 ชุด เรื่ อง 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 4. แบบวัดความพึ่งพอใจของ
นัก เรี ย นต่ อการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ มี ก ารดาเนิ น
การโดยเริ่ มจากการทดสอบวัดความสามารถก่อนเรี ยน จากนั้นจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
หลัง จากจัด กิ จ กรรมครบทุ ก กิ จ กรรมแล้ว จึ ง ท าการทดสอบหลัง เรี ย น แล้ว น าผลคะแนนจาก
แบบทดสอบทั้งก่ อนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิ ติ และวิเคราะห์ระดับความ
พึงพอใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
เศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.84/85.61
2. ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผลของกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ โดยใช้แ บบฝึ กเสริ ม
ทักษะ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7267 แสดงว่า
นักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.67
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3. นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
บ้านแก้งขิงแดง มีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.53 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และค่า S.D. เท่ากับ
0.67
อาภรณ์ รัตน์ สารผล (2553) ศึ กษาการพัฒนาชุ ดการเรี ย นรู้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 จานวน 28 คน โรงเรี ยนชุ มชนนางัว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ใช้ คือ เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบ TGT เทคนิคการ
เรี ยนรู้แบบ TAI เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ GI เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ STAD และเทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ L.T. โดยใช้เวลาทั้งหมดจานวน 17 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. ชุดการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เรื่ อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 5
ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3. แบบวัดพฤติกรรมความร่ วมมือในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ชุ ดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 4. แบบวัดความพึ่งพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 79.14/78.57 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ คือ 75/75
2. หลัง การเรี ย นโดยใช้ชุ ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู้
แบบร่ วมมือ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. หลัง การเรี ย นโดยใช้ชุ ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู้
แบบร่ วมมือ นักเรี ยนมีพฤติกรรมความร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก
4. หลัง การเรี ย นโดยใช้ชุ ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู้
แบบร่ วมมื อ นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก
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โชติ ม า หนู พ ริ ก (2553) ศึ ก ษาการพัฒ นาระบบประเมิ น การเรี ย นการสอน
คณิ ตศาสตร์ สาหนับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ได้แก่ ครู คณิ ตศาสตร์ กลุ่ม
ทดลอง เป็ นครู คณิ ตศาสตร์ 4 คน และนักเรี ยน 249 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
โรงเรี ยนต้นแบบใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มเปรี ยบเทียบ
เป็ นครู คณิ ตศาสตร์ 6 คน และนักเรี ยน 285 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบอาสาสมัครจากโรงเรี ยน
พร้อมใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการวิจยั พบว่า
1. ระบบการประเมินการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย 5
ประกอบ คือ 1) ด้านตัวป้ อน : หลักสู ตรอิงมาตรฐาน 2) ด้านกระบวนการ : การออกแบบการเรี ยนรู้
3) ด้านผลผลิต : การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ โดยทั้ง 3 องค์ประกอบมีกระบวนการ คือ วางแผน
ปฏิบตั ิ สะท้อนผล และประเมิน 4) ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ครู มีความรู ้ ทักษะและความคิดเห็นต่อระบบ
ประเมินการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ และ 5) ด้านการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการกากับติดตาม
2. ผลการทดลองใช้ระบบประเมิ นการเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร์ พบว่า ครู มี
ความรู้ ดา้ นหลักสู ตรอิงมาตรฐานการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และประเมินเพื่อการ
เรี ย นรู้ โ ดยมี ค ะแนนพัฒ นาการเป็ นร้ อ ยละ 85.45 มี ท ัก ษะในการประเมิ น การเรี ย นการสอน
คณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี และมี ความคิดเห็ นที่ดีต่อระบบประเมิ นการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
นักเรี ยนมี ความรู ้ ด้านเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้ น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับดี
3. ผลการประเมิ นระบบประเมิ นการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ พบว่า ครู และ
นัก เรี ยนมี ค วามคิ ดเห็ นว่า ระบบประเมิ นการเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่ พฒั นาขึ้ นมี ป ระโยชน์
เป็ นไปได้ สมเหตุ ส มผล และถู ก ต้อ งแม่ น ย า ช่ ว ยให้ ค รู มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการวัด และ
ประเมินผลให้มีความชัดเจน เป็ นที่ยอมรับ ช่ วยให้ครู นักเรี ยนมีการปรับปรุ งและพัฒนาตนเองได้
ตรงตามเป้ าหมาย
กรรณิ ก าร์ หรบรรพ์ (2554) ศึ ก ษาการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ทัก ษะ
การแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน เรื่ อง เซต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 40 คน โรงเรี ยนนางรอง
พิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ใช้ คือ เทคนิ ค L.T. (Learning Together)
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน คือ ขั้นทาความเข้าใจปั ญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นดาเนิ นการแก้ปัญหา และขั้น

101
ตรวจสอบผล โดยใช้เวลาทาการสอนจานวน 10 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแผนการจัดการเรี ย นรู ้ เรื่ อง เซต ที่ เน้นทักษะการแก้ปั ญหา โดยใช้เทคนิ ค
การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกัน จานวน 8 แผน 2. แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 4. แบบประเมินความพึ่งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน ผลการวิจยั
พบว่า
1. การพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น ทัก ษะการแก้ปั ญ หา โดยใช้ เ ทคนิ ค
การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน เรื่ อง เซต ของนัก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ นมี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 77.70/78.81 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ เ รี ยนเรื่ อง เซต ที่ เ น้ น ทัก ษะการแก้ ปั ญ หา โดยใช้ เ ทคนิ ค การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กั น
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน มากกว่าร้ อยละ 20 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา
โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน เรื่ อง เซต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เท่ากับ 0.75
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเรี ยน
รายวิช าคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิ จกรรมการจัดการเรี ย นรู ้ เน้นทัก ษะการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิ ค
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน เรื่ อง เซต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
นิ ภ าพร ศรี บุ ญ เรื อ ง (2554) ศึ ก ษาผลการใช้ เ กมคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดคานวณ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านฝ้ าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 32 คน โดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แ ก่ เกมคณิ ตศาสตร์ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ดค านวณ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 8 ชุ ด แผนการจัดการเรี ยนรู้เกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 8 แผน ใช้
แผนละ 2 ชัว่ โมง แบบทดสอบย่อยสาหรับแต่ละแผนเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ดเติมคา จานวน 8
ชุ ด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
จ านวน 20 ข้อ และแบบวัด ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ กม
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คณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จานวน 10 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า
1. เกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 91.31/90.78 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนโดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผลของเกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
คานวณ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 มี ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8249 แสดงว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษา ปี ที่ 1 แล้วมีความรู ้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 82.49
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิ ดค านวณ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.68
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก
สุ พ รรณี อภิ ชัย เอนก (2556) ศึ กษาการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อที่
ส่ งเสริ มการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนตากฟ้ าวิชาประสิ ทธิ์ อาเภอตากฟ้ า จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 36 คน โดยวิธี ก ารสุ่ มตัวอย่า งแบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling)
จานวน 1 ห้องเรี ยน มีดว้ ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นนาเสนอเนื้ อหา ขั้นทากิจกรรม
กลุ่ม ขั้นนาเสนอผลงานและการตรวจสอบ ประเมินความรู ้รายบุคคลโดยใช้เทคนิ ค STAD และเก็บ
คะแนนของกลุ่มตามรู ปแบบของเทคนิค NHT และขั้นสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลการทางานกลุ่ม
จานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อที่ ส่งเสริ มการให้เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องความน่ าจะเป็ น
2. เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแบบของ Likert ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อที่ ส่ งเสริ ม การให้เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องความน่าจะเป็ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพ 76.74/ 75.28 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 70/70
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ที่ส่งเสริ มการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ที่ส่งเสริ มการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
สู งกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับมาก
กีรกานต์ คาขาว (2559) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยาและผังกราฟิ ก เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเชี ยง
ดาววิทยาคม อาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 1 ห้อง จานวน 37 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 3 ชุ ด รวมทั้งหมด 14
กิจกรรม 2. เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้และทักษะ และแบบ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
และผังกราฟิ ก เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ 79.84/
77.22 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 75/75
2. ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ได้จากการเรี ยนชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิ ก เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
2.1 ผลการศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ ด้า นความรู้ และทัก ษะของนัก เรี ย นจากชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิ ก เพื่อส่ งเสริ มผลการ
เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง สมการกาลังสองตัวแปรเดี ยว หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.2 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
จากชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิ ก เพื่อส่ งเสริ มผล
การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เรื่ อง สมการกาลังสองตัวแปรเดี ยว พบว่า นักเรี ยน
ส่ ว นมากมี คุ ณ ลัก ษณะโดยรวมอยู่ ใ นระดับ ดี มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อยู่ ใ นระดั บ
ค่อนข้างมาก
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(กวงสา, 2560) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิ ค STAD ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ ดอนหนุน นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จานวน 68 คน (2 ห้องเรี ยน) จากทังหมด 4 ห้อง แต่ละห้องมี
ความสามารถทางด้านการเรี ยนคละกัน ซึ่ งได้มาด้วยการสุ่ มแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค STAD มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและระบบอสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยวสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เจตคติที่มีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD อยูใ่ นระดับมาก
ณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2560) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เจตคติต่อ
คณิ ตศาสตร์ และพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยการจัดการ
เรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนดาราสมุทรภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้องเรี ยน จานวน 45 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อย
ละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.61
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ในประเทศที่ เกี่ ยวข้องดังกล่ าว จะเห็ นว่า ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นนวัตกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดความเข้าใจในเข้าใจเนื้ อหาได้ดีข้ ึน และมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนสู งขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้มากขึ้น ส่ วนการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทา
กิ จกรรมเรี ยนรู ้ มากขึ้ น และคอยช่ วยเหลื อซึ่ ง กันและกัน ส่ งผลให้ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
คณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ้น ส่ วนวิธีสอนโดยการใช้เกม ทาให้นกั เรี ยนมีความสนุกสนาน และมีความรู้

105
ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชารวดเร็ วมากขึ้น มี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ด้านการ
ทางานร่ วมกัน ความรอบคอบ และความรับผิดชอบที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
งานวิจัยต่ างประเทศ
อัฟฟานดิ และ ดัวด์ (2010, p. 272 – 275) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเจตคติในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองที่ เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD จานวน 44 คน และกลุ่ ม
ควบคุมที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จานวน 38 คน โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2. เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของเจตคติทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ผลการวิจยั
พบว่า
1. การทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน
แต่เมื่อทดสอบหลังเรี ยนผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้
เทคนิ ค STAD มีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้ น ซึ่ งมี ความแตกต่างกันกับกลุ่ มควบคุ ม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. การวัดเจตคติก่อนเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง
กัน แต่เมื่อวัดเจตคติหลังเรี ยนผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดย
ใช้เ ทคนิ ค STAD มี เ จตคติ ต่ อ การเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งมี ค วามแตกต่ า งกัน กับ กลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลาวาซานิ และคันดาล (2011, p. 271 – 276) ศึกษาผลจาก การเรี ยนแบบร่ วมมือที่มี
ต่ อ ความวิ ต กกัง วล และแนวทางช่ ว ยเหลื อ พฤติ ก รรมการเรี ยนในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ คือ การศึกษาผลจากการเรี ยนแบบร่ วมมือที่มีต่อความวิตกกังวล และการช่ วยเหลื อ
พฤติกรรมการเรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การวิจยั นี้ เป็ นการ
วิจยั เชิ งทดลอง แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่ งใช้เวลาในการทดลอง 8 ครั้ง สาหรั บ
เครื่ องมือที่ใช้กบั ตัวแปร คือ แบบสอบถามความวิตกกังวลในวิชาคณิ ตศาสตร์ และแบบสอบถาม
การช่ วยเหลื อพฤติ กรรมการเรี ยน ในส่ วนของการวางแผนโครงการในระดับก่ อนและหลังการ
ดาเนิ นการของแบบสอบถามทั้งสอง นักเรี ยนที่มีความกังวลในวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงสุ ด 40 คน จาก
สองโรงเรี ยนได้รับการเลือกโดยการจับคู่แบบสุ่ ม ซึ่ งจะอยูใ่ นกลุ่มควบคุม และทดลอง การสอนใน
บางเรื่ อง กลุ่มควบคุมจะเรี ยนจากหนังสื อคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ และกลุ่มทดลองที่
เรี ยนโดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ หลังจากการสิ้ นสุ ดของการทดลอง จะดาเนิ นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งสองแบบ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) ดังนั้น
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ผลการศึกษา พบว่า วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ จะช่วยลดความ
วิตกกังวลในวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนได้อย่างมีนยั สาคัญ และช่ วยเพิ่มพฤติกรรมการเรี ยนใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( P < 0.05 )
อโวฟาลา และ โอลา-โอลูวา (2012, p.7 – 12) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในแต่ละเป้ าหมายโครงสร้างห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของโรงเรี ยนมัธยมจูเนี ยร์
ในประเทศไนจีเรี ย โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ แบบ STAD/TGT และแต่ละกลยุทธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยม
จูเนี ยร์ ในประเทศไนจีเรี ย การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือยังช่วยเพิ่มระดับความเข้าใจ และ
การประยุกต์ใช้เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ มากกว่าความรู ้ ในระดับความเข้าใจ จากผลการวิจยั ยังแนะนา
STAD/TGT ว่ า เป็ นการเรี ยนรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ วมที่ ผู ้ส อนควรใช้ เ พื่ อ เสริ มการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กอคเคิร์ท, ดันดาร์ และอัคกัน (2012, p.3431 – 3434) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิค
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล
ของวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จากการใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมื อของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ซึ่ ง ทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยม เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 2 การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยนามาใช้กบั กลุ่มควบคุ ม 25 คน และกลุ่มทดลอง 25 คน โดยกลุ่ ม
ควบคุมจะใช้วิธีการสอนแบบปกติ ส่ วนกลุ่มทดลองจะใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จานวน 10 ข้อ ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นที่ ไ ด้จากการท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น และหลัง เรี ย นมาจากการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้
Independent t-test จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ผลของการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ห้องเรี ยนที่คณิ ตศาสตร์ ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยเทคนิ คการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
บรักก์ (2012, p.385-401) ศึกษาผลของการใช้เกมที่มีต่อพฤติกรรมใน การทางาน
สาหรับห้องเรี ยนหลักประถมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยการใช้เกมกับนักเรี ยนโดยไม่ได้ใช้เกม กลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ผล
การศึกษาพบว่า เด็กที่เรี ยนโดยการใช้เกม 93% มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน มากกว่าเมื่อเทียบ
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กับเด็กที่เรี ยนโดยไม่ใช้เกมซึ่ งมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน 72% นอกจากนี้ การใช้เกมในการ
สอน ยังส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พูดคุ ยในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ (34%) เมื่อเทียบกับการ
เรี ยนที่ไม่ใช้เกม (11%) ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนโดยการใช้เกมทาให้เนื้ อหาบทเรี ยนมีความ
ชัดเจน นักเรี ยนมีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น เป็ นวิธีหนึ่ งที่ทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากขึ้น
มี ค วามเพลิ ด เพลิ น สนุ ก สนานจากการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และการเรี ย นรู้ ข องนัก เรี ย นมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
โฮสซาอิน และทาร์ มิซี (2013, p.473 – 477) ได้ศึกษาผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ที่ มี ต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และเจตคติ ใ นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน 2. เพื่อศึกษาผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือที่มีต่อเจตคติต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ 3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนแบบร่ วมมือที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทาง
คณิ ตศาสตร์ ระหว่างโรงเรี ยนชายและโรงเรี ยนสตรี 4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนแบบร่ วมมือที่มี
ต่อเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ระหว่างโรงเรี ยนชายและโรงเรี ยนสตรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้งโรงเรี ยนมัธยมชาย Mashinda และโรงเรี ยนมัธยมสตรี Sreepur
Adarsha ใน Natore ประเทศบังคลาเทศ ทั้งหมด 80 คน (40 คน เป็ นกลุ่มทดลองและ 40 คน กลุ่ม
ควบคุ ม) ซึ่ งแต่ละโรงเรี ยนจะมีท้ งั กลุ่มควบคุ ม และกลุ่ มทดลอง การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ ง
ทดลอง โดยกลุ่ มควบคุ มจะใช้วิธีการสอนแบบปกติ ส่ วนกลุ่มทดลองจะใช้เทคนิ คการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Independent-Sample test ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง เรี ยนของกลุ่ ม ทดลองที่ ส อนโดยการเรี ยน
แบบร่ วมมือสู งกว่าในกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ี การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองที่สอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือสู ง
กว่าในกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองในโรงเรี ยนชายและโรงเรี ยน
สตรี ที่สอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. เจตคติ ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ยนกลุ่ ม ทดลองในโรงเรี ย นชายและ
โรงเรี ยนสตรี ที่สอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมื อไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
(รู ท และคนอื่น ๆ , 2015, p.42 – 52) ได้ศึกษา การตอบสนองของการเรี ยนรู้ดว้ ย
การแข่ ง ขันและการเรี ย นรู ้ ด้วยการร่ วมมื อจากการเรี ย นรู ้ โดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ ใ นระดับ ก่ อ น
อาชีวศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ เน้นประสิ ทธิ ผลของการใช้เกมคณิ ตศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อ
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พัฒนาการให้เหตุผลของนักเรี ยนระดับก่อนอาชี วศึกษา จะศึกษาสารวจ 2 ปั จจัย คือ การเรี ยนรู้ที่ได้
จากความร่ วมมือและการเรี ยนรู ้ ที่ได้จากการแข่งขัน รวมถึ งการสร้ างแรงจูงใจและการเพิ่ม ประ
สิ ทธิ การเรี ยนรู ้จากการใช้เกม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านการให้เหตุผลจากการเรี ยน
โดยใช้เกมเพิ่มขึ้นและทุกเกมไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างการเรี ยนรู ้ ดว้ ยความร่ วมมือและการเรี ยนรู ้ การแข่งขัน พบว่า ค่าเฉลี่ ยในการเรี ยนรู ้ แบบ
แข่งขันลดลง นั่นคื อ นัก เรี ยนมี การปรั บเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ จากการแข่งขันมาเป็ นเรี ยนรู ้ ด้วยการ
ร่ วมมือกันเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้องดังกล่าว จะเห็ นว่า การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนดี ข้ ึน มีพฤติกรรมในการทางานร่ วมกันที่ดี มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ คอยช่ วยเหลื อซึ่ งกัน
และกัน ได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และทาให้เกิดความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น
ส่ วนวิธีสอนโดยการใช้เกมทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรี ยนมากขึ้น มีความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ในการร่ วมมือกันในการทางาน หรื อทากิจกรรม
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งดัง กล่ า ว จะเห็ นว่า ชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู ้ เ ป็ นนวัต กรรมที่ ท าให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความกระบวนการเรี ย นรู ้ สร้ า งความเข้า ใจใน
การเรี ยนรู ้ ส่ งผลทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนสู งขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้
มากขึ้น ส่ วนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ้น ทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น และได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ส่ วนการนาเกมมาใช้ใน
การจัดเรี ยนการสอน ทาให้นกั เรี ยนมีความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน เข้าใจเนื้ อหาได้รวดเร็ วมากขึ้น
และมีคุณลักษณะอังพึ่งประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ดีดว้ ยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจที่จะนาชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ข้ นั ตอนและเทคนิ คการสอนรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั
การใช้เกม มาใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจยั

1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลักสู ตรสถานศึกษา
3. สภาพครู ผสู้ อน
4. สภาพห้องเรี ยน
5. สภาพนักเรี ยน
6. การวัดประเมินผล
7. สื่ อการเรี ยนการสอน
8. การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน

สภาพบริบทการเรียนการสอน

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์
ชื่อกิจกรรม คานา สารบัญ คาแนะนา
สาหรับครู คาแนะนาการใช้สาหรับนักเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ใบความรู ้ ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู ้
ภาคผนวก ประกอบด้วย เกม ใบเฉลยใบ
กิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู ้ และ
ตารางสรุ ปคะแนน

รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม

ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยน ได้แก่
1. ด้านการทางานร่ วมกัน
2. ด้านความรอบคอบ
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์

ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ
และการคูณทศนิยม ได้แก่
1. ด้านความเข้าใจและการวิเคราะห์
2. ด้านทักษะกระบวน ได้แก่
การคิดคานวณและการแก้ปัญหา

ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม

ผลการพัฒนา

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เพื่อส่ งเสริ มผล
การเรี ยนรู ้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ควบคู่ก ับเกม เพื่อส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู ้ และคุ ณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผูว้ จิ ยั ได้มีวธิ ี การดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รู ปแบบการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รู ปแบบกำรวิจัย
การดาเนินการวิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประเมินผลการเรี ยนรู้ แบบ
One Group Pre – test Post - test Design (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, น. 56) มีกรอบดาเนินการวิจยั ดังนี้
กำรศึกษำ/วิเครำะห์
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และปัญหา
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการที่เกี่ ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ และการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม และ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สร้ ำงเครื่องมือกำรวิจัย
ชุ ดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ รูปแบบกำร
เรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
ขั้นสร้ ำง
กาหนดเนื้อหาออกเป็ น 4 ชุด จานวน 19 ชัว่ โมง ได้แก่
1. การบวกทศนิยม จานวน 4 ชัว่ โมง
2. การลบทศนิยม จานวน 4 ชัว่ โมง
3. การคูณทศนิยม จานวน 7 ชัว่ โมง
4. การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม จานวน
4 ชัว่ โมง
องค์ ป ระกอบชุ ด กิ จ กรรมฯ ได้แ ก่ ชื่ อ กิ จ กรรม ค าน า
สารบัญ ค าแนะน าส าหรั บ ครู ค าแนะน าการใช้ส าหรั บ
นัก เรี ยน จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ เกม ใบเฉลยใบ
กิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ และตารางคะแนน
ขั้นพัฒนำ
1. เสนอชุดกิจกรรมต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2. เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
ก่อนนาไปใช้
3. ทดลอง (Try-out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินประสิ ทธิภาพ แบบ 1:1 (นักเรี ยน 3 คน) แบบ
1:3 (นักเรี ยน 9 คน)
ขั้ นน ำไปใช้ น าไปใช้ กั บ นั ก เรี ยนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5

ภำพที่ 3.1 กรอบดาเนินการวิจยั

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นสร้ ำง
1. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง
การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม จานวน 1 ฉบับ
2. แบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และแก้ปัญหา
3. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นพัฒนำ
1. เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์
แบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และแก้ปัญหา และ
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุ งแก้ ไข
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินตรวจสอบ เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ ไข
แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
ใช้ดชั นีความสอดคล้อง IOC
3. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ไปทดลอง (Try-out)
แบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และแก้ปัญหา และ
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
กับนักเรี ยนที่เคยเรี ยนมาแล้ว
4. วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก และหาค่าความยากง่าย
ของแบบทดสอบ แล้วคัดเลือกข้อสอบ ปรนัย 30 ข้อ
อัตนัย 3 ข้อ แล้วหาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
5. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ แบบ
ประเมินทักษะ และแบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
เก็บรวบรวม/วิเครำะห์ ข้อมูล

สรุ ปรำยงำนผล
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ เป็ นนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงใหม่เขต 2
จานวน 1 ห้องเรี ยน 18 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั
เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบปรนัย ด้านความเข้าใจและการวิเคราะห์
จานวน 30 ข้อ
2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบอัตนัย ด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การ
คิดคานวณและการแก้ปัญหา จานวน 3 ข้อ
3. แบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา
4. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน ได้แก่
4.1 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการทางานร่ วมกัน
ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ
4.2 แบบประเมิ นคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านตระหนักคุ ณค่ า
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ขั้นตอนกำรสร้ ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
ชุ ดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ รูปแบบกำรเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
ผูว้ จิ ยั สร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ย ม ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จานวน 4 ชุ ด
ประกอบด้วย ชุ ดที่ 1 การบวกทศนิ ยม ชุ ดที่ 2 การลบทศนิ ยม ชุ ดที่ 3 การคูณทศนิ ยม ชุ ดที่ 4
การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
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1) ขั้นสร้าง
1.1) ศึก ษาหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551
หลักสู ตรสถานศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และวิธีการสอนโดยการใช้เกม และทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
1.2) วิเคราะห์เนื้ อหา และกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยเรี ยงเนื้อหาจากง่ายไปสู่ เนื้อหาที่ยากตามลาดับ
ตำรำงที่ 3.1 วิเครำะห์ เนื้อหำ เพื่อชุ ดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ รูปแบบกำรเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่อง กำรบวก กำรลบ และกำรคูณทศนิยม ชั้ นประถมศึกษำปี ที่ 5
จำนวนทั้งหมด 4 ชุ ด ดังตำรำงต่ อไปนี้
ชุ ดกิจกรรม
ชุ ดที่ 1
กำรบวก
ทศนิยม

เทคนิคกำรเรี ยนรู้
เวลำ
เกม
แบบร่ วมมือ
ทีใ่ ช้
ปฐมนิเทศ และทดสอบก่อนเรียน
1
การบวกทศนิยมที่ไม่ เทคนิคการเรี ยนรู้
1. เกม “คู่กนั (การบวก)”
1
เกินสองตาแหน่งที่ แบบ TGT และ
2. ทางไหนถูก ทางไหน
ไม่มีการทด
Think Pair Share
ผิด
3. ช่องว่างที่หายไป
การบวกทศนิยมที่ไม่ เทคนิคการเรี ยนรู้
1. ปริ ศนาตัวเลขทศนิยม
1
เกินสองตาแหน่งที่มี แบบ STAD
2. คิดเก่งสมองไว
การทด
3. เงินออมของฉัน
โจทย์ปัญหาการบวก เทคนิคการเรี ยนรู้
1. ระดมความคิดกับโจทย์ 1
ทศนิยม
แบบ L.T.
ปัญหาการบวกทศนิยม
1
2. ปัญหาชวนคิดการบวก
ทศนิยม
การสร้างโจทย์
เทคนิคการเรี ยนรู้
1. (คิดสร้างสรรค์กบั โจทย์ 1
ปัญหาการบวก
แบบ Think Pair
การบวกทศนิยม 1 และ
ทศนิยม
Share
2
เรื่อง
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่ อ)
ชุ ดกิจกรรม

เรื่อง

ชุ ดที่ 2
กำรลบ
ทศนิยม

การลบทศนิยมที่ไม่
เกินสองตาแหน่งที่
ไม่มีการกระจาย

ชุ ดที่ 3
กำรคูณ
ทศนิยม

เทคนิคกำรเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ TGT และ
Think Pair Share

เกม
1. เกม “คู่กนั (การลบ)”
2. ทางไหนผิด ทางไหน
ถูก
3. ช่องว่างที่หายไป
1. เที่ยวงานวัด
2. จัดสรรเวลา
3. ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
1. เกม “มากที่สุด”
2. ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการลบ
3. ระยะทาง
1. คิดสร้างสรรค์กบั โจทย์
การลบทศนิยม 1 และ2

เวลำ
ทีใ่ ช้
1

การลบทศนิยมที่ไม่
เกินสองตาแหน่งที่มี
การกระจาย
โจทย์ปัญหาการลบ
ทศนิยม

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ STAD

การสร้างโจทย์
ปัญหาการลบ
ทศนิยม

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share

การคูณจานวนนับ
กับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง โดยใช้
การบวกทศนิยม ซ้ า
ๆ กัน
การคูณจานวนนับ
กับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง (โดย
ใช้ความสัมพันธ์ของ
ทศนิยมและ
เศษส่ วน)

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ TGT

1. เกม “คู่ฉนั อยูไ่ หน”
2. หนักเท่าไร
3. เรี ยงให้ได้เรี ยงให้ไว

1

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ TGT

1. เกม “ให้ไว”
2. เลือกให้ถูก 1
3. คว้าให้ได้

1

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ L.T.

1

1

1
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่ อ)
ชุ ดกิจกรรม

เรื่อง
การคูณจานวนนับ
กับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง (โดย
วิธีลดั )
การคูณทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่งกับทศนิยม
หนึ่งตาแหน่ง (การ
หาผลคูณโดยใช้
ความสัมพันธ์ของ
ทศนิยมและ
เศษส่ วน)
การคูณทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่งกับทศนิยม
หนึ่งตาแหน่ง (การ
หาผลคูณโดยวิธีลดั )
โจทย์ปัญหาการคูณ
ทศนิยม

การสร้างโจทย์
ปัญหาการคูณ
ทศนิยม

เทคนิคกำรเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ STAD

เกม

เวลำ

1. ไปให้ถึง
2. จิ๊กซอว์จานวน

1

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ STAD

1. เกม “คิดเร็ ว”
2. เลือกให้ถูก 2
3. วงล้อแห่งผลลัพธ์

1

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ STAD

1. หาให้พบ ค้นให้เจอ
2. ปริ ศนาตัวเลขไขว้

1

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ L.T.

1. ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการคูณทศนิยม
2. ปัญหาชวนคิดการคูณ
ทศนิยม
1. คิดสร้างสรรค์กบั โจทย์
การคูณทศนิยม 1 และ
2

1

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share

1
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่ อ)
เทคนิคกำรเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
เทคนิคการเรี ยนรู้
ชุ ดที่ 4 การบวก ลบ คูณ
กำรบวก ระคนของทศนิยม แบบ L.T.
กำรลบ กำร โจทย์ปัญหาการบวก เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ L.T.
คูณระคน ลบ คูณระคนของ
ของทศนิยม ทศนิยม
ชุ ดกิจกรรม

เรื่อง

แบบรู ปของทศนิยม เทคนิคการเรี ยนรู้
(1)
แบบ Think Pair
Share
แบบรู ปของทศนิยม เทคนิคการเรี ยนรู้
(2)
แบบ Think Pair
Share
รวมชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมด
ทดสอบหลังเรียน
รวมทั้งหมด

เกม

เวลำ

1. เกม “บันไดคิดสนุก”
2. ไขรหัสลับ
1. เกม “ไม้ไอติมชวนคิด”
2. ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม
3. ปัญหาชวนคิดการบวก
ลบ คูณระคนของ
ทศนิยม
1. ความสัมพันธ์ของ
จานวนทศนิยม
2. จานวนถัดไป
1. คิดแบบรู ป
2. ทายจานวนจากวงล้อ

1
1

1

1

19
1
21

1.3) พิจารณากาหนดกรอบผลการเรี ย นรู ้ เนื้ อหา กิ จกรรม สื่ อประกอบการ
สอน และการวัดผลประเมินผล
1.4) สร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมื อควบคู่ก ับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยให้
สัมพันธ์กบั เนื้อหา และร่ วมกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 19 ชัว่ โมง ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 การบวกทศนิยม (แผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 1-4 จานวน 4 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 2 การลบทศนิยม (แผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 5-8 จานวน 4 ชัว่ โมง)
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ชุดที่ 3 การคูณทศนิยม (แผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 9-15 จานวน 7 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 4 การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม
(แผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 16-19 จานวน 4 ชัว่ โมง)
ซึ่ งในแต่ละชุดกิจกรรมฯ จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ
(1) ชื่อกิจกรรม จะเป็ นชื่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
(2) คานา
(3) สารบัญ
(4) คาแนะนาการใช้ส าหรั บครู เป็ นสิ่ ง ที่ บ อกส่ วนประกอบของชุ ด
กิจกรรมฯประกอบด้วย คาชี้ แจง สาระการเรี ยนรู้ ส่ วนประกอบของชุ ดกิจกรรมฯ เวลาที่ใช้ สื่ อการ
เรี ยนการสอน ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ บทบาทของครู ผสู้ อน บทบาทของนักเรี ยน และ
การวัดผลประเมินผล เป็ นต้น
(5) คาแนะนาการใช้สาหรับ นักเรี ยน เพื่อบอกขั้นตอนการทากิ จกรรม
ต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนทราบในแต่ละชุดกิจกรรมฯ
(6) จุดประสงค์การเรี ยนรู้
(7) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนแต่ละชัว่ โมง
ให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิท้ งั แบบกลุ่มและรายบุคคล
(8) ใบความรู ้ เป็ นสิ่ งที่บอกเนื้อหาของบทเรี ยนที่นกั เรี ยนจะต้องศึกษา
(9) ใบกิจกรรม จะระบุข้ นั ตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ให้กบั นักเรี ยน
ได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็ นการทบทวนเนื้อหาบทเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(10) ใบตรวจสอบความรู ้ ให้ นัก เรี ย นท าหลัง จากท ากิ จ กรรมและใบ
กิจกรรมเสร็ จสิ้ น เพื่อตรวจสอบความรู ้ที่นกั เรี ยนได้รับ โดยทาเป็ นรายบุคคล ไม่สามารถช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันได้ โดยแต่ละชุ ดกิ จกรรมฯ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดระดับ
คุณภาพของชุดกิจกรรมฯ และเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนไว้ดงั นี้
ระดับคุณภำพของชุ ดกิจกรรมฯ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

คะแนนเฉลีย่
9.00 – 10.00
7.00 - 8.99
5.00 - 6.99
0.00 – 4.99
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(11) ภาคผนวก ได้แก่ เกม ใบเฉลยใบกิ จกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบ
ความรู้ และตารางสรุ ปคะแนน
1.5) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเลือกกิจกรรมที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับชุดกิจกรรมฯ และฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.6) จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระและจุดประสงค์
ที่ตอ้ งการสอน
2) ขั้นพัฒนา
2.1) นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งเหมาะสม แล้ว น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ องตาม
ข้อเสนอแนะ
2.2) ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว นาเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ประเมิ นและตรวจสอบความถู ก ต้องเหมาะสมของชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อ ง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อประเมินความเหมาะสมระหว่างคาชี้ แจง วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดผลและประเมินผล ข้อเสนอแนะ ซึ่ งเป็ นเกณฑ์มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม
ศรี สะอาด, 2554, น. 121) โดยกาหนดคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
เหมาะสมมาก
3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.3) วิเ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ตรวจสอบความเหมาะสมระหว่า งค าชี้ แจง
วัตถุ ประสงค์ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผล ข้อเสนอแนะของชุ ดกิจกรรมฯ ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านโดยมีเกณฑ์ประเมิน (เกริ ก และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 132) ดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด
4.51-5.00
เหมาะสมมาก
3.51-4.50
เหมาะสมปานกลาง
2.51-3.50
เหมาะสมน้อย
1.51-2.50
เหมาะสมน้อยที่สุด
1.00-1.50
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โดยชุ ด กิ จ กรรมฯ จะยึ ด เกณฑ์ ก ารตัด สิ นความเหมาะสมตั้ง แต่ ร ะดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป (เกริ ก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 132-134) ผลการ
ประเมิ นความเหมาะสมของชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ย นรู้ แบบ
ร่ วมมื อควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 นั้น มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 (ภาคผนวก ค) ถือว่าชุ ดกิจกรรมฯ มี
ความเหมาะสมมากที่สุด
2.4) นาชุ ดกิจกรรมฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
อีกครั้ง แล้วนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ เพื่อเตรี ยมนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้น
เดียวกันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2.5) นาชุ ดกิ จ กรรมฯ ที่ ผ่า นการประเมิ นและตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้
(Try Out) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมฯ กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างโดยดาเนิ นการ
ดังนี้
การทดลองครั้ งที่ 1 แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (1:1) ผูว้ ิจยั นาชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และ
การคูณทศนิยม ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัด
ขะจาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 คน ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่มีระดับผลการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา สี
และขนาดตัวอักษร รวมถึงความยากง่ายของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม สื่ อการเรี ยนรู ้ และ
เวลาที่ ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมว่า มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท า
กิจกรรมและการสอบถามนักเรี ยน จากนั้นนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อเตรี ยม
นาไปใช้หาประสิ ทธิ ภาพกับการทดลองกลุ่มเล็กต่อไป
การทดลองครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก (1:3) ผูว้ ิจยั นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิ ยม ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว
อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งใหม่ จานวน 9 คน ซึ่ งเป็ นนัก เรี ยนที่ มีระดับผลการเรี ย นคณิ ตศาสตร์
แตกต่างกัน คือ เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมฯ
(E1/E2) ในแต่ละเนื้ อหา แต่ละกิ จกรรม โดยกาหนดเกณฑ์ของชุ ดกิ จกรรมฯ ไว้สูงกว่าหรื อเท่ากับ
เกณฑ์ 75/75 ผลการทดลองการใช้ชุดกิจกรรมฯ ปรากฏว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดย
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ใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ ก ับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ย ม ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.55/79.88 (ภาคผนวก ง) ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2.6) นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกมที่มีประสิ ทธิ ภาพเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อนาไปทดลองสอน
จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3) ขั้นนาไปใช้
3.1) นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมื อควบคู่กบั เกม ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 19 ชัว่ โมง ไป
ทดลองสอนจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดย
ใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ ก ับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ย ม ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1) ขั้นสร้าง
1.1) ศึ ก ษาเนื้ อหาเรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม และก าหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2) สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ โดยครอบคลุมเนื้ อหา
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม แบบ
ปรนัย จานวน 45 ข้อ และแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ
2) ขั้นพัฒนา
2.1) เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิ ยม ต่อประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ วัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ จุ ด ประสงค์ที่ ต้องการวัด โดย
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อไม่ (IOC) (พิชญ์สินี ชมภูคา,
2553, น. 206) โดยกาหนดคะแนนความเห็นดังนี้
+1 แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
0 ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
-1 แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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แล้วบันทึกผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละข้อ ถ้าดัชนีที่คานวณ
ได้ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นเป็ นตัวแทนของจุดประสงค์น้ นั ส่ วนข้อที่ได้
ดัชนี น้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุ งแก้ไข
2.2) นาแบบทดสอบที่ผา่ นการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุ งแล้ว ไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านแม่ลาย อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 29 คน ที่เคยเรี ยนเรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม มาแล้ว
2.3) นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) โดยเลือกข้อที่มีความ
ยากง่ายระหว่าง 0.2-0.8 ไว้ใช้ และอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น.
223 - 227) โดยคัดเลือกข้อสอบ แบบปรนัย จานวน 30 ข้อ โดยประเมินด้านความเข้าใจ จานวน 19
ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6, 8-11, 14-19, 21, 22 และข้อ 24 และด้านการวิเคราะห์ จานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7,
12, 13, 20, 23 และข้อ 25 - 30 ที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.34 – 0.62 มีค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.30 – 0.65 กาหนดคะแนนผ่านเกณฑ์ 23 คะแนนขึ้นไป และแบบทดสอบอัตนัย จานวน 3
ข้อ โดยประเมินด้านทักษะกระบวนการได้แก่ การคิดคานวณ และการแก้ปัญหา จานวน 3 ข้อ ที่มี
ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.52 – 0.55 มีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.37 – 0.48 และนาข้อสอบ
ปรนัยมาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 และข้อสอบอัตนัยมาหาค่าความ
เชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของฮอยท์ (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 214 - 219) ซึ่ งผลการ
ประเมินความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบปรนัย เท่ากับ 0.89 และข้อสอบอัตนัยมาหาค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.83 (ภาคผนวก ค)
2.4) เมื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขและคัด เลื อ กแบบทดสอบแล้ ว จากนั้ นจัด ท า
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ฉบับสมบูรณ์
2.5) นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ที่ผ่านการประเมินและตรวจสอบแล้ว
ไปใช้ควบคู่กบั ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง
(1:1) จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเวลา และแบบกลุ่มเล็ก (1:3) จานวน 9 คน
เพื่อนาคะแนนหลังเรี ยนไปใช้หาค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2)
3) ขั้นนาไปใช้
3.1) นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่าง
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอพร้ าว จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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แบบประเมินทักษะกำรคิดคำนวณ และทักษะกำรแก้ปัญหำ
การประเมิ นทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อใช้ในการประเมิน ใบตรวจสอบ
ความรู ้ ใบกิจกรรม และชิ้นงาน มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ขั้นสร้าง
1.1) ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดคานวณ และ
ทักษะการแก้ปัญหา
1.2) ดาเนิ นการสร้างแบบการประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับแนวคิด หลักการ เอกสารที่เกี่ ยวข้อง โดยพิจารณาจากทักษะการคิด
คานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่จาเป็ นของนักเรี ยน พร้อมกับสร้างเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ตำรำงที่ 3.2 เกณฑ์ ประเมินทักษะกำรคิดคำนวณ และทักษะกำรแก้ปัญหำ
รำยกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
1. ทักษะกำรคิดคำนวณ
ประยุกต์จากหลักการประเมินทักษะการคิดคานวณในหนังสื อ Caculator Skills and Assessment
ของ (แนปป์ , 2005, p. 1-20)
1.1 รู ปแบบวิธีการคิดคานวณ
3
เสนอรู ปแบบวิ ธี ก ารคิ ด ค านวณได้
(ดี)
อย่างชัดเจน
2
เสนอรู ปแบบวิ ธี ก ารคิ ด ค านวณได้
(พอใช้)
อย่างชัดเจนแต่มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
1
เสนอรู ปแบบวิธีการคิ ดคานวณยังไม่
(ควรปรับปรุ ง) ชัดเจน
1.2 ลาดับขั้นตอนการคิด
3
คิ ด ค า น ว ณ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
คานวณ
(ดี)
ตามลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน
(ใช้ในการประเมินกรณี เป็ น
2
คิ ดค านวณอย่า งเป็ นระบบ แต่ ล าดับ
แสดงวิธีทา)
(พอใช้)
ขั้นตอนขาดไป 1-2 ขั้นตอน
1
ล าดับ ขั้น ตอนการคิ ดค านวณขาดไป
(ควรปรับปรุ ง) มากกว่า 2 ขั้นตอน
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่ อ)
รำยกำรประเมิน
1.3 คาตอบที่ได้จากการ
คานวณ

1.4 ความรอบคอบในการคิด
คานวณ

ระดับคุณภำพ
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

1.5 ความรวดเร็ วในการคิด
คานวณ

3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
คาตอบที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งตัวเลข
และตาแหน่งทศนิยม
คาตอบใกล้เคี ยง คื อ ตัวเลขถู ก แต่ใส่
จุดทศนิยมผิดตาแหน่ง
คาตอบที่ได้ไม่ถูกต้องเลย
คิดคานวณแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องทุก
ขั้ น ต อ น แ ล ะ ใ ส่ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ท า ง
คณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง และชัดเจน
คิ ด ค านวณแต่ ล ะขั้น ตอนได้ถู ก ต้อ ง
บางขั้น ตอน และใส่ เ ครื่ องหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง
คิ ด ค านวณแต่ ล ะขั้น ตอนได้ถู ก ต้อ ง
บางขั้ นตอน แต่ ใ ส่ เครื่ องหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ ไม่ถูกต้อง
คิ ด ค านวณได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง
และส่ งตามเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
คิดคานวณได้เร็ ว ถูกต้อง แต่ส่งช้ากว่า
เวลาที่กาหนดเล็กน้อย
คิดคานวณได้ชา้ ถูกต้อง แต่ส่งช้ากว่า
เวลาที่กาหนดมาก ต้องตักเตือน
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่ อ)
รำยกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
2. ทักษะกำรแก้ ปัญหำ
ประยุกต์จากขั้นตอนการประเมินทักษะการคิดคานวณในหนังสื อ Mathematics Assessment and
Evaluation: Imperatives for Mathematics Educators ของ (รอมเบิร์ก, 1992, p. 322)
2.1 ความเข้าใจปัญหา
3
เข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง ชัดเจน
(ใช้ในการประเมินกรณี เป็ น
(ดี)
โจทย์ปัญหา)
2
เข้าใจปั ญหาได้ถูกต้องเป็ นบางส่ วน

2.2 การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา

(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)

2.3 การใช้วธิ ี การแก้ปัญหา

1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

เข้า ใจปั ญ หาน้ อ ยมากหรื อ ไม่ เ ข้า ใจ
ปัญหา
เลื อ กวิ ธี ก ารที่ ส ามารถแก้ปั ญ หาได้
ถู ก ต้ อ งเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
ปัญหา
เลื อ กวิ ธี ก ารที่ ส ามารถแก้ปั ญ หาได้
ถูกต้อง แต่ยงั ไม่เหมาะสม ไม่ครอบคลุ ม
ประเด็นของปัญหา
เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
น าวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และแสดงการแก้ปัญหาเป็ นลาดับ
ขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
น าวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง แต่ แ สดงการแก้ ปั ญ หายัง ไม่
ชัดเจน
นาวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่แสดงลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่ อ)
รำยกำรประเมิน
2.4 การสรุ ปคาตอบ

ระดับคุณภำพ
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
สรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์
สรุ ป ค าตอบได้ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ส รุ ป
ค าตอบได้ ถู ก ต้อ งบางส่ ว น หรื อสรุ ป
คาตอบไม่ครบถ้วน
ไม่มีการสรุ ปคาตอบ หรื อสรุ ปคาตอบ
ไม่ถูกต้อง

2) ขั้นพัฒนา
2.1) น าแบบประเมิ น ทัก ษะการคิ ด ค านวณ และทัก ษะการแก้ปั ญ หาของ
นักเรี ยนและเกณฑ์การประเมิน ที่ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา ภาษา และความชัดเจนหัวข้อการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินหรื อเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละทักษะ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ จากนั้นนามาข้อเสนอแนะที่
ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
2.2) น าแบบประเมิ น ทัก ษะการคิ ด ค านวณ และทัก ษะการแก้ ปั ญ หาที่
ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว มาให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญชุ ดเดียวกับที่ประเมินชุ ดกิจกรรม
เพื่อพิจารณาความตรงของเนื้ อหาของรายการการประเมินทัก ษะการคิดค านวณ และทักษะการ
แก้ปัญหาและความถูกต้องอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกาหนด
คะแนนความเห็นดังนี้
+1 เมื่อ แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ
ประเด็นตามทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด
0 เมื่อ ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้อง
กับประเด็นตามทักษะการการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด
-1 เมื่อ ไม่แน่ ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้อง
กับประเด็นตามทักษะการการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด
2.3) นาแบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่ผา่ นการ
ประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
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ซึ่ งผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน แสดงที่ ภาคผนวก ค
2.4) เมื่ อปรั บ ปรุ งแก้ไขแบบประเมิ นทักษะการคิดคานวณ และทักษะการ
แก้ปัญหาเรี ยบร้ อยแล้ว ก็จดั ทาแบบประเมิ นด้านทักษะการคิ ดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรี ยมนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นเดี ยวกันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.5) นาแบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนชั้นเดียวกันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีครู ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน ดังนี้ แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (1:1) จานวน 3 คน ผลการ
ประเมินปรากฏว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา มีระดับคุ ณภาพอยู่ใน
ระดับดี จากนั้นทดลอง แบบกลุ่มเล็ก (1:3) จานวน 9 คน ซึ่ งผลการประเมินปรากฏว่า นักเรี ยนมี
ทักษะการคิดคานวณ มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี และทักษะการแก้ปัญหา มีระดับคุณภาพอยูใ่ น
ระดับดี ดังนั้นในภาพรวมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี (ภาคผนวก ง)
3) ขั้นนาไปใช้
3.1) นาแบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอ พร้าว จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม ซึ่ งดาเนินการ
ประเมิ นระหว่า งเรี ย น จากใบกิ จกรรม ใบตรวจสอบความรู ้ และชิ้ นงาน โดยมี ครู ผูส้ อนเป็ นผู้
ประเมิน เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
แบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทำงคณิตศำสตร์
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ โดยแบบประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ โดยมีครู ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน ซึ่ งการประเมินประกอบด้วยการ
ประเมินด้าน
(1) การทางานร่ วมกัน
(2) มีความรอบคอบ
(3) มีความรับผิดชอบ
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มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ขั้นสร้าง
1.1) ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การ เอกสารที่ เกี่ ย วข้องกับ คุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
2) ขั้นพัฒนา
2.1) ด าเนิ น การสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ให้สอดคล้องกับแนวคิด หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน พร้อมกับสร้างเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ตำรำงที่ 3.3 เกณฑ์ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำงคณิตศำสตร์
รำยกำรประเมิน
1. ด้ ำนกำรทำงำนร่ วมกัน
1.1 การมีส่วนร่ วมในการ
ทางานและการกาหนด
เป้ าหมายของกลุ่ม

1.2 ความสาเร็ จในปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับคุณภำพ

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ

3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)

มี ส่ วนร่ วมในการก าหนดเป้ าหมาย
ของกลุ่มอย่างแข็งขัน
มี ส่ วนร่ วมในการก าหนดเป้ าหมาย
ของกลุ่มเป็ นบางครั้ง
ไม่มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมาย
ของกลุ่ม
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายและ
ข้อตกลงของกลุ่ มจนสาเร็ จลุ ล่วงไปได้
ด้วยดี
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายและ
ข้อตกลงของกลุ่มเป็ นบางครั้ง
ไม่ปฏิ บตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
และข้อตกลงของกลุ่ม

2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่ อ)
รำยกำรประเมิน
1.3 มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่ม
ด้วยความเอาใจใส่

1.4 แสดงความคิดเห็นโดย
คานึงความรู้สึกของคนอื่น
และยอบรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น

ระดับคุณภำพ
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

2. ด้ ำนควำมรอบคอบ
2.1 มีการตรวจสอบ คาตอบ
หรื อผลงาน/ชิ้นงาน ละเอียดถี่
ถ้วน ครบถ้วน

2.2 ผลงาน/ชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน

3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ร่วมกับ กลุ่ ม ด้วยความ
เอาใจใส่ ดี
มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ร่วมกับ กลุ่ ม ด้วยความ
เอาใจใส่ ค่อนข้างน้อย
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่ม
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โ ด ย ค า นึ ง
ความรู้ สึกของคนอื่ นและยอบรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โ ด ย ค า นึ ง
ความรู้ สึกของคนอื่ นและยอบรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่นในบางประเด็น
ขาดการแสดงความคิ ด เห็ น และไม่
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มีการตรวจสอบ คาตอบ หรื อผลงาน/
ชิ้นงาน ละเอียดถี่ถว้ น ครบถ้วน
ถู ก ต้อ ง ครบ สมบู ร ณ์ ทุ ก ขั้น ตอน
ผลงานอยูค่ ุณภาพดี
ไม่ มี ก ารตรวจสอบ ค าตอบ หรื อ
ผล ง า น /ชิ้ น ง า น ถู ก ต้ อ งค ร บ ถ้ ว น
บางส่ วน พบข้อผิดพลาดมาก
ผลงาน/ชิ้ นงานมีความสมบูรณ์ ครบ
ทุกขั้นตอน
ผลงาน/ชิ้นงานความสมบูรณ์ แต่ขาด
ไปบางขั้นตอน
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่ อ)
รำยกำรประเมิน

2.3 จัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
ก่อนหลังถูกต้องครบถ้วน

2.4 ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุก
ขั้นตอน ผลงานอยูค่ ุณภาพดี

3. ด้ ำนควำมรับผิดชอบ
3.1 มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับหมอบหมาย

3.2 มีความพยายามแก้ปัญหา
อย่างเต็มความสามารถตนเอง
ทุกครั้ง

ระดับคุณภำพ
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
ผลงาน/ชิ้ น งานไม่ มี ค วามสมบู ร ณ์
และหายไปหลายขั้นตอน
จัด เรี ย งล าดับ ความส าคัญ ก่ อ นหลัง
ถูกต้องครบถ้วน
จัดเรี ยงลาดับความสาคัญก่อนหลังได้
ส่ วนใหญ่
ไม่มีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ

3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)

มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายดี
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายพอใช้
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็ นครั้งคราว
มี ค วามพยายามแก้ปั ญ หาอย่า งเต็ ม
ความสามารถตนเองทุกครั้ง
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ใน
บางครั้ง

ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน
ผลงานอยูค่ ุณภาพดี
ถู ก ต้อ ง ครบ สมบู ร ณ์ ทุ ก ขั้น ตอน
ส่ วนใหญ่ผลงานอยูค่ ุณภาพพอใช้
มีขอ้ ผิดพลาดแก้ไข ไม่ครบสมบูรณ์
ตามขั้นตอน ผลงานอยู่ใ นคุ ณภาพต้อง
ให้คาชี้แนะ ปรับปรุ ง
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่ อ)
รำยกำรประเมิน

3.3 มีความตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

3.4 ส่ งงานตามเวลาที่กาหนด

ระดับคุณภำพ
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)
3
(ดี)
2
(พอใช้)
1
(ควรปรับปรุ ง)

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานดี
มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานพอใช้
มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานน้อย
ส่ งตามเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
ส่ งช้ากว่าเวลาที่กาหนดเล็กน้อย
ส่ งช้าเวลาที่กาหนดมาก ต้องตักเตือน

2.2) น าแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนและเกณฑ์การประเมิน ที่ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา ภาษา และความชัดเจนหัวข้อการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมิ นหรื อ เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนในแต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อให้
ข้อเสนอแนะ จากนั้นนามาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
2.3) น าแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่
ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว มาให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญชุ ดเดียวกับที่ประเมินชุ ดกิจกรรม
เพื่อพิจารณาความตรงของเนื้ อหาของรายการประเมิ นคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
และความถูกต้องอื่น ๆ โดยใช้เกณฑ์จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกาหนดคะแนน
ความเห็นดังนี้
+1 เมื่อ แน่ ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนด
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0 เมื่อ ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนด
-1 เมื่ อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า รายการประเมิ น และเกณฑ์ ก ารประเมิ น
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนด
ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินที่แสดงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนแสดงที่ ภาคผนวก ค
2.4) นาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผา่ นการ
ประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
2.5) เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท าง
คณิ ตศาสตร์ เรี ยบร้ อยแล้ว ก็จดั ทาแบบประเมินประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ฉบับ สมบู ร ณ์ เพื่ อ เตรี ยมน าไปทดลองใช้ ก ับ นั ก เรี ยนชั้ น เดี ย วกัน ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.6) นาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนชั้นเดียวกันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีครู ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน ดังนี้ การทดลองแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (1:1) จานวน 3
คน ผลการประเมินปรากฏว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับดี จากนั้นทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:3) จานวน 9 คน ซึ่ งผลการประเมินปรากฏว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ทุกด้านอยูใ่ นระดับดี (ภาคผนวก ง)
3) ขั้นนาไปใช้
3.1) นาแบบแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ไป
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอพร้าว จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้จากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม โดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ ควบคู่ ก ับ เกม ซึ่ ง
ดาเนินการประเมินระหว่างเรี ยน โดยมีครู ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไป
2. แบบประเมินคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านตระหนักคุ ณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนัก
คุ ณ ค่ า และ มี เจตคติ ที่ ดี ต่อ วิช าคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นต่ อการเรี ย นรู ้ จากการเรี ย นโดยใช้ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก

132
การลบ และการคูณทศนิ ยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โดยมีนกั เรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิ น มีข้ นั ตอนในการ
สร้างดังนี้
1) ขั้นสร้าง
1.1) ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ คุ ณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เจตคติ ความพึงพอใจ และแบบวัดความพึงพอใจ
1.2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้านตระหนัก คุ ณค่า และมี เจตคติ ที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ จากหนังสื อการวัดผลและ
ประเมินผลคณิ ตศาสตร์
1.3) สร้ างแบบประเมินคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ด้าน
ตระหนักคุ ณค่าและมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ ควบคู่กบั เกม โดยเขี ยนข้อความในคาถามให้มีความสอดคล้องกับการตอบ
จานวน 12 ข้อ ได้แก่ คาถามทางบวก 6 ข้อ และคาถามทางลบ 6 ข้อ ซึ่ งการวิจยั ในครั้ งนี้ ได้
กาหนดให้ตอบในลักษณะเห็ นด้วย โดยกาหนดการประเมิน 4 ระดับ (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น. 193) ดังนี้
ระดับความคิดเห็นหรือความรู้ สึก
จริ ง
ค่อนข้างจริ ง
ค่อนข้างไม่จริ ง
ไม่จริ ง

คะแนน
4
3
2
1

เกณฑ์ประเมินค่าน้ าหนักเฉลี่ยของคะแนนเจตคติของนักเรี ยนโดยรวม ดังนี้
ช่ วงของค่ าเฉลีย่
3.50 – 4.00
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
2) ขั้นพัฒนา

ระดับเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ดีมาก
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างไม่ดี
ไม่ดีมาก
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2.1) น าแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ด้า น
ตระหนักคุ ณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา จากการหาค่า IOC ถ้าดัชนี
ที่คานวณได้ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่า ข้อความนั้นมีความเหมาะสมของภาษา ส่ วนข้อที่
ดัชนีนอ้ ยกว่า 0.5 นามาปรับปรุ งแก้ไข
2.2) น าแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ด้า น
ตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่
ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง ดังนี้ การทดลองแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (1:1) จานวน 3 คน ผลการ
ประเมินปรากฏว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี จากนั้นทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:3) จานวน 9 คน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดขะจาว อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งผลการประเมินปรากฏว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนักคุ ณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.76 อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี (ภาคผนวก ง)
3) ขั้นนาไปใช้
3.1) น าแบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ด้า น
ตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ต่อการเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม ไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอพร้าว จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2560 ซึ่ งดาเนิ นการประเมิ นหลังจากเรี ยนครบทุกชุ ดกิ จกรรมฯ โดยนักเรี ยนเป็ นผู้
ประเมินด้วยตนเอง
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ปฐมนิเทศนักเรี ยนก่อนที่จะดาเนิ นการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจใน
การเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั
เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ให้เข้าใจถึงบทบาทของนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิตนได้
ถูกต้อง
2. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม แบบ
ปรนัย จานวน 30 ข้อ และแบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
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3. ดาเนินการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน
4 ชุด ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น โดยใช้เวลาสอน 19 ชัว่ โมง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทุกชุ ดกิจกรรมฯ โดยประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะ
การแก้ปัญหา ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการทางานร่ วมกัน ด้านความ
รอบคอบ และด้า นความรั บ ผิดชอบ ซึ่ ง ดาเนิ นการประเมิ นระหว่างเรี ย น โดยครู เป็ นผูป้ ระเมิ น
จากนั้นนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุ ปบันทึกข้อมูล ข้อบกพร่ องที่ควรปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนาไปใช้
ในครั้งต่อไป
5. หลังจากดาเนิ นการทดลองสอนครบทั้งหมด 4 ชุดแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ฉบับเดียวกับก่อนเรี ยน เพื่อนาคะแนนที่
ได้ไปวิเคราะห์ผล และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนักคุณค่าและมี
เจตคติ ที่ ดีต่ อ วิช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง ด าเนิ นการประเมิ นหลังจากเรี ย นครบทุ ก ชุ ด กิ จ กรรมฯ โดย
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุ ปผล และแปรผลต่อไป
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อ ง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการหาร้อยละเฉลี่ยของระหว่างเรี ยน (E1) กับร้อยละเฉลี่ยของการทดสอบ
หลังเรี ยน (E2) จากสู ตร E1/E2 มีประสิ ทธิภาพสู งกว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด 75/75
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านความเข้าใจ
ด้านการวิเคราะห์ และด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การการคิดคานวณ และการแก้ปัญหา จากที่
ได้รับการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่
กับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของนักเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยน โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน (C.V.) และใช้
สถิ ติ t-test แบบ Pair-test และผลการประเมิน ทักษะการคิ ดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา
นอกจากนี้ยงั ได้ประเมินทักษะกระบวนการระหว่างเรี ยน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู ้ และ
ชิ้นงาน โดยใช้แบบประเมินทักษะการคิดคานวณและทักษะการแก้ปัญหาโดยนาข้อมูลการประเมิน
หาฐานนิยม และค่าร้อยละ แล้วสรุ ปผล
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3. วิเ คราะห์ ก ารประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ของ
นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้แก่ ด้าน
การทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ โดยนาข้อมูลการประเมินหาฐานนิยม และ
ค่าร้ อยละ แล้วสรุ ปผล และด้านตระหนักคุ ณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยนาข้อมูล
การประเมินหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาผลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
2. ข้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพ ได้จ าก ผลการตรวจชิ้ นงาน ใบงาน การประเมิ นการท า
กิจกรรม แบบบันทึกผลหลังการสอน และแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์และ อภิ ปรายผล เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึ งสภาพ ปั ญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินการวิจยั และแนวทางแก้ไข พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน ดังนี้
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 26) โดยใช้สูตร ดังนี้
r
ร้อยละ = ×100
n

เมื่อ r แทน จานวนข้อมูลที่สนใจ
n แทน จานวนตัวอย่างทั้งหมด
1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 28) โดยใช้สูตร ดังนี้

X

X

n

เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทุกคนในกลุ่มตัวอย่าง
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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1.3 ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พิชญ์สินี ชมภูคา,
2553, น. 53) โดยใช้สูตร ดังนี้

S.D. 
เมื่อ S.D.
X
X
n



x  X

2

n(n  1)

แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าเฉลี่ย
แทน คะแนนแต่ละตัว
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

2. สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การหาความเที่ยวตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ และแบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อประเมิน สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่
กาหนดโดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 206) โดยใช้สูตร ดังนี้
IOC 

R

N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 การหาความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน โดยใช้สูตร (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 227)
P

R
N
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เมื่อ P แทน ดัชนีความยากง่าย
R แทน จานวนผูท้ ี่ทาข้อสอบถูก
N แทน จานวนผูท้ ี่ทาข้อสอบทั้งหมด
2.3 การหาอานาจจาแนก (Discimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 223) โดยใช้สูตร ดังนี้
B

U L

n1 n2

เมื่อ B แทน ค่าดัชนีอานาจจาแนกของข้อสอบ
U แทน จานวนผูท้ ี่ตอบถูกในแบบทดสอบในข้อนั้นในกลุ่มผูผ้ า่ น
เกณฑ์
L แทน จานวนผูท้ ี่ตอบถูกในแบบทดสอบในข้อนั้นในกลุ่มผูไ้ ม่ผา่ น
เกณฑ์
n1 แทน จานวนผูผ้ า่ นเกณฑ์
n2 แทน จานวนผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์
2.4 การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
แบบปรนัย โดยใช้วธิ ีของคูเดอร์ -ริ ชาร์ดสัน สู ตร KR.20 (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 214)
k

KR.20 ,

piqq 
k  

i 1

rtt  
 1 2 
 k 1 
S 



เมื่อ rtt แทน ความเที่ยงตรงของเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล
k แทน จานวนข้อในเครื่ องมือรวบรวมข้อมูลที่นามาคานวณ
S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมในแต่ละคน
p แทน สัดส่ วนคนทาถูกในแต่ละข้อ
q แทน สัดส่ วนคนทาผิดในแต่ละข้อ (q = p-1)
X แทน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ
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2.5 การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน แบบอัตนัย โดยใช้วธิ ีของฮอยท์ (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 219) ดังนี้

rtt =1-

MSE
MSP

เมื่อ rtt แทน ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
MSE แทน คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error)
MSP แทน คะแนนความแปรปรวนระหว่างผูต้ อบ (Between People)
2.6 การหาดัชนีความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยใช้
สู ตร (สาคร แสงผึ้ง, มปป, น. 50)
ดัชนีความยาก (Index of Difficulty) =

S

 SL    N T  X Min 
 N T  X Max  X Min 

H

เมื่อ SH หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มสู ง
SL หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่า
XMax หมายถึง คะแนนสู งสุ ดที่เป็ นไปได้ (คะแนนเต็มของข้อสอบข้อ
นั้น ๆ)
XMin หมายถึง คะแนนต่าสุ ดที่เป็ นไปได้ (คะแนนต่าสุ ดของข้อสอบ
ข้อนั้น ๆ)
NT หมายถึง จานวนนักเรี ยนทั้งกลุ่มสู งกลุ่มต่า
NH หมายถึง จานวนนักเรี ยนในกลุ่มสู ง
2.7 การหาดัชนีอานาจจาแนก (Index of Discimination) ของแบบทดสอบ
แบบอัตนัย โดยใช้สูตร (สาคร แสงผึ้ง, มปป, น. 50-51)โดยใช้สูตร ดังนี้
ดัชนีอานาจจาแนก (Index of Discimination) =

S
X

 SL 
 X Min 
Max

H

NH
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เมื่อ SH หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มสู ง
SL หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่า
XMax หมายถึง คะแนนสู งสุ ดที่เป็ นไปได้ (คะแนนเต็มของข้อสอบข้อ
นั้น ๆ)
XMin หมายถึง คะแนนต่าสุ ดที่เป็ นไปได้ (คะแนนต่าสุ ดของข้อสอบ
ข้อนั้น ๆ)
NH หมายถึง จานวนนักเรี ยนในกลุ่มสู ง
3. การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยหา
คะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนระหว่า งเรี ย นที่ ไ ด้จ ากการท าแบบฝึ กหัด หรื องาน หลัง เรี ย นด้ว ยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ทุกหน่วยรวมกันของนักเรี ยนทั้งหมด (E1) กับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (E2) โดยใช้เกณฑ์ 75/75 (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546, น.
43 - 44) โดยใช้สูตร E1/E2 ดังนี้
X

E1 = N ×100
A

เมื่อ E1 แทน ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ในชุดกิจกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 75
 X แทน คะแนนรวมจากการทาแบบฝึ กหัดหรื องาน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดทุกชิ้นรวมกัน
N แทน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
Y

E 2 = N ×100
B
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เมื่อ E2 แทน ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 75
 Y แทน คะแนนรวมจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน
A แทน คะแนนเต็มของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน
N แทน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
4.1 ค่าเฉลี่ย ใช้ในการพิจารณาความก้าวหน้าของนักเรี ยน
4.2 การเปรี ยบเทียบการกระจายของคะแนนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน (Coefficient of Variation : C.V.) (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น.
57) โดยใช้สูตร
C.V. 

S.D.
100
X

เมื่อ C.V. แทน สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน ค่าเฉลี่ย
4.3 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติทดสอบ t-test แบบ Pair-test (พิชญ์สินี ชมภูคา, 2553, น. 323) โดยใช้สูตร
dd
t S 0
d
n

องศาเสรี (d.f.) n-1

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนยั สาคัญ
d แทน ค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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d0 แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่คาดหวัง
เกิดในประชากร
Sd แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
n แทน จานวนคู่ของตัวอย่าง
ในงานวิจยั ครั้งนี้ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจยั ครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม เพื่อศึกษา
ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ควบคู่กบั เกม และเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน
เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อ ง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการ
เรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
ควบคู่กบั เกม เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั
เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ยม ส าหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 สาหรั บ
เนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมฯ นี้ผวู ้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น 4 ชุด ประกอบด้วย
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ชุดกิจกรรมที่ 1 การบวกทศนิยม
จานวน 4 ชัว่ โมง
ชุดกิจกรรมที่ 2 การลบทศนิยม
จานวน 4 ชัว่ โมง
ชุดกิจกรรมที่ 3 การคูณทศนิยม
จานวน 7 ชัว่ โมง
ชุดกิจกรรมที่ 4 การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม จานวน 4 ชัว่ โมง
ซึ่ งรวมทั้งหมด 19 ชัว่ โมง รายละเอียด ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ชุ ดกิจกรรมฯ
ชุ ดที่ 1
การบวก
ทศนิยม

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
การบวกทศนิยมที่ไม่ เทคนิคการเรี ยนรู้
เกินสองตาแหน่งที่ แบบ TGT และ
ไม่มีการทด
Think Pair Share
การบวกทศนิยมที่ไม่ เทคนิคการเรี ยนรู้
เกินสองตาแหน่งที่มี แบบ STAD
การทด
โจทย์ปัญหาการบวก เทคนิคการเรี ยนรู้
ทศนิยม
แบบ L.T.
เรื่อง

การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก
ทศนิยม

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share
รวม

เกม
- เกม “คู่กนั (การบวก)”
- ทางไหนถูก ทางไหนผิด
- ช่องว่างที่หายไป
- ปริ ศนาตัวเลขทศนิยม
– คิดเก่งสมองไว
- เงินออมของฉัน
- ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการบวกทศนิยม 1
- ปัญหาชวนคิดการบวก
ทศนิยม
- การสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกทศนิยม (คิด
สร้างสรรค์กบั โจทย์การ
บวกทศนิยม 1 และ2

เวลาที่
ใช้
1

1

1

1

4
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
การลบทศนิยมที่ไม่ เทคนิคการเรี ยนรู้
ชุ ดที่ 2
เกินสองตาแหน่งที่ แบบ TGT และ
การลบ
Think Pair Share
ทศนิยม (ต่ อ) ไม่มีการกระจาย
การลบทศนิยมที่ไม่ เทคนิคการเรี ยนรู้
เกินสองตาแหน่งที่ แบบ STAD
มีการกระจาย
โจทย์ปัญหาการลบ เทคนิคการเรี ยนรู้
ทศนิยม
แบบ L.T.
ชุ ดกิจกรรมฯ

เรื่อง

การสร้างโจทย์
ปัญหาการลบ
ทศนิยม
ชุ ดที่ 3
การคูณ
ทศนิยม

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share
รวม
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ TGT

การคูณจานวนนับ
กับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง โดย
ใช้การบวกทศนิยม
ซ้ า ๆ กัน
การคูณจานวนนับ เทคนิคการเรี ยนรู้
กับทศนิยมไม่เกิน แบบ TGT
สองตาแหน่ง (โดย
ใช้ความสัมพันธ์
ของทศนิยมและ
เศษส่ วน)

เกม
- เกม “คู่กนั (การลบ)”
- ทางไหนผิด ทางไหนถูก
- ช่องว่างที่หายไป
- เที่ยวงานวัด
- จัดสรรเวลา
- ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
- เกม “มากที่สุด”
- ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการลบ
- ระยะทาง
- คิดสร้างสรรค์กบั โจทย์
การลบทศนิยม 1 และ2

- เกม “คู่ฉนั อยูไ่ หน”
- หนักเท่าไร
- เรี ยงให้ได้เรี ยงให้ไว

- เกม “ให้ไว”
- เลือกให้ถูก 1
- คว้าให้ได้

เวลาที่
ใช้
1

1

1

1

4
1

1
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
การคูณจานวนนับ เทคนิคการเรี ยนรู้
ชุ ดที่ 3
การคูณ กับทศนิยมไม่เกิน แบบ STAD
ทศนิยม (ต่ อ) สองตาแหน่ง (โดย
วิธีลดั )
การคูณทศนิยม
เทคนิคการเรี ยนรู้
หนึ่งตาแหน่งกับ แบบ STAD
ทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่ง (การหา
ผลคูณโดยใช้
ความสัมพันธ์ของ
ทศนิยมและ
เศษส่ วน)
การคูณทศนิยม
เทคนิคการเรี ยนรู้
หนึ่งตาแหน่งกับ แบบ STAD
ทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่ง (การหา
ผลคูณโดยวิธีลดั )
โจทย์ปัญหาการ เทคนิคการเรี ยนรู้
คูณทศนิยม
แบบ L.T.
ชุ ดกิจกรรมฯ

เรื่อง

การสร้างโจทย์
ปัญหาการคูณ
ทศนิยม

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share
รวม

เกม
- ไปให้ถึง
- จิ๊กซอว์จานวน

เวลาที่
ใช้
1

- เกม “คิดเร็ ว”
- เลือกให้ถูก 2
- วงล้อแห่งผลลัพธ์

1

- หาให้พบ ค้นให้เจอ
- ปริ ศนาตัวเลขไขว้

1

- ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการคูณทศนิยม
- ปัญหาชวนคิดการคูณ
ทศนิยม
- คิดสร้างสรรค์กบั โจทย์
การคูณทศนิยม 1 และ2

1

1

4
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
การบวก ลบ คูณ เทคนิคการเรี ยนรู้
ชุ ดที่ 4
การบวก การ ระคนของทศนิยม แบบ L.T.
ลบ การคูณ โจทย์ปัญหาการ เทคนิคการเรี ยนรู้
ระคนของ บวก ลบ คูณระคน แบบ L.T.
ของทศนิยม
ทศนิยม

ชุ ดกิจกรรมฯ

เรื่อง

แบบรู ปของ
ทศนิยม (1)
แบบรู ปของ
ทศนิยม (2)

เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share
เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ Think Pair
Share
รวม
รวม

เกม
- เกม “บันไดคิดสนุก”
- ไขรหัสลับ
- เกม “ไม้ไอติมชวนคิด”
- ระดมความคิดกับโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม
- ปัญหาชวนคิดการบวก
ลบ คูณระคนของทศนิยม
- ความสัมพันธ์ของ
จานวนทศนิยม
- จานวนถัดไป
- คิดแบบรู ป
- ทายจานวนจากวงล้อ

เวลาที่
ใช้
1
1

1

1

4
19

จากข้อมูลตารางที่ 4.1 พบว่า รายละเอียดของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิ ย ม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 ชุ ด โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ แบบ
TGT จานวน 4 ครั้ง เทคนิ คการเรี ยนรู้แบบ STAD จานวน 5 ครั้ง เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ L.T.
จานวน 5 ครั้ง และเทคนิคการเรี ยนรู้แบบ Think Pair Share จานวน 7 ครั้ง และมีเกมทั้งหมด 33
แบบ จานวนทั้งหมด 19 ชัว่ โมง
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2. การประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ประเมินทั้งหมด
4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดผลประเมินผล
ซึ่ งผลการประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ผลการประเมินดังตาราง
4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบ
การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ กั บ เกม เรื่ อ ง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ้ หา
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.2 เนื้อหามีความละเอียดครบถ้วนและชัดเจน
1.3 เนื้อหาเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน
1.4 เนื้อหามีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
1.5 เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
1.6 เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
เกม
สรุ ปผลการประเมินด้ านเนือ้ หา
2. ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.1 เนื้อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปยาก
2.2 ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2.3 กิจกรรมเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.4 ส่ งเสริ มความรู ้ ทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และพฤติกรรมที่กาหนด
2.5 กิจกรรมสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2.6 กิจกรรมสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้เกม

X

S.D. ระดับความเหมาะสม

5.00
4.50
5.00
5.00

0.00
0.52
0.00
0.00

4.92

0.29

4.83

0.39

4.88

0.33

5.00 0.00
4.92 0.29
4.75 0.45
4.58 0.51
4.58 0.51
4.58 0.51

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)
รายการประเมิน
2.7 กิจกรรมสะท้อนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ แต่ละด้าน ได้แก่
- ด้านการทางานร่ วมกัน
- ด้านความรอบคอบ
- ด้านความรอบผิดชอบ
สรุ ปผลการประเมินด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้
3. ด้ านสื่ อการเรี ยนรู้
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.3 ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารเข้าใจง่ายและเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
3.4 เร้าความสนใจ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดี
3.5 มีประโยชน์ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการประเมินด้ านสื่ อการเรี ยนรู้
4. ด้ านการวัดผลประเมินผล
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้ อหา
เรื่ อง การบวกทศนิยม
4.3 เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลสามารถวัดได้ตรง
ตามสภาพจริ ง
4.4 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม
4.5 เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลเหมาะสมกับเวลา
4.6 เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลเหมาะสมกับ
ความสามารถ และวัยของผูเ้ รี ยน
4.7 เครื่ องมือวัดสามารถประเมินความรู ้ได้อย่าง
ชัดเจน

X

S.D. ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด

5.00 0.00

4.77 0.42

มากทีส่ ุ ด

5.00 0.00
5.00 0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83 0.39
4.42 0.51
5.00 0.00
4.85 0.36

มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

5.00 0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75 0.45
4.83 0.39
4.83 0.39
4.33 0.49
4.83 0.39
4.42 0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

149
ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)
รายการประเมิน
4.8 เครื่ องมือวัดสามารถประเมินทักษะกระบวนการ
ทาง คณิ ตศาสตร์ได้
4.9 เครื่ องมือวัดสามารถประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
- ด้านการทางานร่ วมกัน
- ด้านความรอบคอบ
- ด้านความรอบผิดชอบ
สรุ ปผลการประเมินด้ านการวัดผลประเมินผล

X

S.D. ระดับความเหมาะสม

4.50 0.52

มาก

4.83 0.29

มากที่สุด

4.70 0.46

มากทีส่ ุ ด

สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรม 4.79 0.41

มากทีส่ ุ ด

จากข้อมูลตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวมของชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ
และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า
ด้านเนื้อหา มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88
มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.33 และมีขอ้ 1.1, 1.3 และ 1.4 ที่ผเู้ ชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 มี ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 และมีขอ้ 2.1 และ 2.7 ที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ความเห็นตรงกัน
ด้า นสื่ อการเรี ย นรู ้ มี ผ ลการประเมิ นอยู่ใ นระดับ เหมาะสมมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.85 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 และมีขอ้ 3.1, 3.2 และ 3.5 ที่ผเู้ ชี่ ยวชาญมี
ความเห็นตรงกัน
ด้า นการวัดผลประเมิ นผล มี ผ ลการประเมิ นอยู่ใ นระดับ เหมาะสมมากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46
สรุ ป ผลการประเมิ นความเหมาะสมของชุ ดกิ จกรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.79 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 และเมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้ อหา รองลงมาคือ
ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดผลประเมินผล
3.การประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) วิเคราะห์จากคะแนนที่ได้จากชุ ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ท้ งั หมดจานวน 4 ชุ ด ได้แก่ ชุ ดที่ 1 เรื่ อง การบวกทศนิยม ชุดที่ 2 เรื่ อง การ
ลบทศนิ ยม ชุ ดที่ 3 เรื่ อง การคูณทศนิ ยม และชุ ดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ ระคนของ
ทศนิยม และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) วิเคราะห์จากการทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตัวอย่างนักเรี ยนจานวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ผลวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
ของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับ
เกม เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนระหว่างเรียน
ชุ ดกิจกรรมที่
1
2
3
4

คะแนนหลังเรียน
(เต็ม 45 คะแนน)
(E2)

จานวน

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

18
18
18
18

4874
3744
5472
3186

4365
3268
4387
2732

79.01

85.37

E2 = 79.01

รวมร้ อยละเฉลีย่ (E1)

จากข้อมูลตารางที่ 4.3 พบว่า ชุ ดกิ จกรรมที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการ เท่ากับ 85.37 และค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 79.01 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 75/75 แสดงว่า ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการของชุ ดกิ จกรรมสู งกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ
10.37 และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ สู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 4.01
สรุ ปได้วา่ ชุ ดกิจกรรมที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.37/79.01 สู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 แสดงว่าชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อ ง การบวก การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้ รูปแบบการ
เรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ผลการประเมินความรู้ ระหว่างเรียน
การประเมินความรู้ระหว่างเรี ยน ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการทาใบตรวจสอบ
ความรู ้ หลังเรี ยนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
จานวน 4 ชุด ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดังตารางที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ ระหว่ างเรี ยนที่ได้ จากชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ชุ ดกิจกรรม

คะแนนเต็ม

1
10
2
10
3
10
4
10
สรุ ปผลการประเมินความรู้ ระหว่างเรียน

ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
( X ) มาตรฐาน (S.D.)
8.56
1.72
7.54
1.04
7.97
1.87
8.44
1.26
8.13
1.54

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากข้อมูลตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความรู้ ระหว่างเรี ยนในแต่ละชุ ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ พบว่า ทุ กชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มี ระดับคุ ณภาพอยู่ในระดับดี แต่เมื่ อพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ ย พบว่า ชุ ดกิ จกรรมชุ ดที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด และมีคะแนนเฉลี่ ยใกล้เคียงกับชุ ด
กิจกรรมชุดที่ 4 สาหรับชุดกิจกรรมชุดที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าชุดกิจกรรมอื่น
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ผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการเรี ยนรู้ ก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนประเมิ น จากคะแนนที่ ไ ด้จ ากการท า
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการ
ทดสอบค่าสถิติ t – test แบบ Pair-test ตัวอย่างนักเรี ยนจานวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่
4.5
ตารางที่ 4.5 ค่ า สถิติของคะแนนผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ไ ด้ จ ากชุ ด กิจกรรมการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ ควบคู่ กั บ เกม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5

ผลการเรียนรู้
1. ความเข้าใจ
2. การวิเคราะห์
3. ทักษะ
กระบวนการ
รวม

X (S.D.)

C.V.

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน

หลังเรียน

19
11
15

6.83(2.75)
3.50(2.04)
8.53(2.78)

15.28(1.78)
7.72(1.64)
12.56(2.09)

40.23
58.18
32.58

11.62
21.21
16.67

11.81*** 0.064E-8
12.12*** 0.043E-8
7.84*** 0.024E-5

45

18.86(5.73) 35.56(4.19)

30.37

11.78

15.20*** 0.013E-9

ก่อนเรียน หลังเรียน

t – test P - value

***

ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

จากข้อมูลตารางที่ 4.5 การประเมินความรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้วยค่าสถิ ติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน (C.V.) และสถิติทดสอบ
ค่าเฉลี่ย t-test พบว่า
ผลการเรี ยนรู้ ความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน 8.44 คะแนน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน 0.97 คะแนน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผันหลัง
เรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนใกล้เคียงกันกว่าก่อนเรี ยน เมื่อทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
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ผลการเรี ยนรู้การวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน 8.25 คะแนน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน 0.77 คะแนน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผันหลัง
เรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนใกล้เคียงกันกว่าก่อนเรี ยน เมื่อทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
ผลการเรี ยนรู้ ทกั ษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน 4.03
คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน 0.69 คะแนน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปร
ผันหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนใกล้เคียงกันกว่าก่อนเรี ยน เมื่อ
ทดสอบคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุ ปได้ว่า คะแนนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อน
เรี ยน 16.69 คะแนน ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานหลัง เรี ยนน้อยกว่า ก่ อนเรี ยน 1.54 คะแนน ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน หลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนใกล้เคียง
กันกว่าก่อนเรี ยน เมื่อทดสอบคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตัวอย่างนักเรี ยนจานวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่
4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมิ น ทัก ษะการคิ ด ค านวณ และทักษะการแก้ ปัญหา โดยใช้ รู ปแบบการ
เรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่

ระดับคุณภาพ

ชุดที่ 1

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ทักษะการคิดคานวณ
ร้ อยละ (จานวน) ฐานนิยม
72.22(13)
27.78(5)
ดี
0.00(0)

ทักษะการแก้ ปัญหา
ร้ อยละ(จานวน) ฐานนิยม
66.67(12)
33.33(6)
ดี
0.00 (0)
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ตารางที่ 4.6 (ต่ อ)

ชุ ดที่
ชุดที่ 2

ระดับคุณภาพ

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
ชุดที่ 3
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
ชุดที่ 4
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
รวม

ทักษะการคิดคานวณ
ร้ อยละ (จานวน) ฐานนิยม
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
100(18)
ดี

ทักษะการแก้ ปัญหา
ร้ อยละ(จานวน) ฐานนิยม
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
55.56(10)
44.44(8)
ดี
0.00(0)
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
100(18)
ดี

จากข้อมูลตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทักษะการคิดคานวณและทักษะ
การแก้ปั ญหา ที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ จากชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุ ดที่ 1-4 นักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 60
มีทกั ษะการคิดคานวณอยู่ในระดับดี และนักเรี ยนมากกว่าร้ อยละ 55 มีทกั ษะการแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับดี
สรุ ปได้ว่า นัก เรี ย นมี ทกั ษะทักษะการคิ ดคานวณและทักษะการแก้ปั ญหา โดย
ภาพรวมจากฐานนิยมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน เรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม สาหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน เรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านตระหนักคุ ณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ตัวอย่าง
นักเรี ยนจานวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ฐานนิยม และร้ อยละระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนจาก
การเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิยม โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่ กับเกม สาหรั บนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ได้ แก่ ด้ านการทางาน
ร่ วมกัน ด้ านความรอบคอบ ด้ านความรับผิดชอบ

ชุ ดที่
ชุดที่
1
ชุดที่
2
ชุดที่
3

ด้ านการทางานร่ วมกัน
ร้ อยละ
ฐานนิยม
(จานวน)
ดี
66.67(12)
พอใช้
33.33(6)
ดี
ควรปรับปรุ ง 0.00 (0)
ดี
66.67 (12)
พอใช้
33.33 (6)
ดี
ควรปรับปรุ ง 0.00 (0)
ดี
61.11(11)
พอใช้
38.89(7)
ดี
ควรปรับปรุ ง 0.00(0)
ระดับ
คุณภาพ

ด้ านความรอบคอบ
ร้ อยละ
ฐานนิยม
(จานวน)
66.67(12)
33.33(6)
ดี
0.00 (0)
66.67(12)
33.33(6)
ดี
0.00 (0)
55.56(10)
44.44(8)
ดี
0.00(0)

ด้ านความรับผิดชอบ
ร้ อยละ
ฐานนิยม
(จานวน)
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
55.56(10)
44.44(8)
ดี
0.00(0)
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ตารางที่ 4.7 (ต่ อ)
ด้ านการทางานร่ วมกัน ด้ านความรอบคอบ
ชุ ดที่
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ฐานนิยม
ฐานนิยม
(จานวน)
(จานวน)
ชุดที่
ดี
55.56(10)
61.11(11)
4
พอใช้
44.44(8)
ดี
38.89(7)
ดี
ควรปรับปรุ ง 0.00(0)
0.00(0)
100(18)
ดี
100(18)
ดี
รวม
ระดับ
คุณภาพ

ด้ านความรับผิดชอบ
ร้ อยละ
ฐานนิยม
(จานวน)
61.11(11)
38.89(7)
ดี
0.00(0)
100(18)
ดี

จากข้อมูลตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนจากการเรี ยน มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความ
รับผิดชอบ พบว่า
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุดที่ 1-4 พบว่า นักเรี ยนมากกว่าร้อย
ละ 55 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และ
ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับดี
สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยภาพรวมจาก
ฐานนิยมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
ตารางที่ 4.8 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท างคณิ ต ศาสตร์
ด้ านตระหนักคุณค่ าและมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

รายการ
1. วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีประโยชน์และน่าเรี ยน
2. การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนมีความรอบคอบ และ

ระดับความคิดเห็น
(X )

S.D.

3.33
3.33

0.49
0.49

2.89

0.68

มีเหตุผล
3. นักเรี ยนชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ เพราะ
ช่วยฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบ
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ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)

รายการ

ระดับความคิดเห็น
(X )

S.D.

4. การเรี ยนรู ้โดยใช้เกมทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหา บทเรี ยน

3.50

0.51

5. เมื่อได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
นักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยน
6. การเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั เกมทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้นมากขึ้น
7. นักเรี ยนไม่มีความสุ ขกับการเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั
เกม
8. ความรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวติ ประจาวัน
9. นักเรี ยนไม่ชอบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
10. นักเรี ยนรู ้สึกกังวลเมื่อต้องเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
11. การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มยุง่ ยาก และน่าเบื่อ
12. การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มไม่สามารถช่วยพัฒนาการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้
เฉลีย่
สรุ ปโดยภาพรวม

3.17

0.62

3.50

0.51

2.06

0.42

2.11

0.32

2.78
2.11
2.28
1.89

0.94
0.58
0.46
0.47

ได้ง่ายขึ้น

2.75
0.81
ค่ อนข้ างดี

จากข้อมูลตารางที่ 4.8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านตระหนัก
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความตระหนักคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
แบบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อ ง การบวก ลบ และคู ณทศนิ ย ม เพื่ อส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู ้ แ ละ
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ยม สาหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 2) เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 3) เพื่อ
ศึกษาคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ
และการคู ณ ทศนิ ย ม โดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอพร้าว จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 1 ห้องเรี ยน 18 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่เขต 2 ได้มาโดยการเลื อกตัวอย่างแบบกลุ่ ม
(Cluster Sampling) ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประเมินผลการเรี ยนรู้แบบ
One Group Pre – test Post - test Design เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิ ยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ
และการคูณทศนิ ยม แบบประเมินด้านทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา และแบบ
ประเมิ นคุ ณลักษณะที่ พึ ง ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ ด้า นการท างานร่ วมกัน ด้า นความ
รอบคอบ ด้านความรับผิดชอบ และด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการโดยทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้ จานวน 33 ข้อ จากนั้นดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
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ทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 ชุด รวมทั้งสิ้ น 21 ชัว่ โมง ประเมินทักษะ
การคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ น
การทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ ซึ่ งดาเนิ นการประเมิน ระหว่าง
เรี ยน โดยครู เป็ นผูป้ ระเมิน แล้วดาเนิ นการทดสอบหลังเรี ย นด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
จานวน 33 ข้อ ชุ ดเดี ยวกับแบบทดสอบที่ ใ ช้ทดสอบก่ อนเรี ยน และประเมินคุ ณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ท างคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นด้า นตระหนัก คุ ณค่ า และมี เจตคติ ที่ ดีต่อวิช าคณิ ตศาสตร์
จานวน 12 ข้อซึ่งดาเนินการประเมินหลังจากเรี ยนครบทุกชุดกิจกรรมฯ โดยนักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ (E1/E2) หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ด้วยการหาค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมัน่ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน โดยการทดสอบค่าการทดสอบ t-test แบบ Pair-test และวิเคราะห์ระดับทักษะการคิดคานวณ
และทักษะการแก้ปัญหา และคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ โดยการหา
ฐานนิ ยม และค่าร้อยละ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนด้านตระหนัก
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า ผลการพัฒนาชุ ดกิจกรรมฯ มีจานวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เรื่ อง การบวกทศนิยม ชุดที่ 2
เรื่ อง การลบทศนิยม ชุดที่ 3 เรื่ อง การคูณทศนิยม และชุดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคน
ของทศนิยม โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ แบบ TGT จานวน 4 ครั้ง เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบ
STAD จานวน 5 ครั้ง เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบ L.T. จานวน 5 ครั้ง และเทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบ Think
Pair Share จานวน 7 ครั้ง และมีเกมทั้งหมด 33 แบบ จานวน 19 ชัว่ โมง
ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฯ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้ อหา รองลงมาคือ ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดผลประเมินผล
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 85.37/79.01
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 แสดงว่ามีชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ยม สาหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
2. ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า การประเมินระหว่างเรี ยน
ชุดกิจกรรมฯ 4 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.13 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.54 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี และการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ควบคู่กบั เกม ด้านความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์ และด้านทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปร
ผันหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนใกล้เคียงกันกว่าก่อนเรี ยน เมื่อ
ทดสอบคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการประเมินทักษะการคิดคานวณและทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง การบวก การลบ
และการคู ณ ทศนิ ย ม โดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมากกว่าร้ อยละ 60 มีทกั ษะการคิดคานวณอยู่ในระดับดี และ
นักเรี ยนมากกว่าร้ อยละ 55 มีทกั ษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี โดยภาพรวมจากฐานนิ ยมทุกชุ ด
กิจกรรมฯ มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
3. ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน
เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ย ม โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ กบั เกม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 55 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับดี
ดังนั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
ส่ วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อความตระหนักคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.75 และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81
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จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ยม เพื่อส่ งเสริ มผลการ
เรี ยนรู ้ และคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 มีชุดกิจกรรมฯ จานวน 4 ชุ ด ดังนี้ ชุ ดที่ 1 เรื่ อง การบวกทศนิยม ใช้เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง ชุ ดที่ 2
เรื่ อง การลบทศนิยม ใช้เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง ชุดที่ 3 เรื่ อง การคูณทศนิยม ใช้เวลาเรี ยน 7 ชัว่ โมง และ
ชุดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม ใช้เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง โดยเริ่ มเนื้ อหา
จากง่ายไปสู่ เนื้ อหายาก และใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ แบบ TGT จานวน 4 ครั้ง เทคนิ คการ
เรี ยนรู้แบบ STAD จานวน 5 ครั้ง เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ L.T. จานวน 5 ครั้ง และเทคนิ คการเรี ยนรู ้
แบบ Think Pair Share จานวน 5 ครั้ง และมีเกมทั้งหมด 33 แบบ จานวน 19 ชัว่ โมง ซึ่ งขั้นตอนการ
จัดกิ จกรรมจะมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรม โดยแต่ละกิ จกรรมจะมีการนา
เกมมาใช้ใ นบางขั้นตอนตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ เกมที่ นามาใช้ไ ม่จาเป็ นต้องอยู่ใ นขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งเพียงขั้นตอนเดียว แต่บางเกมจะสอดแทรกอยูใ่ นใบกิจกรรม เพื่อทาให้นกั เรี ยนมีความ
สนุกสนาน กระตือรื อร้น เข้าใจเนื้อหา และมีความสุ ขต่อการเรี ยนมากขึ้น ทั้งนี้ ในแต่ละชัว่ โมงจะมี
ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 5 ขั้นตอน เริ่ มจากขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ยมและ
นาเข้าสู่ บทเรี ยน คือ จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน แจ้งจุดประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนทราบ และนาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการ
ทบทวนเนื้ อหาเดิม ด้วยการให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถาม หรื อเล่นเกม ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน คือ ครู แนะนา
เนื้ อหาใหม่ โดยการอภิ ปราย แนะนา สนทนา ซักถาม และมอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ ม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกิ จกรรมกลุ่ ม คื อ ให้นักเรี ย นแบ่ งหน้า ที่ รับ ผิดชอบต่องานของกลุ่ ม ที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย โดยใช้เทคนิ คต่าง ๆ เช่น TGT, STAD, L.T. และ Think Pair Share ในแต่ละชัว่ โมงจะ
นาเทคนิค TGT, STAD, L.T. และ Think Pair Share 1 เทคนิค มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
แต่กิจกรรมที่ 1 ในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะใช้เทคนิค TGT และ Think Pair Share ทั้งสองเทคนิ คใน
ชัว่ โมงเดียวกัน โดยเริ่ มจากการใช้เทคนิ ค TGT เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนในแต่ละกลุ่มได้ทากิจกรรม
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการเล่นเกม เพื่อช่วยกันระดมความคิดร่ วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม
กันภายในกลุ่ม หรื อระหว่างกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน จากนั้นจะใช้เทคนิ ค Think Pair Share
โดยให้นกั เรี ยนจับคู่กนั แลกเปลี่ยนวิธีคิด แนวคิดของตนเอง นามาอภิปรายให้แก่กนั และกัน เพื่อจะ
ได้รับฟังแนวคิดของเพื่อน ซึ่ งอาจเป็ นวิธีคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้น นักเรี ยน

162
จะได้ฝึกการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ก่อนแล้วจึงทางานเป็ นกลุ่มเล็ก และการทางานด้วยตนเอง
ทาให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ มาใช้อย่างเต็มที่ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ คือ
ตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนแล้วหรื อยัง ผลการปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร และตรวจสอบ
ความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนในแต่ละชุ ดกิ จกรรมฯ และขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุ ปบทเรี ยน คือ นักเรี ยน
ร่ วมกันสรุ ป บทเรี ย น และอภิ ป รายร่ ว มกันภายในกลุ่ ม วิเคราะห์ ก ระบวนการท างานกลุ่ ม และ
ประเมินผลหาจุดเด่นและสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข และจัดลาดับคะแนน และให้รางวัลกับกลุ่มที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เท่ า กั บ
85.37/79.01 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 ตามหลักการของ รัตนะ บัวสนธ์ (2552, น. 50-51)
กล่ า วว่า นวัตกรรมการศึ กษาที่ มุ่ ง แก้ไ ขปั ญหาหรื อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ย นที่ มี ล ักษณะ
ซับซ้อนหรื อมีเนื้อหาสาระค่อนข้างยากก็จะใช้เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 75/75 แสดงว่า ชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่กบั เกม สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรี ย นการสอนได้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะ นัก เรี ยนมี ค วามเอาใจใส่ ต่อการเรี ย น ตั้งใจท างาน ท า
กิจกรรม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานสาเร็ จ ช่วยกันสะสมแต้มคะแนนให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อให้ได้รับของรางวัล และคาชมเชย จึงทาให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่สามารถทาคะแนนได้ดี และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามหลักการของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, น. 123) ที่หาประสิ ทธิ ภาพชุด
กิจกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่าชุ ดกิ จกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการสอน และช่ วยให้การ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อาภรณ์รัตน์ สารผล (2553, น. 118) พัฒนาชุดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือ เรื่ อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 79.14/78.57 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้
คือ 75/75 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพลิน ลือธิ สาร (2553, น. 42) ศึกษาผลการใช้เกมคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง การบวกลบเศษส่ วน ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า เกมคณิ ตศาสตร์ ที่ นามาใช้
ประกอบการสอน เรื่ อง การบวก ลบเศษส่ วน มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.67/ 77.50 ซึ่ งสู ง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 75/75 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ภาพร ศรี บุญเรื อง (2554, น. 81) ศึกษาผล
การใช้ เ กมคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถในการคิ ด ค านวณ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิ จ ัย พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 91.31/90.78 ซึ่ งสู ง กว่า เกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้ 80/80
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2. ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า การประเมินด้านความเข้าใจ
ด้านการวิเคราะห์ และด้านทักษะกระบวนการ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
ด้วยแบบทดสอบวัดผลทางการเรี ยนรู ้ ซึ่ งก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 18.86 และหลังเรี ยนได้คะแนน
เฉลี่ย 35.56 จากการทดสอบ t – test ผลการเรี ยนรู้ดา้ นความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์ และด้านทักษะ
กระบวนการของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งว่าก่อนเรี ยนชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือควบคู่เกมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
และผลการประเมินทักษะการคิดคานวณและทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 60 มี
ทักษะการคิดคานวณอยู่ในระดับดี และนักเรี ยนมากกว่าร้ อยละ 55 มี ทกั ษะการแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับดี ดังนั้น โดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี กล่าวคือ การเรี ยนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกมสามารถพัฒนา
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการ ของนักเรี ยนให้เพิ่มขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้เป็ นเพราะชุดกิจกรรมเน้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เน้นการทางานเป็ นกลุ่ม ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน ช่วยกันคิดแก้ปัญหา ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดความสามัคคี มีความตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ ต่อ
การเรี ยน รวมทั้งช่ วยกันอธิ บายเนื้ อหาเมื่อมีสมาชิ กในกลุ่มไม่เข้าใจ ให้กระจ่างในเนื้ อหามากขึ้น
โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับหลักการของ วันเพ็ญ จันทร์ เจริ ญ (2542,
น. 120-128) ได้กล่าวว่า การเรี ยนแบบร่ วมมือ ทาให้ทุกคนมีโอกาสคิด พูดแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น มีความช่วยเหลือกัน ทาให้เกิดการระดมความคิด สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น และการนาเกมมาใช้ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความสนุ กสนาน
ในการเรี ยน เข้าใจเนื้ อหาเพิ่มมากขึ้น และเร้ าความสนใจนักเรี ยนในการทากิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนไม่ให้เบื่อหน่าย และหลักการของชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, น. 435) ได้กล่าวว่า เกมมีคุณค่า
และประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ช่วยเร้าความสนใจของนักเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิด ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั ทางานร่ วมกัน คนที่ เรี ยนเก่ งจะรู ้ จกั ช่ วยเหลื อคนที่ เรี ยนอ่อน ช่ วยทาให้นักเรี ยนมี
ความกระจ่างในเนื้ อหาของบทเรี ยนที่เรี ยนในแต่ละเรื่ อง ดึ งดูดใจให้นกั เรี ยนอยากเรี ยน และจาก
การประเมิน ทัก ษะการคิ ดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหา นักเรี ยนสามารถเลื อกใช้วิธี การคิ ด
คานวณได้ถูกต้อง แสดงวิธีคิดอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน มีความรอบคอบในการคิดและคิดได้เร็ วขึ้น
สอดคล้องกับหลักการประเมินทักษะการคิดคานวณของ แนปป์ (2005, น. 1-20) ที่กล่าวว่า การคิด
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คานวณต้องเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน ใช้เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้อง มี
รู ปแบบวิธีการคานวณที่หลากหลาย และมีความรวดเร็ วในการคิดคานวณ และเมื่อเจอโจทย์ปัญหาที่
เป็ นสถานการณ์ นักเรี ยนสามารถทาความเข้าใจปั ญหาได้ดีข้ ึ น เลื อกใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการประเมินทักษะการคิดคานวณ
ของ รอมเบิร์ก (1992, น. 322) ที่กล่าวว่า จะต้องทาความเข้าใจปั ญหาให้ชดั เจน แล้ววิธีการเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสม และการสรุ ปคาตอบ การสังเกต การแสดงความสัมพันธ์ได้
อย่างถูกต้อง สิ่ งเหล่านี้ทาให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ที่เพิม่ ขึ้น
นอกจากนี้ ผ ลการวิจยั พบว่า สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ศิ ฬ าวรรณ อิ นทะเสน
(2553, น. 115) พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคู ณ โดยใช้ชุ ดฝึ กทัก ษะและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ผลการ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ชุ ด ฝึ กทัก ษะคณิ ตศาสตร์ แ ละ
กระบวนการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เรื่ อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.13 มีค่าร้อย
ละ เท่ากับ 83.76 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 80 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภรณ์รัตน์ สาร
ผล (2553, น. 118) พัฒนาชุดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง การ
คูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า หลังการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 23.29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 78.57 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 75 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพลิน ลือธิ สาร (2553,
น. 42) ศึกษาผลการใช้เกมคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกลบเศษส่ วน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง การบวก ลบเศษส่ วน
โดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ หรบรรพ์ (2554, น. 72) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะ
การแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน เรื่ อง เซต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน มากกว่าร้อยละ 20 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 31.53 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 78.81 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 75 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภาพร ศรี บุญเรื อง
(2554, น. 74-75) ศึกษาผลการใช้เกมคณิ ตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดคานวณ
สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 18.16 จาก
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คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 90.78 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คื อ ร้ อยละ 80 ซึ่ งจาก
ผลการวิจยั ที่กล่าวมาแสดงให้เห็ นว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มมื อ ควบคู่ ก ับ เกม เป็ นสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ช่ ว ยพัฒ นาผลการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นในวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ให้เพิ่มสู งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากการร่ วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยน
และการนาเกมมาช่วยในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็ นการกระตุน้ เร้าความสนใจ ช่วยพัฒนาการคิดและ
แก้ปั ญหาท าให้นัก เรี ย นเกิ ดความเข้า ใจเนื้ อ หาเพิ่ ม มากขึ้ น ดัง นั้นนัก เรี ย นที่ ไ ด้เรี ย นโดยใช้ชุ ด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ก ับเกมจึ งมี ผลการ
เรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น
3. ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเรี ยน
เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ย ม โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ กบั เกม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 55 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับดี
ดังนั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยม มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี อาจเนื่องมาจากการทากิจกรรมในแต่
ละครั้ง จะมีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมก่อนเริ่ มทากิจกรรม ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าควรทา
กิ จกรรมอย่างไร และปฏิ บตั ิ ตนอย่างไรในการทากิ จกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่ อต้องทากิ จกรรม
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มจะสังเกตได้วา่ นักเรี ยนจะมีความกระตือรื อร้ น ช่วยเหลื อกันในการทางาน ระดม
ความคิด คอยรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของเพื่อนสมาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ วยอธิ บายเนื้ อหาให้แก่ ก ันและกัน
ช่วยกันตรวจสอบผลงาน เพื่อให้ผลงานที่ได้ออกมาสมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน มีความพยายามในการ
แก้ปั ญหาด้วยตนเอง เมื่ อพบเจออุ ป สรรค และมี ค วามตั้ง ใจในปฏิ บตั ิ ง านหรื อกิ จกรรม เพื่ อให้
สามารถทากิ จกรรมได้สาเร็ จ ถึ งแม้ในบางครั้งอาจจะมี นกั เรี ยนที่ไม่ยอมปฏิ บตั ิ กิจกรรม ครู และ
เพื่ อนสมาชิ ก ในกลุ่ ม ก็ จ ะช่ วยกระตุ ้นและเสริ ม แรงทางบวก เช่ น กลุ่ ม ที่ ต้ งั ใจท างานและคอย
ช่ วยเหลื อกันอย่างสม่ าเสมอครู จะมีรางวัลหรื อคาชมให้ โดยไม่จากัดเพียงกลุ่มเดี ยว หากทุกกลุ่ ม
ตั้งใจทางานและช่ วยเหลื อกัน ทุกกลุ่มก็จะได้รับรางวัลหรื อคาชม รวมทั้งการทาข้อตกลงร่ วมกัน
เรื่ อง การส่ งงานให้ตรงตามเวลา มีการให้คะแนนการส่ งงานตรงตามเวลาด้วย ถ้าหากใบกิจกรรมใด
ที่ไม่สามารถส่ งได้ตรงตามเวลา ให้นกั เรี ยนนากลับไปทาเป็ นการบ้าน แล้วมาส่ งครู ในชัว่ โมงถัดไป
หรื อวันถัดไป เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบมากขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ ที่ ทิศนา แขมมณี (2552, น. 57) ได้กล่าวถึ ง ทฤษฎี การวางเงื่ อนไขแบบ
โอเปอร์ แรนต์ (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ ว่าการกระทาใด ๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรง จะ
มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก และสามารถช่วยปรับหรื อปลูกฝังนิสัยที่ตอ้ งการได้
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ส่ วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อความตระหนักคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.75 และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 โดยระดับมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ การเรี ยนรู้โดยใช้เกมทาให้
นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหา บทเรี ยนได้ดีข้ ึ น และการเรี ยนแบบร่ วมมื อควบคู่กบั เกมทาให้นักเรี ยนเกิ ด
ความกระตื อรื อร้ นมากขึ้ น เนื่ องจากนักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบกิ จกรรมที่ มีเกม เมื่ อนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยน มีความตั้งใจ ช่วยให้
นักเรี ยนสนใจบทเรี ยนสามารถทาความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนได้ดีข้ ึน มีความพยายามในการทา
กิ จกรรมให้สาเร็ จ และมี ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนเพื่อที่ จะเก็บแต้มคะแนนให้กบั กลุ่ มของ
ตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่ งนักเรี ยนอยากให้มีเกมมากขึ้น และของรางวัลเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นแรงจูงใจใน
การทากิจกรรมมากขึ้นด้วย และระดับค่อนข้างดี คือ การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มไม่สามารถช่วย
พัฒนาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้ เนื่องจากการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มนักเรี ยนทุกคนจะคอยช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันอย่างเต็มที่ ช่วยอธิ บายเนื้อหาที่สมาชิกในกลุ่มไม่เข้าใจ ให้เข้าใจเนื้ อหามากขึ้น ทาให้
การทากิจกรรมสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จึงทาให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างดี
จากผลการวิจยั พบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของโชติมา หนูพริ ก (2553, น. 211212) พัฒนาระบบประเมินการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ สาหนับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ ใช้ระบบประเมิ นการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านความมีระเบียบ
วินยั มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.85 รองลงมา คื อ ด้ า นความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ด้ า นการมี
วิจารณญาณ และด้านเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ และด้านที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับ
ดี ได้แก่ ด้านการทางานอย่างเป็ นระบบ และด้านความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกี ร
กานต์ คาขาว (2559, น. 115) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
และผังกราฟิ ก เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า
นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ อยู่ ใ นระดับ ดี ม าก ส่ ว น
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ด้า นอื่ น ที่ เ หลื อ คื อ การท างานอย่า งมี ร ะบบ มี ร ะเบี ย บวิ นัย มี ค วาม
รอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง นักเรี ยนส่ วนมากอยู่ในระดับดี และมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับ ค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั กวงสา (2560, น. 232) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และเจตคติต่อ
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การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยั พบว่า เจต
คติที่มีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือเทคนิ ค STAD อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2560,
น. 135-136) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ และพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เทคนิ ค
STAD ผลการวิจยั พบว่า เจตคติ ของนักเรี ยนต่อคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ เทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี และพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดีข้ ึน
จากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยสู งขึ้นจากเดิมและพฤติกรรมการทางานกลุ่มโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
จากผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ย ม เพื่ อ
ส่ ง เสริ มผลการเรี ยนรู ้ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาไปใช้ในการกิจกรรมจัดการเรี ยนรู ้
ได้
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไปใช้
1.1 ครู ควรศึ กษารายละเอี ยดของชุ ดกิ จกรรมฯ ให้เข้า ใจ และจัดเตรี ย มสื่ อการ
เรี ยนรู ้ ให้ครบตามที่ระบุไว้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ตามขั้นตอน และ
บรรลุวตั ถุประสงค์
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในบางขั้นตอน นักเรี ยนอาจใช้เวลาทากิจกรรมนาน
กว่าที่กาหนดไว้ ดังนั้นครู ผูส้ อนอาจจะยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ทา
กิจกรรมอย่างเต็มที่
1.3 ควรออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามหลากหลายและสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคลมากขึ้น และมีการเพิ่มเกมให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนมากขึ้น
นักเรี ยนจะได้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างสู งสุ ด และมีความสุ ขต่อการเรี ยนมากขึ้น
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1.4 ควรนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ แบบ
ร่ วมมื อควบคู่ก ับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม ไปใช้อย่า งต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์กบั นักเรี ยนต่อไป
1.5 ผูว้ ิจยั ที่นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกมไปใช้ จะต้องศึกษาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้ละเอียด และจัดสรรเวลาใน
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กบั วิธีการสอนแบบอื่น ๆ ควบคู่
กับเกม เพื่อครู สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและเลือกวิธีการสอนกับเกมที่เหมาะสมกับเนื้ อหาแต่ละเรื่ อง
ให้มากที่สุด
2.2 ควรนาชุ ดกิ จกรรมไปพัฒนาสร้ างสรรค์เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ รูปแบบอื่น ๆ เช่ น
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป หรื อ หนังสื อการ์ ตูนคณิ ต หรื อนิทานคณิ ตต่อไป
2.3 ควรมีการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ควบคู่กบั เกม กับเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ และกลุ่ มสาระอื่ น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ และ
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
2.4 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีต่อตัว
แปรด้านอื่น ๆ เช่ น ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นอื่น ๆ เช่ น ด้านระเบียบวินยั
ด้านการมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่อ – สกุล

นางสาวประภาศิริ ปราโมทย์

วัน เดือน ปี เกิด

27 มิถุนายน 2534

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

336/148 หมู่ 7 ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณี ย ์ 50210

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2551
พ.ศ.2556

ประสบการณ์ การทางาน พ.ศ.2559 – 2560

พ.ศ.2560 – ปัจจุบนั

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเทพบดินทร์
วิทยา เชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย
โรงเรี ยนบ้านแม่ลายเหนื อ อาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย
โรงเรี ยนบ้านสันกลาง อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและ
สาเนาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่น
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนชุมชนบ้านดอยเต่า อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่
2. นายปรี ชา จิโน
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านปางแดง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
3. นางจาเนียง สมบูรณ์
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านทุ่งละคร อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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หนังสื อขอความอนุเคราะห์

180

181

182

หนังสื อขออนุญาต

183
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ภาคผนวก ข

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
2. แบบประเมินด้านทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการทางานร่ วมกัน ด้านความ
รอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ
4. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
วิชา คณิ ตศาสตร์ (ค 15101)
เวลา 1 ชัว่ โมง
______________________________________________________________________________
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจานวน 2 ตอน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จานวน 30 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จานวน 3 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวในกระดาษคาตอบ (ข้อละ 1
คะแนน)
1) ขั้นตอนแรกของการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งของ 70.34 + 23.62 คือข้อใด
ก. บวกในหลักส่ วนร้อย 0.04 + 0.02
ข. บวกในหลักส่ วนสิ บ 0.3 + 0.6
ค. บวกในหลักหน่วย 0 + 3
ง. บวกในหลักสิ บ 70 + 20
2) โบว์มีเงิน 10.25 บาท โอมีเงิน 19 บาท ข้อใดถูกต้อง
ก. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 39.75 บาท
ข. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 19.25 บาท
ค. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 29.25 บาท
ง. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 9.25 บาท
3) ขั้นตอนที่สามในการบวกทศนิยมของ 143.98 + 573.82 คือข้อใด
ก. บวกในหลักส่ วนร้อย 0.08 + 0.02
ข. บวกในหลักส่ วนสิ บ 0.9 + 0.8
ค. บวกในหลักหน่วย 0 + 3
ง. บวกในหลักร้อย 100 + 500
4) ข้อใดมีค่าเท่ากับ 45.28 + 36.99
ก. 50.63 + 31.64
ข. 42.88 + 21.02
ค. 37.08 + 49.44
ง. 38.11 + 27.49
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5) ครอบครัวของนก ต่อ และแตน ไปเก็บผักกาดในสวนของตนเอง ได้มาดังนี้
ครอบครัว
เก็บผักกาดได้
นก
10.01 กิโลกรัม
ต่อ
23.42 กิโลกรัม
แตน
50.26 กิโลกรัม
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ครอบครัวของนกกับต่อเก็บผักกาดรวมกันได้ 31.43 กิโลกรัม
ข. ครอบครัวของต่อกับแตนเก็บผักกาดรวมกันได้ 73.69 กิโลกรัม
ค. ครอบครัวของนกกับแตนเก็บผักกาดรวมกันได้ 60.77 กิโลกรัม
ง. ครอบครัวของทั้งสามคนเก็บผักกาดรวมกันได้ 83.69 กิโลกรัม
6) พลอยเก็บเงินค่าขนม 4 วัน ได้ดงั นี้
วันที่ 1 เก็บเงินค่าขนมได้ 38.50 บาท
วันที่ 2 เก็บเงินค่าขนมได้ 38.25 บาท
วันที่ 3 เก็บเงินค่าขนมได้ 40.75 บาท
วันที่ 4 เก็บเงินค่าขนมได้ 39.50 บาท
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. พลอยเก็บเงินค่าขนมวันที่ 1 กับวันที่ 2 ได้รวมกัน 76.75 บาท
ข. พลอยเก็บเงินค่าขนมวันที่ 1 กับวันที่ 4 ได้รวมกัน 77 บาท
ค. พลอยเก็บเงินค่าขนมวันที่ 3 กับวันที่ 4 ได้รวมกัน 80.25 บาท
ง. พลอยเก็บเงินค่าขนมทั้ง 4 วัน ได้เงิน 157 บาท
7) สะพานแห่ งหนึ่ งรับน้ าหนักได้ 2.5 ตัน สะพานแห่ งที่สองรับน้ าหนักได้ 1.68 ตัน สะพานแห่ งที่
สามและสะพานแห่งที่สี่รับน้ าหนักได้เท่ากัน คือ 1.92 ตัน ข้อใดถูกต้อง
ก. สะพานแห่ งที่หนึ่ งรับน้ าหนักได้เท่ากับการรับน้ าหนักของสะพานแห่ งที่สอง แห่ งที่สาม
และแห่งที่สี่รวมกัน
ข. สะพานแห่งที่สองกับสะพานแห่งที่สามรับน้ าหนักรวมกันได้ 3.6 ตัน
ค. สะพานแห่งที่สามกับสะพานแห่งที่สี่รับน้ าหนักรวมกันได้ 3.84 ตัน
ง. สะพานทั้งสี่ แห่งรับน้ าหนักรวมกันได้ 8.2 ตัน
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8)

A. 1.49 นาที B. 1.26 นาที
C. 1.20 นาที D. 1.46 นาที
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. A วิง่ เร็ วกว่า B 0.23 นาที
ค. B วิง่ ช้ากว่า C 0.2 นาที

ข. D วิง่ เร็ วกว่า C 0.26 นาที
ง. B วิง่ ช้ากว่า D 0.20 นาที

9) ข้อใดแสดงวิธีการลบทศนิยมไม่ถูกต้อง
ก. ต้องเขียนจานวนหลักให้ตรงกัน
ข. จุดทศนิยมต้องอยูต่ รงกันเสมอ
ค. เริ่ มลบในหลักที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมก่อน
ง. ใส่ จุดทศนิยมของผลลัพธ์ให้ตรงกับตั้งตั้งและตัวลบ
10) ข้อใดมีผลต่างเท่ากับ 1.23
ก. ส้มถุงแรกหนัก 5.09 กิโลกรัม ถุงที่สองหนัก 3.9 กิโลกรัม
ข. ส้มถุงแรกหนัก 5.12 กิโลกรัม ถุงที่สองหนัก 3.89 กิโลกรัม
ค. ส้มถุงแรกหนัก 6.37 กิโลกรัม ถุงที่สองหนัก 3.79 กิโลกรัม
ง. ส้มถุงแรกหนัก 8.34 กิโลกรัม ถุงที่สองหนัก 6.65 กิโลกรัม
11) ข้อใดมีน้ าหนักต่างกันมากที่สุดถูกต้อง
ก. เอหนัก 49.26 กิโลกรัม อู๋หนัก 55.57 กิโลกรัม
ข. โจหนัก 56.14 กิโลกรัม เจหนัก 53.71 กิโลกรัม
ค. ปูหนัก 46.98 กิโลกรัม ปอยหนัก 42.83 กิโลกรัม
ง. กิมหนัก 60.25 กิโลกรัม กุง้ หนัก 56.36 กิโลกรัม
12) ลุ งนาเชื อกมาผูกกันเพื่ อท าเก้าอี้ โดยได้เชื อกยาว 90.98 เซนติ เมตร นามาผูก โต๊ะ 59.89
เซนติเมตร ข้อใดถูกต้อง
ก. ลุงเหลือเชือกผูก 31.09 เซนติเมตร
ข. ลุงเหลือเชือกผูก 31.90 เซนติเมตร
ค. ลุงเหลือเชือกผูก 32.26 เซนติเมตร
ง. ลุงเหลือเชือกผูก 34.09 เซนติเมตร
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13) แป้ งจ่ายเงินค่าภาษี โดยให้เงินไป 3,500 บาท และได้รับเงินทอน 451 บาท 25 สตางค์ ข้อใดไม่
ถูกต้อง
ก. แป้ งจะต้องจ่ายภาษี 3,048.75 บาท
ข. ถ้าแป้ งให้เงิน 4,000 บาท แป้ งจะต้องจ่ายภาษี 3,548.75 บาท
ค. ถ้าแป้ งให้เงิน 3,500 บาท แป้ งจะต้องจ่ายภาษี 4,048.75 บาท
ง. ถ้าแป้ งให้เงิน 5,000 บาท แป้ งจะต้องจ่ายภาษี 4,548.75 บาท
14) การวัดส่ วนสู งของปอ ป่ าน ปี และโป้ มีดงั นี้
ชื่อ
ส่ วนสู ง
ปอ
141.75 ซม.
ป่ าน
142.27 ซม.
ปี
141.70 ซม.
โป้
142.30 ซม.
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ส่ วนสู งของปี กับป่ าน ต่างกันเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร
ข. ส่ วนสู งของปี กับปอ ต่างกันเท่ากับ 0.75 เซนติเมตร
ค. ส่ วนสู งของปี กับโป้ ต่างกันเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร
ง. ส่ วนสู งของป่ านมากกว่าส่ วนสู งของปอ 0.55 เซนติเมตร
15) ข้อใดแสดงวิธีการคูณทศนิยมกับจานวนนับและผลลัพธ์ถูกต้อง
ก. 3  0.12 = 0.12 + 0.12 + 0.12 = 0.36
ข. 2  2.54 = 2.54 + 2.54 = 5.06
ค. 4  8.8 = 8.8 + 8.8+ 8.8 + 8.8 = 35.6
ง. 6  0.1 = 0.1 + 0.1 + 0.1 +0.1 + 0.1 = 0.6
16) ข้อใดคือโจทย์และผลลัพธ์ของการคูณจานวนนับกับทศนิยม จากการใช้ความสัมพันธ์ของ
9 112
ทศนิยมและเศษส่ วน ของ 
1
10
ก. 9  1.12 = 10.08
ข. 9  112 = 1006
ค. 9  11.2 = 100.8
ง. 9  0.112 = 1.008
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17) ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่ วน ของการคูณจานวนนับกับทศนิ ยมและ
ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง
10 37
ก. 10  3.7 =  = 37
1 10
9 217
ข. 9  21.7 =  = 195.3
1 10
8 30
ค. 8  0.3 =  = 2.7
1 10
10 9.6
ง. 10  9.6 =  = 96
1 10
18) ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่ วน และผลลัพธ์ของการคูณทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง ไม่ถูกต้อง
19 23
ก. 1.9  2.3 =  = 4.37
10 10
5 108
ข. 0.5  10.8 =  = 5.4
10 10
63 14
ค. 6.3  1.4 =  = 8.82
10 10
104 93
ง. 10.4  9.3 =
 = 9.672
100 10
19) ขั้นตอนแรกของการคูณทศนิยมหนึ่งตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
ของ 9.1  56.7 ข้อใดถูกต้อง
ก. นาจุดทศนิยมออกแล้วนาตัวเลขมาคูณกัน คือ 9.1  567
ข. นาจุดทศนิยมออกแล้วนาตัวเลขมาคูณกัน คือ 91  567
91 567
ค. ทาให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วน คือ

10 100
91 567
ง. ทาให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วน คือ

100 10
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20) แม่มีน้ าตาล 5 ถุง ถุงละ 13.58 กิโลกรัม แม่มีน้ าตาลทั้งหมดน้อยกว่าคนใด
ก. ป้ ามีน้ าตาล 4 ถุง ถุงละ 14.69 กิโลกรัม ข. น้ามีน้ าตาล 8 ถุง ถุงละ 9.78 กิโลกรัม
ค. ลุงมีน้ าตาล 3 ถุง ถุงละ 16.99 กิโลกรัม ง. อามีน้ าตาล 6 ถุง ถุงละ 10.53 กิโลกรัม
21) ข้อใดคือโจทย์และผลลัพธ์ของการคูณทศนิยมหนึ่งตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง จากการ
12 35
ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่ วนของ
 ข้อใดถูกต้อง
10 10
ก. 12  35 = 42.2
ข. 12  3.5 = 0.42
ค. 1.2  35 = 42
ง. 1.2  3.5 = 4.2
22) ป้ อมไปซื้ อน้ าตาลที่ตลาด แม่คา้ บอกว่าน้ าตาลราคากิโลกรัมละ 15.80 บาท ข้อใดถูกต้อง
ก. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 15 กิโลกรัม ป้ อมจะต้องจ่ายเงิน 247.50 บาท
ข. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 10 กิโลกรัม ป้ อมจะต้องจ่ายเงิน 158.25 บาท
ค. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 25 กิโลกรัม ป้ อมจะต้องจ่ายเงิน 390 บาท
ง. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 30 กิโลกรัม ป้ อมจะต้องจ่ายเงิน 474 บาท
23) แม่ส่งผักกะหล่าขาย 13 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 5.50 บาท ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ถ้าแม่ ส่ งผักกะหล่าขาย 10 กิโลกรัม แม่จะได้เงิน 55 บาท
ข. ถ้าแม่ ส่ งผักกะหล่าขาย 12 กิโลกรัม แม่จะได้เงิน 66 บาท
ค. แม่ส่งผักกะหล่าขาย ได้เงินทั้งหมด 71 บาท
ง. แม่ส่งผักกะหล่าขาย ได้เงินทั้งหมดน้อยกว่า 72 บาท
24) ขั้นตอนแรกของการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมของ (47.62 + 36.84)  4 ข้อใดถูกต้อง
ก. หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน 47.62 + 36.84
ข. นา 4 เข้าไปคูณกับทุกจานวนในวงเล็บ
ค. นา 47.62  4
ง. นา 36.84  4
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25) พ่อมีเงิน 349.75 บาท ให้ลูก 2 คน คนละ 120.50 บาท เงินที่เหลือพ่อสามารถนาไปซื้ อสิ่ งใดได้
ก. ปุ๋ ย 1 กระสอบ ราคา 112.50 บาท
ข. น้ ามันพืช 2 ขวด ขวดละ 45.25 บาท
ค. ข้าวสาร 1 ถุง ราคา 120.75 บาท
ง. สตรอเบอร์รี่ 1 กล่อง ราคา 110.75 บาท
26) ตาดีตอ้ งการแบ่งเงินให้หลาน 4 คน คนละ 250.75 บาท และแบ่งให้ยาย 100 บาท ตาจะต้องมี
เงินอย่างน้อยกี่บาทจึงจะพอให้กบั หลาน
ก. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 800 บาท
ข. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 950 บาท
ค. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 1,000 บาท
ง. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 1,110 บาท
27) ก้อนหิ น 4 ก้อน แต่ละก้อนหนัก 119.67 กรัม ข้อใดถูกต้อง
ก. ถ้านาก้อนหิ นออก 1 ก้อน ก้อนหิ นที่เหลือจะมีน้ าหนักรวมกัน 359.01 กรัม
ข. ถ้านาก้อนหิ นออก 2 ก้อน ก้อนหิ นที่เหลือจะมีน้ าหนักรวมกัน 239.35 กรัม
ค. น้ าหนักก้อนหิ น 1 ก้อน น้อยกว่าก้อนหิ น 3 ก้อน เท่ากับ 119.76 กรัม
ง. ถ้าก้อนหิ นมี 5 ก้อน จะมีน้ าหนักรวมมากกว่าก้อนหิ น 3 ก้อน 239.44 กรัม
28) ป้ าหน่อยมีไข่ไก่ 9,835 ฟอง ขายราคาปลีกฟองละ 3.50 บาท ขายราคาส่ งฟองละ 1.25 บาท ถ้า
ป้ าหน่อยขายไข่ไก่ท้ งั หมดจะขายในราคาปลีกได้เงินมากกว่าหรื อน้อยกว่าขายในราคาส่ งกี่บาท
ก. มากกว่า 22,128.25 บาท
ข. น้อยกว่า 22,128.25 บาท
ค. มากกว่า 22,128.75 บาท
ง. น้อยกว่า 22,128.75 บาท
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29) พ่อมีเงิน 2550 บาท 75 สตางค์ แบ่งให้ลูก 4 คน คนละ 600 บาท พ่อยังเหลือเงินอีกเท่าไร เขียน
เป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก. (2550.75  4) – 600 = 
ข. (2550.75  4) + 600 = 
ค. 2550.75 – (600  4) = 
ง. 2550.75 + (600  4) = 
30) พ่อตัดไม้เป็ นท่อน ท่อนแรกยาว 5.28 เมตร ท่อนที่สองยาว 6.68 เมตร ท่อนที่สามยาว 8.08 เมตร
ท่อนที่สี่ยาว 9.48 เมตร และท่อนที่หา้ ยาว 10.88 เมตร อยากทราบว่าพ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อน
ไม้ท่อนถัดไปครั้งละเท่าใด และท่อนที่หกจะมีความยาวเท่าใด
ก. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้ท่อนถัดไปครั้งละ 1.4 เมตร และท่อนที่หกจะมีความ
ยาว 12.28 เมตร
ข. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้ท่อนถัดไปครั้งละ 1.4 เมตร และท่อนที่หกจะมีความ
ยาว 13.76 เมตร
ค. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้ท่อนถัดไปครั้งละ 1.5 เมตร และท่อนที่หกจะมีความ
ยาว 14.76 เมตร
ง. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้ท่อนถัดไปครั้งละ 1.5 เมตร และท่อนที่หกจะมีความ
ยาว 14.76 เมตร
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ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาและหาคาตอบให้ถูกต้อง (ข้อละ 5 คะแนน)
1) ฟ้ าใสมีส้มโอสี่ ลูกหนัก 2.02 กิโลกรัม 3.1 กิโลกรัม 1.50 กิโลกรัม และ1.29 กิโลกรัม ตามลาดับ
ถ้านาส้มโอทั้งสี่ ลูกมาชัง่ พร้อมกันจะมีน้ าหนักเท่าไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) ปี โป้ ซื้ อนม 1 กล่อง ราคากล่องละ 67.25 บาท ให้ธนบัตรใบละ 500 บาท ปี โป้ จะได้เงินทอนกี่
บาท
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) วิภาซื้ อฟักทอง 24 ลูก ราคาลูกละ 34.75 บาท แล้วนาไปขายได้เงินทั้งหมด 1,056.25 บาท วิภา
ขายฟักทองได้กาไรกี่บาท
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
***********************************
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แบบประเมินด้ านทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา
ชุ ดที่ ….….. เรื่อง ……………………………………..………………………………………
ใบกิจกรรมที่ ………………………………………

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

ชื่อ-สกุล

ด้ านทักษะ (P)
ทักษะการคิดคานวณ
ทักษะการแก้ ปัญหา
เฉลีย่
เฉลีย่
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.1 1.2 1.3 1.4
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แบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์
ด้ านการทางานร่ วมกัน ด้ านความรอบคอบ และด้ านความรับผิดชอบ
ชุ ดที่ ….….. เรื่อง ……………………………………..………………………………………
ใบกิจกรรมที่ ………………………………………

ที่

ด้ านการทางาน
ร่ วมกัน
1.1 1.2 1.3 1.4

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

เฉลีย่

ด้ านการมีความ
รอบคอบ
1.1 1.2 1.3 1.4

เฉลีย่

ด้ านความรับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4

เฉลีย่
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แบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ ด้านตระหนักคุณค่ า
และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นตระหนั ก คุ ณ ค่ า
และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้ มีท้ งั หมด 12 ข้อ โดยต้องการให้นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก หรื อความเห็นที่มีวชิ าคณิ ตศาสตร์ เมื่อได้เรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
2. ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็น ความรู้สึก หรื อความเห็นของนักเรี ยน ซึ่งมี 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นหรือความรู้ สึก
จริ ง
ค่อนข้างจริ ง
ค่อนข้างไม่จริ ง
ไม่จริ ง

คะแนน
4
3
2
1
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ข้ อ
1

ข้ อความ

วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ มีประโยชน์และ
น่าเรี ยน
2 การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทาให้ขา้ พเจ้ามีความ
รอบคอบ และมีเหตุผล
3 ข้ า พเ จ้ า ชอ บแ ก้ ปั ญห าที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
คณิ ตศาสตร์ เพราะช่วยฝึ กการคิดอย่างเป็ น
ระบบ
4 การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ กมท าให้ ข ้า พเจ้า เข้า ใจ
เนื้อหา บทเรี ยนได้ง่ายขึ้น
5 เมื่ อ ได้ ท ากิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ คณิ ตศาสตร์
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ข้าพเจ้ามีความสนุ กสนาน
ในการเรี ยน
6 การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ควบคู่ กับ เกมท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความกระตือรื อร้นมากขึ้น
7 ข้ า พเจ้ า ไม่ มี ค วามสุ ข กั บ การเรี ยนแบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม
8 ความรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
9 ข้าพเจ้าไม่ชอบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
10 ข้ า พ เ จ้ า รู ้ สึ กกั ง วล เ มื่ อ ต้ อ ง เ รี ย น วิ ช า
คณิ ตศาสตร์
11 การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มยุง่ ยาก และน่า
เบื่อ
12 การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นกลุ่ ม ไม่ ส ามารถ
ช่วยพัฒนาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้

ระดับความคิดเห็น
ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ างไม่
จริง
ไม่ จริง
จริง
จริง
(4 คะแนน)
(1 คะแนน)
(3 คะแนน) (2 คะแนน)
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
1. สิ่ งที่นกั เรี ยนประทับใจในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ของครู
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2. สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการให้เพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่มีผลต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ค

การหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผลประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมื อควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณทศนิ ย ม สาหรั บ นักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5
2. ผลการประเมิ น ความสอดคล้อ งระหว่า งข้อสอบกับ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เป็ นรายข้อ ของ
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์
3. ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการ เรื่ อง การบวก
การลบ และการคูณทศนิยม ที่ทดสอบกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4. ผลการหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้แบบปรนัย
5. ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ แบบปรนัย โดยหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน หรื อ KR -20
6. ผลการหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบอัตนัย
7. ผลการวิเคราะห์ ค่า ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบอัตนัย โดยใช้วิธี ของ
ฮอยท์
8. ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะการคิด คานวณ
และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
9. ผลการประเมิ น ความสอดคล้อ งของรายการประเมิ น และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ แ สดงถึ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
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1. ผลประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี
ที่ 5
แบบประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
ชุ ดที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยผู้เชี่ ยวชาญ
คาชี้แจง ให้ท่านโปรดพิจารณาว่า ชุ ดกิ จกรรมนี้ มีความเหมาะสม และตรงกับการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู้ โดยใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อควบคู่ ก ับ เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคู ณ
ทศนิยม ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในด้านต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้เพียงใด แล้วเขียนเครื่ องหมาย
 ลงในช่อง “ระดับความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่ งมีระดับคะแนนความเหมาะสม
ดังนี้
5
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
เหมาะสมมาก
3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ้ หา
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.2 เนื้อหามีความละเอียดครบถ้วนและชัดเจน
1.3 เนื้อหาเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน
1.4 เนื้อหามีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
1.5 เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
1.6 เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เกม

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1
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2. ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.1 เนื้อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปยาก
2.2 ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2.3 กิจกรรมเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.4 ส่ งเสริ มความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
และพฤติกรรมที่กาหนด
2.5 กิจกรรมสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ได้แก่
- แบบร่ วมมือกันแข่งขันทากิจกรรม (TGT)
- แบบร่ วมมือโดยวิธีแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน (STAD)
- แบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน Learning Together (LT)
- คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่ วมกันคิด (Think Pair Share)
2.6 กิจกรรมสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้เกม
2.7 กิจกรรมสะท้อนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ แต่ละด้าน ได้แก่
- ด้านการทางานร่ วมกัน
- ด้านความรอบคอบ
- ด้านความรอบผิดชอบ
3. ด้ านสื่ อการเรี ยนรู้
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.3 ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารเข้าใจง่ายและเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน
3.4 เร้าความสนใจ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดี
3.5 มีประโยชน์ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. ด้ านการวัดผลและประเมินผล
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1
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5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

4. ด้ านการวัดผลและประเมินผล (ต่ อ)
4.2 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้ อหา
เรื่ อง การคูณทศนิยม
4.3 เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลสามารถวัดได้ตรง
ตามสภาพจริ ง
4.4 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม
4.5 เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลเหมาะสมกับเวลา
4.6 เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลเหมาะสมกับ
ความสามารถ และวัยของผูเ้ รี ยน
4.7 เครื่ องมือวัดสามารถประเมินความรู ้ได้อย่างชัดเจน
4.8 เครื่ องมือวัดสามารถประเมินทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ได้
4.9 เครื่ องมือวัดสามารถประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
- ด้านการทางานร่ วมกัน
- ด้านความรอบคอบ
- ด้านความรอบผิดชอบ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
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ตารางที่ ค.1 ผลประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อ
ที่

ชุ ด 1

ชุ ด 2

ชุ ด 3

ชุ ด 4

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ค่าเฉลีย่

S.D.

1. ด้านเนือ้ หา
1.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

1.2

5

5

4

5

4

4

5

5

4

5

4

4

4.50

0.52

1.3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

1.4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

1.5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4.92

0.29

1.6

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4.83

0.39

4.88

0.33

สรุ ปผลการประเมินด้านเนือ้ หา
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
2.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

2.2

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4.92

0.29

2.3

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4.75

0.45

2.4

5

4

4

5

4

4

5

5

5

5

4

5

4.58

0.51

2.5

5

4

5

5

4

4

5

4

5

5

4

5

4.58

0.51

2.6

4

5

5

4

4

5

5

5

4

5

5

4

4.58

0.51

2.7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

4.77

0.42

สรุ ปผลการประเมินด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
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ตารางที่ ค.1 (ต่ อ)

ข้ อ
ที่

ชุ ด 1

ชุ ด 2

ชุ ด 3

ชุ ด 4

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ค่าเฉลีย่

S.D.

3. ด้านสื่ อการเรียนรู้
3.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

3.2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

3.3

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4.83

0.39

3.4

4

4

5

4

4

4

5

5

5

4

5

4

4.42

0.51

3.5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

4.85

0.36

สรุ ปผลการประเมินด้ านสื่ อการเรียนรู้
4. ด้านการวัดผลประเมินผล
4.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

4.2

5

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

5

4.75

0.45

4.3

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4.83

0.39

4.4

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4.83

0.39

4.5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4.33

0.49

4.6

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4.83

0.39

4.7

5

4

4

5

4

4

5

5

4

5

4

4

4.42

0.51

4.8

4

4

4

4

5

4

5

4

5

5

5

5

4.50

0.52

4.9

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4.83

0.39

สรุ ปผลการประเมินด้ านการวัดผลประเมินผล

4.70

0.46

สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรม

4.79

0.41

จากข้อมูลตารางที่ ค.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมฯ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้ อหา รองลงมา
คือ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดผลประเมินผล
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2. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เป็ นรายข้ อของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
คาชี้แจง ให้ ท่ า นพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของข้อ สอบกับ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้ และระดับ
พฤติกรรมที่ทาการวัด แล้วเขียนเครื่ องหมาย  ในช่องระดับตามเกณฑ์ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน
จุดประสงค์
หมาย
ข้ อสอบ
การเรี ยนรู้
+1 0 -1 เหตุ
ข้ อสอบปรนัย
เรื่อง การบวกทศนิยม
1. นักเรี ยนสามารถ
1) ขั้นตอนแรกของการบวกทศนิยมไม่เกินสอง
ความ
หาคาตอบเกี่ยวกับ ตาแหน่งของ 70.34 + 23.62 คือข้อใด
เข้าใจ
การบวกทศนิยมที่ไม่
ก. บวกในหลักส่ วนร้อย 0.04 + 0.02
เกินสองตาแหน่งที่
ข. บวกในหลักส่ วนสิ บ 0.3 + 0.6
ไม่มีการทด
ค. บวกในหลักหน่วย 0 + 3
ง. บวกในหลักสิ บ 70 + 20
(ตอบ ก. บวกในหลักส่ วนร้อย 0.04 + 0.0)
2) โบว์มีเงิน 10.25 บาท โอมีเงิน 19 บาท ข้อใด
ความ
ถูกต้อง
เข้าใจ
ก. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 39.75 บาท
ข. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 19.25 บาท
ค. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 29.25 บาท
ง. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 9.25 บาท
(ตอบ ค. โบว์และโอมีเงินรวมกัน 29.25 บาท)
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
1. (ต่อ)

ข้ อสอบ

3) ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. 45.72 + 23.16 = 50.87 + 18.01
ข. 102.67 + 143.11 = 111.72 + 135.06
ค. 123.93 + 554.05 = 341.37 + 336.61
ง. 458.1 + 530.05 = 542.1 + 446.05
(ตอบ ข. 102.67 + 143.11 = 111.72 + 135.06)
2. นักเรี ยนสามารถ
4) ขั้นตอนที่สามในการบวกทศนิยมของ
หาคาตอบเกี่ยวกับ 143.98 + 573.82 คือข้อใด
การบวกทศนิยมที่ไม่
ก. บวกในหลักส่ วนร้อย 0.08 + 0.02
เกินสองตาแหน่งที่มี
ข. บวกในหลักส่ วนสิ บ 0.9 + 0.8
การทด
ค. บวกในหลักหน่วย 0 + 3
ง. บวกในหลักร้อย 100 + 500
(ตอบ ค. บวกในหลักหน่วย 0 + 3)
5) ข้อใดมีน้ าหนักรวมกันมากกว่า 64.76
ก. แป้ งข้าวโพด 31.79 กรัม รวมกับแป้ งข้าว
จ้าว 27.99 กรัม
ข. แป้ งข้าวโพด 36.45 กรัม รวมกับแป้ ง
ข้าวจ้าว 29.01 กรัม
ค. แป้ งข้าวโพด 38.45 กรัม รวมกับแป้ ง
ข้าวจ้าว 29.01 กรัม
ง. แป้ งข้าวโพด 41.37 กรัม รวมกับแป้ งข้าว
จ้าว 14.55 กรัม
(ตอบ ข. แป้ งข้าวโพด 36.45 กรัม รวมกับแป้ ง
ข้าวจ้าว 29.01 กรัม)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
2. (ต่อ)

ข้ อสอบ

6) ข้อใดมีค่าเท่ากับ 45.28 + 36.99
ก. 50.63 + 31.64
ข. 42.88 + 21.02
ค. 37.08 + 49.44
ง. 38.11 + 27.49
(ตอบ ก. 50.63 + 31.64)
3. นักเรี ยน
7) ครอบครัวของนก ต่อ และแตน ไปเก็บ
สามารถ
ผักกาดในสวนของตนเอง ได้มาดังนี้
วิเคราะห์ และหา
ครอบครัว
เก็บผักกาดได้
คาตอบของ
นก
10.01 กิโลกรัม
โจทย์ปัญหาการ
ต่อ
23.42 กิโลกรัม
บวกทศนิยม ได้
แตน
50.26 กิโลกรัม
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ครอบครัวของนกกับต่อเก็บผักกาดรวมกัน
ได้ 31.43 กิโลกรัม
ข. ครอบครัวของต่อกับแตนเก็บผักกาด
รวมกันได้ 73.69 กิโลกรัม
ค. ครอบครัวของนกกับแตนเก็บผักกาด
รวมกันได้ 60.77 กิโลกรัม
ง. ครอบครัวของทั้งสามคนเก็บผักกาดรวมกัน
ได้ 83.69 กิโลกรัม
(ตอบ ง. ครอบครัวของทั้งสามคนเก็บผักกาดรวมกัน
ได้ 83.69 กิโลกรัม)

คะแนน หมาย
+1 0 -1 เหตุ
ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
3. (ต่อ)

ข้ อสอบ
8) สัปดาห์น้ ี โรงเรี ยนเก็บเงินออมทรัพย์
ของนักเรี ยนชั้น ป.4 – ป.6 ได้ดงั นี้
ชั้น ป.4 เก็บเงินออมทรัพย์ได้ 1,340.50 บาท
ชั้น ป.5 เก็บเงินออมทรัพย์ได้ 1,350.75 บาท
ชั้น ป.6 เก็บเงินออมทรัพย์ได้ 1,304.75 บาท
ข้อใดถูกต้อง
ก. ชั้น ป. 4 กับ ป.5 เก็บเงิ นออมทรัพย์
รวมกัน 2,691.50 บาท
ข. ชั้น ป. 4 กับ ป.6 เก็บเงินออมทรัพย์
รวมกัน 2,644.25 บาท
ค. ชั้น ป. 5 กับ ป.6 เก็บเงินออมทรัพย์
รวมกัน 2,645.50 บาท
ง. สั ป ดาห์ น้ ี ทั้ง สามชั้ น เก็ บ เงิ น ออม
ทรัพย์รวมกันได้ 3,996 บาท
(ตอบ ง. สัปดาห์น้ ีท้ งั สามชั้น เก็บเงินออม
ทรัพย์รวมกันได้ 3,996 บาท)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
ความ
เข้าใจ
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
3. (ต่อ)

ข้ อสอบ
9) พลอยเก็บเงินค่าขนม 4 วัน ได้ดงั นี้
วันที่ 1 เก็บเงินค่าขนมได้ 38.50 บาท
วันที่ 2 เก็บเงินค่าขนมได้ 38.25 บาท
วันที่ 3 เก็บเงินค่าขนมได้ 40.75 บาท
วันที่ 4 เก็บเงินค่าขนมได้ 39.50 บาท
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. พลอยเก็บเงินค่าขนมวันที่ 1 กับวันที่ 2
ได้รวมกัน 76.75 บาท
ข. พลอยเก็บเงินค่าขนมวันที่ 1 กับวันที่ 4
ได้รวมกัน 77 บาท
ค. พลอยเก็บเงินค่าขนมวันที่ 3 กับวันที่ 4
ได้รวมกัน 80.25 บาท
ง. พลอยเก็บเงินค่าขนมทั้ง 4 วัน ได้เงิน 157
บาท
(ตอบ ข. พลอยเก็บเงิ นค่าขนมวันที่ 1 กับวันที่
4 ได้รวมกัน 77 บาท)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
ความ
เข้าใจ
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
3. (ต่อ)

เรื่อง การลบทศนิยม
4. นักเรี ยนสามารถ
หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
การลบทศนิ ย มที่ ไ ม่
เกิ น สองต าแหน่ ง ที่
ไม่มีการกระจาย

ข้ อสอบ
10) สะพานแห่ งหนึ่ งรั บน้ าหนักได้ 2.5
ตัน สะพานแห่ งที่สองรับน้ าหนักได้ 1.68 ตัน
สะพานแห่ ง ที่ ส ามและสะพานแห่ ง ที่ สี่ รั บ
น้ าหนักได้เท่ากัน คือ 1.92 ตัน ข้อใดถูกต้อง
ก. สะพานแห่ ง ที่ ห นึ่ งรั บ น้ าหนั ก ได้
เท่ า กับ การรั บ น้ า หนัก ของสะพานแห่ ง ที่ ส อง
แห่งที่สาม และแห่งที่สี่รวมกัน
ข. สะพานแห่ งที่สองกับสะพานแห่ งที่
สามรับน้ าหนักรวมกันได้ 3.6 ตัน
ค. สะพานแห่งที่สามกับสะพานแห่ งที่สี่
รับน้ าหนักรวมกันได้ 3.84 ตัน
ง. สะพานทั้งสี่ แห่ งรับน้ าหนักรวมกัน
ได้ 8.2 ตัน
(ตอบ ค. สะพานแห่ งที่สามกับสะพานแห่ งที่สี่
รับน้ าหนักรวมกันได้ 3.84 ตัน)
11) การลบทศนิยมข้อใดมีค่าเท่ากับ 65.09
ก. 159.88 – 111.66
ข. 198.79 – 123.70
ค. 174.38 – 123.01
ง. 186.63 – 121.54
(ตอบ ง. 186.63 – 121.54)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
วิเคราะห์

ความ
เข้าใจ
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
4. (ต่อ)

5. นักเรี ยนสามารถ
หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
การลบทศนิ ย มที่ ไ ม่
เกิ นสองตาแหน่ งที่มี
การกระจาย

ข้ อสอบ
12) ข้อใดแสดงวิธีการลบทศนิยมไม่ถูกต้อง
ก. ต้องเขียนจานวนหลักให้ตรงกัน
ข. จุดทศนิยมต้องอยูต่ รงกันเสมอ
ค. เริ่ มลบในหลักที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมก่อน
ง. ใส่ จุดทศนิยมของผลลัพธ์ให้ตรงกับตั้ง
ตั้งและตัวลบ
(ตอบ ค. เริ่ มลบในหลักที่อยูห่ น้าจุดทศนิยม
ก่อน)
13) A. 1.49 นาที B. 1.26 นาที
C. 1.20 นาที D. 1.46 นาที
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. A วิง่ เร็ วกว่า B 0.23 นาที
ข. D วิง่ เร็ วกว่า C 0.26 นาที
ค. B วิง่ ช้ากว่า C 0.2 นาที
ง. B วิง่ ช้ากว่า D 0.20 นาที
(ตอบ ค. B วิง่ ช้ากว่า C 0.2 นาที)
14) ข้อใดมีผลต่างเท่ากับ 1.23
ก. ส้มถุงแรกหนัก 5.09 กิโลกรัม ถุงที่สอง
หนัก 3.9 กิโลกรัม
ข. ส้มถุงแรกหนัก 5.12 กิโลกรัม ถุงที่สอง
หนัก 3.89 กิโลกรัม
ค. ส้มถุงแรกหนัก 6.37 กิโลกรัม ถุงที่สอง
หนัก 3.79 กิโลกรัม
ง. ส้มถุงแรกหนัก 8.34 กิโลกรัม ถุงที่สอง
หนัก 6.65 กิโลกรัม
(ตอบ ข. ส้มถุงแรกหนัก 5.12 กิโลกรัม ถุงที่สอง
หนัก 3.89 กิโลกรัม)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
5. (ต่อ)

6. นักเรี ยนสามารถ
วิเคราะห์ และหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการลบ
ทศนิยมได้

ข้ อสอบ
15) ข้อใดมีค่าเท่ากับ 175.38 – 99.25
ก. 418.27 – 372.93
ข. 283.41 – 189.34
ค. 139.98 - 63.85
ง. 117.92 - 78.14
(ตอบ ค. 139.98 - 63.85)
16) ข้อใดมีน้ าหนักต่างกันมากที่สุด
ก. เอหนัก 49.26 กิ โ ลกรั ม อู๋ ห นัก
55.57 กิโลกรัม
ข. โจหนัก 56.14 กิโลกรัม เจหนัก
53.71 กิโลกรัม
ค. ปูหนัก 46.98 กิ โลกรั ม ปอยหนัก
42.83 กิโลกรัม
ง. กิ ม หนัก 60.25 กิ โลกรั ม กุ้ง หนัก
56.36 กิโลกรัม
(ตอบ ก. เอหนัก 49.26 กิโลกรัม อู๋หนัก 55.57
กิโลกรัม)
17) แป้ งมีเงินเก็บ 175.25 บาท ออมมีเงิน
เก็บน้อยกว่าแป้ งอยู่ 80 .75 บาท ออมมีเงิน
เท่าไร
ก. ออมมีเงิน 90.25 บาท
ข. ออมมีเงิน 92.75 บาท
ค. ออมมีเงิน 94.50 บาท
ง. ออมมีเงิน 96.50 บาท
(ตอบ ค. ออมมีเงิน 94.50 บาท)

คะแนน
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6. (ต่อ)

ข้ อสอบ
18) การวัดส่ วนสู งของปอ ป่ าน ปี และโป้ มี
ดังนี้
ชื่อ
ส่ วนสู ง
ปอ
141.75 ซม.
ป่ าน
142.27 ซม.
ปี
141.70 ซม.
โป้
142.30 ซม.
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ส่ วนสู งของปี กับป่ าน ต่างกันเท่ากับ
0.5 เซนติเมตร
ข. ส่ วนสู งของปี กับปอ ต่างกันเท่ากับ
0.75 เซนติเมตร
ค. ส่ วนสู งของปี กับโป้ ต่างกันเท่ากับ
0.6 เซนติเมตร
ง. ส่ วนสู งของป่ านมากกว่าส่ วนสู งของ
ปอ 0.55 เซนติเมตร
(ตอบ ค. ส่ วนสู งของปี กับโป้ ต่างกันเท่ากับ 0.6
เซนติเมตร)
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6. (ต่อ)

ข้ อสอบ
19) แป้ งจ่ า ยเงิ นค่ า ภาษี โดยให้เงิ นไป
3,500 บาท และได้รับเงิ นทอน 451 บาท 25
สตางค์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แป้ งจะต้องจ่ายภาษี 3,048.75 บาท
ข. ถ้าแป้ งให้เงิน 4,000 บาท แป้ ง
จะต้องจ่ายภาษี 3,548.75 บาท
ค. ถ้าแป้ งให้เงิน 3,500 บาท แป้ ง
จะต้องจ่ายภาษี 4,048.75 บาท
ง. ถ้าแป้ งให้เงิน 5,000 บาท แป้ ง
จะต้องจ่ายภาษี 4,548.75 บาท
(ตอบ ค. ถ้าแป้ งให้เงิน 3,500 บาท แป้ งจะต้อง
จ่ายภาษี 3,048.25 บาท)
20) ลุงนาเชื อกมาผูกกันเพื่อทาเก้าอี้ โดยได้
เชือกยาว 90.98 เซนติเมตร นามาผูกโต๊ะ 59.89
เซนติเมตร ข้อใดถูกต้อง
ก. ลุงเหลือเชือกผูก 31.09 เซนติเมตร
ข. ลุงเหลือเชือกผูก 31.90 เซนติเมตร
ค. ลุงเหลือเชือกผูก 32.26 เซนติเมตร
ง. ลุงเหลือเชือกผูก 34.09 เซนติเมตร
(ตอบ ก. ลุงเหลือเชือกผูก 31.09 เซนติเมตร)

คะแนน
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ข้ อสอบ
การเรี ยนรู้
+1 0 -1
เรื่อง การคูณทศนิยม
7. นักเรี ยนสามารถ
21) ข้อใดแสดงวิธีการคูณทศนิยมกับจานวน
หาผลคูณจานวนนับ นับและผลลัพธ์ถูกต้อง
กับทศนิยมได้
ก. 3  0.12 = 0.12 + 0.12 + 0.12 = 0.36
ข. 2  2.54 = 2.54 + 2.54 = 5.06
ค. 4  8.8 = 8.8 + 8.8+ 8.8 + 8.8 = 35.6
ง. 6  0.1 = 0.1 + 0.1 + 0.1 +0.1 + 0.1
= 0.6
(ตอบ ก. 3  0.12 = 0.12 + 0.12 + 0.12 = 0.36)
22) ข้อใดคือโจทย์และผลลัพธ์ของการคูณ
จานวนนับกับทศนิยม จากการใช้ความสัมพันธ์
9 112
ของทศนิยมและเศษส่ วน ของ 
1
10
ก. 9  1.12 = 10.08
ข. 9  112 = 1006
ค. 9  11.2 = 100.8
ง. 9  0.112 = 1.008
(ตอบ ค. 9  11.2 = 100.8)
23) ข้อใดคือโจทย์ของการคูณจานวนนับกับ
ทศนิยม ของ 492.45 ข้อใดถูกต้อง
ก. 20  22.65
ข. 21  23.45
ค. 23  19.15
ง. 24  15.15
(ตอบ ข. 21  23.45)
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7. (ต่อ)

ข้ อสอบ
24) ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยม
และเศษส่ วน ของการคูณจานวนนับกับทศนิยม
และผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง
10 37
ก. 10  3.7 =  = 37
1 10
9 217
ข. 9  21.7 =  = 195.3
1 10
8 30
ค. 8  0.3 =  = 2.7
1 10
10 9.6
ง. 10  9.6 =  = 96
1 10
8 30
(ตอบ ค. 8  0.3 =  = 2.7)
1 10
25) น้ าหนักของกระสอบข้าวสารทั้งหมดใน
ข้อใด หนัก 144.30 กิโลกรัม
ก. กระสอบข้าวสาร 15 กระสอบ หนัก
กระสอบละ 9.62 กิโลกรัม
ข. กระสอบข้าวสาร 16 กระสอบ หนัก
กระสอบละ 7.25 กิโลกรัม
ค. กระสอบข้าวสาร 14 กระสอบ หนัก
กระสอบละ 10.25 กิโลกรัม
ง. กระสอบข้าวสาร 11 กระสอบ หนัก
กระสอบละ 18.30 กิโลกรัม
(ตอบ ก. กระสอบข้าวสาร 15 กระสอบ หนัก
กระสอบละ 9.62 กิโลกรัม)
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8. นักเรี ยนสามารถ
หาผลคูณทศนิยม
หนึ่งตาแหน่งกับ
ทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่งได้

ข้ อสอบ
26) ข้อใดคือโจทย์และผลลัพธ์ของการคูณ
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
จากการใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและ
12 35
เศษส่ วนของ
 ข้อใดถูกต้อง
10 10
ก. 12  35 = 42.2
ข. 12  3.5 = 0.42
ค. 1.2  35 = 42
ง. 1.2  3.5 = 4.2
(ตอบ ง. 1.2  3.5 = 4.2)
27) ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยม
และเศษส่ วน และผลลัพธ์ของการคูณทศนิยม
หนึ่งตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่ งตาแหน่ง ไม่
ถูกต้อง
19 23
ก. 1.9  2.3 =  = 4.37
10 10
5 108
ข. 0.5  10.8 =  = 5.4
10 10
63 14
ค. 6.3  1.4 =  = 8.82
10 10
104 93
ง. 10.4  9.3 =
 = 9.672
100 10
104 93
(ตอบ ง. 10.4  9.3 =
 = 9.672)
100 10
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8. (ต่อ)

ข้ อสอบ
28) ขั้นตอนแรกของการคูณทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
ของ 9.1  56.7 ข้อใดถูกต้อง
ก. นาจุดทศนิยมออกแล้วนาตัวเลขมาคูณ
กัน คือ 9.1  567
ข. นาจุดทศนิยมออกแล้วนาตัวเลขมาคูณ
กัน คือ 91  567
91
ค. ทาให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วน คือ 
10
567
100
91
ง. ทาให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วน คือ

100
567
10
(ตอบ ข. นาจุดทศนิยมออกแล้วนาตัวเลขมา
คูณกัน คือ 91  567)
29) ป้ าซื้ อส้มทั้งหมด 51.25 บาท แสดงว่า
ป้ าซื้ อส้มตรงกับข้อใด
ก. ป้ าซื้ อส้ม 1.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ
30.50 บาท
ข. ป้ าซื้ อส้ม 1.7 กิโลกรัม กิโลกรัมละ
25.50 บาท
ค. ป้ าซื้ อส้ม 2.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ
20.50 บาท
ง. ป้ าซื้ อส้ม 0.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ
40.50 บาท
(ตอบ ค. ป้ าซื้ อส้ม 2.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ
20.50 บาท)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ

220
จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
9. นักเรี ยนสามารถ
วิเคราะห์ และหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการคูณ
ทศนิยมได้

ข้ อสอบ
30) แม่มีน้ าตาล 5 ถุง ถุงละ 13.58 กิโลกรัม
แม่มีน้ าตาลทั้งหมดน้อยกว่าคนใด
ก. ป้ ามีน้ าตาล 4 ถุง ถุงละ 14.69
กิโลกรัม
ข. น้ามีน้ าตาล 8 ถุง ถุงละ 9.78
กิโลกรัม
ค. ลุงมีน้ าตาล 3 ถุง ถุงละ 16.99
กิโลกรัม
ง. อามีน้ าตาล 6 ถุง ถุงละ 10.53
กิโลกรัม
(ตอบ ข. น้ามีน้ าตาล 8 ถุง ถุงละ 9.78
กิโลกรัม)
31) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ปอซื้ อข้าวสาร 2 ถุง ถุงละ 8.5
กิโลกรัม ซื้ อข้าวเหนียว 3 ถุง ถุงละ 6.4
กิโลกรัม สรุ ป ปอซื้ อข้าวสารมากกว่าข้าว
เหนียว
ข. แก้วฝากเงินที่โรงเรี ยน 5 วัน วันละ
10.50 บาท แก้วจะมีเงิน 52.25 บาท
ค. นุ๊กตักน้ าเติมในแท็งค์ ตักได้ครั้ งละ
8.5 ลิตร จานวน 12 ครั้ง จึงเต็มแท็งค์ แท็งค์น้ ี จุ
น้ าได้ 100 ลิตร
ง. ป้ าพรขายหมูกิโลกรัมละ 78.50 บาท
แม่ซ้ื อหมู 0.5 กิโลกรัม แม่ตอ้ งจ่ายเงิน 39.25
บาท
(ตอบ ง. ป้ าพรขายหมูกิโลกรัมละ78.50 บาท
แม่ซ้ื อหมู 0.5 กิโลกรัม แม่ตอ้ งจ่ายเงิน 39.25
บาท)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
วิเคราะห์

ความ
เข้าใจ

221
จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
9. (ต่อ)

ข้ อสอบ
32) ป้ อมไปซื้ อน้ าตาลที่ตลาด แม่คา้ บอกว่า
น้ าตาลราคากิโลกรัมละ 15.80 บาท ข้อใดถูกต้อง
ก. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 15 กิโลกรัม ป้ อม
จะต้องจ่ายเงิน 247.50 บาท
ข. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 10 กิโลกรัม ป้ อม
จะต้องจ่ายเงิน 158.25 บาท
ค. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 25 กิโลกรัม ป้ อม
จะต้องจ่ายเงิน 390 บาท
ง. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 30 กิ โลกรัม ป้ อม
จะต้องจ่ายเงิน 474 บาท
(ตอบ ง. ถ้าป้ อมซื้ อน้ าตาล 30 กิโลกรัม ป้ อม
จะต้องจ่ายเงิน 474 บาท)
33) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. แววซื้ อกระเป๋ าราคา 450.75 บาท
จานวน 2 ชุด แววต้องจ่ายเงิน 901.50 บาท
ข. โรงงานแห่ งหนึ่ งผลิตแป้ งข้าวเจ้าได้
เอาใส่ ในกระสอบ กระสอบละ 89.45 กิ โลกรัม
ผลิตได้ 5 กระสอบ โรงงานผลิตแป้ งข้าวเจ้าได้
447.25 กิโลกรัม
ค. พ่อปลูกลาไยส่ งขาย 10.2 กิ โลกรั ม
ขายกิโลกรัมละ 10.50 บาท แสดงว่าพ่อจะได้เงิน
จากการขายลาไย 107.01 บาท
ง. ต้น อ้อ ย 1 มัด มี น้ าหนั ก 12.45
กิ โลกรั ม ถ้ามีตน้ อ้อย 8 มัด จะมีน้ าหนัก 99.60
กิโลกรัม
(ตอบ ค. พ่อปลูกลาไยส่ งขาย 10.2 กิโลกรัม ขาย
กิโลกรัมละ 10.50 บาท แสดงว่าพ่อจะได้เงินจาก
การขายลาไย 107.01 บาท)
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9. (ต่อ)

ข้ อสอบ

34) แม่ส่งผักกะหล่าขาย 13 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 5.50 บาท ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ถ้าแม่ ส่ งผักกะหล่าขาย 10 กิโลกรัม
แม่จะได้เงิน 55 บาท
ข. ถ้าแม่ ส่ งผักกะหล่าขาย 12 กิโลกรัม
แม่จะได้เงิน 66 บาท
ค. แม่ส่งผักกะหล่าขาย ได้เงินทั้งหมด
71 บาท
ง. แม่ส่งผักกะหล่ าขาย ได้เงิ นทั้งหมด
น้อยกว่า 72 บาท
(ตอบ ค. แม่ส่งผักกะหล่าขาย ได้เงินทั้งหมด 71
บาท)
เรื่อง การบวก ลบ คูณ ระคนทศนิยม
10. นักเรี ยนสามารถ 35) ขั้นตอนแรกของการบวก ลบ คูณระคน
หาคาตอบของโจทย์ ของทศนิยม ของ (47.62 + 36.84)  4 ข้อใด
การบวก ลบ คูณ
ถูกต้อง
ระคนของทศนิยม
ก. หาผลลัพธ์ของ 47.62 + 36.84 ที่อยูใ่ น
ได้
วงเล็บก่อน
ข. นา 4 เข้าไปคูณกับทุกจานวนในวงเล็บ
ค. นา 47.62  4
ง. นา 36.84  4
(ตอบ ก. หาผลลัพธ์ของ 47.62 + 36.84 ที่อยูใ่ น
วงเล็บก่อน)
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10. (ต่อ)

ข้ อสอบ

36) ข้อใดมีค่าเท่ากับ 33.13
ก. (56.28 + 75.13) – 26.93
ข. 3  (78.34 – 66.27)
ค. (6  3.4) +12.73
ง. (83.75 + 65.81) – (87.74 + 49.13)
(ตอบ ค. (6  3.4) +12.73)
37) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. (73.9 + 14.43)  2 = 176.66
ข. 9  (26.61 – 18.23) = 75.48
ค. (1.1  3.6) + (7  8.7) = 64.86
ง. (46.62 + 24.02) - (12.50 + 34.86) = 118
(ตอบ ข. 9  (26.61 – 18.23) = 75.48)
11. นักเรี ยน
38) พ่อมีเงิน 349.75 บาท ให้ลูก 2 คน คนละ
สามารถวิเคราะห์ 120.50 บาท เงินที่เหลือพ่อสามารถนาไปซื้ อสิ่ งใด
และหาคาตอบของ ได้
โจทย์ปัญหาการ
ก. ปุ๋ ย 1 กระสอบ ราคา 112.50 บาท
บวก การลบ การ
ข. น้ ามันพืช 2 ขวด ขวดละ 45.25 บาท
คูณระคนทศนิยม
ค. ข้าวสาร 1 ถุง ราคา 120.75 บาท
ได้
ง. สตรอเบอร์รี่ 1 กล่อง ราคา 110.75 บาท
(ตอบ ข. น้ ามันพืช 2 ขวด ขวดละ 45.25 บาท)
39) ตาดีตอ้ งการแบ่งเงินให้หลาน 4 คน คนละ
250.75 บาท และแบ่งให้ยาย 100 บาท ตาจะต้องมี
เงินอย่างน้อยกี่บาทจึงจะพอให้กบั หลาน
ก. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 800 บาท
ข. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 950 บาท
ค. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 1,000 บาท
ง. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 1,110 บาท
(ตอบ ง. ตาดีตอ้ งมีเงินอย่างน้อย 1,110 บาท)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
ความ
เข้าใจ

ความ
เข้าใจ

วิเคราะห์

วิเคราะห์
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
11. (ต่อ)

ข้ อสอบ
40) ก้อนหิ น 4 ก้อน แต่ ล ะก้อนหนัก
119.67 กรัม ข้อใดถูกต้อง
ก. ถ้านาก้อนหิ นออก 1 ก้อน ก้อนหิ น
ที่เหลือจะมีน้ าหนักรวมกัน 359.01 กรัม
ข. ถ้านาก้อนหิ นออก 2 ก้อน ก้อนหิ น
ที่เหลือจะมีน้ าหนักรวมกัน 239.35 กรัม
ค. น้ าหนักก้อนหิ น 1 ก้อน น้อยกว่า
ก้อนหิ น 3 ก้อน เท่ากับ 119.76 กรัม
ง. ถ้าก้อนหิ นมี 5 ก้อน จะมีน้ าหนัก
รวมมากกว่าก้อนหิ น 3 ก้อน 239.44 กรัม
(ตอบ ก. ถ้านาก้อนหิ นออก 1 ก้อน ก้อนหิ นที่
เหลือจะมีน้ าหนักรวมกัน 359.01 กรัม)
41) ป้ าหน่อยมีไข่ไก่ 9,835 ฟอง ขายราคา
ปลีกฟองละ 3.50 บาท ขายราคาส่ งฟองละ 1.25
บาท ถ้า ป้ าหน่ อยขายไข่ ไ ก่ ท้ งั หมดจะขายใน
ราคาปลี กได้เงิ นมากกว่าหรื อน้อยกว่าขายใน
ราคาส่ งกี่บาท
ก. มากกว่า 22,128.25 บาท
ข. น้อยกว่า 22,128.25 บาท
ค. มากกว่า 22,128.75 บาท
ง. น้อยกว่า 22,128.75 บาท
(ตอบ ค. มากกว่า 22,128.75 บาท)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
วิเคราะห์

วิเคราะห์
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
11. (ต่อ)

ข้ อสอบ
42) พ่อมีเงิน 2550 บาท 75 สตางค์ แบ่งให้
ลูก 4 คน คนละ 600 บาท พ่อยังเหลื อเงิ นอี ก
เท่าไร เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก. (2550.75  4) – 600 = 
ข. (2550.75  4) + 600 = 
ค. 2550.75 – (600  4) = 
ง. 2550.75 + (600  4) = 
(ตอบ ค. 2550.75 – (600  4) = )
43) มะลิมีขา้ วสาร 2 กระสอบ แต่ละ
กระสอบมีน้ าหนัก 12.34 กิโลกรัม อยากทราบ
ว่า ข้า วสารทั้ง หมดของใครหนัก กว่า ข้า วสาร
ทั้งหมดของมะลิอยู่ 0.2 กิโลกรัม
ก. โจมีขา้ วสาร 3 กระสอบ กระสอบ
ละ 8.42 กิโลกรัม
ข. แววมีขา้ วสาร 4 กระสอบ กระสอบ
ละ 6.12 กิโลกรัม
ค. ฟองมีขา้ วสาร 2 กระสอบ กระสอบ
ละ 13.09 กิโลกรัม
ง. เพชรมีขา้ วสาร 3 กระสอบ กระสอบ
ละ 7.34 กิโลกรัม
(ตอบ ข. แววมีขา้ วสาร 4 กระสอบ กระสอบละ
6.12 กิโลกรัม)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
วิเคราะห์

วิเคราะห์
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คะแนน
จุดประสงค์
หมาย
ข้ อสอบ
การเรี ยนรู้
เหตุ
+1 0 -1
12. นักเรี ยนสามารถ
44) แม่ให้เงินโจ้หยอดกระปุกออมสิ นใน
วิเคราะห์
หาล าดับ ต่ อ ไปของ แต่ละวัน วันแรกแม่ให้เงิ น 2.5 บาท วันถัดมา
แบบรู ปของทศนิ ยม แม่ให้เงินเพิ่มจากเมื่อวานทุกวัน วันละ 2.5 บาท
ได้
อยากทราบว่าวันที่ 6 โจ้หยอดเงิ นใส่ ประปุ ก
ออมสิ นได้เท่าไร
ก. วันที่ 6 โจ้หยอดเงินใส่ กระปุกออม
สิ น 10 บาท
ข. วันที่ 6 โจ้หยอดเงินใส่ กระปุกออม
สิ น 12.5 บาท
ค. วันที่ 6 โจ้หยอดเงินใส่ กระปุกออม
สิ น 15 บาท
ง. วันที่ 6 โจ้หยอดเงิ นใส่ กระปุกออม
สิ น 17.5 บาท
(ตอบ ค. วันที่ 6 โจ้หยอดเงินใส่ กระปุกออม
สิ น 15 บาท)
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จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
12. (ต่อ)

ข้ อสอบ
45) พ่อตัดไม้เป็ นท่อน ท่อนแรกยาว 5.28
เมตร ท่อนที่สองยาว 6.68 เมตร ท่อนที่สามยาว
8.08 เมตร ท่อนที่สี่ยาว 9.48 เมตร และท่อนที่
ห้ายาว 10.88 เมตร อยากทราบว่าพ่อเพิ่มความ
ยาวในการตัดท่อนไม้ท่อนถัดไปครั้งละเท่าใด
และท่อนที่หกจะมีความยาวเท่าใด
ก. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้
ท่อนถัดไปครั้งละ 1.4 เมตร และท่อนที่หกจะมี
ความยาว 12.28 เมตร
ข. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้
ท่อนถัดไปครั้งละ 1.4 เมตร และท่อนที่หกจะมี
ความยาว 13.76 เมตร
ค. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้
ท่อนถัดไปครั้งละ 1.5 เมตร และท่อนที่หกจะมี
ความยาว 14.76 เมตร
ง. พ่อเพิ่ ม ความยาวในการตัดท่ อนไม้
ท่อนถัดไปครั้งละ 1.5 เมตร และท่อนที่หกจะมี
ความยาว 14.76 เมตร
(ตอบ ก. พ่อเพิ่มความยาวในการตัดท่อนไม้
ท่อนถัดไปครั้งละ 1.4 เมตร และท่อนที่หกจะมี
ความยาว 12.28 เมตร)

คะแนน
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
วิเคราะห์

228
จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
ข้ อสอบอัตนัย
13. นั ก เรี ยน
สามารถวิเคราะห์
และแสดงวิ ธี ห า
คาตอบของโจทย์
ปั ญหาการบวก
ลบ คู ณ ทศนิ ย ม
และโจทย์ปั ญ หา
การบวก ลบ คู ณ
ร ะ ค น ท ศ นิ ย ม
พ ร้ อ ม ทั้ ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
คาตอบได้ และ
สร้างโจทย์ปัญหา
ได้

ข้ อสอบ

คะแนน
+1 0 -1

หมายเหตุ

1) ฟ้ าใสมีส้มโอสี่ ลูกหนัก 2.02 กิโลกรัม 3.1
กิ โ ลกรั ม 1.50 กิ โ ลกรั ม และ1.29 กิ โ ลกรั ม
ตามลาดับ ถ้านาส้มโอทั้งสี่ ลูกมาชัง่ พร้อมกันจะ
มีน้ าหนักเท่าไร
(ตอบ ถ้า นาส้ มโอทั้ง สี่ ลู ก มาชั่ง พร้ อมกันจะมี
น้ าหนัก 7.91 กิโลกรัม)

ทักษะ
กระบวนการ
คิดคานวณ
และ
แก้ปัญหา

2) ปี โป้ ซื้ อนม 1 กล่อง ราคากล่องละ 67.25
บาท ให้ธนบัตรใบละ 500 บาท ปี โป้ จะได้เงิ น
ทอนกี่บาท
(ตอบ ปี โป้ จะได้รับเงินทอน 432.75 บาท)

ทักษะ
กระบวนการ
คิดคานวณ
และ
แก้ปัญหา
ทักษะ
กระบวนการ
คิดคานวณ
และ
แก้ปัญหา
ทักษะ
กระบวนการ
คิดคานวณ
และ
แก้ปัญหา
ทักษะ
กระบวนการ
คิดคานวณ
และ
แก้ปัญหา

3) เบต้ามีเงิน 368.50 บาท ฝ้ ายมีเงินเป็ น 2
เท่าของเบต้า และบิวมีเงินเป็ น 4.5 เท่าของฝ้ าย
บิวมีเงินกี่บาท
(ตอบ บิวมีเงิน 3,316.50 บาท)
4) วิภาซื้ อฟั กทอง 24 ลูก ราคาลูกละ 34.75
บาท แล้ ว น าไปขายได้ เ งิ น ทั้ง หมด 1,056.25
บาท วิภาขายฟักทองได้กาไรกี่บาท
(ตอบ วิภาขายฟักทองได้กาไร 222.25 บาท)
5) ให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ และการคูณ ทศนิ ยม หรื อการบวก การลบ
และการคูณระคนทศนิยม (เลือกมา 1 วิธี) โดย
นาเหตุการณ์ ในชี วิตประจาวันมาใช้ในการแต่ง
โจทย์ปัญหา พร้อมแสดงวิธีทา (จานวน 1 ข้อ)
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ตารางที่ ค.2 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เป็ นรายข้ อ
ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ ยวชาญ
คะแนนผู้เชี่ ยวชาญคนที่
จุดประสงค์ การ ข้ อคาถาม
เรียนรู้
ข้ อที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ตอนที่ 1 ข้ อสอบปรนัย
1
1
1
1
1
2
1
0
1
3
1
1
1
2
4
1
1
1
5
1
0
1
6
1
1
1
3
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
1
10
1
1
1
4
11
1
1
1
12
1
1
1
13
1
1
0
5
14
1
1
0
15
1
1
1
16
1
0
1
6
17
1
1
1
18
1
1
1
19
1
1
1
20
1
1
1
7
21
1
1
1
22
1
1
1
23
1
1
1

คะแนน
ผลการ
เฉลีย่ (IOC) พิจารณา
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

230
ตารางที่ ค.2 (ต่ อ)
คะแนนผู้เชี่ ยวชาญคนที่
จุดประสงค์ การ ข้ อคาถาม
เรียนรู้
ข้ อที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ตอนที่ 1 ข้ อสอบปรนัย (ต่ อ)
7
24
1
1
1
25
1
0
1
8
26
1
1
1
27
1
1
1
28
1
1
1
29
0
1
1
9
30
1
1
1
31
1
1
1
32
1
1
1
33
1
1
1
34
1
1
1
10
35
1
1
1
36
1
1
1
37
1
1
1
11
38
1
1
1
39
1
1
1
40
1
1
1
41
1
1
1
42
1
1
1
43
1
1
1
12
44
1
1
1
45
1
1
1

คะแนน
ผลการ
เฉลีย่ (IOC) พิจารณา
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ ค.2 (ต่ อ)
คะแนนผู้เชี่ ยวชาญคนที่
จุดประสงค์ การ ข้ อคาถาม
เรียนรู้
ข้ อที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ตอนที่ 2 ข้ อสอบอัตนัย
13
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1

คะแนน
ผลการ
เฉลีย่ (IOC) พิจารณา
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากข้อมู ล ตารางที่ ค.2 พบว่า ผลการประเมิ นความสอดคล้องระหว่า งข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ด้านความรู้ ทุกข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ซึ่ ง
ข้อสอบปรนัยที่คดั เลือกมีจานวน 30 ข้อ โดยประเมินด้านความเข้าใจ จานวน 19 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2,
4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32 และ 35 และด้านการวิเคราะห์ จานวน 11
ข้อ ได้แก่ ข้อ 10, 19, 20, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42 และ 45 และข้อสอบอัตนัย โดยประเมินทักษะ
กระบวนการ จานวน 3 ข้อ ได้แก่ขอ้ 1, 2 และ 4
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3. ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนด้ านความเข้ าใจ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการ เรื่อง การบวก
การลบ และการคูณทศนิยม แบบปรนัย ที่ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตารางที่ ค.3 คะแนนผลการเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย นด้ า นความเข้ า ใจ การวิ เ คราะห์ และทั ก ษะ
กระบวนการ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม แบบปรนัยจานวน 45 ข้ อ
และแบบอัตนัย จานวน 5 ข้ อ ที่ทดสอบกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 29
คน
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ด้ านความเข้ าใจและการวิเคราะห์
เต็ม 45 คะแนน
34
12
10
25
12
33
10
21
11
15
29
12
13
28
26
14
33
10
10
11

ด้ านทักษะกระบวนการ
เต็ม 25 คะแนน
15
8
10
14
8
16
13
15
9
8
21
6
12
20
19
14
15
3
14
9

รวม
เต็ม 70 คะแนน
49
20
20
39
20
49
23
36
20
23
50
18
25
48
45
28
48
13
24
20
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ตารางที่ ค.3 (ต่ อ)
เลขที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ด้ านความเข้ าใจและการวิเคราะห์
เต็ม 45 คะแนน
27
12
36
11
31
33
32
31
28

ด้ านทักษะกระบวนการ
เต็ม 25 คะแนน
25
10
25
7
21
25
18
17
16

รวม
เต็ม 70 คะแนน
52
22
61
18
52
58
50
48
44

4. ผลการหาค่ าความยากง่ าย และค่ าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบปรนัย
ตารางที่ ค.4 ค่ าความยากง่ าย และค่ าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบปรนัย
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่ าความยาก
ง่ าย (P)
0.62
0.48
0.38
0.62
0.45
0.45
0.52
0.52
0.52
0.52

ค่ าอานาจ
จาแนก (r)
0.32
0.59
0.65
0.46
0.38
0.51
0.52
0.52
0.38
0.38

สรุ ปคุณภาพข้ อสอบ
ผลการพิจารณา
ความยากง่ าย อานาจจาแนก
ค่อนข้างง่าย
พอใช้
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ยาก
ดีมาก
เหมาะสม
ค่อนข้างง่าย
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
พอใช้
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
พอใช้
เหมาะสม
ปานกลาง
พอใช้
เหมาะสม
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ตารางที่ ค.4 (ต่ อ)
ข้ อที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่ าความยาก
ง่ าย (P)
0.45
0.48
0.48
0.61
0.38
0.45
0.38
0.34
0.48
0.38
0.48
0.52
0.52
0.48
0.52
0.45
0.41
0.52
0.41
0.52

ค่ าอานาจ
จาแนก (r)
0.51
0.59
0.45
0.46
0.51
0.51
0.37
0.44
0.45
0.37
0.31
0.52
0.38
0.45
0.52
0.51
0.44
0.52
0.30
0.52

สรุ ปคุณภาพข้ อสอบ
ผลการพิจารณา
ความยากง่ าย อานาจจาแนก
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ค่อนข้างง่าย
ดี
เหมาะสม
ยาก
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ยาก
พอใช้
เหมาะสม
ยาก
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ยาก
พอใช้
เหมาะสม
ปานกลาง
พอใช้
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ปานกลาง
ดี
เหมาะสม
ยาก
ดี
เหมาะสม

จากข้อมูลตารางที่ ค.4 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) โดยคัดเลือก
ข้อสอบ จานวน 30 ข้อ ที่มีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.34 – 0.62 มีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.30 –
0.65 ซึ่งข้อสอบที่คดั เลือกไว้มีความเหมาะสมในเกณฑ์ที่สามารถจาแนกนักเรี ยนตามความสามารถ
โดยมีค่าความยากง่ายอยู่ (p) ระหว่าง 0.2-0.8 และอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
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5. ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบปรนัย โดยหาค่ าความ
เชื่ อมั่นของคูเดอร์ ริชาร์ ดสั น หรือ KR -20
ตารางที่ ค.5 การวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบปรนัย โดยหาค่ า
ความเชื่ อมั่นของคูเดอร์ ริชาร์ ดสั น หรือ KR -20
จานวนข้อสอบ
จานวนกระดาษคาตอบ
คะแนนเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเชื่อมัน่ KR -20

30 ข้อ
29
14.28
7.54
0.89

จากข้อมูลตารางที่ ค.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้แบบปรนัย จานวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ (KR - 20) เท่ากับ 0.89
6. ผลการหาค่ าความยากง่ าย และค่ าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบอัตนัย
ตารางที่ ค.6 ค่ าความยากง่ าย และค่ าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบอัตนัย
ใช้สูตร

ข้ อที่
1
2
3

 SL    N T  X Min 
 N T  X Max  X Min 
 SH  SL 
ดัชนีอานาจจาแนก (Index of Discimination) =
N H  X Max  X Min 

ดัชนีความยาก (Index of Difficulty) =

SH
55
55
52.75

SL
32.75
34.5
19.5

Xmax
5
5
5

Xmin
1
1
0

S

H

r
0.40
0.37
0.48

p
0.53
0.55
0.52

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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จากข้อมูลตารางที่ ค.6 พบว่า ผลการหาความยากง่าย (P) โดยเลือกข้อสอบจานวน 3
ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.52 – 0.55 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.37 – 0.48
7. ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบอัตนัย โดยใช้ วธิ ีของ
ฮอยท์
ตารางที่ ค.7 การวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบอัตนัย จานวน 3
ข้ อ โดยใช้ วธิ ีของฮอยท์ และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
ANOVA
Source of Variation
SS
Rows
71.5
Columns
5.742457
Error
12.41379

df
28
1
28

Total

57

89.65625

หาค่าความเชื่ อมัน่ จากสู ตรของฮอยท์
จะได้

MS
F
P-value
F crit
2.553571 5.759722 7.06E-06 2.463636
5.742457 12.95243 0.001218 7.635619
0.44335

MSE
MSP
0.44335
rtt =12.55357
rtt = 0.8263
rtt =1-

จากข้อมูลตารางที่ ค.7 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้ แบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ โดยใช้วธิ ีของฮอยท์ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83
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8. ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์ การประเมินทักษะการคิดคานวณ
และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
แบบประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ ปัญหา โดยผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่แสดงถึ ง
ทักษะการคิ ดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ที่ได้เรี ยนจากชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ โดยเขียนเครื่ องหมาย  ในช่องระดับตามเกณฑ์ ดังนี้
+1 เมื่อ แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับประเด็นตามทักษะ
การคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด
0 เมื่อ ไม่แน่ ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมิ นสอดคล้องกับประเด็นตาม
ทักษะการการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด
-1 เมื่อ ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับประเด็นตาม
ทักษะการการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด
รายการประเมิน
1. ทักษะการคิดคานวณ
1.1 รู ปแบบวิธีการคิดคานวณ
1.2 ลาดับขั้นตอนการคิดคานวณ
(ใช้ในการประเมินกรณี เป็ นแสดงวิธีทา)
1.3 คาตอบที่ได้จากการคานวณ
1.4 ความรอบคอบในการคิดคานวณ
1.5 ความรวดเร็ วในการคิดคานวณ
2. ทักษะการแก้ ปัญหา
2.1 ความเข้าใจปัญหา
(ใช้ในการประเมินกรณี เป็ นโจทย์ปัญหา)
2.2 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
2.3 การใช้วธิ ี การแก้ปัญหา
2.4 การสรุ ปคาตอบ

คะแนน
+1 0 -1

หมายเหตุ

238
ตารางที่ ค.8 ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์ การประเมิน ทักษะการ
คิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ที่ได้ เรี ยนจากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่ อง การบวก การ
ลบ และการคูณทศนิยม ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีท้งั หมดทั้ง 2 ทักษะ เป็ นรายข้ อ โดย
ผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน

ข้ อที่

1. ทักษะการคิดคานวณ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2. ทักษะการแก้ ปัญหา

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญคนที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนน
เฉลีย่ (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากข้อมูลตารางที่ ค.8 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและ
เกณฑ์การประเมิน ทักษะการคิ ดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ที่ได้เรี ยนจากชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก
การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีท้ งั หมดทั้ง 2 ทักษะ เป็ นรายข้อ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้องกันกับประเด็นตามทักษะการการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาที่กาหนด

239
9. ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของรายการประเมิ น และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ แ สดงถึ ง
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
แบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่แสดงถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย น ที่ ไ ด้เ รี ย นจากชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีท้ งั หมดทั้ง 4 ด้าน แบ่งได้ดงั นี้
ครู เป็ นผูป้ ระเมินมีท้ งั หมด 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการทางานร่ วมกัน
2. ด้านความรอบคอบ
3. ด้านความรอบผิดชอบ
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน ได้แก่
4. ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ให้เขียนเครื่ องหมาย  ในช่องระดับตามเกณฑ์ ดังนี้
+1 เมื่อ แน่ ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับคุ ณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนด
0 เมื่อ ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมิ นสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนด
-1 เมื่อ ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนด
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รายการประเมิน
1. ด้ านการทางานร่ วมกัน
1.1 การมีส่วนร่ วมในการทางานและการกาหนดเป้ าหมาย
ของกลุ่ม
1.2 ความสาเร็ จในปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มด้วยความเอาใจใส่
1.4 แสดงความคิดเห็นโดยคานึงความรู้สึกของคนอื่นและ
ยอบรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านความรอบคอบ
2.1 มีการตรวจสอบ คาตอบ หรื อผลงาน/ชิ้นงาน ละเอียด
ถี่ถว้ น ครบถ้วน
2.2 ผลงาน/ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน
2.3 จัดเรี ยงลาดับความสาคัญก่อนหลังถูกต้องครบถ้วน
2.4 ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ผลงานอยูค่ ุณภาพดี
3. ด้ านความรับผิดชอบ
3.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถ
ตนเองทุกครั้ง
3.3 มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
3.4 ส่ งงานตามเวลาที่กาหนด
4. ด้ านตระหนักคุณค่ าและมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4.1 วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีประโยชน์และน่าเรี ยน
4.2 การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทาให้ขา้ พเจ้ามีความรอบคอบ
และมีเหตุผล
4.3 ข้าพเจ้าชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ เพราะ
ช่วยฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบ
4.4 การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ กมท าให้ ข ้า พเจ้า เข้า ใจเนื้ อ หา
บทเรี ยนได้ง่ายขึ้น

คะแนน
+1 0 -1

หมายเหตุ
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รายการประเมิน

คะแนน
+1 0 -1

หมายเหตุ

4.5 เมื่อได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ข้าพเจ้ามีความสนุกสนานในการเรี ยน
4.6 การเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั เกมทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ด
ความกระตือรื อร้นมากขึ้น
4.7 ข้าพเจ้าไม่มีความสุ ขกับการเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั
เกม
4.8 ความรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวติ ประจาวัน
4.9 ข้า พเจ้า ไม่ ช อบเมื่ อ ถู ก ถามเกี่ ย วกับ ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์
4.10 ข้าพเจ้ารู ้สึกกังวลเมื่อต้องเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
4.11 การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มยุง่ ยาก และน่าเบื่อ
4.12 การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นกลุ่ ม ไม่ ส ามารถช่ ว ย
พัฒนาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
1. สิ่ งที่นกั เรี ยนประทับใจในการจัดการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ของครู
2. สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการให้เพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
3. ปั ญหาและอุปสรรค์ที่มีผลต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่ ค.9 ผลการประเมินความสอดคล้ องของรายการประเมินและเกณฑ์ การประเมินที่แสดง
ถึงคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ที่ได้ เรี ยนจากชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ค ณิต ศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมือ ควบคู่ กับเกม เรื่ อง
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีท้งั หมดทั้ง 4 ด้ าน และ
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เป็ นรายข้ อ โดยผู้เชี่ ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้ านการทางาน
ร่ วมกัน

2. ด้ านความรอบคอบ

3. ด้ านความ
รับผิดชอบ

4. ด้ านตระหนักคุณค่ า
และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์

ข้ อที่
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญคนที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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

คะแนน
เฉลีย่ (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ ค.9 (ต่ อ)
รายการประเมิน

ข้ อที่

4. ด้ านตระหนักคุณค่ า
และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (ต่ อ)
ข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ

4.10
4.11
4.12
1
2
3
4

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญคนที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนน
เฉลีย่ (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากข้อมูลตารางที่ ค.9 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและ
เกณฑ์การประเมินที่แสดงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ที่ได้เรี ยนจาก
ชุ ดกิ จกรรม การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีท้ งั หมดทั้ง 4 ด้าน และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็ นรายข้อ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความสอดคล้องกัน
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ภาคผนวก ง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรม E1/E2 ของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิ ยม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. ผลการแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
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1. ผลการหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรม E1/E2 ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่ กับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1.1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม E1/E2 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง จานวน 9
คน
ตารางที่ ง.1 ผลวิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) ของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่อง การบวก การลบ
และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่

ชุ ดที่ 1

ชุ ดที่ 2

ชุ ดที่ 3

ชุ ดที่ 4

รวม

เต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

271
241
244
250
226
238
222
238
218.5
211.5
2089

208
191.5
203
191.5
190.5
190
189.5
195.5
186.5
186
1724

304
275.5
282.5
280.5
270.5
274
259.5
258.5
261.5
252.5
2415

177
145
163
152.5
156
160
137
137.5
139
146
1336

960
853
892.5
874.5
843
862
808
829.5
805.5
796
7564

X

จากสู ตร E1 = N ×100 = 87.55
A
จากข้อมูลตารางที่ ง.1 พบว่า ผลวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) ของ
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การ
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บวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง มี
ค่าเท่ากับ 87.55
ตารางที่ ง.2 ผลวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่
เต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

คะแนนสอบก่อนเรียน
45
10
25
26
17
20.5
19
13
18.5
17.5
166.5

คะแนนสอบหลังเรียน
45
39
39
40
38
35
36
32
33
31.5
323.5

Y

E 2 = N ×100 = 79.88
B
จากข้อมูลตารางที่ ง.2 พบว่า ผลวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก
การลบ และการคูณทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีค่า
เท่ากับ 79.88
จากข้อมูลตารางที่ ง.1 และ ง.2 สรุ ปได้วา่ ชุ ดกิจกรรมที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 87.55 และค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.88 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75

จากสู ตร
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1.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 18
คน
ตารางที่ ง.3 ผลวิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) ของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่อง การบวก การลบ
และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่

ชุ ดที่ 1

ชุ ดที่ 2

ชุ ดที่ 3

ชุ ดที่ 4

รวม

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

271
222.5
246.75
228.25
244
237
253.5
234.5
243.5
257.5
260
232.5
250
248
246
265
223
242
231
4365

208
157.5
172.25
190.5
178.5
175
168
185.5
186
194
193.5
168.5
181
195
188.5
187
181
181.5
184.5
3268

304
234
230
237.5
237.5
211
217
246
255.5
280
267
221
238.5
269
260
272
246
250
215
4387

177
149
156
157.5
131.5
135.5
132.5
154.5
157
169
164.5
147
146.5
166
150
163
149
157
146.5
2732

960
763
805
813.75
791.5
758.5
771
820.5
842
900.5
885
769
816
878
844.5
887
799
830.5
777
14751.75
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X

จากสู ตร E1 = N ×100 = 85.37
A
จากข้อมูลตารางที่ ง.3 พบว่า ผลวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) ของ
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง มี
ค่าเท่ากับ 85.37
ตารางที่ ง.4 ผลวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม เรื่ อง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่
เต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนนสอบก่อนเรียน
45
16.5
25
15
16
11
12
14
25
30
28
21
17
21
17
24

คะแนนสอบหลังเรียน
45
30.5
35
38
29.5
29
36
36
37
42
41
32
39
40
33
41
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ตารางที่ ง.4 (ต่ อ)
ที่
เต็ม
16
17
18
รวม

คะแนนสอบก่อนเรียน
45
11
16
20
339.5

คะแนนสอบหลังเรียน
45
31.5
37.5
32
640

Y

จากสู ตร E 2 = N ×100 = 79.01
B
จากข้อมูลตารางที่ ง.4 พบว่า ผลวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม เรื่ อง การบวก
การลบ และการคูณทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง มีค่า
เท่ากับ 79.01
จากข้อมูลตารางที่ ง.3 และ ง.4 สรุ ปได้วา่ ชุ ดกิจกรรมที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.37 และค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.01 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75
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2. ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.1 ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 18 คน
2.1.2 ผลการประเมินความรู ้ระหว่างเรี ยน
ตารางที่ ง.5 ค่ า เฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ ระหว่ า งเรี ยนที่ไ ด้ จ ากชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กับเกม สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

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

ชุ ดที่ 1
10
6
8
9
10
7
7
10
10
8
10
10
10
10
8
10
6

ชุ ดที่ 2
10
8
4.25
8
8
8
8
8
6
8
8
6
8
8
7.5
8
8

ชุ ดที่ 3
10
8
6
10
6.5
3.5
7
6
8
10
10
8
9
10
10
10
8

ชุ ดที่ 4
10
7.5
8.5
9
6.5
7.5
6.5
9
9.5
10
10
7.5
8.5
10
7
10
7

ค่ าเฉลีย่

S.D.

7.38
6.69
9.00
7.75
6.50
7.13
8.25
8.38
9.00
9.50
7.88
8.88
9.50
8.13
9.50
7.25

0.95
1.95
0.82
1.66
2.04
0.63
1.71
1.80
1.15
1.00
1.65
0.85
1.00
1.31
1.00
0.96
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ตารางที่ ง.5 (ต่ อ)

ที่
17
18
ค่ าเฉลีย่
S.D.

ชุ ดที่ 1
ชุ ดที่ 2
ชุ ดที่ 3
10
10
10
10
8
6.5
5
8
7
8.56
7.54
7.97
1.72
1.04
1.87
สรุ ปผลการประเมินระหว่ างเรียน

ชุ ดที่ 4
10
9.5
8.5
8.44
1.26

ค่ าเฉลีย่

S.D.

8.50
7.13

1.58
1.55

8.13

1.54

จากข้อมูลตารางที่ ง.5 พบว่า ผลประเมินความรู ้ระหว่างเรี ยนทุกชุ ดกิจกรรม ของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.13 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.54
2.1.2 ผลการประเมินความรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตารางที่ ง.6 คะแนนผลการเรี ยนรู้ ด้านความเข้ าใจ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการก่ อนเรียน
และหลังเรี ยนที่ได้ จากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ
ควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ที่
1
2
3
4
5
6

ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านการวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการ
เต็ม 19 คะแนน
เต็ม 11 คะแนน
เต็ม 15 คะแนน
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน
9
14
2
5
5.5
11.5
8
11
7
9
10
15
3
16
2
9
10
13
7
15
1
5
8
9.5
7
13
2
6
2
10
5
16
2
7
5
13
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ตารางที่ ง.6 (ต่ อ)

ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S.D.
C.V.

ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านการวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการ
เต็ม 19 คะแนน
เต็ม 11 คะแนน
เต็ม 15 คะแนน
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน
2
15
3
9
9
12
10
18
3
7
12
12
12
18
5
9
13
15
11
17
6
9
11
15
6
14
6
8
9
10
5
17
3
7
9
15
8
16
2
9
11
15
7
14
4
9
6
10
6
16
7
10
11
15
4
16
0
5
7
10.5
4
15
4
9
8
13.5
9
14
4
7
7
11
2.75
1.78
2.04
1.64
2.78
2.09
40.23

11.62

58.18

21.21

32.58

16.67
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t-Test: Paired Two Sample for Means
ด้ านความเข้ าใจ
Mean
Variance
Observations
Pearson
Correlation
Hypothesized
Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

ด้ านการวิเคราะห์

หลังเรี ยน ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน ก่อนเรี ยน
15.28
6.83
7.72
3.5
3.15
7.56
2.68
4.15
18
18
18
18

ด้ านทักษะ
กระบวนการ
หลังเรี ยน ก่อนเรี ยน
12.56
8.53
4.38
7.72
18
18

0.15

0.70

0.63

0
17
11.81
6.41E-10
2.57
1.28E-09
2.90

0
17
12.12
4.30E-10
2.57
8.60E-10
2.90

0
17
7.84
2.40E-07
2.57
4.79E-07
2.90

จากข้อมูลตารางที่ ง.6 พบว่า ผลการเรี ยนรู้ ด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์ และ
ทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยนน้อย
กว่าก่อนเรี ยน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผันหลังเรี ยนน้อยกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมี
คะแนนใกล้เคียงกันกว่าก่อนเรี ยน เมื่อทดสอบคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ ง.7 วิเคราะห์ คะแนนผลการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยน จากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่ กับเกม สาหรั บนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5
ด้ วยการทดสอบค่ าสถิติ t – test

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

ข้ อสอบปรนัย
30 คะแนน
ก่อน
หลัง
11
19
15
20
5
25
8
20
9
19
7
23
5
24
13
25
17
27
17
26
12
22
8
24
10
25
11
23
13
26
4
21
8
24
13
21

ข้ อสอบอัตนัย
15 คะแนน
ก่อน
หลัง
5.5
11.5
10
15
10
13
8
9.5
2
10
5
13
9
12
12
12
13
15
11
15
9
10
9
15
11
15
6
10
11
15
7
10.5
8
13.5
7
11

คะแนนรวม คะแนนรวม
ผลต่ าง
45 คะแนน 45 คะแนน
(d2)
(d)
ก่อน
หลัง
16.5
30.5
14
196
25
35
10
100
15
38
23
529
16
29.5
13.5 182.25
11
29
18
324
12
36
24
576
14
36
22
484
25
37
12
144
30
42
12
144
28
41
13
169
21
32
11
121
17
39
22
484
21
40
19
361
17
33
16
256
24
41
17
289
11
16
20

31.5
37.5
32

20.5
21.5
12

420.25
462.25
144

255
ตารางที่ ง.7 (ต่ อ)

ที่

ข้ อสอบปรนัย
ข้ อสอบอัตนัย
30 คะแนน
15 คะแนน
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
รวมทั้งหมด
เฉลีย่
S.D.
C.V.

คะแนนรวม คะแนนรวม
ผลต่ าง
45 คะแนน 45 คะแนน
(d2)
(d)
ก่อน
หลัง
339.5
640
300.5 5385.8
18.86
35.56
5.73
4.19
30.37
11.78

t-Test: Paired Two Sample for Means
Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

หลังเรี ยน
35.55555556
17.55555556
18
0.597084227
0
17
15.20122681
1.25278E-11
2.566933984
2.50557E-11

ก่อนเรี ยน
18.86111111
32.81781046
18

2.89823052

จากข้อมูลตารางที่ ง.7 พบว่า ผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้สถิ ติ t–test ของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความเข้าใจ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
ควบคู่กบั เกมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2.2 ผลการประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา
2.2.1 ผลการประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองจานวน 9 คน
ตารางที่ ง.8 ผลการประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ทักษะการแก้ ปัญหา

3
3
3
2
3
3
2
2
2

3
3
3
2
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2
ดี

3
3
3
3
3
3
2
2
2
ดี

ระดับคุณภาพ

ทักษะการคิดคานวณ

ฐานนิยม

ทักษะการแก้ ปัญหา

3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
สรุ ประดับคุณภาพโดยภาพรวม

ชุ ดที่ 4
ทักษะการคิดคานวณ

ทักษะการแก้ ปัญหา

3
3
3
3
3
3
2
2
2

ชุ ดที่ 3
ทักษะการคิดคานวณ

3
3
3
3
3
3
2
2
2

ทักษะการแก้ ปัญหา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทักษะการคิดคานวณ

ที่

ทักษะการแก้ ปัญหา

ชุ ดที่ 2

ทักษะการคิดคานวณ

ชุ ดที่ 1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้

จากข้อมูลตารางที่ ง.8 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดคานวณ มีระดับคุณภาพอยูใ่ น
ระดับดี และทักษะการแก้ปัญหา มีระดับคุ ณภาพอยู่ในระดับดี ดังนั้นในภาพรวมจากฐานนิ ยมมี
ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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2.2.2 ผลการประเมินทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 18 คน
ตารางที่ ง.9 ผลการประเมินการคิดคานวณ และทักษะการแก้ ปัญหา โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือควบคู่กบั เกม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ทักษะการแก้ ปัญหา

ทักษะการคิดคานวณ

ทักษะการแก้ ปัญหา

ทักษะการคิดคานวณ

ทักษะการแก้ ปัญหา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3

2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3

2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
2

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2

2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3

ระดับคุณภาพ

ที่

ทักษะการคิดคานวณ

ฐานนิยม

ทักษะการแก้ ปัญหา

ชุ ดที่ 4

ทักษะการคิดคานวณ

ชุ ดที่ 3

ทักษะการแก้ ปัญหา

ชุ ดที่ 2

ทักษะการคิดคานวณ

ชุ ดที่ 1

พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ ง.9 (ต่ อ)

ทักษะการแก้ ปัญหา

3
2
3
3

3
3
3
3

3
2
3
3
ดี

3
2
3
3
ดี

ระดับคุณภาพ

ทักษะการคิดคานวณ

ฐานนิยม

ทักษะการแก้ ปัญหา

3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
สรุ ประดับคุณภาพโดยภาพรวม

ชุ ดที่ 4
ทักษะการคิดคานวณ

ทักษะการแก้ ปัญหา

3
2
3
2

ชุ ดที่ 3
ทักษะการคิดคานวณ

3
2
3
3

ทักษะการแก้ ปัญหา

15
16
17
18

ทักษะการคิดคานวณ

ที่

ทักษะการแก้ ปัญหา

ชุ ดที่ 2

ทักษะการคิดคานวณ

ชุ ดที่ 1

ดี
พอใช้
ดี
พอใช้

จากข้อมูลตารางที่ ง.9 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดคานวณ มีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับดี และทักษะการแก้ปัญหา มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ดังนั้นในภาพรวมจากฐานนิยมมี
ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทางคณิตศาสตร์
3.1 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ
3.1.1 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองจานวน 9 คน
ตารางที่ ง.10 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ จากการเรียน เรื่อง การบวก
การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ กั บ เกม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ด้ านการทางานร่ วมกัน

ด้ านความรอบคอบ

ด้ านความรับผิดชอบ

ด้ านการทางานร่ วมกัน

ด้ านความรอบคอบ

ด้ านความรับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ

3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 2 3
3 3 3
3 3 2
3 2 2
3 2 2
3 2 2
สรุปโดยภาพรวม

ฐานนิยม

ด้ านความรับผิดชอบ

3
3
3
3
3
2
2
2
2

ชุดที่ 4

ด้ านความรอบคอบ

3
3
3
3
3
2
2
2
2

ด้ านการทางานร่ วมกัน

3
3
3
2
3
2
2
2
2

ชุดที่ 3
ด้ านความรับผิดชอบ

ด้ านการทางานร่ วมกัน

3
3
3
2
2
2
2
2
2

ด้ านความรอบคอบ

ด้ านความรับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ด้ านความรอบคอบ

ที่

ชุดที่ 2

ด้ านการทางานร่ วมกัน

ชุดที่ 1

3
3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
2
2
2
2
ดี

3
3
3
3
3
3
2
2
2
ดี

3
3
3
3
3
3
2
2
2
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้

จากข้อมูลตารางที่ ง.10 พบว่า คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ มี
ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ดังนั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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3.1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 18 คน
ตารางที่ ง.11 ผลการประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ จากการเรียน เรื่อง การบวก
การลบ และการคู ณ ทศนิ ย ม โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ควบคู่ กั บ เกม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

ระดับคุณภาพ

2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3

ด้ านความรับผิดชอบ

ด้ านความรับผิดชอบ

2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

ด้ านความรอบคอบ

ด้ านความรอบคอบ

2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

ด้ านการทางานร่ วมกัน

ด้ านการทางานร่ วมกัน

2 2 2
3 3 3
3 3 2
2 2 2
2 2 2
2 3 2
2 3 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 2 3
3 3 3
3 2 3
3 3 3
3 3 3
2 2 2
3 3 3
3 2 3
สรุ ปโดยภาพรวม

ฐานนิยม

ด้ านความรับผิดชอบ

2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

ชุดที่ 4

ด้ านความรอบคอบ

2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3

ด้ านการทางานร่ วมกัน

3
2
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

ชุดที่ 3
ด้ านความรับผิดชอบ

ด้ านการทางานร่ วมกัน

2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

ด้ านความรอบคอบ

ด้ านความรับผิดชอบ

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

ด้ านความรอบคอบ

ที่

ชุดที่ 2

ด้ านการทางานร่ วมกัน

ชุดที่ 1

2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
ดี

2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
ดี

2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
ดี

พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
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จากข้อมูลตารางที่ ง.11 พบว่า คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ มี
ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ดังนั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
3.2 ผลการแบบประเมินคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านตระหนัก
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
3.2.1 ผลการแบบประเมิ น คุ ณลั ก ษณะที่ พึ ง ประส งค์ ทางคณิ ตศาสตร์
ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน กลุ่มทดลองจานวน 9 คน
ตารางที่ ง.12 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้ านตระหนัก
คุณค่ าและมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน กลุ่มทดลองจานวน 9 คน
ข้อ

ข้อ/คนที่

1

วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีประโยชน์และน่า
เรี ยน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ทาให้ขา้ พเจ้ามีความ
รอบคอบ และมีเหตุผล
ข้าพเจ้าชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิ ตศาสตร์เพราะช่วยฝึ กการคิดอย่างเป็ น
ระบบ
การเรี ยนรู ้โดยใช้เกมทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจ
เนื้อหา บทเรี ยนได้ง่ายขึ้น
เมื่อได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มข้าพเจ้ามีความสนุกสนานใน
การเรี ยน
การเรี ยนแบบร่ วมมือควบคู่กบั เกมทาให้
ข้าพเจ้าเกิดความกระตือรื อร้นมากขึ้น
ข้าพเจ้าไม่มีความสุขกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ควบคู่กบั เกม
ความรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ไม่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
ข้าพเจ้าไม่ชอบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์

2
3

4
5

6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S.D.

3 3 3 3 3 4 3 3 4 3.22 0.44
3 4 4 3 3 4 3 3 4 3.44 0.53
2 3 4 3 3 4 2 2 3 2.89 0.78
3 4 4 3 3 4 3 3 4 3.44 0.53
3 4 4 4 3 4 3 2 3 3.33 0.71
3 3 4 4 3 4 4 3 3 3.44 0.53
2 2 2 2 3 2 2 3 2 2.22 0.44
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2.11 0.33
2 3 2 3 4 2 4 3 2 2.78 0.83
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ตารางที่ ง.12 (ต่ อ)
ข้อ

ข้อ/คนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S.D.

10 ข้าพเจ้ารู ้สึกกังวลเมื่อต้องเรี ยนวิชา
2 2 2 2 3 2 2 2 1 2.00 0.50
คณิ ตศาสตร์
11 การเรี ยนคณิ ตศาสตร์เป็ นกลุ่มยุง่ ยาก และน่า
2 2 2 2 3 2 3 2 3 2.33 0.50
เบื่อ
12 การเรี ยนคณิ ตศาสตร์เป็ นกลุ่มไม่สามารถ
2 2 2 1 3 2 2 2 1 1.89 0.60
ช่วยพัฒนาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้
สรุปโดยภาพรวม
2.76 0.81

จากข้อมูลตารางที่ ง.12 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนัก
คุ ณค่ า และมี เจตคติ ที่ ดีต่อวิช าคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย น พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อความ
ตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.76
3.2.2 ผลการแบบประเมิ น คุ ณลั ก ษณะที่ พึ ง ประส งค์ ทางคณิ ตศาสตร์
ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างจานวน 18 คน
ตารางที่ ง.13 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้ านตระหนัก
คุณค่ าและมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่ างจานวน 18 คน
ข้อ/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คนที่

S.D.

1

3 4 3 3 3 3 4 3 3 3

3

4

4

4

3

3

4

3 3.33 0.49

2

3 3 4 4 3 3 4 3 3 3

3

4

4

4

3

3

3

3 3.33 0.49

3

2 3 3 4 3 3 4 2 2 3

2

3

3

4

2

3

3

3 2.89 0.68

4

3 3 4 4 3 3 4 3 3 4

3

4

4

4

3

4

4

3 3.50 0.51

5

3 4 4 4 4 3 4 2 3 3

2

3

3

3

3

3

3

3 3.17 0.62
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ตารางที่ ง.13 (ต่ อ)
ข้อ/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คนที่

S.D.

6

3 3 3 4 4 3 4 4 4 4

3

3

3

4

3

4

3

4 3.50 0.51

7

2 1 2 2 2 3 2 2 2 2

3

2

2

2

2

2

2

2 2.06 0.42

8

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

2

2

2

2

3

2

2

2 2.11 0.32

9

2 2 3 2 3 4 2 4 4 4

3

2

3

2

4

3

1

2 2.78 0.94

10

2 2 2 2 2 3 2 3 2 3

2

1

2

1

2

2

3

2 2.11 0.58

11

2 2 2 2 2 3 2 3 3 2

2

3

2

2

2

3

2

2 2.28 0.46

12

2 2 2 2 1 3 2 2 2 2

2

1

1

2

2

2

2

2 1.89 0.47

สรุปโดยภาพรวม

2.75 0.81

จากข้อมูลตารางที่ ง.13 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นตระหนัก
คุ ณค่ า และมี เจตคติ ที่ ดีต่อวิช าคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย น พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อความ
ตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.75
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ภาคผนวก จ

ตัวอย่ างชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 4 ชั่วโมง

ชุ ดที่ 1 เรื่อง การบวกทศนิยม
1

1

2

3

.

0

5

5

8

.

7

4

8

1

.

7

9

จัดทาโดย
นางสาวประภาศิริ ปราโมทย์

โรงเรียนบ้ านสั นกลาง อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

+
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 4 ชั่วโมง

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การลบทศนิยม

จัดทาโดย
นางสาวประภาศิริ ปราโมทย์
โรงเรียนบ้ านสั นกลาง อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 7 ชั่วโมง

ชุ ดที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยม

1

10.53
2
21.06



จัดทาโดย
นางสาวประภาศิริ ปราโมทย์
โรงเรียนบ้ านสั นกลาง อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 4 ชั่วโมง

ชุ ดที่ 4 เรื่อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม

5.6
+

จัดทาโดย
นางสาวประภาศิริ ปราโมทย์
โรงเรียนบ้ านสั นกลาง อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
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คานา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่
กับเกม เรื่ อง การบวก ลบ และคูณทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
จัดทาขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นกั เรี ยนสามารถบวก ลบ คูณระคนของทศนิ ยม วิเคราะห์โจทย์
ปั ญหา สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่คิดคานวณและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็ น
ขั้นตอน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศัก ยภาพ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้นักเรี ย นเกิ ดความคงทนในการเรี ยนรู ้ มี ผ ลการเรี ยนรู ้ วิช า
คณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ นในการเรี ยน
มากยิง่ ขึ้น
จึ งหวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม ชุดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนและผูส้ นใจเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ และคูณทศนิ ยม ได้
เป็ นอย่างดี
ประภาศิริ ปราโมทย์
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
คาแนะนาการใช้สาหรับครู
คาแนะนาการใช้สาหรับนักเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
ใบความรู้ที่ 1
ใบกิจกรรมที่ 1.1
ใบกิจกรรมที่ 1.2
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
ใบความรู้ที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 2.1
ใบกิจกรรมที่ 2.2
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง แบบรู ปของทศนิยม (1)
ใบความรู้ที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3.1
ใบกิจกรรมที่ 3.2
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง แบบรู ปของทศนิยม (2)
ใบความรู้ที่ 4
ใบกิจกรรมที่ 4.1
ใบกิจกรรมที่ 4.2
ใบตรวจสอบความรู ้ประจาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4
ภาคผนวก
เกม “บันไดคิดสนุก”
เกม “ไม้ไอติมชวนคิด”
ใบเฉลยใบกิจกรรม

หน้า
ก
ข
1
5
6
7
8
10
11
14
15
18
22
26
27
29
31
33
34
36
37
38
39
40
43
44
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สารบัญ (ต่อ)
ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู ้ประจาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตารางสรุ ปคะแนน

63
64
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คาแนะนาการใช้ สาหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชุดที่ 4 เรื่อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
คาชี้แจง ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
เรื่ อง การบวก ลบ และคูณทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ชุ ดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิ ยม จะให้ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิดแก้ปัญหา ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 2 แบบ
ได้แก่ เทคนิค L.T. และ Think Pair Share
1. สาระการเรี ยนรู้
1.1 การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
1.2 โขทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
1.3 แบบรู ปของทศนิยม (1)
1.4 แบบรู ปของทศนิยม (2)
2. กิจกรรมการเรี ยนรู้ ชุดที่ 4 ประกอบด้ วย
2.1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม ประกอบด้วย
- ใบความรู้ ที่ 1 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 (ไขรหัสลับ)
- ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
2.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
- ใบความรู้ ที่ 2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
- ใบกิจกรรมที่ 2.1 (ระดมความคิดกับโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยม)
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 (ปัญหาชวนคิดการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม)
2.3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง แบบรู ปของทศนิยม (1)
- ใบความรู้ ที่ 3 เรื่ อง แบบรู ปของทศนิยม (1)
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- ใบกิจกรรมที่ 3.1 (ความสัมพันธ์ของจานวนทศนิยม)
- ใบกิจกรรมที่ 3.2 (จานวนถัดไป)
2.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง แบบรู ปของทศนิยม (2)
- ใบความรู้ ที่ 4 เรื่ อง แบบรู ปของทศนิยม (2)
- ใบกิจกรรมที่ 4.1 (คิดแบบรู ป)
- ใบกิจกรรมที่ 4.2 (ทายจานวนจากวงล้อ)
2.5 ใบตรวจสอบความรู้ประจาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ
ระคนของทศนิยม
2.6 ภาคผนวก
- เกม บันไดคิดสนุก และเกม ไม้ไอติมชวนคิด
- ใบเฉลยกิจกรรม ชุดที่ 4 เรื่ อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
- ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ ประจาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การบวก การ
ลบ การคูณระคนของทศนิยม
- ตารางสรุ ปคะแนน
3. เวลาทีใ่ ช้
ใช้เวลา 4 ชัว่ โมง (240 นาที)
4. สิ่ งทีค่ รู ต้องเตรียมตัวล่วงหน้ า
4.1 ศึกษาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างละเอียด
รู ปแบบการเรี ยนการสอนและลาดับขั้นตอนการสอน ตรวจสอบสื่ อการเรี ยนรู ้ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ ใ ช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้เพี ย งพอกับ จานวนนัก เรี ย นในแต่ ล ะ
กิจกรรม
4.2 ศึกษาวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 จัดเตรี ยมสถานที่หอ้ งเรี ยนให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ จัดกลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง
และอ่อน กลุ่มละ 4-5 คนและทบทวนบทเรี ยน
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5.2 ขั้นกิจกรรมการสอน
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู้ และ
รับคาชี้แนะเพิ่มเติม
5.3 ขั้นศึกษากลุ่มย่อย
นักเรี ยนทาใบกิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โดยช่วยเหลือกันและปรึ กษากัน นักเรี ยน
เก่งช่วยเหลือนักเรี ยนอ่อน
5.4 ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ
นัก เรี ย นตรวจสอบความถู ก ต้องของใบกิ จกรรม และท าใบตรวจสอบความรู้
ประจาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.5 ขั้นสรุ ป
สรุ ปเนื้อหา และทาใบกิจกรรมเดี่ยว
6. บทบาทครู ผ้ สู อน
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชุ ดที่ 4 เรื่ อง การ
บวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ครู มีบทบาท ดังนี้
6.1 ครู เป็ นผูแ้ บ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลางอ่อน) ซึ่ งเป็ นกลุ่มถาวรในแต่ละชุดกิจกรรม เมื่อเริ่ มชุดกิจกรรมชุดใหม่ครู จะต้องจัดกลุ่มใหม่ให้กบั
นักเรี ยน
6.2 ก่อนเริ่ มใช้ชุดกิจกรรม ครู จะต้องชี้ แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมให้
นักเรี ยนเข้าใจก่อน
6.3 ครู จดั เตรี ยมชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ครบ
6.4 ครู คอยกระตุน้ ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่ไม่เข้าใจ หรื อมีปัญหา
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบตั ิกิจกรรมสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
6.5 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ปรึ กษา
6.6 ครู และนักเรี ยนสรุ ปเนื้อหาร่ วมกัน โดยกระตุน้ นักเรี ยนว่าได้รับความรู ้อะไรบ้าง และ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างไร
6.7 ตรวจสอบผลงาน และทาใบตรวจสอบความรู้ ประจาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เมื่อใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แต่ละชุ ดเรี ยบร้ อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะที่นกั เรี ยน
ได้รับ
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6.8 ครู คอยสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และประเมินลงใน
แบบประเมินพฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน พร้อมบอกข้อดี ข้อเสี ย คาแนะนา เพื่อให้นกั เรี ยน
ปรับปรุ งแก้ไข ให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
6.9 ให้รางวัลเมื่ อทากิ จกรรมในแต่ละชุ ดกิ จกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อยทั้งหมด โดยเรี ยงตาม
คะแนนสู งสุ ดไปยังน้อยสุ ด
6.10 ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมเป็ นรายบุคคล เพื่อทบทวนบทเรี ยนให้มากขึ้น
7. บทบาทของนักเรียน
7.1 นักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอน และคาแนะนาของครู อย่างเคร่ งครัด
7.2 นักเรี ยนจะต้องมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมกลุ่ม และปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
7.3 เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาไม่เข้าใจ ให้ปรึ กษาครู หรื อเพื่อนทันที
7.4 นักเรี ยนต้องทางานให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
7.5 นักเรี ยนต้องส่ งงานให้ครบ และตรงเวลา
8. การวัดผลและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดผลประเมินผล
8.1.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยน (การทางานร่ วมกัน ความรอบคอบ ความ
รับผิดชอบ)
8.1.2 ตรวจผลงาน (ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู ้ประจาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน)
8.2 เครื่ องมือวัดผลประเมินผล
8.2.1 แบบประเมินความรู้และทักษะ (ประเมินจาก ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบ
ความรู ้ประจาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และชิ้นงาน)
8.2.2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์
8.3 เกณฑ์การประเมินผล
8.3.1 เกณฑ์ผา่ นการประเมินความรู ้ ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
8.3.2 เกณฑ์ผา่ นการประเมินทักษะ นักเรี ยนมีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้ –
ดี ถือว่า ผ่าน
8.3.3 เกณฑ์ผา่ นการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมี
ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้ – ดี ถือว่า ผ่าน
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คาแนะนาการใช้ สาหรับนักเรียน
1. ศึกษาขั้นตอน รายละเอียดของชุดกิจกรรมก่อนลงมือปฏิบตั ิ
2. ทบทวนความรู้เดิม
3. ศึกษาใบความรู้ โดยมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ พร้อมอธิบาย
4. ลงมือทากิจกรรมในใบกิจกรรมต่าง ๆ
5. เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยกิจกรรม
6. ทาใบตรวจสอบความรู้และทักษะท้ายชุดกิจกรรม เพื่อวัดความรู้และทักษะ
หลัง เรี ย นโดยใช้ชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยใช้รูป แบบการ
เรี ยนรู้แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม และทาชิ้นงานประจาชุดกิจกรรม
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้ านความรู้
1. นักเรี ยนสามารถหาคาตอบของโจทย์การบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมได้
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณระคนของทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบได้
3. นักเรี ยนสามารถหาลาดับต่อไปของแบบรู ปของทศนิยมได้
ด้ านทักษะกระบวนการ
1. นักเรี ยนสามารถคิดคานวณการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
2. นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์
1. เมื่อกาหนดภาระงานให้นกั เรี ยนสามารถทางานร่ วมกันอย่างเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย มีความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ

เวลา 4 ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม (ชั่วโมงที่ 1)
โดยใช้ เทคนิค L.T.
ทบทวนความรู้ เดิม
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

ครู จัดนักเรียนเป็ นกลุ่ม คละความสามารถ
ให้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มเล่นเกม และทาใบกิจกรรมที่ 1.1 ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม

นักเรียนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้ อง
ในการทาใบกิจกรรม

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่ วมกันประเมินกิจกรรม
และทาใบกิจกรรมที่ 1.2 เพือ่ ทบทวนเนื้อหาด้ วยตนเอง
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

การบวก ลบ คูณระคนของจานวนนับ คือ การหาผลลัพธ์ของจานวนตั้งเเต่ 3 จานวน
ขึ้นไป โดยใช้วธิ ีการบวก ลบ คูณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีข้ ึนไปประกอบกัน
เพื่อหาผลลัพธ์
วิธีคิด 1. หาคาตอบในวงเล็บก่อน
2. นาผลลัพธ์ที่ได้มาบวก ลบ หรื อคูณกับจานวนนับที่สามที่อยูน่ อกวงเล็บ
3. กรณี ที่ไม่มีวงเล็บ ให้ทาการคูณและการหารก่อนการบวกและการลบ
การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
วิธีคิด 1. หาคาตอบในวงเล็บก่อน
2. นาผลลัพธ์ที่ได้มาบวก ลบ หรื อคูณกับจานวนที่สามที่อยูน่ อกวงเล็บ
3. กรณี ที่ไม่มีวงเล็บ ให้ทาการคูณและการหารก่อนการบวกและการลบ
ตัวอย่ างที่ 1

(2.8  1.6) - 3.92 = 
หาผลลัพธ์ ในวงเล็บก่อน นั่นคือ หาผลลัพธ์ 2.8  1.6 เท่ากับ 4.48

วิธีทา (2.8  1.6) - 3.92

=

4.48 – 3.92

=

0.56

ตอบ (2.8  1.6) - 3.92 = 0.56

เอาผลลัพธ์ ในวงเล็บมาบวกหรือลบหรือ
คูณกันจานวนที่อยู่ด้านนอกวงเล็บ
จะได้ 4.48 – 3.92 = 0.56
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ตัวอย่ างที่ 2 56.09 + ( 3.8 2) = 
หาผลลัพธ์ ในวงเล็บก่อน นั่นคือ หาผลลัพธ์ 3.8 2 เท่ากับ 7.6

วิธีทา 56.09 + ( 3.8 2)

=

56.09 + 7.6

=

63.69

เอาผลลัพธ์ ในวงเล็บมาบวกหรือลบหรือ
คูณกันจานวนที่อยู่ด้านนอกวงเล็บ
จะได้ 56.09 + 7.6 = 63.69

ตอบ 56.09 + ( 3.8 2) = 63.69
ตัวอย่ างที่ 3 (15.75  9) - (83.76 + 56.02) = 
วิธีทา (15.75  9) - (83.76 + 56.02) = 141.75 + 139.78
หาผลลัพธ์ ในวงเล็บก่อน
นั่นคือ หาผลลัพธ์ 15.75  9 เท่ากับ 141.75
หาผลลัพธ์ 83.76 + 56.02 เท่ากับ 139.78

= 1.97

ตอบ (15.75  9) - (83.76 + 56.02) = 1.97

เอาผลลัพธ์ ในวงเล็บมาบวกหรือลบ
หรือคูณกันจานวนทีอ่ ยู่ด้านนอกวงเล็บ
จะได้ 141.75 + 139.78 = 1.97
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
(ไขรหัสลับ)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนไขรหัสลับโดยหาผลลัพธ์ของโจทย์ขอ้ ที่ 1 จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้จากโจทย์ขอ้
ที่ 1 ไปใส่ ในช่องว่างของโจทย์ขอ้ ที่ 2 โดยจะมีเส้นประที่เป็ นสี เดียวกันเพื่อบอกตาแหน่งการวาง
ผลลัพธ์ในโจทย์ขอ้ ถัดไป แล้วนาผลลัพธ์จากโจทย์ขอ้ ที่ 2 ไปใส่ ในช่องว่างของโจทย์ขอ้ ที่สาม ทา
แบบนี้ไปเรื่ อยจนครบ 5 ข้อ เพื่อไขรหัสลับมาให้ได้

1

(0.5  12) + 4.18 = ……………

2

95.63 – (………...  7 ) = ……………

3

(5.6  0.3) + (………... - 19.86 ) = ……………

4

(………… + 35.08) - (8  4.99 ) = ……………

5

(………...  11) - ( 9  ………...) =
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาผลบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมทีละขั้นตอนและแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ให้ถูกต้อง
1) (25.89  9) + 74.17

ขั้นที่ 1 นา................................................ ได้เท่ากับ...............................
ขั้นที่ 2 นา................................................ ได้เท่ากับ...............................

คาตอบ

แสดงวิธีการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้ สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์
วิธีทา
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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2) 0.7  (367.4 - 299.3)

ขั้นที่ 1 นา......................................... ได้เท่ากับ........................
ขั้นที่ 2 นา.......................................... ได้เท่ากับ.........................

คาตอบ

แสดงวิธีการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้ สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์
วิธีทา
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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3) (36.2  7) – (6  41.9)
ขั้นที่ 1 นา................................................ ได้เท่ากับ...............................
ขั้นที่ 2 นา................................................ ได้เท่ากับ...............................
ขั้นที่ 3 นา................................................ ได้เท่ากับ...............................

คาตอบ

แสดงวิธีการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้ สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์
วิธีทา
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
(ชั่วโมงที่ 2) โดยใช้ เทคนิค L.T.
ทบทวนความรู้ เดิม
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม โดยเล่นเกม “ไม้ ไอติมชวนคิด”

นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 2
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

ครู จัดนักเรียนเป็ นกลุ่ม คละความสามารถ
ให้ นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 2.1 ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม

นักเรียนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้ อง
ในการทาใบกิจกรรม

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่ วมกันประเมินกิจกรรม
และทาใบกิจกรรมที่ 2.2 เพือ่ ทบทวนเนื้อหาด้ วยตนเอง
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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

ขั้นตอนการแก้โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

นักเรี ยนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ออกมาให้ได้ 2 หัวข้อ ดังนี้
1. โจทย์กาหนดอะไร ซึ่ งโจทย์จะกาหนดจานวนมาให้อย่างน้อยสามจานวนขึ้นไป
2. โจทย์ถามอะไรบ้าง ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้เรามา
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1. นักเรี ยนจะต้องหาคาสาคัญที่มีอยูใ่ นโจทย์ เพื่อมาดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ที่มี
ความหมายว่าให้นามากระทาการบวก หรื อลบ หรื อคูณของจานวน (เครื่ องหมาย +, -, ) แล้วหาวิธี
ในการแก้ปัญหา โดยทาตามลาดับที่โจทย์กาหนดให้
2.เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ให้นาสิ่ งที่ตอ้ งการแก้ปัญหาเป็ นอันดับแรกหรื อสิ่ งที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันใส่ ในวงเล็บ () ส่ วนปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ปัญหาลาดับถัดไปให้ใส่ นอก
วงเล็บ
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ให้นกั เรี ยนนาเอาประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จากการวางแผนในขั้นตอนที่ 2 มาเขียนในรู ปการ
แสดงวิธีทาตามรู ปประโยคสัญลักษณ์ โดยจะต้องเพิ่มข้อความหน้าจานวนนั้น ๆ ลงไปด้วย เพื่อให้
ได้ขอ้ ความที่ถูกต้องและสมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบที่ได้ ว่ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่

ตัวอย่าง
แม่ ซื้อเงาะ 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 35.25 บาท แม่ จ่ายเงินด้ วยธนบัตรหนึ่งร้ อยบาทจานวน
2 ใบ แม่ จะได้ รับเงินทอนกีบ่ าท

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

ดาเนินการ ดังนี้

1. โจทย์กาหนดอะไร 1) แม่ซ้ื อเงาะ 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 35.25 บาท
2) แม่จ่ายเงินด้วยธนบัตรหนึ่งร้อยบาทจานวน 2 ใบ
2. โจทย์ถามอะไร แม่จะได้รับเงินทอนกี่บาท

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

ดาเนินการ ดังนี้

1. วิธีการแก้ปัญหา นาจานวนเงาะมาคูณกับราคาเงาะ และนาจานวนและค่าของเงินของ
ธนบัตรคูณกัน จากนั้นนาราคาเงาะมาลบออกจาก จานวนเงินที่จ่าย
2. เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ (100  2) – (3  35.25) = 
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ขั้นดาเนินการตามแผน

ขั้นตอนที่ 3

เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์

(100  2) – (3  35.25) = 

วิธีทา แม่ซ้ื อเงาะ

3

กิโลกรัมละ
รวมเงาะราคา

กิโลกรัม

35.25

บาท

3  35.25 = 105.75

บาท

แม่จ่ายเงินด้วยธนบัตรหนึ่งร้อยบาทจานวน 2 ใบ เท่ากับ 100  2 = 200 บาท
ดังนั้น แม่จะได้รับเงินทอน

200 - 105.75 = 94.25

บาท

ตอบ แม่จะได้รับเงินทอน 94.25 บาท

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ดาเนินการ ดังนี้

ให้ตรวจคาตอบที่ได้ ว่ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
คาตอบที่ได้
สมเหตุสมผล
เพราะ นาราคาเงาะทั้งหมดรวมกับเงินทอน จะได้เท่ากับจานวนเงินต้น นัน่ คือ
105.75 + 94.25 = 200
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ใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
(ระดมความคิดกับโจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม)

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมจานวน และข้อความในช่องว่างให้ครบ และถูกต้อง
1) คุณตามีเงิน 5,000 บาท ซื้อทีพ่ ดั ลม 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,037.25 บาท คุณตาต้ องจ่ ายเงิน
ทั้งหมดเท่าไร และเหลือเงินกีบ่ าท
ขั้นที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  คุณตามีเงิน..............................บาท ซื้ อที่พดั ลม…………………..เครื่ อง
ราคาเครื่ องละ……………………….บาท
2) โจทย์ถามอะไร (ข้อความสุ ดท้ายของประโยค)
ตอบ ...............................................................................................................................
ขั้นที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ ...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………...
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ ...............................................................................................................................
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ขั้นที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ประโยคสัญลักษณ์ คือ ........................................................................................................
วิธีทา
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้............................................................................................................
เพราะ...................................................................................................................
………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….…………………………
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2) กิง่ ขายผ้าห่ มผืนละ 315.75 บาท ขายได้ 60 ผืน พอสิ้นเดือนกิง่ ต้ องเอาเงินไปจ่ ายค่ าเช่ าบาท
4,590 บาท กิง่ เหลือเงินเท่าไร
ขั้นที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  กิ่งขายผ้าห่มผืนละ ………………………. ขายได้…………………………
พอสิ้ นเดือนกิ่งต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท…………………………………
2) โจทย์ถามอะไร (ข้อความสุ ดท้ายของประโยค)
ตอบ ...............................................................................................................................

ขั้นที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ ...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………...
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ ...............................................................................................................................

292

ขั้นที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ประโยคสัญลักษณ์ คือ ........................................................................................................
วิธีทา
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้............................................................................................................
เพราะ...................................................................................................................
………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….…………………………
********************************
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ใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
(ปัญหาชวนคิดกับการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กาหนดให้ แล้วแสดงวิธีคิดให้ถูกต้อง
1) จินดาซื้ อมะเขือเทศ 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.25 บาท แล้วนาไปขายได้เงิน 300 บาท จินดาได้
กาไรกี่บาท
ขั้นที่ 1
1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2) โจทย์ถามอะไร
ตอบ ................................................................................................................................
...............................................................................................................................

ขั้นที่ 2
1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ ...............................................................................................................................
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ขั้นที่ 3
ประโยคสัญลักษณ์ คือ ........................................................................................................
วิธีทา
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 4
ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้............................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..
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2) ร้านค้าขายเสื้ อตัวละ 150.50 บาท ขายกางเกงตัวละ 275.75 บาท ถ้าขายเสื้ อและกางเกงได้ 15 ชุด
ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ขั้นที่ 1
1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2) โจทย์ถามอะไร
ตอบ ................................................................................................................................
................................................................................................................................

ขั้นที่ 2
1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ ...............................................................................................................................
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ขัน้ ที่ 3
ประโยคสัญลักษณ์ คือ ........................................................................................................
วิธีทา
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขัน้ ที่ 4
ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้............................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..

***************************
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (1) (ชั่วโมงที่ 3)
โดยใช้ เทคนิค Think Pair Share
ทบทวนความรู้ เดิม
เรื่อง การเรียงลาดับทศนิยม

นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 3 เรื่อง แบบรู ปของทศนิยม (1)

ครู จัดนักเรียนเป็ นกลุ่ม คละความสามารถ
ให้ นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 3.1 ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม

นักเรียนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้ อง
ในการทาใบกิจกรรม

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่ วมกันประเมินกิจกรรม
และทาใบกิจกรรมที่ 3.2 เพือ่ ทบทวนเนื้อหาด้ วยตนเอง
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ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (1)
แบบรู ปของจานวน
เป็ นชุดของจานวนที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง อาจเป็ นการเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
การเพิม่ ขึน้
เป็ นการเรี ยงลาดับจานวนจากน้อยไปมาก จานวนทางขวาจะมากกว่าจานวนทางซ้ายที่
อยูต่ ิดกันตามความสัมพันธ์ที่กาหนด อาจจะเริ่ มต้นด้วยจานวนนับจานวนใดก็ได้
การลดลง
เป็ นการเรี ยงลาดับจานวนจากมากไปน้อย จานวนทางขวาจะน้อยกว่าจานวนทางซ้ายที่
อยูต่ ิดกันตามความสัมพันธ์ที่กาหนด อาจจะเริ่ มต้นด้วยจานวนนับจานวนใดก็ได้

แบบรู ปของทศนิยม เป็ นชุดของจานวนทศนิยมที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง อาจเป็ นการเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
การเพิม่ ขึน้
เป็ นการเรี ยงลาดับจานวนทศนิยมจากน้อยไปมาก จานวนทศนิยมทางขวาจะ
มากกว่าจานวนทศนิยมทางซ้ายที่อยูต่ ิดกันตามความสัมพันธ์ที่กาหนด อาจจะเริ่ มต้น
ด้วยจานวนทศนิยมจานวนใดก็ได้
การลดลง
เป็ นการเรี ยงลาดับจานวนทศนิยมจากมากไปน้อย จานวนทศนิยมทางขวาจะน้อย
กว่าจานวนทศนิยมทางซ้ายที่อยูต่ ิดกันตามความสัมพันธ์ที่กาหนด อาจจะเริ่ มต้นด้วย
จานวนทศนิยมจานวนใดก็ได้
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ตัวอย่าง 1
จะได้วา่

0.2
0.2

0.4

0.6

0.8

0.4

0.6

0.8

+0.2
+0.2
+0.2
จาก 0.2 เพิ่มขึ้น 0.2 เป็ น 0.4
จาก 0.4 เพิม่ ขึ้น 0.2 เป็ น 0.6
จาก 0.6 เพิ่มขึ้น 0.2 เป็ น 0.8
เป็ นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 0.2 ทุกจานวน
ดังนั้น แบบรู ปต่อไปอีก 3 จานวน คือ 1.0
1.2
18

ตัวอย่าง 2
จะได้วา่

18

15.5

13

10.5

15.5

13

10.5

-2.5
-2.5
-2.5
จาก 18
ลดลง 2.5 เป็ น 15.5
จาก 15.5 ลดลง 2.5 เป็ น 13
จาก 13
ลดลง 2.5 เป็ น 10.5
เป็ นความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 2.5 ทุกจานวน
ดังนั้น แบบรู ปต่อไปอีก 3 จานวน คือ 8
5.5
0.5

2.5

ตัวอย่าง 3
จะได้วา่

0.5

เนื่องจาก

×5
0.5 × 5 = 2.5

12.5

1.4

3

62.5

2.5

12.5
×5

62.5
×5

2.5 × 5 = 12.5
12.5 × 5 = 62.5
เป็ นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเป็ น 5 เท่าทุกจานวน
ดังนั้น แบบรู ปต่อไปอีก 3 จานวน คือ 312.5 1,562.5 7,812.5
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ใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (1)
(ความสัมพันธ์ ของจานวน)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีการหาความสัมพันธ์ของทศนิยมและจานวนแบบรู ป
ถัดไปอีก 5 จานวนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1)

10.10 9.9

8.8

7.7

จะได้วา่ ………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2)

5.9

7.1

8.3

9.5

จะได้วา่ ………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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3)

0.07 0.42 2.52 15.12
จะได้วา่ ………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม 1
(จานวนถัดไป)
คาชี้แจง ให้นักเรี ยนเติมจานวนแบบรู ปถัดไป และบอกความสัมพันธ์ของจานวนที่
กาหนดให้ถูกต้อง
2.4

1)
1.2

4.8
3.6

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
2)
1.1

1.11

1.12

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
3)

50.0

40.5

31.0

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
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4)

3.3

6.6

9.9

เป็ นความสัมพันธ์....................................................................................... .
5)

4.1

8.2

16.4

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
6)

0.1

0.5

2.5

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
7)
23.2

18.8

14.40

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
8)

0.3

0.9

2.7

เป็ นความสัมพันธ์........................................................................................
**********************************
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (2) (ชั่วโมงที่ 4)
โดยใช้ เทคนิค Think Pair Share
ทบทวนความรู้ เดิม
เรื่อง แบบรู ปของทศนิยม

นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 4 เรื่อง แบบรู ปของทศนิยม (2)

ครู จัดนักเรียนเป็ นกลุ่ม คละความสามารถ แล้วจับคู่กนั ในกลุ่ม
ให้ นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 4.1 ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม

นักเรียนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้ องในการทาใบกิจกรรม
แล้วทาใบตรวจสอบความรู้ ที่ 4 เรื่อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่ วมกันประเมินกิจกรรม
และทาใบกิจกรรมที่ 4.2 เพือ่ ทบทวนเนื้อหาด้ วยตนเอง
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ใบความรู้ที่ 4
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (2)
แบบรู ปของทศนิยม เป็ นชุดของจานวนทศนิยมที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง อาจเป็ นการเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
การเพิม่ ขึน้
เป็ นการเรี ยงลาดับจานวนทศนิยมจากน้อยไปมาก จานวนทศนิยมทางขวาจะ
มากกว่าจานวนทศนิยมทางซ้ายที่อยูต่ ิดกันตามความสัมพันธ์ที่กาหนด อาจจะเริ่ มต้น
ด้วยจานวนทศนิยมจานวนใดก็ได้
การลดลง
เป็ นการเรี ยงลาดับจานวนทศนิยมจากมากไปน้อย จานวนทศนิยมทางขวาจะน้อย
กว่าจานวนทศนิยมทางซ้ายที่อยูต่ ิดกันตามความสัมพันธ์ที่กาหนด อาจจะเริ่ มต้นด้วย
จานวนทศนิยมจานวนใดก็ได้

ตัวอย่าง 1
จะได้วา่

แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 1.5 โดยเริ่ มจาก 1.5
1.5

3.0

4.5

6.0

…….....

+1.5
+1.5
+1.5
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 1.5 โดยเริ่ มจาก 1.5
ได้แก่ 1.5 3.0 4.5 6.0 ……….
ตัวอย่าง 2
จะได้วา่

แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่ลดลงทีละ 3.9 โดยเริ่ มจาก 100
100

96.1

92.2

88.3

-3.9
-3.9
-3.9
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 1.5 โดยเริ่ มจาก 1.5
ได้แก่ 100 96.1 92.2 88.3 ……….

…….....
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ตัวอย่าง 3
จะได้วา่

แบบรู ปที่แสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มครั้งละ 3 เท่า โดยเริ่ มจาก 0.9
0.9

2.7

8.1

24.3

…….....

×3
×3
×3
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิม่ ครั้งละ 3 เท่า โดยเริ่ มจาก 0.9
ได้แก่ 0.9 2.7 8.1 24.3 ……….
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ใบกิจกรรมที่ 4.1
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (2)
(คิดแบบรูป)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาแบบรู ปของทศนิยมจากความสัมพันธ์ที่กาหนดให้ โดยจะต้องกาหนด
จานวนเริ่ มแรกเอง แล้วเติมจานวนถัดไปอีก 4 จานวน
1)
แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 5.68
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น

2)
แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 1.9
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น

3)
แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่ลดลงทีละ 15.49
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น

4)
แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 7 เท่า
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น
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ใบกิจกรรมที่ 4.2
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (2)
(ทายจานวนจากวงล้อ)
คาชี้แจง กาหนดตัวเลขทั้ง 4 จานวน พร้อมความสัมพันธ์ของแบบรู ปทศนิยม แล้วให้นกั เรี ยนหา
แบบรู ปทศนิยม จากความสัมพันธ์ที่กาหนดให้อีก 3 จานวน โดยเขียนจานวนในแนวตั้ง
2.

1.

เพิม่ ขึน้
ลดลง
ทีละ 11.55
ทีละ 7.1
โดยเริ่มจาก 9.9 โดยเริ่มจาก 55.63
เพิม่ ขึน้ ครั้งละ
4 เท่า โดยเริ่ม
จาก 11.11
3.

เพิม่ ขึน้ ครั้งละ
9 เท่า โดยเริ่ม
จาก 20.02
4.
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ใบตรวจสอบความรู้ ประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 0.5 คะแนน)
1) (8.2  1.1) – 6.02
2) (16.4  2) + (0.9  3)

= ………………………
= ………………………

ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนหาแบบรู ปของทศนิยมถัดไปแล้วเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
(ข้อละ 2 คะแนน ช่องว่างละ 1 คะแนน)
1) 9.99
7.69
5.39
………….…
………………
2) 1.04
3.12
………………
28.08
………………
ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อละ 5 คะแนน)
1) ปิ่ นออมเงิน 4 วัน วันละ 25.75 บาท จากนั้นปิ่ นนาเงินออมที่ได้ ไปซื้ อพวกกุญแจ 6 อัน อันละ
12.25 บาท ปิ่ นเหลือเงินเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์………………………………………………………………………….
วิธีทำ
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…
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ภาคผนวก
- เกม บันไดคิดสนุก และเกม ไม้ไอติมชวนคิด
- ใบเฉลยใบกิจกรรม
- ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ประจาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
- ตารางสรุ ปคะแนน
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เกม “บันไดคิดสนุก”
คำชี้แจง
1. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน โดยแต่ละกลุ่ มสมาชิ กจะคละความสามารถ เก่ ง ปานกลาง และ
อ่อน กลุ่มละ 4-8 คน
2. ครู แจกเกม บันไดคิดสนุกให้นกั เรี ยนกลุ่มละ 1 ชุด ประกอบไปด้วย กระดำนเกมบันได
คิดสนุก หมำกตัวเดิน และลูกเต๋ ำ 1 ลูก
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนในกลุ่มทอยลูกเต๋ ำ รอบละ 1 ครั้ง โยนได้เท่ำไร ให้เดินนับไปตำม
จำนวนเลขที่โยนได้จำกลูกเต๋ ำ เช่น ทอยได้ 4 นักเรี ยนจะต้องเดินนับช่องไป 4 ช่อง โดยแต่ละช่อง
จะกำหนดโจทย์กำรบวก กำรลบ และกำรคูณทศนิยมไว้ทุกช่อง
4. นักเรี ยนเดิ นตกลงในช่ องใดให้นักเรี ยนหำคำตอบผลลัพธ์ ของโจทย์ในช่ องนั้น แล้ว
เขียนโจทย์และคำตอบลงในกระดำษ
5. หำกนักเรี ยนเดิ นตกลงช่ องที่มีบนั ได ให้นกั เรี ยนเดิ นขึ้นไปตำมบันได แล้วหำผลลัพธ์
ของโจทย์ที่ได้หลังจำกขึ้นมำจำกบันได
6. เมื่ อแต่ละกลุ่ มมี ผูถ้ ึ งเส้ นชัย แล้ว ให้แต่ละกลุ่ มเล่ นจนครบทุ กคนในรอบนั้น แล้วให้
หยุดเล่น จำกนั้นครู แจกใบเฉลยเกมให้นกั เรี ยนตรวจสอบควำมถูกต้องของแต่ละคน หำกคำตอบข้อ
ใดผิด จะต้องเดินถอยหลังตำมจำนวนข้อที่ผิด เช่น ผิด 2 ข้อ ต้องเดินถอยหลังสองช่อง คนใดที่ใกล้
เส้นชัยที่สุดจะเป็ นผูช้ นะ
อุปกรณ์
1. กระดำนเกมบันไดคิดสนุก
2. หมำกตัวเดิน
3. ลูกเต๋ ำ 1 ลูก
เวลา 15 นาที
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314
เกม “ไม้ ไอติมชวนคิด”
คาชี้แจง
1. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั จากนั้นครู ให้ตวั แทนหนึ่ งคู่ออกมาหยิบไม้ไอติม 1 อัน ซึ่ งปลาย
ของไม้ไอติมจะมีโจทย์การบวก ลบ คูณระคนของทศนิ ยมกากับไว้ เมื่อหยิบขึ้นมาแล้วให้ตวั แทน
นักเรี ยนอ่านโจทย์ให้ทุกคนฟัง โดยมีครู เขียนโจทย์ให้ทุกคนเห็นบนกระดาน
2. เมื่อครู ให้สัญญาณให้นกั เรี ยนแต่ละคู่หาคาตอบจากโจทย์บนไม้ไอติม
3. นักเรี ยนคู่ใดที่หาคาตอบได้เร็ ว ถูกต้อง จะได้รับ 1 แต้ม (ครู จะเป็ นผูเ้ ฉลยคาตอบให้)
4. จากนั้นให้คู่ที่สองมาหยิบไม้ไอติ มอันถัดไป แล้วดาเนิ นกิ จกรรมเหมื อนเช่ นเดิ ม 4-5
รอบ คู่ใดได้แต้มมากที่สุด จะเป็ นผูช้ นะ
เวลาทีใ่ ช้

10

นาที

ตัวอย่างโจทย์บนไม่ ไอติม
1. (3.9 +4.67) 7
2. 100 – (9.9  9)
3. 26.35 + (5.2  1.4)
4. (16.29 – 14.08)  9
5. (24.2 + 0.8)  0.6

(ตอบ
(ตอบ
(ตอบ
(ตอบ
(ตอบ

59.99)
10.9)
33.63)
19.89)
15)
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
(ไขรหัสลับ)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนไขรหัสลับโดยหาผลลัพธ์ของโจทย์ขอ้ ที่ 1 จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้จากโจทย์ขอ้
ที่ 1 ไปใส่ ในช่องว่างของโจทย์ขอ้ ที่ 2 โดยจะมีเส้นประที่เป็ นสี เดียวกันเพื่อบอกตาแหน่งการวาง
ผลลัพธ์ในโจทย์ขอ้ ถัดไป แล้วนาผลลัพธ์จากโจทย์ขอ้ ที่ 2 ไปใส่ ในช่องว่างของโจทย์ขอ้ ที่สาม ทา
แบบนี้ไปเรื่ อยจนครบ 5 ข้อ เพื่อไขรหัสลับมาให้ได้

1

(0.5  12) + 4.18 = 10.18

2

95.63 – (10.18  7 ) = 24.37

3

(5.6  0.3) + (24.37 - 19.86 ) = 6.19

4

(6.19 + 35.08) - (8  4.99 ) = 1.35

5

(1.35  11) - ( 9  1.35) =

2.7
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาผลบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมทีละขั้นตอนและแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ให้ถูกต้อง
1) (25.89  9) + 74.17
ขั้นที่ 1 นา

25.89  9

ได้เท่ากับ

233.01

ขั้นที่ 2 นา

233.01 + 74.17 ได้เท่ากับ

307.18

คาตอบ
307.18
แสดงวิธีการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้ สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์

วิธีทา
(25.89  9) + 74.17

ตอบ

=
=

233.01 + 74.17 (2 คะแนน)
307.18
(2 คะแนน)

(25.89  9) + 74.17 = 307.18

(1 คะแนน)
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2) 0.7  (367.4 - 299.3)
ขั้นที่ 1 นา

367.4 - 299.3 ได้เท่ากับ

68.1

ขั้นที่ 2 นา

0.7  68.1

47.67

ได้เท่ากับ

คาตอบ
47.67
แสดงวิธีการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้ สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์

วิธีทา
0.7  (367.4 - 299.3)

ตอบ

=
=

0.7  (367.4 - 299.3)

0.7  68.1
47.67

(2 คะแนน)
(2 คะแนน)

=

(1 คะแนน)

47.67
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3) (36.2  7) – (6  41.9)

ขั้นที่ 1 นา

36.2  7

ได้เท่ากับ

253.4

ขั้นที่ 2 นา

6  41.9

ได้เท่ากับ

251.4

คาตอบ
2
แสดงวิธีการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้ สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์
วิธีทา
(36.2  7) – (6  41.9) =
=
ตอบ

253.4 - 251.4 (2 คะแนน)
2
(2 คะแนน)

(36.2  7) – (6  41.9) =

2

(1 คะแนน)
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมจานวน และข้อความในช่องว่างให้ครบ และถูกต้อง
1) คุณตามีเงิน 5,000 บาท ซื้ อที่พดั ลม 2 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 1,037.25 บาท คุณตาต้องจ่ายเงิน
ทั้งหมดเท่าไร และเหลือเงินกี่บาท
ขั้นที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  คุณตามีเงิน 5,000 บาท ซื้ อที่พดั ลม 2 เครื่ อง
ราคาเครื่ องละ 1,037.25 บาท
2) โจทย์ถามอะไร (ข้อความสุ ดท้ายของประโยค)
ตอบ  คุณตาต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร และเหลือเงินกี่บาท

ขั้นที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ  นาจานวนพัดลมคูณราคา แล้วลบออกจากเงินที่คุณตามี
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ  5,000 – (2  1,037.25) = 
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ขั้นที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ประโยคสัญลักษณ์ คือ 5.000 – (2  1,037.25) = 

(1 คะแนน)

วิธีทา

ตอบ

คุณตามีเงิน
5,000
ซื้ อที่พดั ลม
2
ราคาเครื่ องละ
1,037.25
ดังนั้น คุณตาต้องจ่ายเงินทั้งหมด 2  1,037.25 = 2,074.50
และเหลือเงิน
5,000 - 2,074.50 = 2,925.50
คุณตาต้องจ่ายเงินทั้งหมด 2,074.50 บาท และเหลือเงิน 2,925.50

บาท (1 คะแนน)
เครื่ อง (1 คะแนน)
บาท (1 คะแนน)
บาท (2 คะแนน)
บาท (2 คะแนน)
บาท (1 คะแนน)

(*ให้นาคะแนนรวมที่ได้จากการแสดงวิธีทา หารด้วย 2)

ขั้นที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้ สมเหตุสมผล
เพราะ นาจานวนเงินที่คุณตาจ่ายทั้งหมดรวมกับเงินเหลือ จะได้เท่ากับเงินต้น
นัน่ คือ 2,074.50 + 2,925.50 = 5,000
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2) กิ่งขายผ้าห่มผืนละ 315.75 บาท ขายได้ 60 ผืน พอสิ้ นเดือนกิ่งต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท
4,590 บาท กิ่งเหลือเงินเท่าไร
ขั้นที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  กิ่งขายผ้าห่มผืนละ 315.75 บาท ขายได้ 60 ผืน
พอสิ้ นเดือนกิ่งต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท 4,590 บาท
2) โจทย์ถามอะไร (ข้อความสุ ดท้ายของประโยค)
ตอบ  กิ่งเหลือเงินเท่าไร

ขั้นที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ  นาราคาผ้าห่มคูณจานวนผ้าห่มที่ขายได้ แล้วนาไปลบค่าเช่าบ้าน จะได้เงินที่
เหลือ
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ  (315.75  60) – 4,590 = 
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ขั้นที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ประโยคสัญลักษณ์ คือ (315.75  60) – 4,590 = 

(1 คะแนน)

วิธีทา

ตอบ

กิ่งขายผ้าห่มผืนละ
315.75
บาท (1 คะแนน)
ขายได้
60
ผืน (1 คะแนน)
ดังนั้น กิ่งขายผ้าห่มได้ท้ งั หมด 315.75  60 = 18,945 บาท (2 คะแนน)
พอสิ้ นเดือนกิ่งต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท 4,590
บาท (1 คะแนน)
นัน่ คือ กิ่งเหลือเงิน
18,945 - 4,590 = 14,355 บาท (2 คะแนน)
กิ่งเหลือเงิน 14,355 บาท
(1 คะแนน)

(*ให้นาคะแนนรวมที่ได้จากการแสดงวิธีทา หารด้วย 2)

ขั้นที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้ สมเหตุสมผล
เพราะ นาเงินที่เหลือของกิ่งรวมกับค่าเช่าบ้านจะได้เท่ากับจานวนเงินที่กิ่งได้จาก
การขายผ้าห่มทั้งหมด นัน่ คือ 14,355 + 4,590 = 18,945

********************************
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
(ปัญหาชวนคิดกับการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กาหนดให้ แล้วแสดงวิธีคิดให้ถูกต้อง
1) จินดาซื้ อมะเขือเทศ 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.25 บาท แล้วนาไปขายได้เงิน 300 บาท จินดาได้
กาไรกี่บาท
ขั้นที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  จินดาซื้ อมะเขือเทศ 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.25 บาท
แล้วนาไปขายได้เงิน 300 บาท
2) โจทย์ถามอะไร
ตอบ  จินดาได้กาไรกี่บาท

ขั้นที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ  นาจานวนมะเขือเทศคูณราคา แล้วลบออกจากเงินที่ขายได้
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ  300 - (18  12.25) = 
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ขั้นที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ประโยคสัญลักษณ์ คือ 300 - (18  12.25) = 

(1 คะแนน)

จินดาซื้ อมะเขือเทศ
18
กิโลกรัมละ
12.25
ดังนั้น จินดาซื้ อมะเขือเทศ
18  12.25 = 220.50
นาไปขายได้เงิน
300
นัน่ คือ จินดาได้กาไร
300 - 220.50 = 79.50
จินดาได้กาไร
79.50
บาท

กิโลกรัม
(1 คะแนน)
บาท
(1 คะแนน)
บาท
(2 คะแนน)
บาท
(1 คะแนน)
บาท
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)

วิธีทา

ตอบ

(*ให้นาคะแนนรวมที่ได้จากการแสดงวิธีทา หารด้วย 2)

ขั้นที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้ สมเหตุสมผล
เพราะ นาจานวนเงินที่ซ้ื อมารวมกับกาไร จะได้เท่ากับเงินที่ขายไป
นัน่ คือ 220.50 + 79.50 = 300
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2) ร้านค้าขายเสื้ อตัวละ 150.50 บาท ขายกางเกงตัวละ 275.75 บาท ถ้าขายเสื้ อและกางเกงได้ 15 ชุด
ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ขั้นที่ 1

ขั้นทาความเข้ าใจโจทย์

1) โจทย์กาหนดอะไรบ้าง
ตอบ  ร้านค้าขายเสื้ อตัวละ 150.50 บาท ขายกางเกงตัวละ 275.75 บาท
ถ้าขายเสื้ อและกางเกงได้ 15 ชุด
2) โจทย์ถามอะไร
ตอบ  ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ขั้นที่ 2

ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา

1) วิธีในการแก้ปัญหา คือ
ตอบ นาราคารวมกับราคากางเกง แล้วนามาคูณจานวนชุดที่ขายได้
หรื อ หาราคาขายของเสื้ อ โดยนาราคาเสื้ อคูณจานวนเสื้ อ และหาราคาขายของ
กางเกง โดยนาราคากางเกงคูณจานวนกางเกง แล้วนาราคาขายทั้งสองมารวมกัน
2) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
ตอบ  (150.50 + 275.75)  15 =  หรื อ (150.50  15) + (275.75  15 ) = 
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ขั้นที่ 3

ขั้นดาเนินการตามแผน

ประโยคสัญลักษณ์ คือ (150.50 + 275.75)  15 = 
หรื อ (150.50  15) + (275.75  15 ) = 

(1 คะแนน)

วิธีทา 1
ร้านค้าขายเสื้ อตัวละ
150.50 บาท
ขายกางเกงตัวละ
275.75 บาท
ดังนั้น เสื้ อกับกางเกงราคารวมกัน 150.50 + 275.75 = 426.25 บาท
ถ้าขายเสื้ อและกางเกงได้
15
ชุด
นัน่ คือ ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมด 426.25  15 = 6393.75 บาท
ตอบ ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมด
6393.75
บาท

(1 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)

วิธีทา 2
ร้านค้าขายเสื้ อตัวละ
150.50 บาท
(1 คะแนน)
ขายกางเกงตัวละ
275.75 บาท
(1 คะแนน)
ถ้าขายเสื้ อและกางเกงได้
15
ชุด
(1 คะแนน)
ดังนั้น ขายเสื้ อได้เงินทั้งหมด 150.50  15 = 2,257.50 บาท
(1 คะแนน)
ขายกางเกงได้เงินทั้งหมด 275.75  15 = 4,136.25 บาท
(1 คะแนน)
ดังนั้น ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมด 2,257.50 + 4,136.25 = 6,393.75 บาท (2 คะแนน)
ตอบ ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมด
6,393.75
บาท (1 คะแนน)

(*ให้นาคะแนนรวมที่ได้จากการแสดงวิธีทา หารด้วย 2)
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ขั้นที่ 4

ขั้นตรวจสอบคาตอบหรือผลลัพธ์ ทไี่ ด้

ตรวจคาตอบที่ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตอบ คาตอบที่ได้ สมเหตุสมผล
เพราะ นาจานวนเงินที่ได้ท้ งั หมดลบจานวนเงินที่ขายกางเกงได้ จะได้เท่ากับ
จานวนเงินที่ขายเสื้ อ นัน่ คือ 6,393.75 - 4,136.25 = 2,257.50
หรื อนาจานวนเงินที่ได้ท้ งั หมดลบจานวนเงินที่ขายเสื้ อได้ จะได้เท่ากับจานวนเงิน
ที่ขายกางเกง นัน่ คือ 6,393.75 - 2,257.50 = 4,136.25
*************************
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (1)
(ความสัมพันธ์ ของจานวนทศนิยม)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีการหาความสัมพันธ์ของทศนิยมและจานวนแบบรู ปถัดไปอีก 5
จานวนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1)

10.10 9.9

จะได้วา่

8.8

10.10

7.7

9.9

8.8

7.7

( 1 คะแนน)

-1.1
-1.1
-1.1
จาก 10.10 ลดลง 1.1 เป็ น 9.9
( 1 คะแนน)
จาก 9.9 ลดลง 1.1 เป็ น 8.8
( 1 คะแนน)
จาก 8.8 ลดลง 1.1 เป็ น 7.7
( 1 คะแนน)
เป็ นความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 1.1 ทุกจานวน
( 1 คะแนน)
ดังนั้น แบบรู ปต่อไปอีก 5 จานวน คือ 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2
( 1 คะแนน)

2)
จะได้วา่

5.9

7.1
5.9

8.3

9.5
7.1

8.3

9.5

( 1 คะแนน)

+1.2
+1.2
+1.2
จาก 5.9 เพิ่มขึ้น 1.2 เป็ น 7.1
จาก 7.1 เพิ่มขึ้น 1.2 เป็ น 8.3
จาก 8.3 เพิ่มขึ้น 1.2 เป็ น 9.5
ดังนั้น เป็ นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 1.2 ทุกจานวน
ดังนั้น แบบรู ปต่อไปอีก 5 จานวน คือ 10.7 11.9 13.1 14.3 15.5

( 1 คะแนน)
( 1 คะแนน)
( 1 คะแนน)
( 1 คะแนน)
( 1 คะแนน)
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3)
จะได้วา่

0.07 0.42 2.52 15.12
0.07

0.42

×6
0.07 × 6 = 0.42

2.52
×6

15.12 ( 1 คะแนน)

×6
เนื่องจาก
( 1 คะแนน)
0.42 × 6 = 2.52
( 1 คะแนน)
2.52 × 6 = 15.12
( 1 คะแนน)
ดังนั้น จึงเป็ นความสัมพันธ์ที่เพิม่ ขึ้นเป็ น 6 เท่าทุกจานวน
( 1 คะแนน)
ดังนั้น แบบรู ปต่อไปอีก 5 จานวน คือ 90.72 544.32 3,265.92 19,595.52
117,573.12
( 1 คะแนน)
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม 1
(จานวนถัดไป)
คาชี้ แจง ให้นักเรี ยนเติมจานวนแบบรู ปถัดไป และบอกความสัมพันธ์ของแบบรู ป
จานวนทศนิยมที่กาหนดให้ถูกต้อง
2.4

1)
1.2

4.8

8.4

6.0

3.6

เป็ นความสัมพันธ์

7.2

เพิ่มขึ้นทีละ 1.2

2)
1.1

1.11

เป็ นความสัมพันธ์
3)

50.0

40.5

เป็ นความสัมพันธ์

1.12

1.13

1.14

1.15

เพิ่มขึ้นทีละ 0.01
31.0
ลดลงทีละ 9.5

21.5

12.0

2.5
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4)

3.3

6.6

เป็ นความสัมพันธ์
5)

เป็ นความสัมพันธ์
6)

0.1

13.2

19.8

16.5

เพิ่มขึ้นทีละ 3.3

8.2

4.1

9.9

0.5

เป็ นความสัมพันธ์

16.4

65.6

32.8

131.2

เพิ่มขึ้นทีละ 2 เท่า

2.5

12.5

312.5

62.5

เพิม่ ขึ้นทีละ 5 เท่า

7)
23.2

18.8

เป็ นความสัมพันธ์
8)

0.3

0.9

เป็ นความสัมพันธ์

14.40

10.0

5.6

1.2

8.1

24.3

72.9

ลดลงทีละ 4.4
2.7
เพิ่มขึ้นทีละ 3 เท่า

**********************************
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 4.1
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (2)
(คิดแบบรูป)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาแบบรู ปของทศนิยมจากความสัมพันธ์ที่กาหนดให้ โดยจะต้อง
กาหนดจานวนเริ่ มแรกเอง แล้วเติมจานวนถัดไปอีก 4 จานวน
(คาตอบของนักเรี ยนครู จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคาตอบเอง เนื่ องจากนักเรี ยนแต่ละคนกาหนด
จานวนเริ่ มต้นไม่เหมือนกัน)
1) แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 5.68
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น

2) แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นทีละ 1.9
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น

3) แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่ลดลงทีละ 15.49
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น

4) แบบรู ปแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 7 เท่า
จะได้วา่ จานวนเริ่ มต้น
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 4.2
เรื่อง แบบรูปของทศนิยม (2)
(วิธีคดิ ...แบบรูปของทศนิยม)
คาชี้แจง กาหนดตัวเลขทั้ง 4 จานวน พร้อมความสัมพันธ์ของแบบรู ปทศนิยม แล้วให้
นักเรี ยนหาแบบรู ปทศนิยม จากความสัมพันธ์ที่กาหนดให้อีก 3 จานวน โดยเขียนจานวน
ในแนวตั้ง
1.

2.

9.9
21.45
33.00
44.55

55.63
48.53
41.43
34.33

เพิม่ ขึน้
ลดลง
ทีละ 11.55
ทีละ 7.1
โดยเริ่มจาก 9.9 โดยเริ่มจาก 55.63
เพิม่ ขึน้ ครั้งละ
4 เท่า โดยเริ่ม
จาก 11.11
3.

11.11
44.44
177.76
711.04

เพิม่ ขึน้ ครั้งละ
9 เท่า โดยเริ่ม
จาก 20.02
4.

20.02
180.18
1,621.62
14,594.58
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ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ ประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 0.5 คะแนน)
1) (8.2  1.1) – 6.02
=
3
2) (16.4  2) + (0.9  3)
=
35.5
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนหาแบบรู ปของทศนิยมถัดไปแล้วเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
(ข้อละ 2 คะแนน ช่องว่างละ 1 คะแนน)
1) 9.99
7.69
5.39
3.09
0.79
2) 1.04
3.12
9.36
28.08
84.24
ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อละ 5 คะแนน)
1) ปิ่ นออมเงิน 4 วัน วันละ 25.75 บาท จากนั้นปิ่ นนาเงินออมที่ได้ ไปซื้ อพวกกุญแจ 6 อัน อันละ
12.25 บาท ปิ่ นเหลือเงินเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์ (4  25.75) – (6  12.25) = 
(1 คะแนน)
วิธีทำ
ปิ่ นออมเงิน
4
วัน (0.5 คะแนน)
วันละ
25.75
บาท (0.5 คะแนน)
จะได้วา่ ปิ่ นออมเงินได้ท้ งั หมด
4  25.75 = 103
บาท (2 คะแนน)
จากนั้นปิ่ นนาเงินออมที่ได้ ไปซื้ อพวกกุญแจ 6
อัน (0.5 คะแนน)
อันละ
12.25
บาท (0.5 คะแนน)
จะได้วา่ ปิ่ นซื้ อพวกกุญแจ
6  12.25 = 73.50
บาท (2 คะแนน)
ดังนั้น ปิ่ นจะเหลือเงิน 103 - 73.50 = 29.50
บาท (2 คะแนน)
ตอบ ปิ่ นจะเหลือเงิน
29.50
บาท
(1 คะแนน)
*** ตอนที่ 3 คะแนนรวมทั้งหมด คือ 10 คะแนน ดังนั้นให้ นาคะแนนทีไ่ ด้ มาหารด้ วย 2
เช่ น ตอนที่ 3 ได้ คะแนน 8 คะแนน นามาหารด้ วย 2 จะได้ 8 ÷ 2 = 4 คะแนน
ดังนั้น ตอนที่ 3 คะแนนทีไ่ ด้ คือ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ตารางสรุปคะแนน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ใบกิจกรรมที่ 1.1
ใบกิจกรรมที่ 1.2
รวม
กิจกรรมที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 2.1
ใบกิจกรรมที่ 2.2
รวม
กิจกรรมที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 3.1
ใบกิจกรรมที่ 3.2
รวม
กิจกรรมที่ 4
ใบกิจกรรมที่ 4.1
ใบกิจกรรมที่ 4.2
รวม
ใบตรวจสอบความรู้
ชิ้นงาน
รวมทั้งหมด

คะแนนเต็ม
15
32
47
22
26
48
18
16
34
16
12
28
10
10
177

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ฉ

ตัวอย่ างภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากการใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือควบคู่กบั เกม
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(ต่ อ)

