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บทคดัย่อ 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  (2) ศึกษา
ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม  และ  (3) ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบา้นสันกลาง จ านวน 1 ห้องเรียน 18 คน โดยการ
เลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม และใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ซ่ึงออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นเตรียมและน าเขา้สู่บทเรียน (2) ขั้นสอน (3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (4) ขั้น
ตรวจผลงานและทดสอบ และ (5) ขั้นสรุปบทเรียน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
จ านวน 4 ชุด (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ (3) แบบประเมินดา้นทกัษะการคิดค านวณ และ
ทกัษะการแกปั้ญหา และ(4) แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
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โดยใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้แบบ One Group Pre – 
test  Post - test Design สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน             
ร้อยละ สัมประสิทธ์ิการแปรผนั ฐานนิยม การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 และการ
ทดสอบค่า t-test แบบ Pair-test 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 เร่ือง การบวกทศนิยม ชุดท่ี 2 เร่ือง การลบทศนิยม ชุดท่ี 3 เร่ือง การคูณทศนิยม และ
ชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม รวม 4 ชุด ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เท่ากบั 85.37/79.01 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 

2. ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการวิเคราะห์ และดา้นทกัษะกระบวนการหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผลการประเมินด้านทกัษะการคิด
ค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา ในภาพรวมนกัเรียนมีทกัษะอยูใ่นระดบัดี 

3. ผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ดา้น
การท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัดี และดา้นตระหนกั
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
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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 fifth-
grade 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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กติติกรรมประกาศ 
 

 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยไดรั้บความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอยา่ง
ดีจากรองศาสตราจารย ์ดร.วีระศกัด์ิ ชมภูค  า ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.พิชญสิ์นี ชมภูค  า กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้ค  าแนะน า และแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนใหก้ าลงัใจ และเอาใจใส่อยา่งดียิ่งแก่ผูว้ิจยัมาโดย
ตลอด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้แนวทาง และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  แก่ผูว้จิยั ท าใหว้ทิยานิพนธ์ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวจิยั ขอบพระคุณ นางจนัทร์พร  ปิงเมือง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสันกลาง คณะครูท่ีให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด าเนินการวิจยั รวมทั้งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนท่ีให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จนท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 ประโยชน์และคุณค่าท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา 
ครู อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีช่วยสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูว้ิจยัประสบความส าเร็จทาง
การศึกษา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได้ด้วยดี และเป็นตวัอย่างการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจ
ต่อไป 
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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
         การพฒันาทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง มนุษย์จึงมีความส าคญัต่อการพฒันาส่ิงเหล่าน้ี โดยเฉพาะการพฒันาให้การศึกษาแก่

เยาวชน ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัต่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติต่อไป

ในอนาคต พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545       

และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตราท่ี 22 ได ้กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 4) กล่าวว่า        

การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือว่า

ผูเ้รียน มีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ และมาตรา 24 ได ้กล่าวถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการดังต่อไปน้ีจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ    

ความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน       

และแก้ไขปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้      

คิดเป็น ท าเป็น จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา

มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพรวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไว ้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน  

ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสามารถในการคิด ซ่ึงประกอบด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์       

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้หรือสารสนเทศ     



 

 

เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม และความสามารถในการแกปั้ญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม         
และขอ้มูลสารสนเทศ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  เรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี 
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การท างาน และการอยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล สามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
และปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  

 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้และเป็นฐานความรู้ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการท า
ความเขา้ใจในศาสตร์อ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม ความรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได ้อนัแสดงถึงวิวฒันาการการ
คิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี (คณาจารยม์หาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2553, 
น. 2) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น 
รอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 47) 
คณิตศาสตร์มีประโยชน์และเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั การด ารงชีวิตจะหลีกหนีการใช้
คณิตศาสตร์ไม่พน้ ในการด ารงชีวิตอยูก่็ตอ้งใชเ้งินในการใชจ่้าย หรือการแลกเปล่ียนส่ิงของก็ตอ้ง
อาศยัตวัเลข การท างาน หรือการตดัสินใจต่าง ๆ ก็ตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือขอ้มูลหรือปริมาณใน
การตดัสินใจ คณิตศาสตร์ยงัมีประโยชน์ในงานอาชีพ เน่ืองจากงานอาชีพทุกสาขายอ่มตอ้งการก าไร
หรือผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ และการประกอบอาชีพท่ีจะไดก้ าไรหรือประสบผลส าเร็จนั้น
จะตอ้งข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจ และคณิตศาสตร์ยงัเป็นศิลปะอย่างหน่ึง คือ มีความงามในการฝึก
สมองของคนให้คิดจินตนาการ ให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มองหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะพฒันา
สมองมนุษยใ์ห้สามารถดึงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์
(ณรงค ์พลอยดนยั, 2530, น. 5-6) 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผา่นมา พบวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั จาก
สถิติการประเมินของ PISA ในปี ค.ศ. 2000-ค.ศ. 2003 ผลการประเมินการรู้เร่ืองวิชาคณิตศาสตร์ลด
ต ่าลงอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2003-ค.ศ. 2009 ผลการประเมินค่อนขา้งคงท่ี หรือแมว้่าคะแนนจะเพิ่ม
สูงข้ึนเล็กนอ้ยแต่ก็ดูไม่แตกต่างกนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, น. 
120) ซ่ึงในปี ค.ศ. 2009 ประเทศไทยมีคะแนน 419 คะแนน อยู่ในอนัดบั 50 จากทั้งหมด 65 
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ประเทศ ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์ค่าเฉล่ีย OECD ซ่ึงอยูท่ี่ 496 คะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 54) 
ในปี 2012 ผลการประเมินผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 427 คะแนน ซ่ึงต ่ ากว่าค่าเฉล่ีย 
OECD เกือบถึงหน่ึงระดบั และยงัอยูใ่นอนัดบั 50 (นวรัตน์ รามสูต, 2556) จากสถิติคะแนนผลการ
สอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดบัประเทศ กุมภาพนัธ์ ปีการศึกษา 2555 มีนกัเรียนช่วงชั้น
ท่ี 2 สอบในรายวชิาคณิตศาสตร์ ได ้ค่าเฉล่ีย 35.77 กุมภาพนัธ์ ปีการศึกษา 2556 มีนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
2 สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ไดค้่าเฉล่ีย 41.95 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องคก์าร
มหาชน, 2557) กุมภาพนัธ์ ปีการศึกษา 2557 มีนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้
ค่าเฉล่ีย 38.06 (เดลินิวส์, 2558) กุมภาพนัธ์ ปีการศึกษา 2558 มีนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 สอบในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ไดค้่าเฉล่ีย 43.47 (เดลินิวส์, 2559) และกุมภาพนัธ์ ปีการศึกษา 2559  มีนกัเรียนช่วงชั้น
ท่ี 2 สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ไดค้่าเฉล่ีย 40.47 (เดลินิวส์, 2559) และจากสถิติคะแนนผลการ
สอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดบัโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนบา้นสันกลาง สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ ค่าเฉล่ีย 
42.50, 37.00 และ 41.88 ตามล าดบั จากคะแนนผลการประเมินทุกระดบัทุกปี พบไดว้า่ มีค่าเฉล่ีย
ของสาระการเรียนรู้ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ทุกสาระ ซ่ึงหน่ึงในสาระการเรียนรู้ท่ีควรไดรั้บการพฒันานัน่
คือ จ านวนและการด าเนินการ เน่ืองจากเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัจ านวนได ้เป็นการใชจ้  านวนในชีวิตจริงและสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
ในชีวติจริง  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่คุณภาพนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน
ต ่ากวา่ร้อยละ 50 อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ปัญหาจากเน้ือหา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากกวา่รูปธรรมท าให้ในบางคร้ัง การจดักิจกรรมเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากส าหรับครูคณิตศาสตร์ (คณาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม, 2552, ค าน า) นอกจากปัญหาจากเน้ือหาแลว้ยงั
รวมถึงปัญหาจากครูผูส้อนท่ีไม่ใชส่ื้อการสอนเพื่อช่วยให้เด็กเขา้ใจ วิธีสอนของครูไม่น่าสนใจ ครู
สอนโดยไม่เน้นการคิดแกปั้ญหาและไม่เน้นการน าไปใช้ในชีวิตจริง และจากการสังเกตการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีผ่านมา พบว่า ไม่ชอบคิด ไม่ชอบแกปั้ญหา ขาดการฝึกฝนและทบทวน
ดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค สมเดช บุญประจกัษ์ และ จรรยา  ภูอุดม, 
2549, น. 76-86) นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนไม่ค่อยสนใจเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาท่ียาก น่าเบ่ือ 
แต่นักเรียนท่ีเรียนเก่งกลบัชอบเรียนและสนใจวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งนักเรียนท่ีเก่งกว่าไม่ยอม
อธิบายและช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนท่ีอ่อนกว่า และขาดความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางท่ี
ถูกตอ้ง ท าใหน้กัเรียนท่ีอ่อนกวา่คดัลอกการบา้น หรือแบบฝึกหดัของเพื่อนท่ีเก่งกวา่มาส่ง เพราะไม่
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เขา้ใจในเน้ือหาจึงท าการบา้นหรือแบบฝึกหดัไม่ได ้ซ่ึงจากการส ารวจเน้ือหากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
พบวา่เน้ือหาเร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมของระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีปัญหา
มาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนเขา้ใจยาก  ไม่สามารถค านวณได ้โดยเฉพาะการคูณทศนิยม รวมถึง
โจทยปั์ญหาทศนิยม นกัเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และแกโ้จทยปั์ญหาทศนิยมได้ อีกทั้งเร่ือง    
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  เป็นเน้ือหามีลกัษณะค่อนขา้งเป็นนามธรรม และเป็นความรู้
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
ทศนิยม ต่อไป ซ่ึงสาเหตุปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี จึงส่งผลใหผ้ลการเรียนรู้ของนกัเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑต์ ่า นอกจากปัญหาดา้นผลการเรียนรู้แลว้ ยงัมีปัญหาดา้นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข โดยเฉพาะการท างานร่วมกนัเป็นทีม เพราะ 
นกัเรียนส่วนใหญ่จะขาดการมีส่วนร่วมในการท างานหรือกิจกรรม เน่ืองจากไม่มีการวางแผนการ
ท างานร่วมกนั และไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีการท างานของสมาชิกแต่ละคนใหช้ดัเจน จึงท าให้เกิดปัญหา
ในการท างาน หรืออีกสาเหตุหน่ึง คือ สมาชิกแต่ละทีมมีความสามารถท่ีแตกต่างกนัมากเกินไป เช่น 
กลุ่มหน่ึงสมาชิกเป็นนักเรียนท่ีเรียนอ่อนทั้งหมด อีกกลุ่มหน่ึงเป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่งทั้งหมด 
รวมถึงความรอบคอบและความรับผิดชอบดว้ย สาเหตุเหล่าน้ีท าให้นกัเรียนขาดความเอาใจใส่ ขาด
ความกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึงส่งผลท าใหก้ารท างานร่วมกนัไม่ราบร่ืน และผลงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ  

เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดส้นใจศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีช่วย
ให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงการจดัเน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จะตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ความต่อเน่ือง และล าดบัขั้นของเน้ือหา จดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
รวมทั้งวุฒิภาวะของนกัเรียน เพื่อพฒันาให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่ง
เต็มศักยภาพ ทั้ งน้ีเพื่อให้เป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ และมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดของนักเรียนท่ีกวา้งข้ึน       
และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาความสามารถทางสติปัญญาและการคิดของนักเรียน 
รวมทั้งช่วยให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน (คณาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม , 2552, น. 21) ดงันั้นในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนครูควรใช้แนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นส าคญั โดยใช้
กระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสังคม ให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ และมีส่วนร่วมใน       
การเรียน และสนุกสนานในการเรียน (คณาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม, 2552, น. 2)  
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รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนท างาน
เป็นร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทัว่ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
เรียนต่างกนั สมาชิกจะมีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้เกิด     
การเรียนรู้ดว้ย โดยมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั คือ เป้าหมาย
ของกลุ่ม  (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552, น. 182) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบจ๊ิกซอร์ (JIGSAW) รูปแบบ เอส. ที. เอ. ดี. (STAD) รูปแบบที. 
เอ. ไอ. (TAI) รูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) รูปแบบ แอล. ที. (LT) รูปแบบ จี. ไอ. (GI) ซ่ึงแต่ละรูปแบบ
มีวธีิด าเนินการหลกั ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การจดักลุ่มการศึกษาเน้ือหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และ
ระบบการให้รางวลัแตกต่างกนัออกไป เพื่อสนองวตัถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด 
ต่างก็ใชห้ลกัการเดียวกนั และมีวตัถุประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกนั คือ เพื่อช่วยให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมากท่ีสุด ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดก้วา้งข้ึน และลึกซ้ึงข้ึน 
โดยอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือกนัและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างกลุ่มนกัเรียนดว้ยกนั 
ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ท่ีเทคนิคในการศึกษาเน้ือหาสาระ และวิธีการ
เสริมแรงและการให้รางวลัเป็นประการส าคญั (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 265-266) รวมถึงการน า
ส่ือการเรียนการสอนมาใชเ้ป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดความความ
เขา้ใจ มีความคิด เจตคติ และเกิดทกัษะในตวันกัเรียน  

การส่งเสริมให้มีการน าส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ จะส่งผล
ต่อนกัเรียนอย่างหลากหลาย และเพียงพอตามศกัยภาพของนกัเรียน นอกจากน้ีการเลือกใช้ส่ือ          
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ยงัช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ นัน่คือ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถ
ในการศึกษาความรู้ดว้ยตนเอง สรุปความรู้อย่างเป็นระบบ รู้จกัคิดแกปั้ญหาเป็น มีวินยัในตนเอง 
รู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั และเป็นการฝึกความเป็นประชาธิปไตย          
(สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2553, น. 21) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมท่ีครูใชป้ระกอบการสอน
ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั โดยนกัเรียนศึกษาและใชส่ื้อต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นรูปแบบ
ของการส่ือสารระหว่างครูผูส้อนและนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยค าแนะน าให้นักเรียนท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ อยา่งมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชดัเจน จนกระทัง่นกัเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด
ไว้ ซ่ึงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้ นประกอบไปด้วย ส่ือ อุปกรณ์ กิจรรมการเรียนการสอน                      
การวดัผลประเมินผล  (สุคนธ์  สินธพานนท,์ 2553, น. 14)  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของ



6 
 

 

นกัเรียน และถ่ายทอดเน้ือหาประสบการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น และมีลกัษณะเป็นนามธรรมซ่ึงผูส้อนไม่
สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายได ้(ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2552, น. 436)  

ดงันั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นนวตักรรมท่ีครูใชป้ระกอบท าให้เกิดการเรียนรู้ง่าย
และรวดเร็วข้ึน สามารถจดจ าไดน้าน ท าให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีเขา้ใจยากก็สามารถท าให้เป็น
รูปธรรมท่ีเขา้ใจง่าย ช่วยสร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ท่ีดี น าไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีบรรลุผล 
เช่น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เป็นตน้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากผลงานวิจยัของ อาภรณ์รัตน์ สารผล (2553) ท่ีพฒันาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 79.14/78.57 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีตั้งไว ้คือ 75/75 ทั้งยงัท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 มีพฤติกรรมความร่วมมืออยู่ในระดบัมาก และนกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อ การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบั
มาก และสุพรรณี อภิชยัเอนก (2556) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั
พบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ
เป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 76.74/75.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้
70/70 อีกทั้งนกัเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  

เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนมากยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัจึงไดน้ ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเขา้มาประยุกตร่์วมกบัวิธีการสอนโดยใชเ้กม เน่ืองจาก
วธีิการสอนโดยใชเ้กม เป็นวธีิสอนท่ีเหมาะสม ท่ีท าให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจและเกิดความกระจ่าง
ในเน้ือหาของบทเรียนท่ีเรียนในแต่ละเร่ือง และช่วยส่งเสริมทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะการคิด 
ทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นตน้ ดงัท่ี ไพลิน ลือธิสาร (2553) ศึกษาผลการใช้
เกมคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกลบทศนิยม ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และ นิภาพร ศรีบุญเรือง (2554) ศึกษาผล
การใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากการเรียนโดยใช้
เกมคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดชันีประสิทธิผลของเกม
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คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.8249 แสดง
วา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเกมคณิตศาสตร์มีความรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.49 และความ
พึงพอใจของนกัเรียนอยู่ในระดบัมากส าหรับทุกเน้ือหาวิชา และทุกระดบัชั้น และทิศนา  แขมมณี 
(2558, น. 368) กล่าววา่ วิธีการสอนโดยใชเ้กมช่วยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง นกัเรียน
จะไดรั้บความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่
คงทน ดงันั้น การเลือกเกมมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อนจะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบั
เน้ือหา สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนในแต่ละ
ระดบัชั้น รวมทั้งมีกฎกติกาท่ีชดัเจน   

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม เพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เพื่อให้
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคงทนใน
การเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน และมีคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ี
จ  าเป็นในการเรียนมากยิง่ข้ึน 
  
ค ำถำมวจัิย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมท่ี
เหมาะสม ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2.  เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม แลว้นกัเรียนจะมีผลการเรียนรู้เป็น
อยา่งไร 

3.  เม่ือนกัเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ และ
การคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม นักเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท์างคณิตศาสตร์เป็นอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบ

การเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
3. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน เร่ือง                    

การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่
กบัเกมเร่ือง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. นกัเรียนมีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงข้ึน จากการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม  

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ดี                    
คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างาน  

4. ครูสามารถประยกุตแ์ผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือควบคู่
กบัเกมกบัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืน และชั้นอ่ืนต่อไป 

5. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์คณิตศาสตร์ และ เจตคติท่ีดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 

นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียน เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่ก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากร ท่ี ใช้ในการวิ จัย ในค ร้ัง น้ี เ ป็นนัก เ รียนชั้ นประถม ศึกษาปี ท่ี  5                          

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 
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ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขอบเขตเน้ือหา ดงัน้ี 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครอบคลุม เร่ือง การบวก การลบ และการ
คูณทศนิยม เก่ียวกบัจ านวนจริงและโจทยปั์ญหา 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ ครอบคลุมเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความส าคญัของการเรียนเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถแตกต่างกนัช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกันภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด เช่น TGT, STAD, L.T. และ Think Pair Share เป็นตน้ 

3. เกม ครอบคลุมเน้ือหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสนใจและความสนุก
ใหน้กัเรียนเขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้าย รวดเร็ว เช่น เกมบนัไดคิดสนุก เกมคู่ฉนัอยูไ่หน เป็นตน้ 

4. ผลการเรียนรู้ ครอบคลุมดา้นความเขา้ใจ และการวิเคราะห์ ซ่ึงได้จากคะแนน
แบบทดสอบแบบปรนยั และดา้นทกัษะกระบวนการไดแ้ก่ การคิดค านวณ และการแกปั้ญหา ได้
จากคะแนนแบบทดสอบอตันัย นอกจากน้ียงัได้ประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการ
แกปั้ญหาระหวา่งเรียน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ และช้ินงาน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะ
การคิดค านวณและทกัษะการแกปั้ญหา 

5. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ครอบคลุม เร่ือง การท างานร่วมกนั            
มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ และการตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จาก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการวิจยัภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กบันกัเรียนในชัว่โมงเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใชร้ะยะเวลาในการทดลองจ านวน 21 ชัว่โมง 
โดยชัว่โมงท่ี 1 และชัว่โมงท่ี 21 ใชส้ าหรับท าการแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูว้ิจยั
ด าเนินการวจิยัดว้ยตนเอง  

ตัวแปรทีต้่องกำรศึกษำ 
ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ตวัแปรตาม คือ 
1) ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
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2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์  
ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ใชเ้วลาในการทดลองจ านวน 21 ชัว่โมง โดยชัว่โมง
ท่ี 1 และชัว่โมงท่ี 21 ใช้ส าหรับท าการแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูว้ิจยัด าเนินการ
วจิยัดว้ยตนเอง 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันา เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีประกอบไปดว้ย ช่ือกิจกรรม ค าน า สารบญั ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน า
การใชส้ าหรับนกัเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม                          
ใบตรวจสอบความรู้ ภาคผนวก ประกอบดว้ย เกม ใบเฉลยใบกิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ 
และตารางสรุปคะแนน เป็นตน้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกมท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือกนัท่ีเนน้ความส าคญัของการเรียนเป็นกลุ่มการช่วยเหลือกนัในกลุ่ม 
ซ่ึงจะจดันกัเรียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ย คนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 
2 คน และคนอ่อน 1 คน ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้น
เตรียมและน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ และขั้นสรุป
บทเรียน โดยน าเทคนิค TGT, STAD,  L.T. และ Think Pair Share มาใชค้วบคู่กบัเกม เพื่อสร้าง
ความสนใจและความสนุกให้แก่นกัเรียน มีกฎเกณฑ์ กติกา เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด สามารถเขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้าย รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการในการท างานและการอยูร่่วมกนั  

2.ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากผลการประเมินดา้นความเขา้ใจ 
และการวิเคราะห์ ซ่ึงได้จากแบบทดสอบแบบปรนัย และด้านทกัษะกระบวนการได้แก่ การคิด
ค านวณ และการแกปั้ญหา ไดจ้ากแบบทดสอบอตันยั นอกจากน้ียงัไดป้ระเมินทกัษะการคิดค านวณ 
และทกัษะการแกปั้ญหาระหวา่งเรียน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ และช้ินงาน โดยใชแ้บบ
ประเมินทกัษะการคิดค านวณและทกัษะการแกปั้ญหา ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน  

3.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การท างานร่วมกนั             
มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ และตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
 



 

 

 บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
ดงัต่อไปน้ี   

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

1.1 ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
1.2 คุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2.2 หลกัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

3. ชุดกิจกรรม 
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
3.3 องคป์ระกอบส าคญัของชุดกิจกรรม 
3.4 ขั้นตอนการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม 
3.5 การจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
3.6 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
3.7 ขอ้จ ากดัของชุดกิจกรรม 
3.8 การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
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4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.1 ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.2 แนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.3 องคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือ  
.4.4 ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.5 ประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.6 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการเรียนการสอน 
4.7 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.8 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.9 ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 

5. การใชเ้กมประกอบการสอน 
5.1 ความหมายของเกม 
5.2 ประเภทของเกม 
5.3 จุดมุ่งหมายของการใชเ้กม 
5.4 หลกัการเลือกเกมในการสอน 
5.5 ขั้นตอนการใชเ้กมประกอบการสอน 
5.6 ประโยชน์ของการใชเ้กมประกอบการสอน 
5.7 ขอ้จ ากดัของการใชเ้กมประกอบการสอน 

6. การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.1 ความหมายของการวดัและการประเมินผล 
6.2 จุดประสงคข์องการวดัผลและประเมินผล 
6.3 ประเภทของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
6.4 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
6.5 กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
6.6 แนวทางการวดัผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 
6.7 การด าเนินการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
6.8 การวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวจิยัในประเทศ 
7.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4-6)   

ความส าคัญของคณติศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 48-49) 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษยท์  าให้มนุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์
อยา่งต่อเน่ือง ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี  

จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน  ระบบ
จ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหา
เก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

การวัด: ความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุเงินและเวลา หน่วย
วดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั            
และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

เรขาคณติ: รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติสองมิติและสามมิติการ
นึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
transformation) ในเร่ือง การเล่ือนขนาน (Translation) การสะทอ้น (Reflection) และการหมุน 
(Rotation) 

พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการของเซต 
การให้เหตุผล นิพจน์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม            
การ ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล ค่ากลาง
และการกระจายของขอ้มูล การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น ความ
น่าจะเป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยใน
การตดัสินใจ ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ : การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย การ
ใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 47) 

คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงช้ันที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6) 
1. มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกับจ านวนนับและศูนย ์

เศษส่วนทศนิยม ไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบติัเก่ียวกบัจ านวน 
สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบั การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้สามารถหา
ค่าประมาณของจ านวนนบัและ ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นท่ี ปริมาตร ความจุ 
เวลา เงิน ทิศ แผนผงั และขนาดของมุม สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และน าความรู้
เก่ียวกบัการวดัไป ใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและสมบติัของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปวงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน  

4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได้ แก้ปัญหา
เก่ียวกบัแบบรูปสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยูใ่นรูปของสมการเชิง
เส้นท่ีมีตวัไม่ทราบค่าหน่ึงตวัและแกส้มการนั้นได ้

5. รวบรวมขอ้มูล อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
แท่ง เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง และน าเสนอขอ้มูลในรูปของแผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น
เบ้ืองตน้ในการคาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

6. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้
จ  านวนในชีวติ จริง 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้

สาระท่ี 2 การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี

ตอ้งการวดั 
มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ 

(Spatial reasoning) และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปั้ญหา 
สาระท่ี 4 พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพนัธ์ และ
ฟังกช์นั 

มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้
แกปั้ญหา 

สาระท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจ

และแกปั้ญหา 
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สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การ

ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเ ร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาระท่ี 1  จ านวนและการด า เนินการ และการด าเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 และ ค 1.2 และสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ การด าเนินการวธีิการ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนการสอนวชิาคณติศาสตร์ 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนคณติศาสตร์   
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 48-73) กล่าววา่ การพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ให้มีประสิทธิภาพนั้น มกัมีการใชท้ฤษฎีหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็น
กรอบแนวคิดในการพฒันาทฤษฎีหลกัการเหล่านั้น จึงมีความส าคญัและมีผลต่อการจดัการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ซ่ึงทฤษฎีท่ีครูควรรู้และเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ของเพียเจต ์
(Piaget) 

เพียเจต์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือ
กระบวนการอยา่งไร เขาอธิบายวา่ การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา  ซ่ึงจะมี
การพฒันาการไปตามวยัต่าง ๆ เป็นล าดบัขั้น เพียเจตเ์นน้ความส าคญัของการเขา้ใจธรรมชาติ และ
พฒันาการของเด็กมากกวา่การกระตุน้เด็กให้มีพฒันาการเร็วข้ึน ซ่ึงทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต ์มีสาระสรุปไดด้งัน้ี 

1) พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่าง ๆ ตามล าดบัขั้น คือ 
1.1) ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period) เป็นขั้น

พฒันาการในช่วงอาย ุ0 – 2 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ีข้ึนกบัการรับรู้และการกระท า เด็กยึดตวัเองเป็น
ศูนยก์ลางและยงัไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1.2) ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Period) เป็นพฒันาการ
ในช่วงอาย ุ2 – 7 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ียงัข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถใชเ้หตุผล
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อย่างลึกซ้ึง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลกัษณ์ได ้การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ ขั้น              
ก่อนเกิดความคิดรวบยอด เป็นพฒันาการในช่วงอายุ 2 – 4 ปี และขั้นการคิดดว้ยความเขา้ใจของ
ตนเอง เป็นพฒันาการในช่วงอาย ุ4 – 7 ปี 
 1.3) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational) เป็นพฒันาการ
ในช่วงอาย ุ7 – 11 ปี เป็นขั้นท่ีการคิดของเด็กไม่ข้ึนกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้าง
ภาพในใจและสามารถคิดยอ้นกลบัได้ และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัเลขและส่ิง
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 
 1.4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation Period) เป็นขั้นการ
พฒันาในช่วงอายุ 11 – 15 ปี เด็กสามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้และสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้

2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 
3) กระบวนการทางสติปัญญามี 3 ลกัษณะ คือ   

3.1) การซึมซับหรือการดูดซึมเป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เร่ืองราวและขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป   

3.2) การปรับและจัดระบบเป็นกระบวนการทางสมองในการปรับ
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กนัเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตนสามารถ
เขา้ใจไดเ้กิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน  

3.3) การเกิดความสมดุลเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากขั้นของการ
ปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพท่ีมีความสมดุลข้ึน หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เขา้กนัไดก้็จะเกิดภาวะความไม่
สมดุลข้ึน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาข้ึนในตวับุคคล  

2. ทฤษฎีการพฒันาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ ทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยกล่าวถึงการเรียนการสอนท่ีดีวา่ ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ส าคญั 4 ประการ คือ โครงสร้างของเน้ือหา สาระความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ การหยัง่รู้โดยการคะเนจาก
ประสบการณ์อย่างมีหลกัเกณฑ์ และแรงจูงใจท่ีจะเรียนเน้ือหาใด ๆ บรุนเนอร์ให้ความส าคญักบั
สมดุลระหว่างผลลพัธ์กบักระบวนการเรียนการสอน บรุนเนอร์ (Bruner) เช่ือว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะ
รับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนเกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตวัเอง (Discovery Learning) 
แนวคิดท่ีส าคญั ๆ ของบรุนเนอร์ มีดงัน้ี  
 1) การจดัโครงสร้างของความรู้ใหมี้ความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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  2) การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความพร้อมของ
ผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 
  3) การคิดแบบหยัง่รู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอยา่งอิสระท่ีสามารถช่วย
พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ด ้
  4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ 
  5) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยแ์บ่งได ้3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ 
  5.1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้
จาก    การใชป้ระสาทสัมผสัรับรู้ส่ิงต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้ การเรียนรู้
เกิดจากการกระท า 
  5.2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถสร้าง       
มโนภาพในใจได ้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้
  5.3) ขั้นการเรียนรู้จากสัญลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้น       
การเรียนรู้ท่ีซบัซอ้นและเป็นนามธรรมได ้
  6) การเรียนรู้เกิดข้ึนได้จากการท่ีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือ
สามารถจดัประเภทของส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  7) การเรียนรู้ท่ีได้ผลดีท่ีสุด คือ การให้ผูเ้รียนได้คน้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Discovery Learning)  

3. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความคิด (Apperception) ของแฮร์บาร์ต (Herbart) การ
เช่ือมโยงความคิดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ถือวา่มีความส าคญัมาก เพราะผูเ้รียนน าความรู้
เดิมท่ีเคยไดรั้บมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและขอ้สรุปแฮร์บาร์ต เช่ือวา่ การ
เรียนรู้มี 3 ระดบั คือ ขั้นการเรียนรู้โดยประสาทสัมผสั (Sense Activity) ขั้น  การจ าความคิดเดิม 
(Memory Characterized) และขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและความเขา้ใจ (Conceptual Thinking 
or Understanding) การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 
5 และสั่งสมประสบการณ์ หรือความรู้เหล่าน้ีไว ้การเรียนรู้น้ีจะขยายขอบเขตออกไปเร่ือย ๆ เม่ือ
บุคคลได้รับประสบการณ์ หรือความรู้เพิ่มข้ึน โดยผ่านกระบวนการเช่ือมโยงและการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั (Apperception) 

แฮร์บาร์ต เช่ือวา่ การสอนควรเร่ิมจากการทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียนเสียก่อน
แลว้จึงเสนอความรู้ใหม่ ต่อไปควรจะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้
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ใหม่ จนได้ข้อสรุปท่ีต้องการแล้วจึงให้ผู ้เรียนน าข้อสรุปท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ   

4. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Conditioning) ของสกิน
เนอร์ (Skinner) สกินเนอร์ ไดท้  าการทดลอง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ไดด้งัน้ี  

 1) การกระท าใด ๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก ส่วน การ
กระท าท่ีไม่มีการเสริมแรง แนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด  

 2) การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนไปท าให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงท่ี
ตายตวั 

 3) การลงโทษท าใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็ว และลืมเร็ว 
 4) การใหแ้รงเสริมหรือรางวลั เม่ืออินทรียก์ระท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการ สามารถ

ช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยท่ีตอ้งการได ้ 
5. ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์  

อมัพร มา้คนอง (2546, น. 2-3) กล่าววา่ แนวคิดของดีนส์ส่วนมากเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีบางส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบัของเพียเจต ์เช่น การให้ความส าคญักบั
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีบทบาทและกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์
ของดีนส์ ประกอบดว้ยกฎหรือหลกั 4 ขอ้ดงัน้ี 

1) กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎน้ีกล่าวไวว้่า ความ
เขา้ใจท่ีแทจ้ริงในมโนทศัน์ใหม่นั้นเป็นพฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 3 ขั้น คือ 

  ขั้นท่ีหน่ึง เป็นขั้นพื้นฐานท่ีผูเ้รียนประสมกบัมโนทศัน์ในรูปแบบท่ีไม่มี
โครงสร้างใด ๆ เช่น การท่ีเด็กเรียนรู้จากของเล่นช้ินใหม่โดยการเล่นของเล่นนั้น 

  ขั้นท่ีสอง เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดพ้บกบักิจกรรมท่ีมีโครงสร้างมากข้ึน ซ่ึง
เป็นโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกบัโครงสร้างของมโนทศัน์ท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียน 
  ขั้นท่ีสาม เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีจะ
เห็นไดถึ้งการน ามโนทศัน์เหล่านั้นไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  ขั้นตอนทั้งสามเป็นกระบวนการท่ีดีนส์ เรียกว่า วฏัจกัรการเรียนรู้ 
(Learning Cycle) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเด็กจะตอ้งประสบในการเรียนรู้มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ 

2) กฎความหลากหลายของการรับรู้ (The Perceptual Variability Principle) 
กฎน้ีเสนอแนะวา่การเรียนรู้มโนทศัน์จะมีประสิทธิภาพดีเม่ือผูเ้รียนมีโอกาสรับรู้มโนทศัน์เดียวกนั
ในหลาย ๆ รูปแบบ ผา่นบริบททางกายภาพนัน่ คือ การจดัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียน 
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เพื่อให้เขา้ใจโครงสร้างทางมโนทศัน์เดียวกนันั้นจะช่วยในการไดม้า ซ่ึงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
(Mathematic Concept) ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3) กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (The Mathematical Variability 
Principle) กฎขอ้น้ีกล่าววา่ การอา้งอิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ (Generalization of Mathematic 
Concept) หรือการน ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้จะมีประสิทธิภาพมากข้ึนถ้าตวัแปรท่ีไม่
เก่ียวข้องกับมโนทศัน์นั้นเปล่ียนไปอย่างเป็นระบบ ในขณะท่ีคงไวซ่ึ้งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกับ        
มโนทศัน์นัน่ ๆ เช่น การสอนมโนทศัน์ของรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน ตวัแปรท่ีควรเปล่ียนไป คือ 
ขนาดของมุม ความยาวของดา้น แต่ส่ิงท่ีควรคงไว ้ คือ ลกัษณะส าคญัของรูปส่ีเหลียมดา้นขนานท่ี
ตอ้งมีดา้นส่ีดา้น และดา้นตรงขา้มขนานกนั 

 4) กฎการสร้าง (The Constructivist Principle) กฎขอ้น้ีให้ความส าคญักบั    
การสร้างความรู้ว่า ผูเ้รียนควรได้พฒันามโนทศัน์จากประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพื่ อ
ก่อใหเ้กิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัและมัน่คง และจากพื้นฐานเหล่าน้ีจะน าไปสู่การวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ต่อไป ดีนส์และโกลดิง ให้ความเห็นวา่ การสร้างความรู้ควรมาก่อนการวิเคราะห์
เสมอ เพราะเป็นไปไม่ไดท่ี้มนุษยจ์ะวิเคราะห์ในส่ิงท่ีตนยงัไม่รู้ กฎขอ้น้ีเสนอแนะให้ผูส้อนจดั
ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์จากส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมนั้น และสามารถวเิคราะห์ส่ิงท่ีสร้างนั้นต่อไปได ้

หลกัการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
คณาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม (2552, น. 18-21) ไดก้ล่าวถึง หลกัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีหลกัการดงัน้ี  
1. สอนดว้ยเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน เร่ิมตน้จากส่ิงท่ีง่าย

ไปหาส่ิงท่ียาก จากรูปธรรมไปนามธรรม สอนให้ผูเ้รียนรู้จริงเห็นจริง สอนตรงตามเน้ือหา สอนมี
เหตุผล สอนครบตามเน้ือหาโดยเป็นไปตามล าดบั 

2. สอนโดยวิธีสอนท่ีเหมาะสมแก่แต่ละคน ครูผูส้อนจะตอ้งค านึกถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตอ้งปรับปรุงแบบการสอนอยูเ่สมอ โดยค านึกถึงความพร้อมและวุฒิภาวะ
ของผูเ้รียนเป็นหลกั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น และไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 

3. สอนโดยมีลีลาการสอนท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม  
4. ปรับรูปแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และผูเ้รียน 
5. ใช้ส่ือการสอน ยกตวัอย่างประกอบการสอน มีความยืดหยุ่น มีการให้

รางวลันกัเรียน และมีการลงโทษเม่ือนกัเรียนท าผดิตามสมควร 
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6. มีกลวิธีเทคนิคการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลิน กระตุน้ความจ า
และเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

 จากทฤษฎีและหลกัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดงักล่าว สรุปไดว้่าการ
เรียนการสอนจะตอ้งค านึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน และเลือกใช้
เทคนิควธีิสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งเรียนรู้จากส่ิง
ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม และเช่ือมโยงความรู้เดิม สู่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
สร้างความคิดรวบยอด ไดฝึ้กฝนหรือกระท าบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
ชุดกจิกรรม 

ชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอน ชุดการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือชุดการ
เรียนรู้เป็นนวตักรรมท่ีพฒันามาจากวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ ระบบมาประสมประสานกนัให้
กลมกลืนกนัไดอ้ยา่งพอเหมาะ นบัตั้งแต่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใชส่ื้อใน
รูปแบบ ต่าง ๆ ซ่ึงมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีละนอ้ย มีโอกาสคิดใคร่ครวญ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง ได้ลงมือปฏิบติัจริง และผูเ้รียนมีโอกาสภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
(เกริก และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 122) 

ความหมายของชุดกจิกรรม 
ระพินทร์ โพธ์ิศรี (2547, น. 1) กล่าววา่ ชุดกิจกรรม หมายถึง ระบบส่ือการเรียนรู้ท่ี

สร้างข้ึนเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูผูส้อน โดนครูเป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และเสริม
ประสบการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด 

ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552, น. 435) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง กระบวนการสอน
แบบโปรแกรมชนิดหน่ึง อาศยัระบบส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และประสบการณ์ของแต่ละ
หน่วยมาช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 14) กล่าววา่ ชุดการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบ
การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยค าแนะน าให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมี
ขั้นตอนท่ีเป็นระบบ ชดัเจน จนกระทัง่นกัเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 122) กล่าววา่ ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้ 
หมายถึง รูปแบบส่ือประสมท่ีผลิตข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเองทั้งเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบประเมินผลการเรียนรู้ ค  าแนะน าท่ีจะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
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อยา่งเป็นขั้นตอน มารวบรวมเป็นชุด เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและง่ายต่อการจดักิจกรรม
การสอนของครู เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความหมายของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรม หรือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นรูปแบบส่ือประสมท่ีผลิตข้ึนอย่างเป็นระบบ  เพื่อใช้ประกอบการสอน
ของครูผูส้อน และใช้ส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ซ่ึงประกอบด้วยค าแนะน าให้ผูเ้รียนท า
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอน เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและง่ายต่อการจดักิจกรรมการ
สอนของครู และช่วยเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของชุดกจิกรรม 
นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอน 

หรือชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวแ้ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523, น. 118) แบ่งประเภทของชุดการสอนไว ้4 ประเภท คือ 

1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีมุ่งขยายเน้ือหา
สาระแบบการสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนข้ึน โดยก าหนดกิจกรรมและส่ือการสอนให้ผูส้อนใช้
ประกอบการบรรยาย ซ่ึงอาจเรียกว่าชุดการเรียนการสอนส าหรับครู ชุดการเรียนการสอนน้ีจะมี
เน้ือหาวชิาเพียงหน่วยเดียวและใชก้บัผูเ้รียนทั้งชั้น โดยแบ่งหวัขอ้ท่ีจะบรรยาย เน้ือหา และกิจกรรม
ไวต้ามล าดบัขั้น ชุดการเรียนการสอนแบบน้ีมีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เช่น แผนการสอน แผนภูมิ 
รูปภาพ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ ผูส้อน ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท าชุดการเรียนการสอนจะบรรจุชุดการเรียนการ
สอนในกล่องท่ีมีขนาดเหมาะสม ในกรณีท่ีส่ือการสอนนั้นเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีราคาแพง หรือขนาด
เล็กมาก หรือเป็นส่ิงมีชีวิต ไม่สามารถบรรจุลงในกล่องได ้ควรมีการก าหนดขอ้มูลการใชส่ื้อไวใ้น
คู่มือครูเพื่อเตรียมการสอน  

2. ชุดการสอนส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูป้ฏิบติักิจกรรม อาจจดัห้องเรียนแบบศูนยก์ารเรียนก็ได ้ชุดการเรียนการสอนแต่ละ
ชุดจะประกอบดว้ย ชุดการเรียนการสอนยอ่ยท่ีมีจ  านวนเท่ากบัจ านวนศูนยท่ี์แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย 
ในแต่ละศูนยมี์ช่ือหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมในแต่ละศูนย ์ซ่ึงจดั
ไวใ้นรูปส่ือประสม อาจใชเ้ป็นส่ือรายบุคคลหรือทั้งกลุ่มใชร่้วมกนัก็ได ้ 

ในขณะท ากิจกรรมในแต่ละศูนย์นั้ น ถ้าผู ้เรียนมีปัญหาหรือมีข้อสงสัย
สามารถซักถามผูส้อนได้ และถ้าท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละศูนยเ์สร็จเร็วก่อนก าหนดเวลา 
ผูเ้รียนสามารถศึกษาในศูนยส์ ารองท่ีจดัเตรียมไว ้ในระหวา่งรอเวลาท่ีจะเขา้ศูนยอ่ื์นต่อไป 
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3. ชุดการสอน รายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีจดัไวใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียน
ดว้ยตนเอง ตามค าแนะน าท่ีระบุไว ้ถา้สงสัยในตอนใดก็ถามผูส้อนได ้ผูเ้รียนสามารถปรึกษากนั
ระหวา่งเรียนได ้ผูเ้รียนอาจน าไปศึกษานอกเวลาเรียน หรือน าไปศึกษาท่ีบา้นก็ได ้โดยมีผูป้กครอง
หรือบุคลากรอ่ืนคอยแนะน าใหค้วามช่วยเหลือได ้

4. ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนต่างถ่ิน ต่างเวลา         
มุ่งสอนใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนชุดการเรียนการสอนทางไกลน้ี ประกอบดว้ย
ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตาม
ศูนยบ์ริการการศึกษา เช่น ชุดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็น
ตน้ 

กาญจนา  เกียรติประวติั  (2524, น. 60-61) จ าแนกประเภทชุดการเรียนการสอนไว ้2 
ประเภท พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ชุดการเรียนการสอน ส าหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม เช่น วธีิการของศูนยก์ารเรียน หรือ
บทเรียนโมดูล 

2. ชุดการเรียนการสอน รายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามล าพงั ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ในเวลาท่ีแตกต่างกัน 
ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองไดต้ลอดเวลาและสามารถ
ตรวจค าตอบไดท้นัที ชุดการเรียนการสอนน้ีจะพฒันาความรับผดิชอบของผูเ้รียน 

ยุพิน  พิพิธกุล และอรพรรณ ตนับรรจง  (2531, น. 181)  แบ่งชุดการเรียนการสอน
ออกเป็น 4 ประเภท สรุปไดด้งัน้ี 

1. ชุดการเรียนการสอนส าหรับครู ครูใชเ้คร่ืองมือประกอบการสอน ซ่ึงใชส้อน
นกัเรียนเป็นกลุ่มใหญ่หรือนกัเรียนทั้งชั้น ชุดการเรียนการสอนน้ีประกอบดว้ยคู่มือครู และส่ือการ
เรียนการสอน ชุดการเรียนการสอนประเภทน้ีมีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมไดบ้า้ง
ข้ึนอยูก่บัเทคนิคและวธีิสอนของครู 

2. ชุดการเรียนการสอนตามเอกตัภาพ หรือชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เป็น
ชุดการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเอง 

3. ชุดการเรียนการสอนท่ีใช้กบัศูนยก์ารเรียน เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีให้
นกัเรียนแต่ละคนไดเ้ลือกเรียนอยา่งอิสระ โดยเวยีนศึกษาไปตามศูนยต่์าง ๆ จนครบ 

4. ชุดการเรียนการสอนแบบผสม เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีจดักิจกรรมไว้
หลายอยา่งเพื่อใหค้รูเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
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จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า ประเภทของชุด
กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมการเรียนการรู้ท่ีเหมาะสมกบัครูผูส้อนในการจดัการศึกษาในระบบนั้น
สามารถจดัท าได ้4 รูปแบบ คือ 

1. ชุดกิจกรรมส าหรับครูผูส้อน เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีครูใชป้ระกอบการ
สอน ประกอบดว้ย คู่มือครู ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการจดักิจกรรมและส่ือการสอน
ประกอบการบรรยายของครูผูส้อน ชุดการเรียนการสอนจะมีเน้ือหาสาระวิชาเพียงหน่วยเดียวและ
ใชก้บัผูเ้รียนทั้งชั้นโดยจะแบ่งบรรยายเป็นหวัขอ้ และมีการก าหนดกิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน 

2. ชุดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ศึกษา
ความรู้ร่วมกนั โดยปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีครูก าหนดไวใ้นชุดกิจกรรม 

3. ชุดกิจกรรมรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยนกัเรียนจะเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นชุดกิจกรรม ซ่ึงสามารถศึกษาไดท้ั้งในและ
นอกหอ้งเรียน และเม่ือศึกษาจบจนครบทุกขั้นตอนแลว้นกัเรียนจึงจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองได ้

4. ชุดกิจกรรมแบบผสม เป็นชุดกิจกรรมท่ีมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึง
บางขั้นตอนครูผูส้อนอาจใชว้ิธีการบรรยายประกอบส่ือ บางขั้นตอนอาจใชเ้กม บางขั้นตอนอาจให้
นกัเรียนศึกษาความรู้ดว้ยตนเองจากชุดกิจกรรมโดยใชกิ้จกรรมแบบกลุ่ม เป็นตน้ 

องค์ประกอบส าคัญของชุดกจิกรรม 
นกัการศึกษาได้ก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอน 

หรือชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ไวต่้าง ๆ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่2.1 องค์ประกอบส าคัญของชุดกจิกรรม 
 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2523, น. 120) 

บุญชม ศรีสะอาด  
(2537, น. 95-96) 

คาร์ดาเรลลี ่ 
(อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 

2553, น. 17) 
  1) คู่มือครูส าหรับผูใ้ชชุ้ด
การสอน เป็นคู่มือส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียนจากชุด
กิจกรรม 

  1) คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เป็น
คู่มือท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้ใ้ชศึ้กษา
และปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุผลอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

  1) หวัขอ้ (Topic) 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2523, น. 120) 

บุญชม ศรีสะอาด  
(2537, น. 95-96) 

คาร์ดาเรลลี ่ 
(อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์

, 2553, น. 17) 
    2) เน้ือหาสาระและส่ือ จดั
ใหอ้ยูใ่นรูปของส่ือการเรียน
แบบประสมและกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มและ
รายบุคคลตามวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 

2) บตัรงาน เป็นบตัรค าสั่งวา่จะ
ใหผู้เ้รียนปฏิบติัอะไรบา้ง โดย
ระบุกิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน
ของการเรียน 
 

2) หวัขอ้ยอ่ย (Subtopic) 

3) ค าสั่งหรือการมอบค าสั่ง 
เพื่อก าหนดแนวทางในการ
เรียนใหผู้เ้รียน 

  3)  แบบทดสอบวดัความ 
กา้วหนา้ของผูเ้รียน ใชส้ าหรับ
ตรวจวา่หลงัจากเรียนชุด
กิจกรรมจบแลว้ ผูเ้รียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนด
ไวห้รือไม่ 

3) จุดมุ่งหมายหรือเหตุผล 
(Rational) 

4) การประเมินผล เป็นการ
ประเมินผลกระบวนการ 
ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัรายงานการ
คน้ควา้และผลการเรียนรู้ใน
รูปแบบสอบถามต่าง ๆ 
ส่วนประกอบทั้งหมดจะอยู่
ในกล่องหรือซองโดยจดัเป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ
ใช ้

4) ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ 4) จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objective) 
Evaluation) 

- - 5) การทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2523, น. 120) 

บุญชม ศรีสะอาด  
(2537, น. 95-96) 

คาร์ดาเรลลี ่ 
(อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์

, 2553, น. 17) 
- - 6) กิจกรรมและการประเมิน-

ตนเอง (Activities and Self – 
Evaluation) 

- - 7) การทดสอบยอ่ย (Quiz หรือ 
Formative Test) 

- - 8) การทดสอบขั้นสุดทา้ย 
(Posttest หรือ Summative 

 
จากการศึกษาองค์ประกอบส าคญัของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดมีเน้ือหาเหมือนกนัคือเร่ืองเดียวกนั เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาชุดกิจกรรม
แลว้จะมีการประเมินผล ส าหรับเวลาท่ีใช้จะข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน ส่วนองคป์ระกอบ
ส าคญัของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

1. หวัขอ้ หรือช่ือกิจกรรม จะเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรม เป็นค าช้ีแจงเพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าชุด

กิจกรรมชุดน้ีประกอบดว้ยส่วนประกอบใดบา้ง เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบเฉลยใบกิจกรรม ใบ
ตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรม การประเมินผล 
ในการจดักิจกรรม 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนเกิดหลงัจากไดป้ฏิบติักิจกรรม 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูก าหนดข้ึน ให้

นกัเรียนไดป้ฏิบติัทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล 
5. ใบความรู้ เป็นส่ิงท่ีบอกเน้ือหาของบทเรียนท่ีนกัเรียนจะตอ้งศึกษา 
6. ใบกิจกรรม ให้นักเรียนท าหลงัจากได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอน และ

ศึกษาเน้ือหาจนเขา้ใจแลว้ 
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7.  ใบตรวจสอบความรู้และทกัษะ ให้นกัเรียนท าหลงัจากท ากิจกรรมและใบ
กิจกรรมเสร็จส้ิน เพื่อตรวจสอบความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ โดยท าเป็นรายบุคคล ไม่สามารถช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัได ้

8. แบบฝึกหดั ใหน้กัเรียนท าหลงัจากไดท้  ากิจกรรมเสร็จส้ินทั้งหมดแลว้ เพื่อ
เป็นการทบทวนเน้ือหาบทเรียน 

9.  ใบเฉลยใบงานและใบเฉลยแบบฝึกหัด เม่ือนักเรียนท าใบงานหรือ
แบบฝึกหดัเสร็จแลว้ จะสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งจากใบเฉลยใบงาน 

10.  การประเมินผล คือ แบบทดสอบย่อยประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
ประเมินนกัเรียนในขณะท่ีปฏิบติักิจกรรมในแต่ละชุด 

ข้ันตอนการสร้างและพฒันาชุดกจิกรรม 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523, น. 123) เสนอขั้นตอนในการพฒันาชุดการสอนไวด้งัน้ี  

1. การก าหนดหมวดหมู่ เน้ือหาและประสบการณ์ โดยก าหนดเป็นหมวดวิชา 
หรือบูรณาการเป็นแบบสหวทิยาการตามความเหมาะสม 

2. การก าหนดหน่วยการสอนโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการสอน 
3. การก าหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะตอ้งก าหนดว่าในการสอนแต่ละหน่วยควร

ใหป้ระสบการณ์อะไรแก่ผูเ้รียนบา้ง 
4. การก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ โดยมโนทศัน์หรือหลกัการท่ีก าหนด

ข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเร่ือง 
5. การก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัว เ ร่ือง โดยเขียนเป็น

วตัถุประสงคท์ัว่ไป วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมีเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
6. การก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม ซ่ึงจะเป็นแนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
7. การก าหนดแบบวดัและประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับ

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว ้
8. การเลือกและผลิตส่ือการเรียนการสอน โดยจะถือว่าวสัดุอุปกรณ์และ

วิธีการท่ีครูใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการเรียนการสอนแลว้ก็จดัส่ือการเรียน
การสอนเหล่านั้ นไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องหรือซองท่ีเตรียมไว้ก่อนน าไปทดลอง และหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้

9. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างจ าเป็นตอ้งก าหนดเกณฑ์ล่วงหนา้ โดยค านึงถึงหลกัการท่ีว่า
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การเรียนรู้เป็นกระบวนการ เพื่อช่วยให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์ดงันั้นการก าหนดเกณฑจึ์งตอ้งค านึงถึง กระบวนการ และผลลพัธ์ โดยก าหนดตวัเลข
เป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียมีค่าเป็น E1/E2 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 17) กล่าววา่ การท่ีผูส้อนสร้างชุดกิจกรรม หรือชุด
การเรียนการสอน เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนนั้น ครูควรด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. เลือกหวัขอ้ (Topic) ก าหนดขอบเขต และประเด็นส าคญัของเน้ือหา ผูส้ร้าง
ชุดการเรียนการสอน ควรเลือกหวัขอ้และประเด็นส าคญั ไดจ้ากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดบัชั้นท่ีจะสอนวา่หวัขอ้ใดเหมาะสม
ท่ีควรน าไปสร้างชุดกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

2. ก าหนดเน้ือหาท่ีจะจดัท าชุดกิจกรรม โดยการค านึงถึงความรู้พื้นฐานของ
ผูเ้รียน 

3. เขียนจุดประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน การเขียนจุดประสงค์ควร
เขียนเป็นลกัษณะจุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผูส้อนและผูเ้รียนทราบ
จุดประสงคว์า่เม่ือศึกษาชุดกิจกรรมจบแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถอยา่งไร 

4. สร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมี 3 แบบ คือ 
4.1 แบบทดสอบวดัความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน

ก่อนท่ีจะมาเรียนเพียงพอหรือไม่ (เม่ือทดสอบแลว้ถา้ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ผูส้อนควรแนะน า
ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยวิธีใด เป็นตน้ หรือผูส้อนอาจอธิบายความรู้เพิ่มเติม
แก่ผูเ้รียนในเร่ืองนั้น ๆ ) 

4.2 แบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดัความรู้ของผูเ้รียนหลงัจากผูเ้รียนเรียนจบใน
แต่ละเน้ือหายอ่ย 

4.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนหลงัจากการศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแลว้ 

5. จดัท าชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
5.1 บตัรค าสั่ง 
5.2 บตัรปฏิบติัการ และบตัรเฉลย (ถา้มี)  
5.3 บตัรเน้ือหา 
5.4 บตัรฝึกหดั และบตัรเฉลยบตัรฝึกหดั 
5.5 บตัรทดสอบและบตัรเฉลยบตัรทดสอบ 
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6. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนเตรียมออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีหลกัการส าคญั คือ 

6.1 ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงผู ้
คอยช้ีแนะและควบคุมการเรียนการสอน 

6.2 เลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัชุดกิจกรรม 
6.3 ฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการคิดอย่างหลากหลาย เช่น คิดวิเคราะห์ 

คิดแกปั้ญหา คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
6.4 มีกิจกรรมท่ีฝึกใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

7. การรวบรวมและจัดท าส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่ือการเรียนการสอนบางชนิดอาจมีผูจ้ดัท าไวแ้ลว้ ผูส้อนอาจ
น ามาปรับปรุงดดัแปลงใหม่ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและจุดประสงคท่ี์ตอ้งการสอน ในกรณีท่ี
ไม่มีส่ือท่ีตรงตามจุดประสงคท่ี์จะสอน ครูผูส้อนตอ้งสร้างส่ือการเรียนการสอนใหม่ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา
มาก 

จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ควร
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์เน้ือหา และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยเรียง
เน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากตามล าดบั  

3. ก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือประกอบการสอน และการ
วดัผลประเมินผล 

4. สร้างชุดกิจกรรม ท่ีประกอบไปด้วย ช่ือกิจกรรม ค าน า สารบญั ค าแนะน า
ส าหรับครู ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบ
ตรวจสอบความรู้ ภาคผนวก ประกอบดว้ย ใบเฉลยใบกิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ และ
ตารางสรุปคะแนน 

5. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัชุดกิจกรรม และฝึกใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

6. จดัท าส่ือการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบัเน้ือหาสาระและจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการสอน 
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7. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่ อให้แน่ใจว่า ชุดกิจกรรมท่ีสร้าง ข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

การจัดกจิกรรมโดยใช้ชุดกจิกรรม 
 
ตารางที ่2.2 การจัดกจิกรรมโดยใช้ชุดกจิกรรม 
  

  นักการศึกษา 

การจัดกจิกรรม 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2523, น. 123) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2553, น. 20-21) 

ผู้วจัิยสรุปได้ว่า 

ขั้นท่ี 1 ทบทวนความรู้
เดิม  

ทดสอบความรู้เดิม 
โดยใหผู้เ้รียนท า
แบบทดสอบก่อน
เรียน เพื่อพิจารณา
ความรู้เดิมของผูเ้รียน
ก่อน 

เร้าความสนใจของ
ผูเ้รียน โดยใชว้ธีิการ
ต่าง ๆ เช่น ทบทวน
ความรู้ในเน้ือหาเดิม 
เกม ปริศนา ค าถาม เป็น
ตน้ 

ทบทวนความรู้เดิม 
และเร้าความสนใจ
ของนกัเรียนดว้ย
วธีิการต่าง ๆ เช่น
การซกัถาม การตั้ง
ค าถาม เกม เพลง 
เป็นตน้ หรือให้
ผูเ้รียนท า
แบบทดสอบก่อน
เรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้
พื้นฐานหรือความรู้
เดิมของนกัเรียน 

ขั้นท่ี 2 แจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

น าเขา้สู่บทเรียน 
 

แจง้จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

แจง้จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ทราบ เพื่อให้
นกัเรียนทราบวา่
เม่ือเรียนเน้ือหาจบ
แลว้ นกัเรียน
จะตอ้งมีความรู้และ
ทกัษะใดบา้ง 

 
 



31 

 

ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
  

  นักการศึกษา 

การจัดกจิกรรม 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2523, น. 123) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2553, น. 20-21) 

ผู้วจัิยสรุปได้ว่า 

ขั้นท่ี 3 ขั้นด าเนินการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใหผู้เ้รียนศึกษาชุดการ
เรียนการสอน ดงัน้ี 
  1) ศึกษาค าช้ีแจงของ
การใชชุ้ดกิจกรรมและ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
  2) ศึกษาบตัรค าสั่ง 
  3) ศึกษาและปฏิบติั
กิจกรรมตามท่ีก าหนด
ไวใ้นบตัรปฏิบติัการ 
(ถา้มี) และตรวจ
ค าตอบจากบตัรเฉลย 
4) ศึกษาบตัรเน้ือหา 
5) ท าบตัรฝึกหดัและ
ตรวจสอบค าตอบจาก
บตัรเฉลย (อาจใหท้ า
บตัรฝึกหดัท่ีเนน้ฝึก
ทกัษะการคิดเพิ่มเติม
ได)้ 
6) ท าบตัรทดสอบ 
7) ประเมินตนเองโดย
ตรวจค าตอบจากบตัร
เฉลยและใหค้ะแนน
ดว้ยความซ่ือสัตย ์

ด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
และใหผู้เ้รียนศึกษา
ชุดกิจกรรม 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
  

  นักการศึกษา 

การจัดกจิกรรม 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2523, น. 123) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2553, น. 20-21) 

ผู้วจัิยสรุปได้ว่า 

ขั้นท่ี 4 สรุปบทเรียน  สรุปบทเรียน ท า
แบบทดสอบหลงัเรียน
เพื่อวดัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 

สรุปทบทวนความรู้ 
ผูส้อนและผูเ้รียน
ร่วมกนัสรุปความรู้ใน
ประเด็นส าคญัท่ีได ้
จากการศึกษาชุด
กิจกรรม 

ผูส้อนและผูเ้รียน
ร่วมกนัสรุป
ทบทวนความรู้ 
และท า
แบบทดสอบหลงั
เรียนเพื่อวดั
ความกา้วหนา้ของ
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 
ประโยชน์ของชุดกจิกรรม 

ประโยชน์ของชุดกิจกรรม ชุดการเรียนการสอน ชุดการสอน หรือชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้ท่ีมีต่อการเรียนการสอนมีหลายประการดงัน้ี (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2530, น. 7-8) 

1. ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาประสบการณ์ท่ีสลบัซับซ้อน และมีลกัษณะ
เป็นนามธรรม ซ่ึงผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายได ้

2. เร้าความสนใจของผูเ้รียนต่อส่ิงท่ีก าลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และม่ีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

4. เป็นการสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผูส้อน เพราะชุดการสอนผลิต
ไวเ้ป็นหมวดหมู่สามารถหยบิใชไ้ดท้นัที 

5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพราะส่ือประสม (Multi 
Media) ท่ีไดจ้ดัไวใ้นระบบเป็นการแปรเปล่ียนกิจกรรมและช่วยรักษาระดบัความสนใจของผูเ้รียน
อยูต่ลอดเวลา 

6. แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมการศึกษารายบุคคล
ตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยแก่ผูเ้รียนซ่ึงแตกต่างกนั 
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7. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู ชุดการสอนท าให้ผูเ้รียนเรียนโดยอาศยั
ความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ย ทั้งสามารถเรียนดว้ยตนเอง ครูคนหน่ึงจึงสามารถสอนนกัเรียน
ไดจ้  านวนมาก 

8. ช่วยนกัเรียนให้รู้จุดมุ่งหมายของการเรียนท่ีชดัเจน ตลอดจนรู้วิธีการท่ีจะ
บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นการเพิ่มพนูการจูงใจในการเรียน 

9. ชุดการสอนจะก าหนดบทบาทของครูและนักเรียนไวช้ัดเจน ว่าตอนใด 
ใคร จะท าอะไรอยา่งไร ลดบทบาทของการกระท าของครูขา้งเดียว นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการกระท า
มากข้ึน 

10. ชุดการสอน เกิดจากการน าวิธีเชิงระบบเขา้มาใช ้เม่ือไดผ้า่นการทดลองจึง
ท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 

11. ชุดการสอนฝึกใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการเรียน และรู้จกัการท างาน
ร่วมกนั 

12. ชุดการสอนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกวสัดุการเรียนและกิจกรรมตามความ
สนใจ 

13. ชุดการสอนท าใหผู้เ้รียนรู้การกระท าของเขาและสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 21) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนการสอน 

ดงัน้ี 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถในการศึกษาความรู้ในชุดการเรียนการสอน ดว้ย

ตนเอง เป็นการฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ ทกัษะการอ่าน และสรุปความรู้อยา่งเป็นระบบ 
2. การท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ และแบบฝึกการคิดทา้ยชุดการ

เรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดเป็นแกปั้ญหาเป็น สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดโดย สมศ. 
3. ผูเ้รียนมีวินัยในตนเอง จากการท่ีผูเ้รียนท าตามค าสั่งในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี

ก าหนดในชุดกิจกรรม การตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ หรือใบงานดว้ยตนเองนั้นท า
ใหผู้เ้รียนรู้จกัฝึกตนเองใหท้ าตามกติกา 

4. ผูเ้รียนรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั เป็นการ
ฝึกความเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตย 

5. การใชชุ้ดการเรียนการสอน นั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได ้ข้ึนอยูก่บั             
การออกแบบของผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเอง 

จากการศึกษาประโยชน์ของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมา สรุปไดด้งัน้ี ชุดกิจกรรมเป็น
นวตักรรมท่ีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนกัเรียน ช่วยเร้าความสนใจ เปิดโอกาส
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ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ไดแ้สวงหาศึกษาความรู้ดว้ยตนเองรวมทั้งท าให้นกัเรียนมีวินยั มี
ความรับผดิชอบในการท างานมากข้ึน และรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ข้อจ ากดัของชุดกจิกรรม 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 22) กล่าววา่ ขอ้จ ากดัของชุดกิจกรรม หรือชุดการ

เรียนการสอน หรือชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดงัน้ี  
1. ผูส้อนตอ้งน าวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใชก่้อนเร่ิมบทเรียนหรือ

ระหวา่งการศึกษาบทเรียน มิฉะนั้นแลว้ผูเ้รียนจะไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. เร่ืองท่ีใหผู้เ้รียนศึกษาความรู้ดว้ยตนเอง ควรเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีง่าย 

ส าหรับผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
3. การให้ผู ้เ รียนศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้ นต้องมีบัตรงาน ใบงาน 

แบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ท่ีฝึกผูเ้รียนให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ และควรมีเฉลยให้ผูเ้รียน
ตรวจสอบความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงถา้เป็นกรณีค าถามปลายเปิด หรือฝึกทกัษะการคิด จะไม่มีเฉลยท่ี
ชดัเจนลงไปจึงตอ้งมีแบบเฉลยท่ีหลากหลาย 

เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 127-128) กล่าววา่ แมว้า่ชุดการสอนจะเป็น
ส่ือการสอนท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ชุดการสอนก็ยงัมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พื่อจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ปัญหาในการผลิตชุดการสอนมีความยุง่ยาก เพราะมีกระบวนการวิเคราะห์
หลายขั้นตอน 

2. ครูผูส้อนซ่ึงขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่สามารถผลิตชุดการสอนมาใช้กบั
นกัเรียนได ้

3. การผลิตชุดการสอนต้องอาศยับุคคลหลายฝ่ายมาร่วมในการผลิต เช่น 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการวดัผล ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา หากขาดบุคคลใดใน 3 ดา้น      
จะท าให้ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมีจุดอ่อนในตวัเอง ประสิทธิภาพของชุดการสอนจึงไม่เป็นไรตามท่ี
คาดหวงัไว ้

4. มีปัญหาด้านงบประมาณในการผลิต การผลิตชุดการสอนต้องใช้
งบประมาณในการผลิตมาก ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัของสถานศึกษาและครูผูส้อน 

5. ปัญหาความยุ่งยากในการใช้และการเก็บรักษา เน่ืองจากกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยชุดการสอนมีการท ากิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัร่วมกนั 

6. การจดัการเรียนรู้ระบบกลุ่มอาจท าใหเ้กิดเสียงรบกวนห้องขา้งเคียงได ้
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7. ส่ือการสอนมีลักษณะเป็นส่ือประสม การเก็บรักษาต้องมีตู้เก็บ หรือ
กระเป๋ากล่องท่ีมีความคงทน 

8. การแบ่งกลุ่มผูเ้รียนในการเรียนรู้สามารถจดัแบบคละความสามารถไดย้าก 
9. ผูเ้รียนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน เม่ือเรียนแล้วไม่เก็บวสัดุให้

ครบถว้น ท าใหผู้เ้รียนคร้ังต่อไปรับอุปกรณ์ไม่ครบการเรียนรู้จึงไม่สมบูรณ์ 
10. ผูเ้รียนมีความแตกต่างดา้นการเรียน ตอ้งจดัท าชุดการสอนส ารองส าหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดเ้รียนรู้ 
จากการศึกษาขอ้จ ากดัของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมา สรุปได้ดงัน้ี ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้จะต้องมีบัตรงาน ใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ท่ีฝึกนักเรียนให้รู้จกัคิด
วิเคราะห์ และควรมีเฉลยให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ดว้ยตนเอง ถา้เป็นค าถามปลายเปิด ตอ้งมี
แบบเฉลยท่ีหลากหลาย รวมถึงเร่ืองท่ีให้นกัเรียนศึกษาความรู้ดว้ยตนเอง ควรเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหา
สาระท่ีง่าย และผูส้อนควรจะมีความรู้ความเขา้ใจในการสร้างชุดกิจกรรม มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ
ผลิตชุดกิจกรรมมาใชก้บันกัเรียนได ้

การหาประสิทธิภาพชุดกจิกรรม 
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอน หรือชุดการสอน 

หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งด าเนินการทุกคร้ังท่ีสร้างชุดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าชุด
กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพ สามารถพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์                 
ไดจ้ริง เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง  (2555, น. 132-134) กล่าวว่า ชุดการสอนตอ้ง
ด าเนินการหาประสิทธิภาพก่อนน าไปใชจ้ริง ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประเมินตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเน้ือหา การน าเสนอเน้ือหา ภาษา 
กิจกรรมประกอบ รูปภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ดา้นการวดัประเมินผล ดา้นการสร้างชุด
การสอน โดยใชเ้กณฑป์ระเมินชุดการสอน ดงัน้ี 

เหมาะสมมากท่ีสุด  4.51-5.00 
เหมาะสมมาก   3.51-4.50 
เหมาะสมปานกลาง  2.51-3.50 
เหมาะสมนอ้ย   1.51-2.50 
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  1.00-1.50 
โดยยึดเกณฑ์การตดัสินความเหมาะสมตั้งแต่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.50 ข้ึน

ไป จึงถือวา่เป็นชุดการสอนท่ีเขา้เกณฑ ์
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2. การน าชุดการสอนมาทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริง 
โดยมีการทดลอง 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการน าชุดการ
สอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกบัผูเ้รียนจ านวน 3 คน ท่ีมีระดบัสติปัญญา 3 ระดบั คือ เก่ง 1 คน ปาน
กลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 

2.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small-Group Testing) เป็นการน าชุดการ
สอนมาปรับปรุงแกไ้ขภาษาเน้ือหาสาระ ภาพประกอบ ความเหมาะสม จากการทดลองหน่ึงต่อหน่ึง 
ไปทดลองกบัผูเ้รียนท่ีม่ีระดบัสติปัญญา 3 ระดบั คือ เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน 

2.3 การทดลองภาคสนาม (Field Testing) เป็นการน าชุดการสอนมา
จดัการเรียนรู้จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กมาปรับปรุงแกไ้ข ค าสั่ง เน้ือหาสาระการเรียนรู้ ค  าถาม 
เฉลย จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กไปทดลองกบัผูเ้รียนจ านวน 20-30 คน เม่ือมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานประสิทธิภาพแลว้จึงน าไปใชจ้ริงต่อไป 
 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนัประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นกัการศึกษาท่ีส าคญัท่ี
เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบน้ี คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) รอเจอร์ 
จอห์นสัน (Roger Johnson) กล่าวว่า ในการสอนโดยทัว่ไป เรามกัจะไม่ให้ความสัมพนัธ์และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียน
กบับทเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 98)  

ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วนัเพญ็ จนัทร์เจริญ  (2542, น. 129) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การ

เรียนเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกตั้งแต่ 2-6 คน สมาชิกจะมีความสามารถคละกนัทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
สมาชิกทุกคนจะช่วยเหลือกนั ท างานร่วมกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั จนกระทัง่ทุกคนเรียนรู้หรือ
บรรลุผลส าเร็จของกลุ่ม ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนรวมกนั 

ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2553, น. 52) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือในการเรียนรู้ โดยแบ่งผู ้เรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท างานดว้ยความรับผิดชอบร่วมกนัเพื่อเป้าหมายกลุ่ม 
โดยในการท างาน สมาชิกแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบของตนเอง ในการท างานจะมีการให้
ก าลงัใจกนัเพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนท างานเพื่อผลส าเร็จของกลุ่ม 
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ชนาธิป พรกุล (2554, น. 102) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง เป็นวิธีท า
ใหผู้เ้รียนท างานดว้ยกนัในกลุ่มยอ่ยไดเ้รียนรู้ และรับผลตอบแทนร่วมกนั 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่เป็นการจดั  การ
เรียน  การสอนท่ีเนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั โดย
สมาชิกทุกคนจะคอยช่วยเหลือกนั ท างานร่วมกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั และคอยช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัภายในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ โดยผลงานของสมาชิกแต่ละคนจะ
รวมกนัเป็นผลงานของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะบรรลุผลส าเร็จร่วมกนั 

แนวคิดทฤษฎขีองการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์  (2552, น. 182-184) ไดก้ล่าวว่า  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น

วธีิการเรียนท่ีมีเทคนิควธีิท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี ดงัน้ี 
1. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ สกินเนอร์ การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะต้องช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกจะได้รับมอบหมาย
หนา้ท่ีทุกคน และยดึหลกัวา่ความส าเร็จของตนคือความส าเร็จของกลุ่ม ดงันั้นในการท างานจะตอ้ง
มีการใหก้ าลงัใจกนั อาจเป็นค าชมเชย รางวลั เพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้สมาชิกทุกคนท างานให้ดีท่ีสุด 
เพื่อผลส าเร็จของกลุ่ม ซ่ึงหลักการดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากวิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior 
Modification) ซ่ึงมีแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) 
มีแนวคิดวา่ การกระท าใด ๆ ท่ีไดรั้บการเสริมแรงจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีกส่วนการกระท าใด ๆ 
ท่ีไม่ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงและหายไปในท่ีสุด 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเหมือนกบัการอยู่ร่วมกนัในสังคม
หน่ึง ซ่ึงการท างานแบบร่วมมือจะสร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนั เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและมีการ
สังเกตส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั โดยแบนดูรากล่าววา่ คนเราเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราเสมอ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการสังเกต (Observation Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัอยา่ง 

3. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัด
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัและศกัยภาพของตนเองร่วมมือแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ให้บรรลุผลส าเร็จได ้โดยสมาชิกต่างตระหนกัว่า แต่ละคนลว้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มไดร่้วมคิด 
วิเคราะห์ แกปั้ญหา ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตวัของเขาเอง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จะท าให้เขา
เขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจตนเอง รู้จกัตวัเอง ซ่ึงโดยธรรมชาติของคนแลว้ลว้นตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น 
จากคนในสังคม และตอ้งการแสวงหาส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 
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4. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เป็นการเรียนท่ีเน้นการช่วยเหลือ ร่วมกันคิดแก้ปัญหา นั่นคือ ให้ผูเ้รียนได้ลงมือกระท า ค้นหา
ความรู้ดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ จากลกัษณะดงักล่าวมีพื้นฐานมากจากทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญา เพราะการท่ีผูเ้รียนได้มีการปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จะท าให้เกิด
ความคิดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม และมีการพฒันาต่อไปเร่ือย ๆ จนสามารถคิดในส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมได ้ 

องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย

สมาชิกท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย องค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีจะท าให้การเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จ มี 5 ประการ ซ่ึงถา้ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง จะเป็นการท างานเป็นกลุ่ม 
(Group Work) จะไม่เป็นการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงวรรณทิพา รอดแรงคา้ 
(2541, น. 141-144) กล่าววา่องคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือประกอบดว้ย 

1. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Face-To-Face 
Interaction) เป็นการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม ในลกัษณะคละกนัทั้งเพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ 
หรืออ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนและความส าเร็จของกนัและกนัโดยการช่วยเหลือสนบัสนุน กระตุน้ 
ยกยอ่ง ความมานะพยายามของกนัและกนั การปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม มีผลตามมา คือ 

1.1 มีกิจกรรมทางปัญญา และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเกิดข้ึนโดย
ผูเ้รียนอธิบายว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร หรืออธิบายว่าส่ิงท่ีเรียนอยู่ในปัจจุบนัเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเรียน
มาแลว้อยา่งไร 

1.2 ลกัษณะและรูปแบบทางสังคม มีโอกาสเกิดข้ึนไดจ้ากการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ความรับผิดชอบกบักลุ่มเพื่อน เหตุผลและขอ้สรุปท่ีแสดงออกมีอิทธิพลต่อกนั เพิ่ม
รูปแบบทางสังคมเพิ่มการสนบัสนุนของเพื่อนและเพิ่มรางวลั 

1.3 มีการตอบสนองดว้ยค าพดู ท่ีไม่ใช่ค าพดูของสมาชิกคนอ่ืนนอกกลุ่มซ่ึง
เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัใหก้ลบัสมาชิกในกลุ่ม 

1.4 ปฏิสัมพนัธ์จะช่วยให้งานส าเร็จ และเม่ืองานเสร็จก็จะท าให้สมาชิกแต่
ละคนไดค้วามรู้ 

2. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน ท่ีจะช่วยให้กลุ่มมีสัมฤทธ์ิผลสูงสุด
ในการท างาน (Individual Accountability / Personal Responsibility) เกิดข้ึนเม่ือมีการประเมิน
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ปฏิบติังานของผูเ้รียน เพราะการประเมินจะยอ้นกลบัไปให้กบักลุ่มและให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้แน่ใจวา่
ผูเ้รียนแต่ละคนแสดงความรับผดิชอบต่องาน โดยครูจะตอ้ง 
 2.1 ประเมินวา่สมาชิกของกลุ่มช่วยเหลืองานของกลุ่มมากนอ้ยแค่ไหน 
 2.2 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบัผูเ้รียนแต่ละคนและกบักลุ่ม 
 2.3 ไม่ใหส้มาชิกกลุ่มท างานซ ้ าซอ้นกนั 
 2.4 ท าให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนรับผิดชอบต่องาน โดยดูจากคะแนนสอบ
ของผูเ้รียนแต่ละคน หรือสุ่มเลือกถามคนใดคนหน่ึงของกลุ่ม 
 3. ทกัษะการท างานเป็นกลุ่มหรือทกัษะทางสังคม (Cooperative Social Skills) 
ผู ้เรียนต้องใช้ทักษะความร่วมมือในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่ ทักษะการส่ือ
ความหมาย สามารถส่ือความได้อย่างแม่นย  า ไม่ก ากวม การแบ่งปัน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และร่วมมือกนั 
 4. ความสัมพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependence) เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียน
เกิดการรับรู้วา่ ตวัเองตอ้งท างานร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของกลุ่ม จนเกิดความรู้สึกวา่ความส าเร็จ
ของแต่ละคนข้ึนอยูก่บัความส าเร็จของกลุ่ม 
 5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในกลุ่มอภิปรายถึง
ประสิทธิภาพของความส าเร็จในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค ์กระบวนการกลุ่มจะสะทอ้นให้
เห็นถึงการท างานของกลุ่ม 
 ดงันั้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ ไม่เพียงแต่เป็นการจดัให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่มเท่านั้น แต่สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเอง เพื่อความส าเร็จของ
กลุ่ม 

ทิศนา แขมมณี (2552, น. 101-102) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัครบ 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั (Positive Interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ จะตอ้งตระหนกัว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กบั
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือกลุ่ม
ประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มข้ึนอยูก่บักนัและกนั 

2. การปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด (Face-To-Face Promotive Interaction) 
การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนัและกนัในทางท่ีจะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไวว้างใจ ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือกนัและกนัในการท างานต่าง ๆ ร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
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 3. ความ รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมา ชิกแต่ละคน ( Individual 
Accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และพยายามท างานท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครท่ีจะได้รับประโยชน์โดยไม่ท าหน้าท่ีของตน 
ดงันั้นกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 4. การใช้ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small-Group Skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได ้ตอ้งอาศยั
ทกัษะท่ีส าคญั ๆ หลายประการ เช่น ทกัษะทางสังคม ทกัษะปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทกัษะการท างาน
กลุ่ม ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการแกปั้ญหาขดัแยง้ รวมทั้งการเคารพยอมรับ และไวว้างใจกนั
และกนั ซ่ึงครูควรสอนและฝึกใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อช่วยใหด้ าเนินงานไปได ้

 5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะตอ้งมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการ
ท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้น้ีอาจท าได้
โดยครู หรือผูเ้รียน หรือทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มน้ีเป็นยุทธวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
กลุ่มตั้งใจท างาน เพราะรู้วา่จะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั และช่วยฝึกทกัษะการรู้คิด (Metacognition) คือ 
สามารถท่ีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนท่ีไดท้  าไป 

จากองคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่องคป์ระกอบ
ของการเรียนแบบร่วมมือท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ ประกอบไปดว้ย 5 ประการ คือ 1) การ
พึ่งพาและเก้ือกูลกนั 2) การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 
4) ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย และ5) การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม 

ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 101-102) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือไดรั้บความนิยม

อยา่งแพร่หลาย นบัตั้งแต่รายงานวิจยัเร่ืองแรกไดรั้บการตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1898 ปัจจุบนัมีงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยเป็นงานวิจยัเชิงทดลองประมาณ 600 เร่ือง และงานวิจยัเชิงหาความสัมพนัธ์ประมาณ 
100 เร่ือง ผลการวจิยัทั้งหลายดงักล่าว พบวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผูเ้รียนตรงกนัในดา้น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. มีความพยายามจะบรรลุเป้าหมายมากข้ึน (Greater Efforts To Achieve) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน มีแรงจูงใจ
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ภายใน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีข้ึน และคิดอย่างมี
วจิารณญาณ 

2. มีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดีข้ึน (More Positive Relationships Among 
Students) การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนมีน ้ าใจนกักีฬามากข้ึน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
ความหลากหลาย การประสานสัมพนัธ์และการรวมกลุ่ม 

3. มีสุขภาพจิตดีข้ึน (Greater Psychological Health) การร่วมมือช่วยผูเ้รียนมี
สุขภาพจิตดีข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง และมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนนอกจากนั้นยงั
ช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม และความสามารถในการเผชิญกบัความเครียดและความผนัแปรต่าง ๆ 

ประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 102-103) กล่าววา่ กลุ่มการเรียนรู้ท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปมี 

3 ประเภท คือ 
1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative 

Learning Groups) กลุ่มประเภทน้ี ครูจดัข้ึนโดยการวางแผน จดัระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ และ
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้สาระต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นหลายๆ ชัว่โมง
ติดต่อกนั หรือหลายสัปดาห์ติดต่อกนั จนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ี
ก าหนด 

2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative 
Learning Groups) กลุ่มประเภทน้ีครูจดัข้ึนเฉพาะกิจเป็นคร้ังคราว โดยสอดแทรกอยู่ในการสอน
ปกติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือสอดแทรกเขา้
ไปเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมุ่งความสนใจหรือใชค้วามคิดเป็นพิเศษในสาระบางจุด 

3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร (Cooperative Base Groups) กลุ่ม
ประเภทน้ีเป็นกลุ่มการเรียนท่ีสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การท างาน/การเรียนรู้ร่วมกนัมานาน
จนกระทัง่เกิดความสัมพนัธภาพท่ีแน่นแฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผกูพนั ห่วงใย ช่วยเหลือกนัและกนั
อยา่งต่อเน่ือง 

ในการเรียนรู้แบบร่วมมือมกัจะมีกระบวนการด าเนินงานท่ีตอ้งท าเป็นประจ า เช่น           
การเขียนรายงาน การเสนอผลงานกลุ่ม การตรวจผลงาน เป็นต้น ในการท างานท่ีเป็นกิจวตัร
ดงักล่าว ครูควรจดัระเบียบขั้นตอนการท างาน หรือฝึกฝนให้ผูเ้รียนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบเพื่อใหช่้วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีใชห้รือด าเนินการเป็นกิจวตัรใน
การเรียนรู้แบบร่วมมือน้ี เรียกวา่ “Cooperative Learning Scripts” ซ่ึงหากสมาชิกกลุ่มปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จะเกิดเป็นทกัษะท่ีช านาญท่ีสุด 
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎใีนการเรียนการสอน 
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 103-105) กล่าววา่ ครูสามารถน าหลกัการของการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ไปจัดการเรียนการสอนของตนได้ โดยการพยายามจัดกลุ่มการเรียนรู้ให้มี
องคป์ระกอบครบ 5 ประการ และใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยให้องคป์ระกอบทั้ง 5 สัมฤทธ์ิ
ผล โดยทัว่ไปการวางแผนบทเรียนและการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือ มี
ประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
  1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้ งทางด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ   ต่าง ๆ 

 1.2 ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็กประมาณ 3 – 6 คน กลุ่ม
ขนาด 4 คนจะเป็นขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 1.3 ก าหนดองคป์ระกอบของกลุ่ม หมายถึง การจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม ซ่ึงอาจ
ท าไดโ้ดยการสุ่ม หรือการเลือกให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ โดยทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบไป
ดว้ยสมาชิกท่ีคละกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนดั เป็นตน้ 
 1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละตนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและมีส่วนในการท างานอยา่งทัว่ถึง ครูควรมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีใน
การท างานให้ทุกคนและบทบาทหนา้ท่ีนั้น ๆ จะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของงานอนัเป็นจุดมุ่งหมายของ
กลุ่ม ครูควรจดับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกให้อยูใ่นลกัษณะท่ีจะตอ้งพึ่งพาอาศยัและเก้ือกูล บทบาท
หนา้ท่ีในการท างานเพื่อการเรียนรู้มีจ านวนมาก เช่น บทบาทผูน้ ากลุ่ม ผูส้ังเกตการณ์ เลขานุการผู ้
เสนอผลงาน ผูต้รวจสอบผลงาน เป็นตน้ 
 1.5 จัดสถานท่ีให้เหมาะสมในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กัน                               
ครูจ าเป็นตอ้งคิดออกแบบการจดัห้องเรียนหรือสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้ให้เอ้ือและสะดวกต่อ
การท างานของกลุ่ม 

 1.6 จดัสาระ วสัดุ หรืองานท่ีจะให้ผูเ้รียนท า วิเคราะห์สาระ/งาน/หรือ
วสัดุท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และจดัแบ่งสาระหรืองานนั้นในลกัษณะท่ีให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีส่วนใน
การช่วยกลุ่มและพึ่งพากนัในการเรียนรู้  

  2. ดา้นการสอน ครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
2.1 อธิบายช้ีแจงเก่ียวกบังานของกลุ่ม ครูควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของ

บทเรียนเหตุผลในการด าเนินการต่าง ๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการท างาน 
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2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนั
ว่าความส าเร็จของงานอยู่ตรงไหน งานท่ีคาดหวงัจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการวดั
ความส าเร็จของงานคืออะไร 

2.3 อธิบายถึงความส าคญัและวธีิการของการพึ่งพาและเก้ือกูลกนั ครูควร
อธิบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าท่ี และระบบการให้รางวลัหรือประโยชน์ท่ีกลุ่มจะ
ไดรั้บในการร่วมมือกนัเรียนรู้ 
 2.4 อธิบายวธีิการช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่ม 

2.5 อธิบายถึงความส าคญัและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนไดรั้บมอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกช่ือผูเ้สนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบ
ผลงาน เป็นตน้ 

2.6 ช้ีแจงพฤติกรรมท่ีคาดหวงั ว่าต้องการให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรม
อะไรบา้งจะช่วยใหผู้เ้รียนรู้ความคาดหวงัท่ีมีต่อตนและพยายามแสดงพฤติกรรมนั้น 

3. ดา้นการควบคุมก ากบัและช่วยเหลือกลุ่ม 
3.1 ดูแลใหส้มาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด 
3.2 สังเกตการณ์การท างานร่วมกนัของกลุ่ม ตรวจสอบวา่ สมาชิกกลุ่มมี

ความเขา้ใจในงาน หรือบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
สมาชิกใหข้อ้มูลป้อนกลบัใหแ้รงเสริม และบนัทึกขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของกลุ่ม 

 3.3 เขา้ไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานและการท างาน เม่ือพบวา่กลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือ ครูสามารถเขา้ไปช้ีแจง สอนซ ้ า หรือให้
ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

 3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ท่ีได้จากการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความชดัเจนข้ึน 

  4. ดา้นการประเมินผลและวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
 4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยใช้

วธีิการท่ีหลากหลาย และควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 4.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ครูควร

จดัใหผู้เ้รียนมีเวลาในการวเิคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมี
โอกาสการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม  

 การด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีครูจ าเป็นตอ้งท าในการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยทัว่ ๆ ไป ซ่ึงครูแต่ละคนสามารถคิดวางแผนออกแบบการเรียนการสอนของ
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ตนโดยอาศยัวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาช่วยอยา่งหลากหลายแตกต่างกนัออกไปอยา่งไรก็ตาม
ได้มีนักการศึกษาและนักคิดหลายคน ท่ีได้ค้นคิดวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีรูปแบบ 
ลกัษณะหรือขั้นตอนแตกต่างกนัออกไป เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เดวินสัน 
(Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Holubec, E.J., 1994, p. 13-30) ไดร้วบรวมรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ทั้งท่ีเรียกวา่ “Cooperative Learning” และ “Collaborative Learning” ท่ีไดรั้บนิยมอยา่ง
กวา้งขวางมาก ไดท้ั้งหมด 6 รูปแบบ คือ “Student Team Learning” “Learning Together” “Group 
Investigation” “The Structural Approach” “Complex Instruction” และ “The Collaborative 
Approach” 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ตาม จะมีล าดบัจะมีล าดบั

ขั้นตอนในการเรียนท่ีคลา้ยกนั คือ ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นท างานกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงาน ขั้น
สรุปผล และประเมินผล การท างานกลุ่ม ซ่ึงมีนกัการศึกษา ไดเ้สนอขั้นตอนของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ดงัน้ี  

 
ตารางที ่2.3 ข้ันตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 
จอห์นสัน และจอห์นสัน 

(2003) 
อรพรรณ  พรสีมา  
(2540, น. 65-66)   

อาภรณ์  ใจเทีย่ง  
(2550, น. 122-123) 

1) ขั้ น เ ต รี ย ม  ค รู เ ป็ น ท่ี
ปรึกษาให้ค  าแนะน า และ
แ บ่ ง ก ลุ่ ม  ร ว ม ทั้ ง แ จ้ ง
ว ัตถุประสงค์ และฝึกฝน
ทัก ษ ะพื้ น ฐ าน ท่ี จ า เ ป็ น
ส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 

1)  ขั้นเตรียม ครูแนะน าทกัษะ
ในการเรียนรู้ร่วมกนั และจดั
กลุ่มเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย 
ๆ กลุ่มละ 4 คน ครูควรแนะน า
เก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม 
บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิก
ในกลุ่ม แจง้วตัถุประสงคข์อง
บทเรียนและการท ากิจกรรม
ร่วมกนั  

1) ขั้นเตรียมการ ผูส้อนช้ีแจง
จุดประสงคข์องบทเรียน 
ผูส้อนจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม
ยอ่ย กลุ่มละประมาณไม่เกิน 
6 คน มีสมาชิกท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนั 
ผูส้อนแนะน าวธีิการท างาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิก
ในกลุ่ม 

 
 
 



45 

 

ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

จอห์นสัน และจอห์นสัน 
(2003) 

อรพรรณ  พรสีมา  
(2540, น. 65-66)   

อาภรณ์  ใจเทีย่ง  
(2550, น. 122-123) 

2) ขั้นสอน เขา้สู่บทเรียน 
แนะน าเน้ือหา 
แหล่งขอ้มูล และ
มอบหมายงานใหแ้ต่ละ
กลุ่ม เพื่อฝึกความ
รับผดิชอบในการคิด
ตดัสินใจแบ่งปันงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 

2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้
กนัในกลุ่มยอ่ย โดยท่ีแต่ละคนมี
บทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย สมาชิกในกลุ่มจะได้
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อผลงานของ
กลุ่ม โดยครูจะก าหนดใหผู้เ้รียนใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 

2)  ขั้นสอน ผูส้อนน าเขา้สู่
บทเรียน  บอกปัญหาหรือ
งานท่ีตอ้งแกไ้ขหรือหา
ค าตอบ และแนะน า
แหล่งขอ้มูล  หรือใหข้อ้มูล 
และมอบหมายงานท่ีกลุ่มตอ้ง
ท าใหช้ดัเจน 

3) ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 
นกัเรียนแต่ละคนมีหนา้ท่ี
ในการท ากิจกรรมกลุ่ม
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ช่วยเหลือกนัเสริม 
แรงและสนบัสนุนกนั ให้
ก าลงัใจกนั และพึ่งพา
อาศยักนั 

3) ขั้นการตรวจผลงานและทดสอบ 
โดยตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีครบถว้นแลว้หรือยงั ผลการ
ปฏิบติัเป็นอยา่งไร เนน้การ
ตรวจสอบผลงานกลุ่มและ
รายบุคคล ในกรณีผูเ้รียนอาจตอ้ง
ซ่อมเสริมส่ิงท่ีขาดตกบกพร่อง 
ต่อจากนั้นเป็นการทดสอบ 

3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียน
ร่วมมือกนัท างานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ครู
ควรใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ ท่ีน่าสนใจ
และเหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น 
คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ ผูส้อน
สังเกตการณ์ท างาน คอยเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก  

4) ขั้นตรวจสอบผลงาน
และทดสอบ เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบติั
หนา้ท่ี และผลการปฏิบติั 
เนน้ตรวจสอบผลงานกลุ่ม
และรายบุคคล ต่อจากนั้น
เป็นการทดสอบ 

4) ขั้นสรุปบทเรียน และ
ประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและ
นกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน ถา้มี
ส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ครูควรอธิบาย
เพิ่มเติม ครูและผูเ้รียนช่วยกนั
ประเมินผลการท างานกลุ่ม และ
พิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน 
อะไรคือส่ิงท่ียงัตอ้งปรับปรุง 

4) ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ ขั้นน้ีผูเ้รียนจะ
รายงานผลการท างานกลุ่ม 
ผูส้อนและเพื่อนกลุ่มอ่ืนอาจ
ซกัถามเพื่อใหเ้กิดความ
กระจ่างชดัเจน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบผลงานของกลุ่ม
และรายบุคคล 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

จอห์นสัน และจอห์นสัน 
(2003) 

อรพรรณ  พรสีมา  
(2540, น. 65-66)   

อาภรณ์  ใจเทีย่ง  
(2550, น. 122-123) 

5) ขั้นสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการท างาน
กลุ่ม ครูและนกัเรียน
ช่วยกนัสรุปบทเรียน ถา้มี
ส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจครูควร
อธิบายเพิ่มเติมช่วยกนั
ประเมินผลการท างาน
กลุ่มหาจุดเด่นและส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงแกไ้ข 

- 5)  ขั้นสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการท างานกลุ่ม 
ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุป
บทเรียน  ผูส้อนช่วยเสริม
เพิ่มเติมความรู้  ใหค้รบตาม
เป้าหมาย และช่วยกนั
ประเมินผลการท างานกลุ่ม
ทั้งส่วนท่ีเด่นและควร
ปรับปรุงแกไ้ข 

 
จากการศึกษาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปไดว้า่ ขั้นตอนการเรียนรู้

แบบร่วมมือ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ขั้นเตรียมและน าเขา้สู่บทเรียน ผูส้อนจดักลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ตาม

ความสามารถสูง ปานกลาง และอ่อน เป็น 1: 2: 1 โดยพิจารณาจากคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ีผา่นมา และ แจง้จุดประสงคใ์ห้ผูเ้รียนทราบ และน าเขา้
สู่บทเรียนดว้ยการทบทวนเน้ือหาเดิม ดว้ยการให้ผูเ้รียนตอบค าถาม หรือเล่นเกม เพื่อกระตุน้ความ
สนใจของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อม เช่น การฝึกทักษะการคิดค านวณ และทักษะการ
แกปั้ญหา 

2. ขั้นสอน ครูแนะน าเน้ือหาใหม่ โดยการอภิปราย ช้ีแนะ สนทนา ซักถาม 
และมอบหมายงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม  

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ให้ผูเ้รียนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบต่องานของกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยครูใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น TGT, STAD, L.T.และThink Pair Share เป็นตน้ มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซักถามกนัภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เม่ือมี
สมาชิกในกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจ ให้ผูเ้รียนท่ีเขา้ใจดีแล้วช่วยอธิบายให้ให้กบัสมาชิกท่ีไม่เขา้ใจ โดยมี
ครูผู ้สอนคอยให้ค  าแนะน าค า ช้ีแนะ และช่วยเหลือ กลุ่มท่ีมีข้อสงสัย จากนั้ นให้แต่ละกลุ่ม 
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แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจให้กบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบซ่ึงกนั
และกนั  และใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาอภิปรายน าเสนอ  

4. ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ ตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้น
แลว้หรือยงั ผลการปฏิบติัเป็นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล และทดสอบ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยผูเ้รียนไม่สามารถปรึกษา หรือซกัถามกนัและกนัได ้โดยผูเ้รียนจะตอ้งท า
แบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม ถา้หากมีผูเ้รียนท่ีอาจตอ้งซ่อมเสริมส่วนท่ียงั
บกพร่อง ครูผูส้อนอาจจะนดัผูเ้รียนมาสอนนอกเวลาเรียนในช่วยพกั เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึน แลว้ใหผู้เ้รียนท าการสอบใหม่อีกคร้ัง คะแนนสอบท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนแต่
ละคน จะน ามาบนัทึกเป็นคะแนนรายบุคคล และน าแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัและคิดเฉล่ียเป็น
คะแนนของกลุ่ม  

5. ขั้นสรุปบทเรียน ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน และอภิปรายร่วมกนัภายใน
กลุ่ม ผูส้อนช่วยเสริมเพิ่มเติมความรู้ และวิเคราะห์กระบวนการท างานกลุ่มและประเมินผลหา
จุดเด่นและส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และจดัล าดบัคะแนน และใหร้างวลักบักลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียมาก
ท่ีสุด 

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนการรู้แบบร่วมมือมีเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละรูปจะมีวิธีด าเนินการ

หลกั ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การจดักลุ่ม การศึกษาเน้ือหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการให้
รางวลัแตกต่างกันออกไป เพื่อสนองวตัถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ต่างก็ใช้
หลกัการเดียวกนั คือ หลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวตัถุประสงคมุ์่งตรงไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองการศึกษาอยา่งมากท่ีสุด โดยอาศยัการร่วมกนั 
ช่วยเหลือกนัและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละ
รูปแบบจะอยูท่ี่เทคนิคในการศึกษาเน้ือหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและการให้รางวลัเป็นประการ
ส าคญั ซ่ึง ไดร้วบรวมรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีดงัน้ี 

1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw)  
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ตารางที ่2.4 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw)  
  

ทศินา แขมมณี  
(2552, น. 266) 

ชนาธิป พรกุล  
(2552, น. 109) 

    1) ผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-
กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มน้ีวา่ 
กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 1 เขา้กลุ่ม
คละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 
4 คน และเรียกกลุ่มน้ีว่า กลุ่มบ้านของเรา 
Home Group 

    1) ผูเ้รียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-
กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
 

    2) สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา ไดรั้บ
มอบหมายใหศึ้กษาเน้ือหาสาระคนละ 1 
ส่วน (เปรียบเสมือนไดชิ้นส่วนของภาพตดั
ต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาค าตอบในประเด็น
ปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให้ 

2) ผูเ้รียนอ่านเน้ือหาชุดท่ี 1 เพื่อให้เขา้ใจเร่ือง
ทั้งหมด (อาจให้เป็นการบา้น) จากนั้นให้ผูเ้รียน
อ่าน Expert Sheets คนละหวัขอ้อยา่งตั้งใจ 

    3) สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา แยกยา้ยไปรวม
กบัสมาชิกกลุ่มอ่ืนซ่ึงไดรั้บเน้ือหาเดียวกนั 
ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญ (Expert Group) 
ข้ึนมา และร่วมกนัท าความเขา้ใจในเน้ือหา
สาระนั้นอยา่งละเอียดและร่วมกนัอภิปราย
หาค าตอบประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมาย
ให ้

    3) ใหผู้เ้รียนเขา้กลุ่มใหม่ (Expert Group) ตาม
หวัขอ้ท่ีอ่าน อภิปรายร่วมกนั ประมาณคร่ึง
ชัว่โมง จนเขา้ใจทุกประเด็น 

    4) สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กลบัไปสู่กลุ่ม
บา้นเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้
เขา้ใจในสาระท่ีตนไดศึ้กษาร่วมกบักลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ เช่นน้ี สมาชิกทุกคนก็จะได้
เรียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมด 

    4) ผูเ้รียนเขา้กลุ่มเดิม (Home Group) เล่าเร่ือง
ท่ีอ่าน และอภิปรายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง 
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ตารางที ่2.4 (ต่อ)  
  

ทศินา แขมมณี  
(2552, น. 266) 

ชนาธิป พรกุล  
(2552, น. 109) 

    5) ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคน
จะไดค้ะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนน
ทุกคนในกลุ่มบา้นเรามารวมกนั (หรือหา
ค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนน
สูงสุดไดรั้บรางวลั 

    5) ทดสอบครอบคลุมทุกหวัขอ้ คะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนของกลุ่ม ซ่ึงมาจากคะแนน
ความกา้วหนา้ของแต่ละคน ดงันั้น ผูเ้รียนจึง
ตั้งใจศึกษาใน Expert Group เพื่อใหไ้ดค้ะแนน
ทดสอบสูง 

-     6) รับรางวลัเช่นเดียวกบั STAD 
 

จากการศึกษากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw) สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1  ผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
 1.2  ผูเ้รียนรับเน้ือหาเพื่อท าความเขา้ใจ จากนั้นมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม
ศึกษาเน้ือหาสาระคนละ 1 ส่วน หรือ 1 หวัขอ้ 
 1.3  ผูเ้รียนเขา้ไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืนท่ีไดรั้บเน้ือหาเดียวกนั และร่วมกนัท า
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้นอยา่งละเอียดและร่วมกนัอภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหา 
 1.4  ผูเ้รียนเขา้กลบัเขา้กลุ่มเดิม (Home Group) เล่าเร่ืองท่ีอ่าน และอภิปรายใน
สาระท่ีตนไดศึ้กษาร่วมกบักลุ่มอ่ืน ๆ ใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง 
 1.5  ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบ คะแนนท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนรายบุคคลและน า
คะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลั 

 2.การเรียนการสอนแบบ Student Teams-Achievement Division (STAD) 
 
ตารางที ่2.5 การเรียนการสอนแบบ Student Teams-Achievement Division (STAD) 
   

ทศินา แขมมณี  
(2552, น.266 - 267) 

ชนาธิป พรกุล  
(2552, น.104 - 105) 

    1) จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ 
(เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่ม
น้ีวา่ กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 

    1) การน าเสนอบทเรียน (Class Presentations) 
ครูเร่ิมตน้ดว้ยการสอนวธีิการต่าง ๆ เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย ประกอบกบัการใชส่ื้อ 
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ตารางที ่2.5 (ต่อ) 
   

 
 

ทศินา แขมมณี  
(2552, น. 266 - 267) 

ชนาธิป พรกุล  
(2552, น. 104 - 105) 

    2) สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา ไดรั้บเน้ือหา
สาระศึกษาเน้ือหาสาระนั้นร่วมกนัเน้ือหา
สาระนั้นอาจมีหลายตอน ซ่ึงผูเ้รียนอาจท า
แบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนน
ของตนไว ้

2) ทีม / กลุ่ม (Teams) ประกอบดว้ยผูเ้รียน 
4-5 คน ท่ีคละความรู้ความสามารถ มีหนา้ท่ี
เรียนรู้บทเรียน ท าแบบฝึกหดั ตรวจสอบค าตอบ 
อภิปรายซกัถามขอ้สงสัย ช่วยแกค้วามเขา้ใจ ผดิ 
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความสัมพนัธ์อนัดี 
เตรียมการใหแ้ต่ละคนพร้อมท่ีจะท าคะแนนให้
ดีในการทดสอบทา้ยบทเรียน 

    3) ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบคร้ังสุดทา้ย 
ซ่ึงเป็นการทดสอบรวบยอดและน าคะแนน
ของตนไปหาคะแนนพฒันาการ 
(Improvement Score) ซ่ึงหาไดด้งัน้ี 
    คะแนนพื้นฐาน : ไดจ้ากค่าเฉล่ียของ
คะแนนทดสอบยอ่ยหลาย ๆ คร้ัง ท่ีผูเ้รียนแต่
ละคนท าได ้
    คะแนนท่ีได ้: ไดจ้ากการน าคะแนน
ทดสอบคร้ังสุดทา้ยลบคะแนนพื้นฐาน    
คะแนนพฒันาการ : ถา้คะแนนท่ีไดคื้อ 
   -11 ลงมา   คะแนนพฒันาการ เท่ากบั   0 
    -1 ถึง -10 คะแนนพฒันาการ เท่ากบั 10 
   +1 ถึง 10   คะแนนพฒันาการ เท่ากบั 20 
+11 ข้ึนไป   คะแนนพฒันาการ เท่ากบั 30 

3) การทดสอบ (Quizzes) หลงัจากเรียนและ
ฝึกในทีม 1-2 คร้ัง ครูทดสอบผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล โดยไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกนั
ระหวา่งสอบ 

    4) สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา น าคะแนน
พฒันาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดไดค้ะแนนพฒันา 
การของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นไดร้างวลั 

    4) คะแนนความกา้วหนา้รายบุคคล 
(Individual Improvement Scores) มีจุดประสงค์
ใหผู้เ้รียนตั้งใจเรียน ขยนั พยายามใหม้ากข้ึน 
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ตารางที ่2.5 (ต่อ) 
   

 

    จากการศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบ Student Teams-Achievement 
Division (STAD)  สรุปไดด้งัน้ี 

  1.1  จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และ
ครูน าเสนอบทเรียน โดยผูเ้รียนมีหนา้ท่ีเรียนรู้บทเรียน 

  1.2  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และ ท าใบกิจกรรม ตรวจสอบค าตอบ 
อภิปรายซักถามข้อสงสัย ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธ์อันดี โดยผู ้เรียนอาจท า
แบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนนของตนเองไว ้

  1.3  ผู้เ รียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังจากเรียนหรือท าใบกิจกรรมเป็น
รายบุคคล โดยไม่อนุญาตใหช่้วยเหลือกนัระหวา่งสอบ เพื่อหาคะแนนพฒันาการ ถา้คะแนนเพิ่มข้ึน 
จะได ้คะแนนพฒันาการ เท่ากบั 2 ถา้คะแนนคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง คะแนนพฒันาการ เท่ากบั 1 และ
ถา้คะแนนลดลง คะแนนพฒันาการ เท่ากบั 0 

  1.4  น าคะแนนความกา้วหนา้รายบุคคลหรือคะแนนพฒันาการของแต่ละคนใน
กลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 

  1.5  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มสูงสุด จะไดรั้บรางวลั 
3. การเรียนการสอนแบบ Team-Assisted Individualization (TAI) 

 ทิศนา แขมมณี (2552, น. 267 - 268) กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบ Team-
Assisted Individualization (TAI) มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 

3.1  จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
และเรียกกลุ่มน้ีวา่ กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 

3.2  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดรั้บเน้ือหาสาระและศึกษาเน้ือหาสาระ
ร่วมกนั 

ทศินา แขมมณี  
(2552, น. 266 - 267) 

ชนาธิป พรกุล  
(2552, น. 104 - 105) 

-     5) การรับรางวลัของทีม (Team Recognition) 
ทีมอาจไดรั้บประกาศนียบตัร หรือรางวลั ถา้ได้
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ ์หรือสูงกวา่เกรด
ประมาณร้อยละ 20 
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3.3  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา จบัคู่กนัท าแบบฝึกหดั 
  3.3.1 ถา้ใครท าแบบฝึกหัดได ้75% ข้ึนไป ให้ไปรับการทดสอบรวม
ยอดคร้ังสุดทา้ยได ้
  3.3.2 ถา้ยงัท าแบบฝึกหดัไดไ้ม่ถึง 75% ใหท้  าแบบฝึกหดัซ่อมจนกระทัง่
ท าไดแ้ลว้จึงไปรับการทดสอบรวมยอดคร้ังสุดทา้ย 

3.4  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราแต่ละคน น าคะแนนทดสอบรวบยอดมา
รวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดไดค้ะแนนสูงสุด กลุ่มนั้นไดร้างวลั 

ชนาธิป พรกุล (2552, น. 107 - 109) ไดก้ล่าวถึง TAI (Team Accelerated 
Instruction) เป็นโปรแกรมท่ีรวมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั การสอนเป็นรายบุคคลเขา้ดว้ยกนัเพื่อ
สอนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นการสอนลกัษณะซ่อมเสริม (Remedial Program) 
 องคป์ระกอบของโปรแกรม 
 1) ทีม (Teams) เป็นกลุ่มคละความสามารถจ านวน 4-5 คน 
 2) แบบทดสอบ (Placement Test) ท าการทดสอบความรู้พื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อจดัท าหน่วยใหต้รงกบัระดบัความสามารถของแต่ละทีม 
 3) เอกสารหลกัสูตร (Curriculum Materials) ครอบคลุมเน้ือหาเร่ือง การ
บวก การลบ การคูณ การหาร เลขจ านวน เศษส่วน อตัราส่วน ค่าร้อยละ สถิติ และพีชคณิต แต่ละ
หน่วยประกอบดว้ย 
 ก) การทบทวนมโนทศัน์ และขั้นตอนการสอนการแกปั้ญหา 
 ข) การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 16 ขอ้ แต่ละทกัษะมีทกัษะย่อย เม่ือฝึก
ครบจะไดท้กัษะทั้งหมด 
 ค) แบบทดสอบยอ่ยคู่ขนาน 10 ขอ้ 
 ง) แบบทดสอบยอ่ยของหน่วย 15 ขอ้ 
 จ) แบบเฉลยการฝึกทกัษะ การทดสอบยอ่ย และการทดสอบหน่วย 
 4) การศึกษาของทีม (Team Study) หลงัจากครูสอนบทเรียนแรก ครูจดั
ผูเ้รียนให้เรียนหน่วยคณิตศาสตร์ท่ีตรงกบัความสามารถจากการทดสอบ ผูเ้รียนจะศึกษาหน่วยกบั
ทีมของตนเองตามล าดบั ดงัน้ี 
 ก) ในทีมจบัคู่กนัเพื่อตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
 ข) ผูเ้รียนอ่านค าแนะน า แลว้ฝึกทกัษะแรกของหน่วย 
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 ค) แต่ละคนท าโจทย ์4 ขอ้ แลว้ใหเ้พื่อนตรวจค าตอบในแบบเฉลย ถา้ถูก
ทั้ง 4 ขอ้ก็ฝึกทกัษะต่อไป ถา้ผิดให้ท าโจทยต่์อไปอีก 4 ขอ้ จนกวา่จะท าถูกหมดทั้ง 4 ขอ้ ขณะท่ี
พยายามท าโจทยใ์หถู้กหมด ผูเ้รียนสามารถของค าแนะน าจากเพื่อได ้ถา้เพื่อนตอบไม่ไดจึ้งถามครู 
 ง) เม่ือผูเ้รียนท าโจทยม์าถึงทกัษะสุดทา้ยของหน่วย ผูเ้รียนแต่ละคนจะ
ท าแบบทดสอบยอ่ยฉบบัท่ี 1 ซ่ึงมี 10 ขอ้ คลา้ยทกัษะสุดทา้ยท่ีฝึก เพื่อจะเป็นคนให้คะแนนการ
ทดสอบ ถา้ท าถูกอยา่งนอ้ย 8 ขอ้ เพื่อจะเซ็นช่ือรับรองวา่ทดสอบแลว้ ถา้ท าผิดมากกวา่ 2 ขอ้ ครูจะ
อธิบายแลว้ให้ท าแบบทดสอบยอ้ยฉบบัท่ี 2 (ฉบบัคู่ขนาน) ผูเ้รียนไม่อาจทดสอบประจ าหน่วย ถา้
ไม่มีลายเซ็นของทีมรับรองวา่ ผา่นการทดสอบยอ่ยแลว้ 
 จ) เม่ือผ่านการทดสอบย่อยแล้ว ผูเ้รียนจะน าลายเซ็นรับรองไปยงัผู ้
ควบคุมดูแลซ่ึงมาจากทีมอ่ืน เพื่อขอแบบทดสอบประจ าหน่วย ผูค้วบตุมดูแลจะเป็นคนตรวจให้
คะแนน แต่ละวนัจะมีผูค้วบคุมดูแล 2 คน ผลดัเปล่ียนกนัมาท าหนา้ท่ี 
 5) คะแนนและรางวลัของทีม (Team Scores and Team Recognition) วนั
สุดทา้ยแต่ละสัปดาห์ ครูจะรวบรวมคะแนนของทีม คะแนนท่ีได้เป็นคะแนนเฉล่ียของแต่ละทีม 
และคะแนนทดสอบของหน่วย เกณฑก์ารจดัระดบัพฤติกรรมแบ่งเป็น 3 ระดบั 
   ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด เรียกวา่ Superteam 
   ทีมท่ีมีคะแนนปานกลาง เรียกวา่ Greatteam 
   ทีมท่ีมีคะแนนนอ้ยสุด เรียกวา่ Goodteam 
   Superteam และ Greatteam ไดรั้บรางวลั 
 6) การสอนกลุ่ม (Teaching Group) ทุกวนัครูจะใชเ้วลา 10-15 นาที เรียก
ผูเ้รียน 2-3 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ท่ีมีความสามารถเท่า ๆ กนั มาสอนบางมโนทศัน์ท่ีส าคญั ให้ผูเ้รียน
เขา้ใจส่ิงท่ีเรียนวา่มีความสัมพนัธ์กบัชีวติจริงอยา่งไร 
 7) การทดสอบขอ้เท็จจริง (Facts Tests) ใชเ้วลา 3 นาที ทดสอบขอ้เท็จจริง
ของการคูณ การหาร สัปดาห์ละ 2 คร้ัง โดยท่ีผูเ้รียนไดรั้บเอกสารใหไ้ปศึกษาล่วงหนา้ 
  8) การสอนทั้งชั้น (Whole-Class Units) หลงัจากผูเ้รียนศึกษาหน่วยไป 3 
สัปดาห์ครูจะใชเ้วลาทั้งสัปดาห์สอนทั้งชั้น สอนเก่ียวกบัเรขาคณิต การชัง่ ตวง วดั เซต และวิธีการ
แกโ้จทย ์

4. การเรียนการสอนแบบ Team Games Tournament (TGT) 
  ทิศนา แขมมณี (2552, น. 268 - 269) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ Team 
Games Tournament (TGT) มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
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 4.1  จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
และเรียกกลุ่มน้ีวา่ กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 

 4.2  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดรั้บเน้ือหาสาระและศึกษาเน้ือหาสาระ
ร่วมกนั 

  4.3  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา แยกยา้ยกนัเป็นตวัแทนกลุ่มไปแข่งขนักบั
กลุ่มอ่ืนโดยจดักลุ่มแข่งขนัตามความสามารถ คือ คนเก่งในกลุ่มบา้นของเราแต่ละกลุ่มไปรวมกนั 
คนอ่อนก็ไปร่วมกบัคนอ่อนของกลุ่มอ่ืน กลุ่มใหม่ท่ีรวมกนัน้ีเรียกวา่ กลุ่มแข่งขนัให้มีสมาชิกกลุ่ม
ละ 4 คน 

 4.4  สมาชิกในกลุ่มแข่งขนั เร่ิมแข่งขนัดงัน้ี 
 4.4.1  แข่งขนัตอบค าถาม 10 ค าถาม 
 4.4.2  สมาชิกคนแรกจบัค าถามข้ึนมา 1 ค าถาม และอ่านค าถามให้กลุ่ม

ฟัง 
 4.4.3  ให้สมาชิกท่ีอยูซ่้ายมือของผูอ่้านค าถามคนแรกตอบค าถามก่อน 

ต่อไปจึงจะใหค้นถดัไปตอบจนครบ 
 4.4.4  ผูอ่้านค าถาม เปิดค าตอบ แลว้อ่านเฉลยค าตอบท่ีถูกใหก้ลุ่มฟัง 
 4.4.5  ใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 

  ผูต้อบถูกเป็นคนแรกได ้2 คะแนน 
 ผูต้อบถูกคนต่อไปได ้1 คะแนน 
 ผูต้อบผดิได ้0 คะแนน 

 4.4.6  ต่อไปสมาชิกกลุ่มท่ีสองจบัค าถามท่ี 2 และเร่ิมเล่นตามขั้นตอน 
ข-ค ไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ค  าถามหมด 
  4.4.7  ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 

  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  1  ไดโ้บนสั  10  คะแนน 
  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  2  ไดโ้บนสั  8  คะแนน 
  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  3  ไดโ้บนสั  5  คะแนน 
  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  4  ไดโ้บนสั  4  คะแนน 

 4.5  เม่ือแข่งขนัเสร็จแลว้ สมาชิกกลุ่มกลบักลุ่มบา้นของเรา แลว้น าคะแนน
ท่ีแต่ละคนไดร้วมเป็นคะแนนของกลุ่ม 
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  ชนาธิป พรกุล. (2552, น. 105 - 107) กล่าวว่า TGT (Teams – Games – 
Tournament) เป็นเทคนิคท่ีเหมือน STAD ทุกประการต่างกนัตรงท่ี STAD ทดสอบรายบุคคลและ
เนน้คะแนนความกา้วหนา้ ส่วน TGT เป็นการแข่งขนักนัดา้นวชิาการ มีองคป์ระกอบ 5 ประการ คือ 

1) การน าเสนอบทเรียน (Class Presentations) ครูเร่ิมต้นด้วยการสอน
วธีิการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย ประกอบกบัการใชส่ื้อ 

2) ทีม (Teams) ประกอบดว้ยผูเ้รียน 4-5 คน ท่ีคละความรู้ความสามารถ มี
หนา้ท่ีเรียนรู้บทเรียน ท าแบบฝึกหดั ตรวจสอบค าตอบ อภิปรายซกัถามขอ้สงสัย ช่วยแกค้วามเขา้ใจ
ผิด ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความสัมพนัธ์อนัดี เตรียมการให้แต่ละคนพร้อมท่ีจะท าคะแนนให้ดีใน
การทดสอบทา้ยบทเรียน 

3) เกม (Games) ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบับทเรียน แต่ละโต๊ะท่ีเล่นเกม
มีผูเ้ล่น 3 คนมาจากทีมต่าง ๆ ผูเ้ล่นหยบิบตัรค าถาม และค าตอบ 

4) การแข่งขนั (Tournaments) มกัจะจดัเม่ือสอนจบหน่วย การแข่งขนัรอบ
แรก ครูจดัผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดเรียงตามล าดบัโต๊ะละ 3 คน แต่ละโต๊ะมีความสามารถเท่ากนั เป็นการ
แข่งขนัท่ีมีความเท่าเทียมกนั ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดแต่ละโตะ๊จะไดย้า้ยไปอยูโ่ตะ๊ถดัไปท่ีคะแนนสูง ผูท่ี้
ไดค้ะแนนต ่าสุดจะยา้ยไปอยูโ่ตะ๊ถดัไปท่ีคะแนนนอ้ยลง ผูไ้ดค้ะแนนล าดบัท่ี 2 อยูท่ี่โตะ๊เดิม 

5) การรับรางวลัของทีม (Team Recognition) ทีมอาจไดรั้บประกาศนียบตัร 
หรือรางวลั ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ ์หรือสูงกวา่เกรดประมาณร้อยละ 20 

5. การเรียนการสอนแบบ Learning Together (LT) 
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 269)  กล่าวว่า  การเรียนการสอนแบบ Learning 

Together (LT) มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
 5.1 จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
 5.2 กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเน้ือหาร่วมกนั โดยก าหนดให้แต่ละคนมี
บทบาทหนา้ท่ีช่วยกลุ่มในการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น 
   - สมาชิกคนท่ี 1 : อ่านค าสั่ง 
   - สมาชิกคนท่ี 2 : หาค าตอบ 
   - สมาชิกคนท่ี 3 : หาค าตอบ 
   - สมาชิกคนท่ี 4 : ตรวจค าตอบ 
 5.3 กลุ่มสรุปค าตอบร่วมกนัและส่งค าตอบนั้นเป็นผลงานกลุ่ม 
 5.4 ผลงานกลุ่มไดค้ะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นจะไดค้ะแนน
นั้นเท่ากนัทุกคน 
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6. การเรียนการสอนแบบ Group Investigation (GI) 
ทิศนา แขมมณี  (2552,  น.  269)  กล่าวว่า  การเ รียนการสอนแบบ Group 

Investigation (GI) มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
 6.1 จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
 6.2 กลุ่มยอ่ยศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกนัโดย 
  6.2.1 แบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ แลว้แบ่งกนัไปศึกษาหาขอ้มูล
หรือค าตอบ 
  6.2.2 ในการเลือกเน้ือหาควรใหผู้เ้รียนอ่อนเป็นผูเ้ลือกก่อน 
 6.3  สมาชิกแต่ละคน ไปศึกษาหาขอ้มูล/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปราย
ร่วมกนัและสรุปผลการศึกษา 
 6.4  กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชั้นเรียน 

วนัเพญ็ จนัทร์เจริญ (2542, น. 120-128) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีนิยม
ใช ้สรุปไดด้งัน้ี  
  1) การพูดเป็นคู่ (Rally Robin) เป็นเทคนิคเปิดโอกาสให้นกัเรียนพูด ตอบ
แสดงความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใช้เวลาเท่า ๆ กนั หรือใกล้เคียงกนั 
ตวัอยา่งเช่น กลุ่มมีสมาชิก 4 คน แบ่งออกเป็น 2 คู่ คู่หน่ึงประกอบดว้ยสมาชิดคนท่ี 1 และคนท่ี 2 
แต่ละคู่จะพูดพร้อม ๆ กนัไป โดย 1 พูด 2 ฟัง ในเวลาท่ีก าหนด จากนั้น 2 พูด 1 ฟัง ในเวลาท่ี
ก าหนด 
  2) การเขียนเป็นคู่ (Rally Table) เป็นเทคนิคคล้ายกบัการพูดเป็นคู่ ทุก
ประการต่างกนัเพียงการเขียนเป็นคู่ เป็นการร่วมมือเป็นคู่ ๆ โดยผลดักนัเขียน หรือวาด (ใชอุ้ปกรณ์ 
กระดาษ 2 แผน่ และปากกา 2 ดา้มต่อกลุ่ม) 
  3) การพูดรอบวง (Round Robin) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกของกลุ่มผลดักนัพูด 
ตอบ เล่า อธิบาย โดยไม่ใช้การเขียน การวาด และเป็นการพูดท่ีผลดักนัทีละคนตามเวลาท่ีก าหนด 
จนครบ 4 คน 
  4) การเขียนรอบวง (Roundtable) เป็นเทคนิคท่ีเหมือนกบัการพูดรอบวง 
แตกต่างกนัท่ีเน้นการเขียน การวาด (ใช้อุปกรณ์ : กระดาษ 1 แผ่น และปากกา 1 ดา้มต่อกลุ่ม) 
วธีิการคือ ผลดักนัเขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไวที้ละคนตามเวลาท่ีก าหนด 
   เทคนิคน้ีอาจดดัแปลงให้สมาชิกทุกคนเขียนค าตอบ หรือบนัทึกผลการ
คิดพร้อม ๆ กนัทั้ง 4 คน ต่างคนต่างเขียนในเวลาท่ีก าหนด (ใช้อุปกรณ์ : กระดาษ 4 แผน่ และ
ปากกา 4 ดา้ม) เรียกเทคนิคน้ีวา่การเขียนพร้อมกนัรอบวง (Simultaneous Roundtable) 
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  5) การแกปั้ญหาดว้ยการต่อภาพ (Jigsaw Problem Solving) เป็นเทคนิคท่ี
สมาชิกแต่ละคนคิดค าตอบของตนเองไวจ้ากนั้นกลุ่มน าค าตอบจากทุก ๆ คนมาร่วมกนัอภิปราย 
เพื่อหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
  6) คิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคโดยเร่ิมจาก
ปัญหาหรือโจทย์ค  าถาม โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อน แล้วน าค าตอบไป
อภิปรายกบัเพื่อนเป็นคู่ จากนั้นจึงน าค าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกนั 4 คน เม่ือมัน่ใจว่า
ค าตอบของตนถูกตอ้งหรือดีท่ีสุด จึงน าค าตอบเล่าใหเ้พื่อนฟัง 
  7) อภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) เป็นเทคนิคท่ีเม่ือครูถามค าถาม หรือ
ก าหนดโจทยแ์ลว้ใหส้มาชิกท่ีนัง่ใกลก้นัร่วมกนัคิด และอภิปรายเป็นคู่ 
  8) อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion) เป็นเทคนิคท่ีเม่ือครูตั้งค  าถามแลว้ ให้
สมาชิกของกลุ่มทุก ๆ คน ร่วมกนัคิด พดู อภิปรายพร้อมกนั 
  9) ท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว (Team-Pair-Solo) เป็นเทคนิคท่ีเม่ือ
ครูก าหนดปัญหา หรือโจทย ์หรืองานให้ท า แลว้สมาชิกจะท างานร่วมกนัทั้งกลุ่มจนงานแลว้เสร็จ 
จากนั้นจะแบ่งสมาชิกเป็นคู่ใหท้  างานร่วมกนัเป็นคู่จนงานส าเร็จแลว้ถึงขั้นสุดทา้ย ให้สมาชิกแต่ละ
คนท างานคนเดียวจนส าเร็จ 

จากการศึกษาเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และธรรมชาติเน้ือหาวิชา เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกนั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงจะมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนจะมีคุณภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงมีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบ ลว้นเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตอ้งการให้การเรียนสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผูเ้รียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
มากข้ึน มีโอกาสพฒันาความสามารถในการคิดมากข้ึน และเกิดการพฒันาอยา่งรอบดา้นฃ 

ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 
วนัเพ็ญ จนัทร์เจริญ (2542, น. 120-128)  กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบ

ร่วมมือ ดงัน้ี  
  1) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกนั 
  2) สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พดูแสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท า
อยา่งเท่าเทียมกนั 
  3) เสริมให้มีความช่วยเหลือกนั เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง ท าให้เด็ก
เก่งภูมิใจ รู้จกัสละเวลา ส่วนเด็กท่ีไม่เก่งเกิดความซาบซ้ึงในน ้าใจของเพื่อนสมาชิกดว้ยกนั 
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  4) ร่วมกนัคิดทุกคนท าให้เกิดการระดมความคิด น าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณา
ร่วมกนั เพื่อประเมินค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกนัคิดหาขอ้มูลให้มาก และ
วเิคราะห์และตดัสินใจเลือก 
  5) ส่งเสริมทกัษะทางสังคม เช่น หารอยูร่่วมกนัดว้ยมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
เขา้ใจกนัและกนั อีกทั้งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีความพยายามเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตนเองตั้งไว ้ 
เป็นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เนน้ใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้ มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ มีการปรึกษาหารือกนั ให้ก าลงัใจซ่ึง
กนัและกนั  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจในการท างาน และประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ ซ่ึงผลส าเร็จของผูเ้รียนแต่ละคน จะน าไปสู่ผลส าเร็จของกลุ่ม และยงัช่วยพฒันาทกัษะทาง
สังคมไดเ้ป็นอยา่งท่ีดี ซ่ึงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม
และน าเสนอบทเรียน ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ และขั้นสรุปบทเรียน 
และมีเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกนัแข่งขนัท ากิจกรรม (TGT)  เทคนิคกลุ่มเรียนรู้
ร่วมกนั (LT) และเทคนิคคิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด (Think Pair Share) เป็นตน้ ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้ง
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และธรรมชาติเน้ือหาวิชา เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกนั การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงจะมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนจะมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ
แต่ละรูปแบบ ลว้นเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการให้การเรียน
สอน มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผูเ้รียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีโอกาสพฒันา
ความสามารถในการคิดมากข้ึน และเกิดการพฒันาอยา่งรอบดา้น  
  
การใช้เกมประกอบการสอน 

เกม เป็นกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการเล่น การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงในการพฒันา อบรม เสริมสร้างศกัยภาพของบุคคล เพราะเกม
ก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน ทา้ทายความสามารถ ช่วยเปล่ียนบุคลิกลกัษณะของบุคคล เปล่ียนสภาพ
ห้องเรียนให้สนุกสนาน เปล่ียนบรรยากาศการท างาน ช่วยสร้างความคุน้เคย ช่วยให้เกิดแรงจูงใจ
อยากปฏิบติั อยากเรียนรู้ (เกริก และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 205) 
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ความหมายของเกม 
ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2552, น. 417) กล่าววา่ เกม หมายถึง วิธีการวิธีหน่ึงท่ีสามารถ

น ามาใช้ในการสอนได้ดี โดยผูส้อนสร้างสถานการณ์สมมติข้ึนให้ผูเ้รียนเล่นด้วยตนเองภายใต้
ขอ้ตกลงหรือกติกาท่ีก าหนดข้ึน ผูเ้รียนจะตอ้งตดัสินใจท าอย่างใดอย่างหน่ึง ในอนัท่ีจะให้มีผล
ออกมาในการรู้แพ-้ชนะ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจและยงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 141) กล่าววา่ เกม หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความสนใจและความสนุกสนานให้แก่ผูเ้รียน มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
เขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้ายและพฒันาทกัษะต่าง ๆ รวดเร็ว อีกทั้งส่งให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัท างาน
ร่วมกนั มีกระบวนการในการท างานและอยู่ร่วมกนั ในเกมแต่ละเกมนั้นอาจมีผูเ้รียนเล่นคนเดียว
หรือหลายคนแข่งขนักนัหรือร่วมมือกนัท ากิจกรรมตามกติกาท่ีตกลงกนั มีการก าหนดระบบการให้
คะแนนหรือวธีิการตดัสินใจใหช้นะหรือแพ ้

เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205) กล่าวว่า เกม หมายถึง การเล่นหรือ
กิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนาน ความมีระเบียบวินยั 
ความรัก ความสามคัคี เสริมสร้างทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียน ในการเรียนรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าววา่ เกม หมายถึง กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้น
การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกา และ
น าเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใชใ้น
การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ 

จากการศึกษาความหมายของเกมท่ีกล่าวมา สรุปไดด้งัน้ี เกม หมายถึง กิจกรรมท่ี
น ามาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสนใจความสนุกสนานใหแ้ก่นกัเรียน มีกฎเกณฑ์ กติกา 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด สามารถเขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้าย รวดเร็ว 
และส่งเสริมกระบวนการในการท างานและการอยูร่่วมกนั 

ประเภทของเกม 
เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205-206) กล่าววา่ เกมมีความส าคญัในการ

จดัการเรียนการสอน เพราะเกมมีความสนุกสนาน มีเอกลกัษณ์ในการเล่น ท าให้ผูเ้ล่นมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อการเล่น เพราะการเล่นเกมจะตอ้งมีกฎกติกา มีการแข่งขนั มีแพ ้มีชนะ มีรางวลั เกมสามารถ
แบ่งตามวธีิการเล่นโดยสรุปไดด้งัน้ี 
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  1. เกมท่ีเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ลกัษณะการเล่นมีการก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการเล่น อุปกรณ์การเล่น แต่เน้นความเพลิดเพลินเป็นหลกั เช่นการเล่นแบบนิยาย 
(Story Play) คือ การเล่นเลียนแบบ เป็นเกมท่ีเหมาะส าหรับผูเ้รียนระดบัปฐมวยั ซ่ึงครูอาจเล่าเร่ือง
ให้ผู ้เรียนฟังและให้แสดงความคิดเห็น มีการแสดงท่าทาง ผู ้เรียนได้ออกก าลังกาย ซ่ึงเป็น                     
การตอบสนองธรรมชาติของนกัเรียน 
  2. เกมส่งเสริมทกัษะการเคล่ือนไหว เป็นเกมท่ีก าหนดวิธีการเล่นท่ีชัดเจน
หรือมีจุดมุ่งหมาย (Goal Games) เป็นการเล่นท่ีมีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบติั ผูช้นะเลิศสามารถ
ปฏิบติัได้ถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นเกมท่ีฝึกประสาทกล้ามเน้ือ ไหวพริบ ความคิด การตดัสินใจอย่าง
ฉบัพลนั ฝึกความเป็นผูน้ า ใหค้วามสนุกสนาน คลายความตึงเครียดทางอารมณ์ จิตใจ และสมอง ท า
ใหร่้างกายแขง็แรง 
  3. เกมเสริมทกัษะทางการเรียนหรือเกมการศึกษา เป็นเกมท่ีมีจุดมุ่งหมายการ
เล่นใชฝึ้กทกัษะดา้นการเรียนรู้เป็นหลกั เช่น ดา้นการอ่าน การเขียน มีกติกาเล่นเล็กนอ้ยและมีส่ือ
ประกอบการเล่นเหมือนเกมประเภทอ่ืน ๆ แต่เกมเสริมบทเรียนจะเป็นเกมในร่ม และมีจุดมุ่งหมาย
เนน้การแข่งเสริมการเรียนรู้มากกวา่การออกก าลงักาย 

 ชยัพร  รูปนอ้ย (2540, น. 37) กล่าววา่ เกมมีหลายประเภทดว้ยกนั ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 
  1. เกมทัว่ไป (General Games) หมายถึง เกมทัว่ไปท่ีเล่นเป็นรายบุคคลหรือ
เล่นจ านวนมาก 
  2. เกมแบบผลดั (Replay Games) แข่งขนัระหวา่งกลุ่ม มีอุปกรณ์ช่วย 
  3. เกมทดสอบ (Test Games) เก่ียวกบับทเรียนในหลกัสูตรใช้เล่นน าเขา้สู่
บทเรียนประกอบบทเรียนหรือสรุปบทเรียน 
  4. เกมทดสอบประสาท (Sense Games) ใชฝึ้กประสาทท าให้เกิดความวอ่งไว 
ปฏิกิริยาโตต้อบโดยเร็ว ผูน้ าเกมจะตอ้งมีเทคนิคในการสร้างบรรยากาศใหส้นุกสนาน 
  5. เกมเล่นเป็นทีม (Team Games) แบ่งเป็น 2 ทีม หรือมากกวา่ก็ได ้
  6. เกมเงียบ (Quiet Games) ใชแ้ข่งขนัคนเดียวหรือเป็นหมู่ 
  7. เกมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง (Motion Song and Singing Games) 

จากการศึกษาประเภทของเกมท่ีกล่าวมา สรุปไดด้งัน้ี เกมมีความส าคญัในการ
จดัการเรียนการสอน เพราะท าใหผู้เ้ล่นมีความมีความสนุกสนาน มีระเบียบวนิยั มีความสามคัคี และ
มีกฎกติกา มีการแข่งขนั ซ่ึงเกมสามารถแบ่งเป็นประเภทตามวิธีการเล่นออกเป็น เกมทัว่ไปท่ีเล่น  
เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกมส่งเสริมทกัษะการเคล่ือนไหวต่าง ๆ และเกมเสริมทกัษะ
ทางการเรียนหรือเกมการศึกษา 
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จุดมุ่งหมายของการใช้เกม 
วีด, (อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552, น. 417) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของเกมไว้

ดงัน้ี 
  1. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาร่างกาย ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด เสริมสร้างให้มี                  
การต่ืนตวั และมีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากการฝึกตามปกติ 
 2. เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน จะช่วยใหน้กัเรียนสนใจบทเรียน 
 3. เป็นการเรียนรู้ และไดฝึ้กใชจ้ริงในสังคม 
 4. เป็นกิจกรรมท่ีเป็นเทคนิคหน่ึงในการสอน 

สุคนธ์  สินธพานนท์  (2553,  น.  142)  กล่าวว่า  จุดมุ่งหมายของการใช้เกม
ประกอบการสอนมีดงัน้ี  

1. เพื่อเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัปฏิบติัตามกฎกติกา 
2. เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและตดัสินใจ 
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดสร้างสรรค ์คิดรวบยอด 
4. ฝึกความจ าของผูเ้รียน และการน าไปประยกุตใ์ช้ 
5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกลา้หาญ กลา้คิด พูด และแสดงออกอยา่งถูกตอ้ง 

รวดเร็ว 
6. ฝึกใหผู้เ้รียนมีน ้าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ 

ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองต่าง ๆ อยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้
ไดรั้บประสบการณ์ตรง เป็นวธีิการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง 

จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการใช้เกมท่ีกล่าวมา สรุปได้ดังน้ีการใช้เกม
ประกอบการสอนมีจุดมุ่งหมาย เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จกัคิดและตดัสินใจด้วยตนเอง ช่วยให้ผ่อน
คลายความตึงเครียด มีระเบียบวินยั เคารพและปฏิบติัตามกฎกติกาของเกม ส่งเสริมให้นกัเรียน มี
ความกลา้คิด กลา้แสดงออก รวมถึงทกัษะดา้นการคิดต่าง ๆ เช่น คิดสร้างสรรค ์คิดรวบยอด เป็นตน้ 

หลกัการเลอืกเกมในการสอน 
สุคนธ์ สินธพานนท ์(2553, น. 142) กล่าววา่ หลกัการเลือกเกมในการสอนมีดงัน้ี 

 1. ควรเลือกเกมท่ีเหมาะกบัสภาพชั้นเรียน จ านวนผูเ้รียน อายุ ระดบัชั้นของ
นกัเรียน เวลา เน้ือหาสาระ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 2. ค านึงถึงความสนใจ ความพอใจ ความสามารถของผูเ้รียนภายในชั้นเรียน 
 3. ค านึงถึงความมุ่งหมายของการเล่นเกมในแต่ละชนิด 
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 4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกเกมในการเล่น 
 5. ผูส้อนควรปรับปรุงและดดัแปลงเกมต่าง ๆ ท่ีน ามาให้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการและสภาพแวดลอ้มในการเล่นเกม 
 6. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ล่นอย่างเสมอภาคกนัและพิจารณาถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นทั้งผูน้  าและผูต้ามในขณะท่ีเล่นเกม 
 7. ในกรณีท่ีชั้นเรียนมีผูเ้รียนจ านวนมาก ควรเป็นเกมท่ีแข่งขนัเป็นทีม หรือ

ให้เล่นเกมประเภทกระดาษและดินสอ/ปากกา การเล่นเป็นทีมควรมีการคละความสามารถของผู ้
เล่นในแต่ละกลุ่มใหมี้ความสามารถใกลเ้คียงกนั 

 8. ควรค านึงถึงความปลอดภยั ความคุม้ค่าในการลงทุนในวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการเล่นเกม และความเหมาะสมกบับทเรียน 

 9. ควรค านึงหลกัจิตวทิยาและพฒันาการของผูเ้รียนท่ีจะเล่นเกม 
 10. อุปกรณ์การเล่นหาง่าย ท าง่าย หรือมีราคาไม่แพง 
 เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าววา่ การใชเ้กมประกอบการ

เรียนการสอนจะส่งผลต่อการเรียนรู้และพฒันาการความสามารถของผูเ้รียนหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบั
การเลือกเกมของครูว่าตรงกบัความสนใจของผูเ้รียนหรือไม่ ตรงตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
หากไม่ค  านึงถึงส่ิงเหล่าน้ีการเล่นเกมกลบัจะท าให้เสียเวลาในการเรียนมากข้ึน ดงันั้น การเลือกเกม
มาใชป้ระกอบการเรียนการสอนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

 1. เหมาะสมกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. เหมาะสมกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
 3. ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่น 
 4. มีกฎ กติกาการเล่นง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น 
 5. อุปกรณ์การเล่นเกมหาง่าย ใชว้สัดุทอ้งถ่ิน ราคาไม่แพง 
 6. ผูเ้ล่นมีส่วนร่วมในการจดัหาหรือจดัท าอุปกรณ์การเล่น 
 7. เป็นเกมท่ีมีลกัษณะการเส่ียงโชค เพราะจะท าให้นกัเรียนทุกระดบัมีโอกาส

แพช้นะพอ ๆ กนั ซ่ึงจะท าใหเ้กมนั้นเพิ่มความสนุกสนานมากยิง่ข้ึน 
 8. เกมท่ีน ามาเล่นควรมีอุปกรณ์การเล่นนอ้ย ไม่ยุง่ยากในการเตรียม 
 9. การเล่นเกมแต่ละคร้ังควรกวดขนัเร่ืองการปฏิบติัตามกติกาอยา่งเคร่งครัด 
 10. ใชเ้วลาในการอธิบายกติกาในการเล่นนอ้ย เขา้ใจง่าย 
 11. ในกรณีท่ีเล่นเป็นกลุ่มควรสาธิตการเล่นก่อน 
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จากการศึกษาขอ้จ ากดัของหลกัการเลือกเกมในการสอน ท่ีกล่าวมา สรุปไดด้งัน้ี 
ผูส้อนควรเลือกเกมท่ีเหมาะกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลา วุฒิภาวะ และค านึงถึงความ
สนใจ ความสามารถของนกัเรียน โดยผูส้อนควรจะก าหนดกฎ กติกาการเล่นง่าย ๆ  และจะตอ้ง
สาธิตการเล่นให้กบันกัเรียนก่อน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามกติกาอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งจะตอ้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเล่น ให้นกัเรียนไดเ้ปล่ียนกนั
เป็นทั้งผูน้  าและผูต้าม ท่ีส าคญัควรค านึงถึงความปลอดภยั ความคุม้ค่า หาง่าย ท าง่าย หรือมีราคาไม่
แพง และค านึงหลกัจิตวทิยาและพฒันาการของนกัเรียนดว้ย  

ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการสอน 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 142) กล่าวว่า ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการ

สอน มีดงัน้ี  
 1. บอกช่ือเกมและจุดประสงคข์องการเล่นเกมใหผู้เ้รียนทราบ 
 2. จดัสภาพของผูเ้รียนหรือชั้นเรียนให้อยูใ่นลกัษณะท่ีตอ้งการ 
 3. อธิบายวธีิการเล่น กฎ กติกา การเล่น และเวลาในการเล่น 
 4. ผูส้อนสาธิตใหดู้เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ และตอบค าถามในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่

เขา้ใจ 
 5. เร่ิมเล่นเกมโดยค านึงถึงการใหทุ้กคนมีส่วนร่วมเนน้ความยติุธรรม 
 6.  เม่ือจบเกม ประกาศผลผูช้นะและให้รางวลั มีการสรุปประเด็นหรือแง่

คิดท่ีได ้
เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าวว่า ขั้นตอนการใชเ้กม

ประกอบการเรียนรู้มีความส าคญัมากส าหรับครูผูส้อน ท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกเกม
มาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และตอ้งการเรียนรู้ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจกบัเกมท่ีมีอยู่ก่อนท่ีจะน ามาใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมี
ขั้นตอนการใชเ้กม ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 เลือกเกม การเลือกเกมตอ้งให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และตอ้งเหมาะกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน ควรใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที 

 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นเตรียมการ เป็นการวางแผนการเล่น ก าหนดตวัผูเ้ล่น ทดลอง
เล่น เพื่อหาข้อบกพร่อง เตรียมส่ือการสอนอย่างอ่ืนประกอบการใช้เกม เตรียมประเด็นสรุป
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากเกม และแง่คิดท่ีไดจ้ากการเล่น ตลอดจนการวางโปแกรมการเล่นเกมท่ีชดัเจน 
เตรียมหอ้งเรียน เตรียมสถานท่ี และเตรียมตวัผูเ้รียน 
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 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการด าเนินการ อธิบายขั้นตอนการเล่น สาธิตให้ดู เม่ือเล่น
จบตอ้งมีการสรุปประเด็นจากการเล่นอีกที 

 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมิน เม่ือจบการเล่นหรือการปฏิบติัตอ้งมีการประเมิน
ทุกคร้ัง ซ่ึงการประเมินควรประเมินดงัน้ี 

1) ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งเกมกบัเน้ือหา ชนิดของการเรียนรู้ 
เวลา ความสนุกสนาน อุปกรณ์ ความเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน และโปรแกรมการเล่น 

2) ประเมินผลการใช้เกม ดา้นการอธิบายขั้นตอนการเล่น การสาธิต 
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน การแกปั้ญหาของครู การใช้ส่ือเสริมการเล่น และการสรุปประเด็นท่ีได้
จากการเล่นเกม 

3) ประเมินผลด้านเกมก่อให้เกิดพฤติกรรมตามท่ีครูคาดหวังไว้
หรือไม่ หรือใหป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผูเ้รียน หรือสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 

ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าววา่ ขั้นตอนการใชเ้กมประกอบการสอน มี
ดงัน้ี 
 1. ผูส้อนน าเสนอเกม ช้ีแจงวธีิการเล่น และกติกาการเล่น 
 2. ผูเ้รียนเล่นเกมตามกติกา 
 3. ผูส้อนและผู ้เรียนอภิปรายเก่ียวกับผลการเล่นเกมและวิธีการ หรือ
พฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียน 
 4. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 จากการศึกษาขั้นตอนการใชเ้กมประกอบการสอน ท่ีกล่าวมา สรุปได ้5 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกเกม ตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัเน้ือหา สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นเตรียมการ วางแผนการเล่น เตรียมส่ือประกอบการเล่นเกม 
และจดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมอยูใ่นลกัษณะท่ีตอ้งการ 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นด าเนินการ ผูส้อนอธิบายกฎ กติกาการเล่นเกม และสาธิต
วธีิการเล่นใหน้กัเรียนดูเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ จากนั้นจึงเร่ิมเล่นเกม โดยเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน              
การจดักิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล เม่ือเล่นเกมจบแล้ว ผูส้อนและ
ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายผลการเล่นเกม และสรุปประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเล่นเกม 
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 ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล ประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน และประเมินผลการเรียนรู้ จากความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเล่นเกม 

ประโยชน์ของการใช้เกมประกอบการสอน 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552, น. 435) กล่าววา่ เกมเป็นส่ือการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิด

แรงจูงใจท่ีจะเรียนนั้น ดงันั้นจดัไดว้า่เกมมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ 
 1. เร้าความสนใจของผูเ้รียนและเป็นส่ิงจูงใจท่ีจะเรียนในบทเรียนนั้น ๆ เป็น

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 2. ช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด ทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง พูด อ่าน 

เขียน 
 3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถของตนท่ีมีอยู่ในดา้นต่าง ๆ ได้

เตม็ท่ี 
 4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัท างานร่วมกนั คนท่ีเรียนเก่งจะรู้จกัช่วยเหลือคน

ท่ีเรียนอ่อน 
 5. ช่วยท าให้ผูเ้รียนมีความกระจ่างในเน้ือหาของบทเรียนท่ีเรียนในแต่ละ

เร่ือง 
 6. ผูส้อนสามารถใช้เกมทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีเรียนได้

โดยการสังเกตจากการตอบค าถามหรือการร่วมกนัแสดงออกในกิจกรรมของเกมนั้น ๆ 
 7. ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ของเน้ือหาสาระท่ีเรียน เพราะกิจกรรมในเกมจะ

ช่วยสร้างความกระจ่างชดัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 8. เกมก่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน และระหว่าง

ผูเ้รียนดว้ยกนั 
 9. เ ป็นการฝึกให้ผู ้ เ รียนมีวินัยในตนเอง  เคารพกติกาของการเ ล่น 

นอกจากนั้นจะเป็นการเปล่ียนบทบาทของผูส้อนจากการใชก้ารลงโทษผูเ้รียนมาเป็นผูใ้หร้างวลั 
 10. ท าให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน เกมจะดึงดูดใจให้ผูเ้รียนอยากเรียน

จึงไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในเน้ือหาท่ีเรียน แต่จะท าใหมี้ความรู้สึกเพลิดเพลินติดตามบทเรียนจนจบ 
เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าววา่ เกมประกอบการเรียน

การสอน จดัเป็นส่ือการสอนประเภทหน่ึงท่ีเร้าให้ผูเ้รียนไดส้นุกสนานเพลิดเพลิน ใชฝึ้กทกัษะ เกม
แต่ละเกมมีจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าตอ้งการฝึกเน้ือหาอะไร ฝึกความสามารถด้านใด เกมช่วยให้
บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดการเรียนท่ีคงทน ซ่ึงสรุปขอ้ดีหรือประโยชน์ท่ีส าคญั
ของเกมดงัน้ี 
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 1. ช่วยพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
 2. ช่วยทบทวนเน้ือหาของบทเรียน ฝึกทกัษะทางภาษา และทางการเรียน 
 3. ส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน 
 4. ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ 
 5. ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน 
 6. ใชเ้ป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียน 
 7. ช่วยส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ การอยูร่่วมกนัในสังคม 
 8. ช่วยฝึกทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
 9. เกมช่วยใหค้รูไดส้ังเกตพฤติกรรมเด็กแต่ละคนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 10. เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความสามารถท่ีมีอยู ่
 11. ใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเ้กมมาเล่นเพื่อน าเขา้

สู่บทเรียน เพื่อสอนเน้ือหาในบทเรียน และเพื่อสรุปบทเรียน 
 12. เกมช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด 
 13. เกมช่วยสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
 14. เกมช่วยใหเ้ด็กสนใจไม่เบ่ือในการเรียน 
 15. เกมช่วยสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดีให้กับเด็ก ให้รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความ

รับผดิชอบและรู้จกัปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
 16. ช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 17. เกมช่วยจูงใจใหผู้เ้รียนอยากเรียน 
 18. เกมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 19. เกมช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยซ่ึงกนัและกนั 
 20. เกมใชป้ระกอบการเรียนทั้งในกระบวนการเรียนและสรุปบทเรียน 

ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าวว่า ขอ้ดีหรือประโยชน์ของการใช้เกม
ประกอบการสอนมีดงัน้ี  

 1. เป็นวธีิสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผูเ้รียนไดรั้บความ
สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น 

 2. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจกัษแ์จง้ดว้ย
ตนเองท าใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยูค่งทน 

 3. เป็นวธีิสอนท่ีผูส้อนไม่เหน่ือยแรงมากขณะสอนและผูเ้รียนชอบ 
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จากการศึกษาประโยชน์ของการใชเ้กมประกอบการสอนท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ เกม             
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน คือ ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน เกิดความสนุกสนาน และ
ผอ่นคลายความตึงเครียด ท าให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน ไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ เช่น 
ทกัษะการคิดแกปั้ญหา ทกัษะด้านภาษา เป็นตน้ ส่งเสริมความสามคัคี การท างานร่วมกนั ฝึกให้
ผูเ้รียนมีวนิยัในตนเอง และท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน 

ข้อจ ากดัของการใช้เกมประกอบการสอน 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552, น. 435) กล่าววา่ ขอ้จ ากดัหรือขอ้ควรค านึงของการใช้

เกมประกอบการสอน คือ 
1. ในการเล่นเกมนั้นผูส้อนควรเน้นการให้ผูเ้รียนได้คิดอย่างอิสระ มีการ

แสดงออกทั้งดา้นร่างกายและความรู้สึก ควรยกยอ่งและชมเชยผูเ้รียนท่ีมีความคิดและการกระท าท่ี
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์

2. ผูส้อนควรรู้จกัวิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนในกรณีท่ีเกมนั้นตอ้งมีการ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย มิฉะนั้นจะท าให้มีการส่งเสียงดงัในห้องเรียนเป็นการรบกวนห้องเรียน             
อ่ืน ๆ 

3. เกมท่ีน ามาใหผู้เ้รียนเล่นนั้นตอ้งเป็นเกมท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคบ์รรลุจามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ หรือเป็นเกมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 

เกริก และจินตนา ท่วมกลาง (2555, น. 205 - 206) กล่าววา่ เกมประกอบการเรียน
การสอนมีบทบาทส าคญัในการน ามาใช้เล่น ท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
เพราะเกมมีความเป็นเอกลกัษณ์ในการเล่น มีกฎกติกาคอยควบคุมการเล่น ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งการเล่น เกมจึงมีความส าคญัในการเรียนการสอน แต่เกมท่ีน ามาใชก้็มีขอ้จ ากดั ดงัน้ี 

 1. การเลือกเกมตอ้งค านึงถึงวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน  
 2. เกมท่ีมีการแข่งขนัเพื่อรับรางวลัตอ้งมีกรรมการและกติกาชดัเจน 
 3. เกมท่ีเป็นอนัตรายหรือเส่ียงไม่ควรน ามาเล่น เพราะอาจเกิดอนัตรายไดง่้าย 
 4. การใชเ้กมเพื่อเล่นหรือแข่งขนัตอ้งใชเ้วลาในการเล่นไม่นาน 
 5.  การใชเ้กมเพื่อการเล่น การแข่งขนั ผูน้ าเล่นตอ้งเขา้ใจกฎ กติกาชดัเจน 
 6. การเล่นเกมผูเ้ล่นตอ้งมีความสมคัรใจ หากบงัคบัจะท าใหรู้้สึกเบ่ือหน่าย 
 7. การเล่นเกมทุกคร้ังตอ้งส ารวจความพร้อมของผูเ้ล่นและอุปกรณ์ทุกคร้ัง 
 8. การเล่นเกมทุกคร้ังผูเ้ล่นตอ้งรับทราบกฎกติกาก่อนเล่นทุกคร้ัง 
 9. เกมท่ีน ามาใชต้อ้งส่งเสริมความรัก ความสามคัคี ส่งเสริมความสนุกสนาน 
 10. เปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นเกมแสดงบทบาทผูน้ าและผูต้ามดว้ยตวัของผูเ้ล่นเอง 
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ทิศนา แขมมณี (2558, น. 365) กล่าววา่ ขอ้จ ากดัของการใชเ้กมประกอบการสอน 
มีดงัน้ี 

 1. เป็นวธีิสอนท่ีใชเ้วลามาก 
 2. เป็นวิธีสอนท่ีมีค่าใชจ่้าย เน่ืองจากเกมบางเกมตอ้งซ้ือหามาโดยเฉพาะเกม

จ าลองสถานการณ์บางเกมมีราคาสูงมาก เน่ืองจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีวสัดุ
อุปกรณ์ในการเล่นเฉพาะตน 

 3. เป็นวิธีสอนท่ีข้ึนกบัความสามารถของผูส้อน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างเกม จึงจะสามารถสร้างได ้

 4. เป็นวิธีสอนท่ีตอ้งอาศยัการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝึกทกัษะ แมจ้ะไม่
ยุง่ยากซบัซ้อนนกั แต่ผูส้อนจ าเป็นตอ้งจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการเล่นให้ผูเ้รียนจ านวนมาก เกม
การศึกษา และเกมจ าลองสถานการณ์ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาและทดลองใชจ้นเขา้ใจ ซ่ึงตอ้งอาศยั
เวลามาก โดยเฉพาะเกมท่ีมีความซบัซอ้นมาก และผูเ้ล่นจ านวนมากยิง่ตอ้งใชเ้วลามากข้ึนอีก 

 5. เ ป็นวิ ธีการสอนท่ีผู ้สอนต้อง มีทักษะในการน าการอ ภิปราย ท่ี มี
ประสิทธิภาพจึงจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงค ์

จากการศึกษาขอ้จ ากดัของการใชเ้กมประกอบการสอนท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้เกมควรค านึงถึงวยัของนักเรียน ไม่ใช้เกมท่ีเป็นอนัตราย รู้จกัวิธีการ
บริหารจดัการชั้นเรียนให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่ส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น ตอ้งแจง้
กฎกติกาใหน้กัเรียนทราบก่อนเล่นทุกคร้ัง อีกทั้งควรเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิดอยา่ง
อิสระ และเกมท่ีน ามาใช้จะตอ้งท าให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์บรรลุตามจุดประสงค์ท่ี
ครูผูส้อนก าหนดไว ้
 
การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้   เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระดับใดหรือวิชาใดก็ตาม  การวดัผลและประเมินผลจะเป็น
เคร่ืองมืออนัหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในระดบันั้นหรือในวิชานั้น เพราะผล
จากการวดัและประเมิน เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจของครูผูส้อนและนักการศึกษา เพื่อใช้ใน                      
การปรับปรุงวธีิการสอนการแนะแนว การประเมินผลหลักสูตร แบบเรียน การใช้อุปกรณ์               
การสอน ตลอดจนการจดัระบบบริหารทัว่ไปของโรงเรียน และนอกจากน้ียงัช่วยปรับปรุงการเรียน 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ความหมายของการวดัและการประเมินผล 
 การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนั มีความหมายครอบคลุม
กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ และเก่ียวขอ้งกนั 2 ลกัษณะ คือ “การวดัผล” และ “การประเมินผล” ซ่ึง
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการวดัผล และการประเมินผล ไวห้ลายท่านดงัน้ี 

ความหมายของการวดั (measurement) 
บุญชม ศรีสะอาด (2540, น. 21) กล่าววา่ การวดั Measurement หมายถึง การ

ก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ แทนปริมาณ หรือคุณภาพ หรือคุณลกัษณะ  
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545, น. 3) ไดใ้ห้ความหมายของคาวา่ “การวดัผล” Measurement

หมายถึงกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ให้กบับุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์อย่างมี
กฎเกณฑ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลกัษณะท่ีจะวดั โดยมีองคป์ระกอบ 3 
ประการ คือ  

1. ปัญหาหรือส่ิงท่ีจะวดั  
2. เคร่ืองมือวดัหรือเทคนิควธีิในการรวบรวมขอ้มูล  

 3. ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หากเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณจะต้องมี
จ านวนและหน่วยวดั หากเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจะตอ้งมีรายละเอียดท่ีแสดงคุณลกัษณะซ่ึงอาจ
ไม่ใช่ตวัเลข  

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543, น.11) ไดแ้บ่งวธีิการวดัผลเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่  
1. การวดัผลทางตรง หมายความวา่ เป็นความสามารถในการวดัส่ิงนั้น ๆ ได้

โดยตรงจริง ๆ ส่ิงท่ีตอ้งการวดัมีรูปธรรม เช่น วดัความยาวของโต๊ะ ซ่ึงการวดัแบบน้ีมีโอกาสได้
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงอยูม่าก เรียกวา่เป็นการวดัดา้นกายภาพ  

2. การวดัผลทางออ้ม หมายถึง การวดัคุณลกัษณะหน่ึงโดยอาศยัวดัจากอีกส่ิง
หน่ึง เช่น การวดัผลการเรียน การวดัเชาวปั์ญญา การวดัเจตคติ การวดัความกงัวลใจ เป็นตน้ 
คุณลกัษณะเหล่าน้ีเอาเคร่ืองมือไปทาบวดัโดยตรงไม่ได ้ ตอ้งผา่นกระบวนการทางสมอง (Mental 
Process) ก่อนเสมอ 

สมนึก ภทัทิยธนี (2546, น. 1) กล่าววา่ การวดัผล Measurement หมายถึง กระบวน               
การหาปริมาณ หรือจ านวนของส่ิงต่าง ๆ โดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึงมาวดั ผลจากการวดั
มกัจะออกมาเป็นตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ หรือขอ้มูล  

จากความหมายของการวดัดงักล่าว สรุปไดว้า่ การวดัผลเป็นกระบวนการท่ีจะให้
ไดม้าซ่ึงตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ ท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงท่ี
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ตอ้งการวดัอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยใช้เคร่ืองมืออย่างใดอย่างหน่ึง ผลจากการวดัมกัจะออกมาเป็น
ตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ หรือขอ้มูล ซ่ึงสามารถแบ่งวธีิการวดัผลเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

 1. การวดัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การวดัความสูง ความยาว ความเร็ว เป็นตน้                   
การวดัแบบน้ีสามารถแปลความหมายของส่ิงท่ีจะวดัไดโ้ดยตรงดว้ยการอ่านค่าตวัเลขท่ีปรากฏบน
เคร่ืองมือวดั 

 2. การวดัในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น การวดัระดบัสติปัญญา การวดัความถนดั    
การวดัเจตคติ การวดัความสนใจ เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจ าเป็นตอ้งนิยามส่ิงท่ีจะวดัเสียก่อนว่ามี
ลกัษณะอยา่งไรแลว้จึงสร้างเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมนั้น ๆ 

ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 
พร้อมพรรณ  อุดมสิน (2538, น. 7) กล่าววา่ ประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ี

ต่อเน่ืองจากการวดั โดยมีการตรวจสอบตดัสินคุณค่าท่ีไดจ้ากการวดัอย่างมีเหตุผลดว้ย กฎเกณฑ์
หรือมาตรฐานเป็นตวัก าหนดวา่คุณลกัษณะท่ีวดันั้นมีคุณค่าอย่างไร  การประเมินผลการเรียนท่ีดี
ควรจะตอ้งมีขอ้มูลมากพอท่ีจะประเมินผลได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง จึงจะสามารถตดัสิน
คุณค่าการเรียนการสอนไดอ้ยา่งแม่นย  า 

อลัคนั และฟิทส์ กิบบอน (อา้งถึงใน อารีย ์ วชิรวราการ, 2542, น. 4) กล่าวถึง
ความหมายของการประเมินผลไวว้า่ การประเมินผล หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ
จริง ๆ และการน าขอ้มูลของการทดสอบจริง ๆ มาตดัสินใจ 

อารีย ์ วชิรวราการ (2542, น. 4) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลไวว้่า                     
การประเมินผลเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือการกระท าใด ๆ โดยเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินผลช่วงให้ผูส้อนสามารถน ามาใช้ในการแก้ไข 
ปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหดี้ข้ึนกวา่เดิมได ้   

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543, น. 12) กล่าวถึงความหมายของ                 
การประเมินผลไวว้า่ เป็นกระบวนการพิจารณาตดัสินท่ีเป็นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

จากความหมายของการประเมินผลดังกล่าว สรุปได้ว่า การประเมินผลเป็น
กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือการกระท าใด ๆ แลว้น าขอ้มูลทั้งหลายท่ีไดจ้ากการวดัมา
พิจารณาวิเคราะห์ แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขวิธีการเรียน
การสอนใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

จุดประสงค์ของการวดัผลและประเมินผล 
พร้อมพรรณ  อุดมสิน (2538, น. 8-9) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการวดัและ                    

การประเมินผล มีดงัน้ี 
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1. เพื่อจดัต าแหน่งและวินิจฉยั เป็นการประเมินก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอน
ของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย เพื่อพิจารณาดูวา่ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนเพียงใด 
ซ่ึงจะช่วยใหรู้้วา่ในระหวา่งการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรมีความรู้เพิ่มอยา่งไร และเป็นการพิจารณาดูวา่ใน
การสอนอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน อน่ึงหากวา่ผลการประเมินผลก่อนเรียนพบวา่
ผูเ้รียนมีพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในเร่ืองท่ีจะสอน ก็จ  าเป็นต้องรับการสอนซ่อมเสริมให้มี
พื้นฐานท่ีพอเพียงเสียก่อนจะเร่ิมตน้สอนเน้ือหาในหน่วยการเรียนต่อไปได ้

 2. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือบางที เรียกว่าการประเมินผลย่อย             
การประเมินผลน้ีใชร้ะหวา่งท่ีก าลงัเรียนก าลงัสอน หากผูเ้รียนไม่ผา่นจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนก็จะ
หาวธิการท่ีจะช่วยใหผู้น้ั้นมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ียงัใชผ้ลการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ตวัผูส้อนเองเป็นผลจากการสอนเน้ือหาเร่ืองหน่ึงปรากฏวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิไม่
ผา่นจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนอาจจะตรวจสอบวา่การสอนของตนเป็นอยา่งไร เตรียมการสอนมาดี
หรือไม่ การอธิบายเป็นอยา่งไร ชดัเจนดีหรือไม่ เม่ือผูส้อนตรวจสอบดูแลว้หากพบขอ้บกพร่องจุด
ใดก็แกไ้ขตรงตามจุดนั้น 

 3. เพื่อตดัสินผลการเรียนการสอน หรือเรียกวา่การประเมินผลรวมใชห้ลงัจาก
ผูเ้รียนได้เรียนไปแลว้ช่วงระยะเวลาหน่ึง หรือส้ินสุดการเรียนบทหน่ึงหรือหลายบท ผลจากการ
ประเมินผลจะใชใ้นการตดัสินผลการเรียนการสอน หรือตดัสินใจวา่ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บระดบั
คะแนนใด และนอกจากน้ียงัใชใ้นการพยากรณ์ผลส าเร็จในรายวชิาท่ีต่อเน่ืองต่อไป 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2547, น. 11)  กล่าววา่ การ
วดัผลและประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีต้องท าควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยมี
จุดประสงค ์3 ประการดงัน้ี 

 1. เพื่อการวินิจฉยัความรู้พื้นฐานและทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียน ซ่ึงอาจประเมิน
ได ้2 ขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1 ประเมินก่อนเรียน เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานและทกัษะจ าเป็นท่ี
ผูเ้รียนควรมีก่อนการเรียนรายวิชา บทเรียนหรือหน่วยการเรียนใหม่ ข้อมูลท่ีได้จากการวดัผล
ประเมินผลจะช่วยให้ผูส้อนน าไปใช้ (1) เพื่อจดักลุ่มผูเ้รียนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ความถนดั ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน (2) วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ผูส้อนพิจารณาเลือกผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ดว้ย
การเลือกเน้ือหาสาระ กิจกรรม แบบฝึกหดั อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
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 1.2 ประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเ้รียนในระหว่าง
เรียน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยให้ผูส้อนน าไปใชเ้พื่อ (1) ศึกษาพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ วา่
ผูเ้รียนมีพฒันาการเพิ่มข้ึนเพียงใด ถา้พบวา่ผูเ้รียนไม่มีพฒันาการเพิ่มข้ึนผูส้อนจะไดห้าทางแกไ้ขได้
ทนัท่วงที (2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ถา้พบวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจบทเรียนใดก็จะไดจ้ดั
ให้เรียนซ ้ า หรือผูเ้รียนเรียนรู้บทเรียนใดได้เร็วกว่าท่ีก าหนดไวก้็จะได้ปรับเปล่ียนวิธีการสอน 
นอกจากน้ียงัช่วยใหท้ราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย 

 2. เพื่อใช้ผลการประเมินในการตัดสินผลการเรียนของผู ้เ รียนเป็นการ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และใชผ้ลการ
ทดสอบ เพื่อตัดสินผลการเรียนและให้ระดับคะแนนของรายวิชานั้น รวมทั้ งน าผลการเรียนรู้
ดงักล่าวไปใชเ้พื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ 

 3. เพื่อใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และพฒันาหลกัสูตรต่าง ๆ 

จากจุดประสงค์ของการวดัผลและประเมินผลดงักล่าว สรุปไดว้า่ การวดัผลและ
ประเมินผลคณิตศาสตร์มีจุดประสงค ์1) เพื่อจดัต าแหน่งและวินิจฉยั โดยการประเมินก่อนเรียนเป็น
การประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทกัษะของนกัเรียนวา่เพียงพอท่ีจะเรียนในเร่ืองท่ีจะ
สอนหรือไม่ 2) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนหรือประเมินระหว่างเรียน ใช้ระหวา่งท่ีก าลงัเรียน
ก าลงัสอน โดยดูวา่นกัเรียนมีพฒันาการเพิ่มข้ึนเพียงใด หากไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึนผูส้อนจะตอ้งหา
ทางแกไ้ขทนัที 3) เพื่อตดัสินผลการเรียนการสอนหรือการประเมินผลรวมจะใชห้ลงัจากนกัเรียนได้
เรียนบทเรียนหรือหน่วยการเรียนนั้นเสร็จส้ินแล้ว โดยน ามาใช้ในการตดัสินผลการเรียนและให้
ระดบัคะแนนของรายวชิานั้น 

ประเภทของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 68) กล่าววา่ การทราบวา่การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้แบ่งประเภทเป็นอยา่งไรบา้งจะช่วยให้ผูส้อนออกแบบการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ได้
ตรงตามวตัถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนยิ่งข้ึน ในท่ีน้ีไดน้ าเสนอประเภทของ
การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จ าแนกตามขั้นตอนการจดัการเรียนการ
สอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน มี 4 ประเภท ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามบทบาท 
จุดมุ่งหมาย และวธีิการวดัและประเมิน ดงัน้ี 
  1.1 การประเมินเพื่อจดัวางต าแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการ
ประเมินก่อนเร่ิมเรียน เพื่อตอ้งการขอ้มูลท่ีแสดงความพร้อม ความสนใจ ระดบัความรู้และทกัษะ
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พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียน เพื่อให้ผูส้อนน าไปใชก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ วางแผน 
และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้น
เรียน 
  1.2  การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บขอ้มูล
เพื่อคน้หาวา่ผูเ้รียนรู้อะไรมาบา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียน ส่ิงท่ีรู้มาก่อนน้ีถูกตอ้งหรือไม่ จึงเป็นการใช้
ในลกัษณะประเมินก่อนเรียน นอกจากน้ียงัใชเ้พื่อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท่ีมกัจะเป็นเฉพาะเร่ือง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชดัแลว้หาวิธีปรับปรุง
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาและเรียนรู้ขั้นต่อไป วิธีการประเมินใช้ไดท้ั้งการสังเกต การพูดคุย 
สอบถามหรือการใชแ้บบทดสอบก็ได ้
  1.3 การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดการเรียนการสอน 
โดยมิใช่ใชแ้ต่การทดสอบระหวา่งเรียนเป็นระยะ ๆ อยา่งเดียว แต่เป็นการท่ีครูเก็บขอ้มูลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนอยา่งไม่เป็นทางการดว้ย ขณะท่ีให้ผูเ้รียนท าภาระงานตามท่ีก าหนด ครูสังเกต ซกัถาม    
จดบนัทึก แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะตอ้งให้ผูเ้รียนปรับปรุงอะไร หรือ
ผูส้อนปรับปรุงอะไร เพื่อให้เกิดความกา้วหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั การประเมิน
ระหว่างเรียนด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น การให้ขอ้แนะน าขอ้สังเกตในการน าเสนอผลงาน 
การพดูคุยระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผล
การสอบ เป็นตน้ 
  1.4 การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) มกัเกิดข้ึนเม่ือ
จบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั และยงัใช้เป็นขอ้มูลใน                  
การเปรียบเทียบกบัการประเมินก่อนเรียน ท าให้ทราบพฒันาการของผูเ้รียน การประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ยงัเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีกดว้ยการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยปกติมกัด าเนินการอยา่ง
เป็นทางการมากกวา่การประเมินระหวา่งเรียน 
  2. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกตามวิธีการแปลความหมายผล                       
การเรียนรู้ มี 2 ประเภทท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะการแปลผลคะแนน ดงัน้ี 
 2.1 การวดัและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็น
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อน าเสนอผลการตดัสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน โดยเปรียบเทียบกนัเองภายในกลุ่มหรือในชั้นเรียน 
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 2.2 การวดัและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) 
เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผลการตดัสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน 

วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2552, น. 68) กล่าวว่ า  วิ ธี ก ารและ เค ร่ือง มือว ัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบยุทธวิธี และเคร่ืองมือประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อรู้จกัผูเ้รียน เพื่อ
ประเมินวิธีเรียนของผูเ้รียน และเพื่อประเมินพฒันาการของผูเ้รียน  ผูส้อนสามารถเลือกใช้หรือ
คิดคน้วิธีการวดัและประเมินผลให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 3 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 วธีิการวดัและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีนิยมใชก้นัมาแต่ดั้งเดิม เช่น วดัและประเมินโดยการจดัสอบ และใชแ้บบสอบ
หรือแบบวดั (Test) ท่ีครูสร้างข้ึน โดยการเก็บขอ้มูลดงักล่าวส่วนใหญ่ใชใ้นการวดัและประเมินท่ี
ไดผ้ลเป็นคะแนนและน าไปใชใ้นการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เพื่อดูพฒันาการหรือใชเ้พื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ เม่ือส้ินสุดการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือ
รายวชิา  

 วิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลแบบเป็นทางการเหมาะส าหรับการ
ประเมินเพื่อตดัสิน มากกวา่ท่ีจะใชเ้พื่อประเมินพฒันาการผูเ้รียน หรือเพื่อหาจุดบกพร่องส าหรับ
น าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน อยา่งไรก็ตาม วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ผลการเรียนรู้แบบเป็นทางการท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศในเชิงปริมาณมีข้อสังเกตท่ีผูส้อนต้อง
ระมดัระวงัในการน าไปใช้ เพื่อให้ไดผ้ลการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เป็นตวัแทนของระดบัความสามารถ
ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน คือ ขอ้มูลตอ้งได้มาจากวิธีการวดัท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะขอ้มูล 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลมีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวดัได้ตรงตามส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั และมีความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง ผลการวดัมีความคงเส้นคงวา เม่ือมีการวดัซ ้ า
โดยใชเ้คร่ืองมือคู่ขนาน หรือเม่ือวดัในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั และวธีิการวดัมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบและเช่ือถือได ้(Acceptable) 

วิธีการวดัและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) เป็นการ                  
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  จากแหล่งขอ้มูลหลากหลายท่ีผูส้อนเก็บ
รวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาความพร้อมและพฒันาการของผูเ้รียน ปรับการเรียน               
การสอนใหเ้หมาะสม และแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ลกัษณะของขอ้มูลท่ีได้ นอกเหนือจาก
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ตวัเลขหรือขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้ อาจเป็นขอ้มูลบรรยายลกัษณะพฤติกรรมท่ีผูส้อนเฝ้าสังเกต หรือ
ผลการเรียนรู้ในลกัษณะค าอธิบายระดบัพฒันาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของผูเ้รียนท่ีพบจาก       
การสังเกต สัมภาษณ์ หรือวธีิการอ่ืน ๆ 

  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน คิด
วเิคราะห์ และเขียน ผลการพฒันาพฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และผลการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น มีความเหมาะสมกบัวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
แบบไม่เป็นทางการน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
ช่วยให้ผูส้อนเขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงกวา่การประเมินแบบเป็นทางการ และเป็น
วธีิการท่ียดืหยุน่ตามสถานการณ์และบริบท 

กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 74-75) กล่าววา่ ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งวดัและประเมินผล                  

การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 คือ (1) ผลการเรียนรู้ใน 8 
กลุ่มสาระ (2) ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (3) ผลการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรอย่างน้อย 8 ประการ และ (4) ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้ มีท่ีมาจากองค์ประกอบ 3 
ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย โดยทั้ง 3 ดา้น มีลกัษณะส าคญัท่ีสามารถ
น ามาอธิบายโดยสังเขปดงัน้ี คือ 

1. ผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศ หลกัฐานต่าง ๆ ท่ี
แสดงถึงความสามารถดา้นสติปัญญา 6 ดา้น คือ ความจ า ความเขา้ใจ การประยุกตใ์ช้ การวิเคราะห์                     
การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมท่ีสะทอ้นวา่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดา้นพุทธิ
พิสัย ไดแ้ก่ การบอกเล่า อธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบค าถาม เขียนแผนภูมิ
แผนภาพ น าเสนอแนวคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหา การจดัการ การออกแบบประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน เป็นตน้ 

2. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  หมายถึง ขอ้มูล 
สารสนเทศท่ีสะท้อนความสามารถด้านการเรียนรู้ในการจดัการอารมณ์ ความรู้สึก  ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมท่ีสะทอ้นว่าผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ดา้นจิต
พิสัย คือ ผูเ้รียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมตามบรรทดัฐาน
ของสังคม มีความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรม และมีค่านิยมพื้นฐานท่ีไดรั้บการปลูกฝัง 
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โดยแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อย่างน้อย 8 ประการ ตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 

3. ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศท่ีแสดงถึงทกัษะ        
การปฏิบติังานเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซ่ึงเกิดจากการประสานงาน
ของสมองและกลา้มเน้ือท่ีใชง้านอยา่งคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์กนั  

ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาในกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันา เป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัของผูเ้รียน ซ่ึง
เป็นพฒันาการท่ีครูตอ้งแสวงหาหรือคิดคน้เทคนิค วิธีการ และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อใช้วดัและ
ประเมินผลโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและเหมาะสม เพื่อให้ไดผ้ลการวดัและประเมินท่ีมีคุณภาพ 
สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลคณติศาสตร์  
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2547, น. 18)  กล่าวว่า                

การวดัผลและประเมินผลคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย พิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นความรู้ความคิด ความรู้ความคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นการพฒันาสมรรถภาพของผูเ้รียนท่ีแสดงออกดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.6 สมรรถภาพของผู้เรียนที่แสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ (คราทโวท์ล, 2002, p. 214) 
 

สมรรถภาพ พฤติกรรมทีแ่สดงออก 
1. ความจ า จ าได ้ระลึกได ้ดึงเอาความรู้ท่ีมีอยูใ่นหน่วยความจ าระยะยาวออกมา 
2. ความเขา้ใจ อธิบาย ตีความ ยกตวัอยา่งประกอบ และสรุปได ้
3. การน าไปใช ้ ด าเนินการหรือใชร้ะเบียบวธีิการภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4. การวเิคราะห์ บอกความแตกต่าง จดัโครงสร้าง และระบุคุณลกัษณะได ้
5. การประเมินค่า ตรวจสอบ วพิากษว์จิารณ์ โดยอาศยัเกณฑห์รือมาตรฐาน 
6. คิดสร้างสรรค ์ สามารถวางแผน สร้าง ผลิต รวมส่วนประกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั

ดว้ยรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งมีเหตุผล 
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การวดัผลประเมินผลดา้นความรู้ความคิด จะตอ้งพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของ          
การประเมินผลท่ีก าหนดไวแ้ลว้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร
การเรียนรู้  

สรุปดงันั้นในการวดัดา้นความจ า ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการวิเคราะห์ จะ
วดัโดยใช ้แบบทดสอบ แบบตรวจสอบความรู้ แบบฝึกหดั และช้ินงานจากชุดกิจกรรม 
 2. ทกัษะกระบวนการ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(2538, น. 1-6) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนันอกจากจะมุ่ง
พฒันาให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แลว้ยงัมุ่งพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะในการ
คิดค านวณควบคู่กนัไป การพฒันาทกัษะการคิดค านวณแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็น
การคิดค านวณโดยประมาณ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในสังคมปัจจุบนั ลกัษณะท่ี
สอง คือ การหาค าตอบท่ีแทจ้ริงซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นเช่นเดียวกนักบัการหาหาค าตอบโดยการ
ประมาณ การฝึกใหน้กัเรียนหาค าตอบท่ีแทจ้ริงควรฝึกวธีิคิดดว้ยวิธีการทดแทนหลายๆ วิธี เพื่อช่วย
ให้สามารถหาค าตอบไดง่้ายข้ึน จากทั้งสองลกัษณะน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีไม่มุ่งฝึกทกัษะการคิดตามแบบอยา่งเดียว แต่ยงัเป็นการพฒันาความสามารถในการ
คิดท่ีหลากหลายไม่ยดึติดในรูปแบบ ไม่มีก าหนดตายตวัวา่การหาค าตอบตอ้งใชว้ิธีการนั้นวิธีการน้ี
เท่านั้น แต่เด็กสามารถผสมผสานความรู้ท่ีเรียนมารวมกบัความสามารถในการคิด เพื่อให้ไดค้  าตอบ
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  

แนปป์ (2005, น. 1-20) กล่าววา่ หลกัการประเมินทกัษะการคิดค านวณ โดย
สรุปมีดงัน้ี  
 1.การคิดค านวณตามล าดบัขั้นตอน 

 2.การตรวจสอบตวัเลขท่ีได้จากการคิดค านวณ เช่น ต าแหน่งหรือหลัก
ของตวัเลข  

 3.ความถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 4.รูปแบบวธีิการค านวณท่ีหลากหลาย 
 5.การตรวจสอบความผดิพลาดในการคิดค านวณ 
 6. ความรวดเร็วในการคิดค านวณ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2547, น. 19) กล่าววา่ 
ทกัษะกระบวนการเป็นสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การ
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินไดจ้ากความสามารถในการ
แสดงออกตามขั้นตอนของแต่ละทกัษะ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.7 การแสดงออกตามขั้นตอนของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 

ทกัษะกระบวนการ การแสดงออกตามขั้นตอนของทกัษะ 
1. การแกปั้ญหา 1. ท  าความเขา้ใจกบัปัญหาโดยระบุประเด็นปัญหา ก าหนดตวัแปร  

และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
2. สร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีเป็นไปได ้
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ 
4. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นไปไดข้องการแกปั้ญหา 
5. ตรวจสอบขั้นตอนการแกปั้ญหา 

2. การใหเ้หตุผล 1. รวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการแกปั้ญหา 
2. เลือกใชค้วามรู้เพื่อจดัล าดบัขั้นตอนของการใหเ้หตุผลและลง

ขอ้สรุป 
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของการให้

เหตุผล 
3. ก า ร ส่ื อส า ร  ก า ร ส่ื อ
ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ ก า ร
น าเสนอ 

1. เลือกรูปแบบของการส่ือสาร การส่ือความหมายและน าเสนอ 
ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

2. ใชข้อ้ความ ศพัท ์สูตร สมการ หรือแผนภูมิท่ีเป็นสากล 
3. บนัทึกผลงานในทุกขั้นตอนอยา่งสมเหตุสมผล 
4. สรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 
5. เสนอความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

4. การเช่ือมโยงความรู้ 1. เปรียบเทียบความรู้ของแต่ละสาระ 
2. เช่ือมโยงสถานการณ์จริงกบัตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
3. หาขอ้สรุปจากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
4. เช่ือมโยงความรู้ในแต่ละสาระทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  

เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้มโนทศัน์ท่ีซบัซอ้น 
5. สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
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ตารางที ่2.7 (ต่อ) 
 

ทกัษะกระบวนการ การแสดงออกตามขั้นตอนของทกัษะ 
5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 1. ใชค้วามรู้หรือมโนทศัน์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

2. สร้างสรรคต์วัแบบทางคณิตศาสตร์ หรือช้ินงานท่ีมีประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 

 
รอมเบิร์ก (1992, p.322) กล่าววา่ ขั้นตอนการประเมินทกัษะการแกปั้ญหา มี

ดงัน้ี  
  1. เขา้ใจปัญหาของภาระงาน 
  2. วธีิการเลือกวธีิการ / ขั้นตอน / กลยทุธ ์
  3. การใชว้ธีิการแกปั้ญหา, การใหเ้หตุผล, การวเิคราะห์ และการ
ตรวจสอบในการแกปั้ญหา 
  4. การสรุปค าตอบ การสังเกต การแสดงความสัมพนัธ์  
 3. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) การท างานร่วมกนั 2) มีระเบียบวนิยั 3) มีความ
รอบคอบ 4) มีความรับผดิชอบ 5) มีวจิารณญาณ 6) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และ 7) ตระหนกัคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 3.1 เกณฑ์การประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์บบเกณฑ์ยอ่ยตาม
รายการประเมิน ประกอบดว้ย 1) การท างานร่วมกนั 2) มีระเบียบวินยั 3) มีความรอบคอบ                       
4) มีความรับผิดชอบ 5) มีวิจารณญาณ 6) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2556, น.191-
193) 
 
ตารางที ่2.8 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านการท างานร่วมกนั 
 

ด้านการท างานร่วมกนั 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การประเมิน 
3 

(ดี) 
1. ร่วมก าหนดเป้าหมายของกลุ่มอยา่งแขง็ขนั  
2. ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและขอ้ตกลงของกลุ่มจนส าเร็จ  
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ตารางที ่2.8 (ต่อ) 
 

ด้านการท างานร่วมกนั 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การประเมิน 

 
3. มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่มดว้ยความเอาใจใส่และแสดงความ

คิดเห็นโดยค านึงความรู้สึกของคนอ่ืนและยอบรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

2 
(พอใช)้ 

1. ร่วมก าหนดเป้าหมายของกลุ่มอยา่งแขง็ขนั  
2. ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและขอ้ตกลงของกลุ่มจนส าเร็จ  
3. มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่มดว้ยความเอาใจใส่และแสดงความ
คิดเห็นโดยค านึงความรู้สึกของคนอ่ืนและยอบรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นในบางประเด็น 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ร่วมก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม 
2. แต่ไม่ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและขอ้ตกลงของกลุ่ม 
3. ขาดการแสดงความคิดเห็นและไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
ตารางที ่2.9 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านมีระเบียบวนัิย 
 

ด้านมีระเบียบวนัิย 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 
3 
ดี 

1. ปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนัทุกคร้ัง 
2. สมุด/ช้ินงาน สะอาดเรียบร้อย 

2 
พอใช ้

1. ปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่ 
2. สมุด/ช้ินงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย 

1 
ควรปรับปรุง 

1. ปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนับางคร้ัง 
2. สมุด/ช้ินงาน ไม่สะอาดเรียบร้อย 
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ตารางที ่2.10 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านมีความรอบคอบ 
 

ด้านมีความรอบคอบ 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 
3 
ดี 

1. มีการตรวจสอบ ค าตอบ หรือผลงาน/ช้ินงาน ละเอียดถ่ีถว้น 
ครบถว้น สมบูรณ์ทุกคร้ัง ทุกขั้นตอน จดัเรียงล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงัถูกตอ้งครบถว้น 

2. ถูกตอ้ง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ผลงานอยูคุ่ณภาพดี 
2 

พอใช ้
1. มีการตรวจสอบ ค าตอบ หรือผลงาน/ช้ินงาน แต่ยงัมีขอ้ผดิพลาด 

จดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดส่้วนใหญ่ 
2. ถูกตอ้ง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ส่วนใหญ่ผลงานอยูคุ่ณภาพ

พอใช ้
1 

ควรปรับปรุง 
1. ไม่มีการตรวจสอบ ค าตอบ หรือผลงาน/ช้ินงาน ถูกตอ้งครบถว้น

บางส่วน พบขอ้ผดิพลาดมาก ไม่มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญั 
2. มีขอ้ผดิพลาดแกไ้ข ไม่ครบสมบูรณ์ ตามขั้นตอน ผลงานอยูใ่น

คุณภาพตอ้งใหค้  าช้ีแนะ ปรับปรุง 
 
ตารางที ่2.11 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านความรับผดิชอบ 
 

ด้านความรับผดิชอบ 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 
3 
ดี 

1. ท างานตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ มีความพยายามแกปั้ญหาอยา่งเตม็
ความสามารถตนเองทุกคร้ัง 

2. ปฏิบติังานเสร็จสมบูรณ์และส่งตามเวลาท่ีก าหนด 
2 

พอใช ้
1. ท างานตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ บางคร้ังไม่แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
2. ปฏิบติังานเสร็จสมบูรณ์ แต่ส่งชา้เวลาท่ีก าหนดเล็กนอ้ย 

1 
ควรปรับปรุง 

1. ท างานตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ส่วนใหญ่ไม่แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
2. ปฏิบติังานเสร็จสมบูรณ์ และส่งชา้เวลาท่ีก าหนดมาก ตอ้ง

ตกัเตือน 
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ตารางที ่2.12 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านการมีวจิารณญาณ 
 

ด้านการมีวจิารณญาณ 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 
3 
ดี 

1. ปฏิบติังานหรือแสดงวธีิการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด ปฏิบติังานทุก
ขั้นตอนท่ีจ าเป็น ตดัขั้นตอนท่ีไม่ส าคญั/ไม่จ  าเป็นออก 

2. เลือกวธีิการด าเนินงานหรือหาค าตอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2 

พอใช ้
1. ปฏิบติังานหรือแสดงวธีิการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดในส่วนใหญ่ 

ปฏิบติังานทุกขั้นตอนท่ีจ าเป็น ตดัขั้นตอนท่ีไม่ส าคญั/ไม่จ  าเป็น
ออกไดบ้า้ง 

2. เลือกวธีิการด าเนินงานหรือหาค าตอบไดส่้วนใหญ่เหมาะสม 
1 

ควรปรับปรุง 
1. ปฏิบติังานหรือแสดงวธีิการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดในส่วนนอ้ย ส่วน

ใหญ่ไม่สามารถตดัขั้นตอนท่ีไม่ส าคญั/ไม่จ  าเป็นออก 
2. เลือกวธีิการด าเนินงานหรือหาค าตอบส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม 

 
ตารางที ่2.13 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 
 

ด้านการมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 
3 
ดี 

1. กลา้แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนองานและตอบ
ค าถาม แสดงความเป็นผูน้ าได ้ทั้งในหรือนอกชั้นเรียน 

2. ท างานหรือสรุปผลงานดว้ยตนเองไดถู้กตอ้งและหาเหตุผล
โตแ้ยง้ เม่ือมีค าตอบไม่ตรงกบัตนเอง 

2 
พอใช ้

1. กลา้แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนองานและตอบ
ค าถามโดยตอ้งมีการกระตุน้หรือมีเพื่อน แต่ไม่แสดงความเป็น
ผูน้ าได ้ทั้งในหรือนอกชั้นเรียน 

2. ท างานหรือสรุปผลงานดว้ยตนเองไดถู้กตอ้งและหาเหตุผล
โตแ้ยง้ ไดบ้า้งเม่ือมีค าตอบไม่ตรงกบัตนเอง 
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ตารางที ่2.13 (ต่อ) 
 

ด้านการมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 
1 

ควรปรับปรุง 
1. ไม่แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนองานและตอบ

ค าถาม จะท าใหบ้า้งเม่ือมีกลุ่มเพื่อน แต่ไม่ใช่ผูน้ าได ้ทั้งในหรือ
นอกชั้นเรียน 

2. ท างานหรือสรุปผลงานดว้ยตนเองไดถู้กตอ้งและหาเหตุผล
โตแ้ยง้ เม่ือมีค าตอบไม่ตรงกบัตนเอง 

 
  3.2 เกณฑก์ารประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์บบองคร์วม 
 
ตารางที ่2.14 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึแบบองค์รวม 
 
คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การพจิารณา 

2.01 - 3.00 
ดี 

สามารถปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มี
ระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีวจิารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

1.01 - 2.00 
พอใช ้

สามารถปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์ตามค าแนะน าหรือค าช้ีแนะได้
อยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

0.00 - 1.01 
ควรปรับปรุง 

ไม่สามารถปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองหรือตาม
ค าแนะน าหรือค าช้ีแนะ แต่จะต้องมีการก ากับและติดตามการ
ปฏิบติังานให้เป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง อยูเ่สมอ  
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   3.3 เกณฑก์ารประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นตระหนกัคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 

ระดับความคิดเห็นหรือความรู้สึก คะแนน 
จริง 4 

ค่อนขา้งจริง 3 
ค่อนขา้งไม่จริง 2 

ไม่จริง 1 
 
 เกณฑป์ระเมินค่าน ้าหนกัเฉล่ียของคะแนนเจตคติของนกัเรียนโดยรวม ดงัน้ี 
    

ช่วงของค่าเฉลีย่ ระดับเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ 
3.50 – 4.40 ดีมาก 
2.50 – 3.49 ค่อนขา้งดี 
1.50 – 2.49 ค่อนขา้งไม่ดี 
1.00 – 1.49 ไม่ดีมาก 

  
  การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้จะต้องกระท าให้ครอบคลุมสมรรถภาพท่ีพึง
ประสงคท์ั้ง 3 ดา้น โดยลกัษณะของการประเมินท่ีเป็นไปไดมี้ดงัน้ี 

1. การประเมินโดยผูส้อน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผูส้อนเป็น
ผูส้ร้างเคร่ืองมือ และเป็นผูว้ดัผลประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. การประเมินโดยผูส้อนและผูเ้รียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดย
ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และเกณฑ์ต่าง ๆ ของการประเมินรวมทั้ง
ประเมินผลงานร่วมกนั 

3. การประเมินโดยผูเ้รียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นผู ้
ก  าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และสร้างผลงาน รวมทั้งประเมินผลงานดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ีการประเมินทั้ง 3 ลกัษณะดงักล่าวยงัอาจมีผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูส้อนในรายวชิาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาสาระสัมพนัธ์กนั รวมทั้งผูป้กครองท่ีสามารถจะเขา้ร่วม
ประเมินผลผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 
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  การวดัผลประเมินผลสมรรถภาพทั้ง 3 ด้านดังกล่าวท าได้โดยใช้เคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ย ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย แฟ้มสะสมงานคณิตศาสตร์ และโครงงาน
คณิตศาสตร์ ส าหรับสมรรถภาพด้านความรู้ ความคิด และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์              
อาจใชแ้บบทดสอบร่วมดว้ยได ้

การด าเนินการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (2552, น. 3) กล่าววา่ การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึงของการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผูเ้รียน เพื่อใหผ้า่นเกณฑต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกระดบัการศึกษา 

เม่ือสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์แลว้ ครูท่ี
รับผดิชอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนควรจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นิยาม ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ีและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อพิจารณาว่าตวัช้ีวดันั้น
ครอบคลุม แ ละสอดคลอ้งกบัลกัษณะธรรมชาติของวชิา งาน กิจกรรมท่ีรับผดิชอบหรือไม่อยา่งไร 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
  ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพฒันาผู ้เรียนว่าจะด าเนินการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ว้ยวธีิใดดงัต่อไปน้ี คือ                   

 1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 4. ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั
ของสถานศึกษา                             

 ขั้นตอนท่ี 4  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนก่อนการพฒันา 
 ขั้นตอนท่ี 5  สร้างหรือเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม/สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ี

เลือกด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 3               
 ขั้นตอนท่ี 6  ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางท่ีก าหนดไวแ้ละประเมินเป็น

ระยะ ๆ  ผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นเกณฑใ์หป้รับปรุงพฒันา แลว้ประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 ขั้นตอนท่ี 7 รายงานผลการพฒันาต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

                   ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกล่าวแลว้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ าหรับครู 
ทีม่า:  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, 

น. 4 
 
 

 

ศึกษานิยาม  ตัวช้ีวดั  พฤติกรรมบ่งช้ี  ของแต่ละคุณลกัษณะ 

ศึกษาแนวคิด  หลกัการ เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ศึกษาแนวปฏิบัติในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

สร้างหรือเลอืกเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมกบัแนวปฏิบัติ 

ด าเนินการพฒันาและประเมินผู้เรียนโดยบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้/กจิกรรม
พฒันาผู้เรียน/โครงการ/สอดแทรกในกจิวตัรประจ าวนั 

รายงานผลการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของผุ้เรียนก่อนการพฒันา 
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การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 96) กล่าววา่ การ

ประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินจากผลงานหรือผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนตามหลกัฐาน
ร่องรอยหรือผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง เช่น การ
ทดลอง การบนัทึก และการรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีแสดงถึงสมรรถภาพท่ีแทจ้ริงหรือ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของผูเ้รียน 

1. เคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, น. 184 - 193) กล่าววา่การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระท า 
การแสดงออกหลาย ๆ ดา้น ของนกัเรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีวิธีการ
ประเมินโดยสังเขปดงัน้ี  
   1.1 การสังเกต เป็นวธีิการท่ีดีมากวิธีหน่ึงในการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมดา้นการ
ใชค้วามคิด การปฏิบติังาน และโดยเฉพาะดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และลกัษณะนิสัยสามารถท าได้
ทุกเวลา ทุกสถานท่ีทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน 

 วิธีการสังเกตท าได้โดยตั้งใจและไม่ตั้ งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมี
โครงการสร้างหมายถึงครูก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เช่น 
สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียนไปเร่ือย ๆ )อีกวิธีหน่ึง คือ การสังเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้าง 
ซ่ึงหมายถึงไม่มีการก าหนดรายการสังเกตไวล่้วงหน้า ครูอาจมีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ติดตัวไว้
ตลอดเวลาเพื่อบนัทึกเม่ือพบพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู 
การบนัทึกอาจท าไดโ้ดยยอ่ก่อน แลว้ขยายความสมบูรณ์ภายหลงัวิธีการสังเกตท่ีดีควรใชท้ั้งสองวิธี 
เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจท าให้ละเลยมองขา้มพฤติกรรมท่ีน่าสนใจแต่ไม่มีในรายการท่ี
ก าหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตั้งใจอาจท าให้ครูขาดความชดัเจนวา่พฤติกรรมใด การแสดงออกใด 
ท่ีควรแก่ การสนใจและบนัทึกไว ้เป็นตน้  ขอ้เตือนใจส าหรับการใชว้ิธีสังเกต คือ ตอ้งสังเกตหลาย 
ๆ คร้ังในหลาย ๆ สถานการณ์ (การเรียน การท างานตามล าพงั การท างานกลุ่ม การเล่น การเขา้
สังคมกบัเพื่อน การวางตวั ฯลฯ) เม่ือมีเวลาผ่านไประยะหน่ึง ๆ (2 - 3 สัปดาห์) จึงน าขอ้มูลเหล่าน้ี
มาเพื่อพิจารณาสักคร้ังหน่ึง 

   เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบนัทึกระเบียนสะสม เป็นตน้ 
   1.2 การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลพฤติกรรมดา้นต่างไดดี้ เช่น 
ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้
ประกอบการสังเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 
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   ขอ้แนะน าบางประการเก่ียวกบัการสัมภาษณ์ 
 (1) ก่อนสัมภาษณ์ควรหาขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัของนกัเรียนก่อนเพื่อท า

ใหก้ารสัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและไดข้อ้มูลยิง่ข้ึน 
 (2) เตรียมชุดค าถามล่วงหนา้และจดัล าดบัค าถามช่วยใหก้ารตอบไม่วกวน 
 (3) ขณะสัมภาษณ์ครูใช้วาจา ท่าทาง น ้ าเสียงท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง ท าให้

นกัเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภยั และแนวโนม้ใหน้กัเรียนอยากพดูหรือเล่า 
 (4) ใชค้  าภามท่ีนกัเรียนเขา้ใจง่าย 
 (5) อาจใชว้ิธีสัมภาษณ์ทางออ้มคือ สัมภาษณ์จากบุคคลท่ีใกลชิ้ดนกัเรียน 

เช่น เพื่อนสนิท ผูป้กครอง เป็นตน้ 
  1.3  การตรวจงาน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีเน้นการน าผลการประเมินไป
ใช้ทนัทีใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็น                
การประเมินท่ีควรด าเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบติั โครงการ/
โครงงานต่าง ๆ เป็นตน้ งานเหล่าน้ีควรมีลกัษณะท่ีครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดบัสูงของ
นักเรียนได้ เช่น แบบฝึกหัดท่ีเน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ (ไม่ใช้แบบฝึกหัดท่ี
เลียนแบบขอ้สอบเลือกตอบซ่ึงมกัประเมินไดเ้พียงความรู้ความจ า) งาน โครงการ โครงงาน ท่ีเน้น
ความคิดขั้นสูงในการวางแผนจดัการ ด าเนินการและแกปั้ญหาส่ิงท่ีควรประเมินควบคู่ไปดว้ยเสมอ
ในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียนตอบและปฏิบติั) คือ ลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะท่ีดีในการท างาน 

ขอ้แนะน าบางประการเก่ียวกบัการตรวจงาน 
  โดยปกติครูมกัประเมินนกัเรียนทุกคนจากงานท่ีครูก าหนดช้ินเดียวกนั ครูควร

มีความยดืหยุน่การประเมิน จากการตรวจงานมากข้ึน  ดงัน้ี 
 (1) ไม่จ  าเป็นตอ้งน าช้ินงานทุกช้ินมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะช้ินงานท่ี
นกัเรียนท าไดดี้และบอกความหมาย  ความสามารถของนกัเรียนตามลกัษณะท่ีครูตอ้งการประเมิน
ได้ วิธีน้ีเป็นการเน้น “จุดแข็ง” ของนักเรียน นับเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุน้ให้นักเรียน
พยายามผลิตงานท่ีดี ๆ ออกมามากข้ึน 
 (2) จากแนวคิดตามข้อ1ช้ินงานท่ีหยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น นกัเรียนคนท่ี 1 งานท่ี (ท าไดดี้) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงาน
ช้ินท่ี 2, 3, 5 ส่วนนกัเรียนคนท่ี 2 งานท่ีควรหยบิมาประเมินอาจเป็นงานช้ินท่ี 1, 2, 4 เป็นตน้ 
 (3) อาจประเมินช้ินงานท่ีนกัเรียนท านอกเหนือจากท่ีครูก าหนดให้ก็ได ้        
แต่ตอ้งมัน่ใจวา่เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนท าเองจริง ๆ เช่น ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนกัเรียนท าเองท่ีบา้น และน ามาใช้
ท่ีโรงเรียนหรืองานเลือกต่าง ๆ ท่ีนักเรียนท าข้ึนเองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูลหรือ 
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หลกัฐานผลงานอย่างกวา้งขวาง จะท าให้ครูรู้จกันักเรียนมากข้ึน และประเมินความสามารถของ
นกัเรียนตามสภาพท่ีแทจ้ริงของเขาไดแ้ม่นย  ายิง่ข้ึน 
 (4) ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดบัคุณภาพ ท่ีเป็น
เฉพาะตวัเลขอยา่งเดียว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดว้ย 
   1.4 การรายงานตนเอง เป็นการใหน้กัเรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามสั้น ๆ 
หรือ ตอบแบบสอบถามท่ีครูสร้างข้ึน เพื่อสะทอ้นถึงการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งความรู้ ความเขา้ใจ 
วธีิคิด วธีิท างานความพอใจในผลงาน ความตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
   1.5 การใช้บนัทึกจากผูท่ี้เก่ียวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวันักเรียนผลงานนกัเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนกัเรียนจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากเพื่อนครู – โดยประชุมแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียน (ประเมินเดือนละคร้ัง) 
  จากเพื่อนนกัเรียน – โดยจดัชัว่โมงสนทนา วิพากษผ์ลงาน (นกัเรียนตอ้ง
ไดรั้บค าแนะน ามาก่อนเก่ียวกบัหลกัการ วธีิวจิารณ์เพื่อการสร้างสรรค)์ 
  จากผู ้ปกครอง – โดยจดหมาย  สารสัมพันธ์ท่ีครู หรือโรงเรียนกับ
ผูป้กครองมีถึงกนัโดยตลอดเวลา โดยการประชุมผูป้กครองท่ีโรงเรียนจดัข้ึน หรือโดยการตอบ
แบบสอบถามสั้น ๆ  

 1.6 การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง  ในกรณี ท่ีค รูต้องการใช้
แบบทดสอบ ขอเสนอแนะให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ซ่ึงมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  1.6.1 ปัญหาตอ้งมีความหมายต่อผูเ้รียน และมีความส าคญัเพียงพอท่ีจะ
แสดงถึงภูมิความรู้ของนกัเรียนในระดบัชั้นนั้น ๆ 
  1.6.2 เป็นปัญหาท่ีเลียนแบบสภาพจริงในชีวติของนกัเรียน 
  1.6.3 แบบสอบตอ้งครอบคลุมทั้งความสามารถและเน้ือหาตามหลกัสูตร 
  1.6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้านมา
ผสมผสาน และแสดงวธีิคิดไดเ้ป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน 
  1.6.5 ควรมีค าตอบถูกไดห้ลายค าตอบ และมีวธีิการหาค าตอบไดห้ลายวธีิ 
  1.6.6 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความสมบูรณ์ของค าตอบอยา่งชดัเจน 
   1.7  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงาน หมายถึง ส่ิงท่ีใช้
สะสมงานของนกัเรียนอยา่งมีจุดประสงค ์อาจเป็นแฟ้ม กล่อง แผน่ดิสก์ อลับั้ม ฯลฯ ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธ์ิในเร่ืองนั้น ๆ หรือหลาย ๆ เร่ือง การสะสมนั้น
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นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเน้ือหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตดัสิน ความสามารถ / คุณสมบติั 
หลกัฐานการสะทอ้นตนเอง 

 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริงท่ีไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง เพราะใชก้ารประเมินให้ผกูติดอยูก่บัการ
สอนและมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนท่ีชดัเจน 

  วิธีการประเมินตามสภาพจริงท่ีไดก้ล่าวแลว้นั้น การท่ีจะไดม้าซ่ึงผลการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน ครูควรใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลหลาย ๆ วิธีผสมผสานกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
หลากหลาย ครอบคลุมพฤติกรรมทุกดา้นและมีจ านวนมากเพียงพอท่ีจะประเมินผลท่ีเกิดข้ึนในตวั
นกัเรียนอยา่งมัน่ใจหลกัเกณฑ ์วธีิการใหค้ะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง 

ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์  (2553, น. 216 - 225) กล่าววา่ การประเมินผลตามสภาพจริงมี
เคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลาย ซ่ึงน าเสนอเป็นตวัอยา่งเคร่ืองมือในการประเมิน ดงัน้ี 
  1. การสังเกต เป็นวธีิการท่ีกระท าไดใ้นทุกสถานการณ์และทุกสถานท่ี ผูส้อน
อาจก าหนดเคร่ืองมือและเกณฑ์ในการสังเกตหรืออาจไม่มีเคร่ืองมือในการสังเกตก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับประเด็นท่ีต้องการประเมินผูเ้รียนว่า มีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือในการสังเกตระดับ
ความสามารถหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากนอ้ยเพียงใด และวิธีการสังเกตสามารถใชป้ระเมินผล
การเรียนรู้ทั้งในดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน เช่น สังเกตในสถานท่ีท่ีนกัเรียนไดล้งไปศึกษาสภาพแหล่งน ้ าใน
ชุมชนหรือสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ 

    2. การสัมภาษณ์ เน่ืองจากพฤติกรรมบางอยา่งอาจสังเกตไดไ้ม่ชดัเจน ถูกตอ้ง 
ตรงต่อความเป็นจริง ผูส้อนจึงอาจใช้การสัมภาษณ์ช่วยเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม การสัมภาษณ์น้ีเป็น
วธีิการประเมินโดยตั้งค  าถามอยา่งง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้นเกินไป สามารถสัมภาษณ์ผูเ้รียนแต่ละคนไดท้ั้ง
รูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ นิยมใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ความเขา้ใจใน
ระดบัท่ีสูงกว่าความรู้ความจ า และดา้นความรู้สึกนึกคิดท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ  ทศันคติ 
ค่านิยมท่ีผูเ้รียนยดึถือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวมทั้งการเห็นคุณค่าในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ครูให้นกัเรียนลงไป
ศึกษาการเลือกซ้ือสินคา้ของประชาชนเป็นกลุ่ม หลงัจากท่ีศึกษาแลว้ครูจึงสัมภาษณ์นกัเรียนเป็น
กลุ่มทั้งในดา้นความรู้ ความคิด เจตคติของผูเ้รียนต่อการศึกษาและทกัษะกระบวนการ ในการศึกษา 

  3. แบบสอบถาม เป็นการวดัผลท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสอบถาม  ซ่ึง
ท าใหป้ระหยดัเวลาในการซกัถาม โดยคาตอบท่ีไดรั้บควรอยูใ่นขอบเขตของเร่ืองท่ีผูเ้รียนศึกษา เช่น    
การใหผู้เ้รียนลงไปศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน 
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  4. บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัตวั
ผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนดั ความสนใจ และการแสดงออก
ของพฤติกรรมลกัษณะต่าง ๆ ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน   
การเรียนรู้ และแนวทางพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เช่น ให้นกัเรียนลงไป
ศึกษาวฒันธรรมไทยในชุมชนแลว้ให้นกัเรียนหรือครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนกลุ่ม
ต่าง ๆ วา่ใชก้ระบวนการในการศึกษาไดถู้กตอ้งหรือไม่  
  5. แบบทดสอบวดัความสามารถท่ีเป็นจริง (Authentic Test) เป็นวิธีการสร้าง
ขอ้สอบโดยใชค้  าถามท่ีเก่ียวกบัการน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการสร้างความรู้ใหม่
จากความเขา้ใจและประสบการณ์เดิม หรือจากสถานการณ์จาลองท่ีก าหนดข้ึนให้คลา้ยคลึงกบั
สถานการณ์จริง หรือเลียนแบบสภาพจริง เป็นตน้ เช่น สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยก าหนดสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ผูเ้รียนได้คิดและตอบเพื่อวดัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของผูเ้รียนตามสถานการณ์ท่ีก าหนดใหน้ั้น 
  6. การรายงานตนเอง เป็นวิธีการประเมินด้วยการให้ผูเ้รียนเขียนบรรยาย
ความรู้สึก หรือพดูแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพื่อประเมินความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจ และ
ความต้องการของผูเ้รียน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูส้อนเข้าใจผูเ้รียนแต่ละคนมากยิ่งข้ึนและสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจทกัษะกระบวนการ  รวมทั้งเจตคติต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น ให้นกัเรียนบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีไดล้งไปใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารกบัชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง วา่มีความรู้สึกต่อการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร และ
รู้สึกอยา่งไรต่อบุคคลเหล่านั้น  
  7. การสร้างจินตภาพ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น
หรือปฏิกิริยาออกมา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลวา่ขณะนั้นผูเ้รียนมีความรู้สึกนึกคิดกบัเร่ืองท่ีเรียนเป็นอยา่งไร 
ซ่ึงอาจตั้งค  าถามใหน้กัเรียนสร้างจินตนาการโดยการต่อขอ้ความในประโยคต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์ 
   8. การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นการจดัเก็บตวัอย่างผลงานท่ีมี          
การรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ และกระท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงชั้นของหลกัสูตรหรือโปรแกรม
การเรียน เพื่อใช้เป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูเ้รียนในดา้นความรู้ความเขา้ใจ  
และทกัษะต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนพฒันาไดส้ าเร็จ รวมทั้งความถนดั ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ 
และความกา้วหน้าทางการเรียนท่ีสามารถน ามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแต่ละ
คนใหมี้ความน่าเช่ือถือ (Reliability) มากยิ่งข้ึน เช่น ให้นกัเรียนศึกษาประวติับุคคลส าคญัในชุมชน 
แลว้ใหน้กัเรียนท าเป็นแฟ้มสะสมผลงานประวติัของบุคคลเหล่านั้น  
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2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูบริคส์ 
สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554, น. 137 - 141) กล่าววา่ รูบริคส์ คือ เคร่ืองมือ

ในการให้คะแนน (Scoring Tool) ท่ีมีการระบุเกณฑ์ (Criteria) ประเมินช้ินงานและคุณภาพ 
(Quality) ของช้ินงานในแต่ละเกณฑ ์ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินช้ินงานเขียนไดแ้ก่ จุดประสงค ์การ
จดัเน้ือหา การให้รายละเอียด การใช้ภาษา เป็นต้น และคุณภาพของงานเขียนแต่ละเกณฑ์อาจ
แบ่งเป็นยอดเยีย่มจนถึงไม่ดี  

1) จุดประสงคข์องการสร้างรูบริคส์ 
  การสร้างรูบริคส์อาจท าเพื่อจุดประสงค ์ดงัน้ี 

  1.1) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรียนรู้เป็นทีม  
กลยทุธการสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
  1.2) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่น ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 
รายงานการวจิยั นิทรรศการ ผลงานศิลปะ เป็นตน้ 
  1.3) เพื่อประเมินการปฏิบติั (Performance) เช่น ประเมินการน าเสนอปาก
เปล่า การอภิปราย การสาธิต เป็นตน้ 
 2) ขั้นตอนการสร้างรูบริคส์ 
 ปัจจุบันนักการศึกษาได้ให้ความสนใจอย่างมากกับรูบริคส์  ทั้ ง น้ี
เน่ืองมาจากการวดัและการประเมินผลก าลีงเปล่ียนแปลงสู่การประเมินตามสภาพจริงและการ
ประเมินจะอิงการปฏิบติัมากข้ึน ครูจ าเป็นตอ้งพฒันารูบริคส์ท่ีสะทอ้นหลกัสูตรและการสอนของ
แต่ละคน ทั้งน้ีเพื่อให้รูบริคส์มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้มากข้ึน การออกแบบรูบริคส์ตอ้งท าให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นต่อไปน้ี 
  ขั้นท่ี 1 เห็นรูปแบบต่าง ๆ (Look at Models) ขั้นน้ีเป็นขั้นแรกท่ีให้นกัเรียน
เห็นตวัอยา่งช้ินงานท่ีดีและไม่ดีนกั ระบุคุณลกัษณะท่ีท าให้ช้ินงานดีและลกัษณะท่ีท าให้ช้ินงานไม่
ดี   
 ขั้นท่ี 2 ระบุการเป็นเกณฑ์ (List Criteria) ขั้นน้ีเป็นการอภิปรายช้ินงาน 
แลว้น าความเห็นมาลงสรุปเป็นเกณฑท่ี์บอกวา่ช้ินงานท่ีดีเป็นอยา่งไร 
  ขั้นท่ี 3 ระบุระดบัคุณภาพ (Articulate gradations of Quality) ขั้นน้ีเป็นการ
บรรยายลกัษณะของช้ินงานท่ีถือวา่มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด และบรรยายลกัษณะช้ินงานท่ีมีคุณภาพต ่าสุด 
จากนั้นบรรยายลกัษณะท่ีอยูร่ะหวา่งกลาง 
  ขั้นท่ี 4 ฝึกใชเ้กณฑ์ (Practice on Models) ขั้นน้ีให้นกัเรียนฝึกใชรู้บริคส์ท่ี
สร้างข้ึนในการประเมินช้ินงาน 
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 ขั้นท่ี 5 การประเมินตนเองและเพื่อน (Use self-and Peer-assessment) ขั้นน้ี
ให้นกัเรียนผลิตช้ินงาน ขณะท างานให้หยุดบางช่วง เพื่อให้นกัเรียนใชรู้บริคส์ประเมินช้ินงานของ
ตนเองและของเพื่อน 
 ขั้น 6 แกไ้ข ปรับปรุง (Revise) ขั้นน้ีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนแก้ไข 
ปรับปรุงช้ินงานของตนเอง จากขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 5 
 ขั้นท่ี 7 ครูใช้รูบริคส์ท่ีนกัเรียนพฒันาข้ึนในการประเมิน ขั้นน้ีครูตอ้งใช้
รูบริคส์ท่ีนกัเรียนพฒันาข้ึนและเคยใชแ้ลว้ประเมินช้ินงานของนกัเรียนต่อไป 
 3) ประโยชน์ของรูบริคส์ 
 รูบริคส์มีประโยชน์อยา่งมากต่อการประเมิน ทั้งน้ีเพราะเหตุผลดงัน้ี 
   3.1) ช่วยให้การคาดหวงัของครูท่ีมีผลต่องานของนกัเรียนบรรลุผลส าเร็จ
ได ้โดยนกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจ และสามารถใชรู้บริคส์ต่อการประเมินและพฒันาช้ินงานของตน 
   3.2) ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชัดยิ่งข้ึนว่าตอ้งการให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้หรือพฒันาอะไรบา้ง 
   3.3) ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุคุณลกัษณะจากงานท่ีเป็นตวัอย่างได ้
โดยใชรู้บริคส์ตรวจสอบ 
   3.4) ช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบติังานเพื่อไปสู่
ความส าเร็จได ้
   3.5) เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม                           
การปฏิบติังานต่าง ๆ ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
   3.6) ช่วยให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ผูส้นบัสนุน ผูนิ้เทศ ไดเ้กิด
ความเขา้ใจเกณฑใ์นการตดัสินผลงานนกัเรียนท่ีครูใช ้
   3.7) ช่วยในการใหเ้หตุผลประกอบการใหเ้กรดนกัเรียนได ้
   3.8) ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนกัเรียน 

จากการศึกษาการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริงดงักล่าว สรุปได้ว่า การ
วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงนั้นมีวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แบบทดสอบ การรายงานตนเอง และการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน  ดงันั้นผูส้อน
ควรเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจใชว้ิธีการท่ีหลากหลายประกอบกนัก็ได้
ในการเก็บขอ้มูล เพื่อให้สามารถประเมินนกัเรียนไดอ้ย่างรอบคอบ และครอบคลุมศกัยภาพของ
ของนกัเรียน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจัิยในประเทศ 

จรัสขวญั แสนขติั  (2550) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
โจทยปั์ญหาการลบ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1/2 
โรงเรียนบา้นเวียงแหง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ หา
ประสิทธิภาพของแผนการสอน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย ์ ปัญหาการลบโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1/2 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ แผนการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา การลบ จ านวน 
10 แผน พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนทุกคร้ังท่ีสอน แบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทาง              
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการลบ เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ ชนิด 3 
ตวัเลือก จ านวน 32 ขอ้ และแบบวดัเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์
ปัญหาการลบ เป็นแบบลิเกิต ชนิด 4 มาตรา จ านวน 20 ขอ้ การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดห้า
ประสิทธิภาพของแผนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนท่ี เรียนโดยใช ้              
การเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงขั้นตอนในการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือนั้นมี 3 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 
1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนขั้นท่ี 2 ขั้นท างานกลุ่ม และขั้นท่ี 3 ขั้นระดมสมอง ผลการวจิยัพบวา่   

 1. ประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา
การลบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1/2 มีค่าประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ คือ 
80/80  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้    
ร้อยละ 65  

 3. เจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือในภาพรวมอยู่ระดบัดีทั้งในด้านความสนใจ
และความส าคญัและดา้นกิจกรรมกลุ่ม  

 4. พฤติกรรมทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในภาพรวมอยู่ในระดบัดี
โดย เฉพาะดา้นกระบวนการกลุ่มอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ไดแ้ก่ การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
ในกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม และการปฏิบติังานตามแผนและขั้นตอน 
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 จารุณี ไชยขนัธ์ุ  (2553) ศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นกระบวน                    
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ระบบและวิธีการของสหกรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนกุดหวา้วทิยา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนกุดหวา้วิทยา จ านวน 27 คน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) วิธีการวิจยัเป็นแบบ One Group Pretest Posttest Design ใชแ้บบการเรียนรู้
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams-Achievement Division หรือ STAD) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน
การสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม ครูน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ และขั้นสรุปบทเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 7 
แผน ซ่ึงเวลาท่ีใชท้  าการสอนจ านวน 10 ชัว่โมง 2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบวดัความ
พึงพอใจของนกัเรียนต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวจิยัพบวา่  

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ระบบและ
วธีิการของสหกรณ์ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.23/90.49 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 
80/80  

2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เร่ือง ระบบและวิธีการของสหกรณ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ระบบและวิธีการของสหกรณ์ มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความ
สนุกสนานในขณะท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมกลุ่มดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 ไพลิน ลือธิสาร (2553) ศึกษาผลการใชเ้กมคณิตศาสตร์เร่ือง การบวกลบเศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสมบติัเจริญ 
และโรงเรียนบา้นหนองสนวน อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมาเขต 3 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 49 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 1 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบการสอน จ านวน 3 เกม แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจจากการเรียนด้วยเกมคณิตศาสตร์ 
ผลการวจิยัพบวา่   

 1. เกมคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ประกอบการสอน เร่ือง การบวก ลบเศษส่วน                              
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 76.67/ 77.50 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75  
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง การบวก 
ลบเศษส่วน โดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ประกอบการสอนอยู่
ในระดบัมาก  

 วชิราภรณ์  กุดแถลง (2553) ศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์
โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาค
เรียนท่ี 2/2551 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบตวัอย่างเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบดว้ยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ และเกมคณิตศาสตร์ จ านวน 15 เกม 
ผลการวจิยัพบวา่   

 1. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนทั้ง 5 ดา้น มีค่าเฉล่ียสูงข้ึนในทุก ๆ 
ดา้น โดยเฉพาะดา้นความสามารถในการตั้งโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ดว้ยวธีิการท่ีแปลกใหม่   

 2. ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วารี ธนะค าดี  (2553) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนแนะให้
รู้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เหตุผล ผลสัมฤทธ์ิทาง                    
การเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา                  
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทราย
ศรีพิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2  จ  านวน 29 คน โดยจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. ขั้นเตรียม 2. 
ขั้นสอนและเสนอแนะปัญหา 3. ขั้นท างานกลุ่ม 4. ขั้นทดสอบ 5. ขั้นประเมินผลการท างานกลุ่ม 
โดยใชเ้วลาทั้งหมดจ านวน 18 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1. แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 12 แผน 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 3. แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4. แบบวดัเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่  

1. กิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอนแนะใหรู้้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ                   
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.62/79.83 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 70/70  

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอน
แนะให้รู้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผ่าน
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เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 71.03  

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอน
แนะใหรู้้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 79.83    

4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอน
แนะให้รู้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ศิฬาวรรณ อินทะเสน  (2553) ศึกษาการพฒันาทกัษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การคูณ โดยใช้ชุดฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ไทยรัฐวทิยา 90 (บา้นโคกตะแบก) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 
3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 23 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ท่ีโดยเลือกใช ้
เทคนิค L.T. (Learning Together) โดยใชเ้วลาทั้งหมดจ านวน 17 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1. ชุดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 15 ชุด 2. แผนการ
จดัการเรียนรู้ จ  านวน 15 แผน 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4. แบบวดัความพึ่งพอใจ
ของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่  

 1. ชุดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีพฒันาข้ึน                              
มีประสิทธิภาพ 84.98/83.76 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.45  

สุภี เมืองโสม  (2553) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุด                    
การเรียนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง เมทริกซ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 32 คน โรงเรียนวงัล้ินฟ้าวิทยาคม อ าเภอห้วยแม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นศึกษากลุ่มยอ่ย ขั้นทดสอบยอ่ย 
คะแนนในการพฒันาตนเอง และกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับ โดยเลือกใชก้ารจดัการเรียนรู้
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แบบ STAD เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผน                
การจดัการเรียนรู้ จ  านวน 16 แผน และชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. เคร่ืองมือท่ีใช่ในการพฒันาผล
การเรียน ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบทดสอบย่อยทา้ยวงจร                     
ใบกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน และแบบประเมินงานกลุ่มและการสัมภาษณ์นกัเรียน      
3. เคร่ืองมือท่ีใช้สะทอ้นผลการปฏิบติัการ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน                   
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และแบบสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนด้วยการเรียนรู้                
แบบร่วมมือ เร่ือง เมทริกซ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.37            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 อธิภทัร ถามะณีศรี  (2553) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ใช ้แบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบา้น
แกง้ขิงแดง จ านวน 19 คน โดยมีวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อ
หน้าชั้นเรียน การเรียนกลุ่มย่อย การทดสอบ คะแนนในการพฒันาตนเอง และทีมท่ีได้คะแนน
สูงสุดจะไดรั้บการยกยอ่ง โดยใช้เวลาทั้งหมดจ านวน 12 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่               
1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 12 แผน 2. แบบฝึกเสริมทกัษะเร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 6 ชุด เร่ือง 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  4. แบบวดัความพึ่งพอใจของ
นักเรียนต่อการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ มีการด าเนิน                
การโดยเร่ิมจากการทดสอบวดัความสามารถก่อนเรียน จากนั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หลังจากจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลคะแนนจาก
แบบทดสอบทั้งก่อนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์ระดบัความ              
พึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่  

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง โจทยปั์ญหา
เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพเทา่กบั 86.84/85.61   

2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทกัษะ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 0.7267 แสดงว่า
นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 72.67  
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3. นักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทกัษะ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

4. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บา้นแกง้ขิงแดง มีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.53 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และค่า S.D. เท่ากบั 
0.67  

 อาภรณ์รัตน์ สารผล (2553) ศึกษาการพฒันาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั                       
เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 28 คน โรงเรียนชุมชนนางวั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใช ้คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ TAI เทคนิคการเรียนรู้แบบ GI เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD และเทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. โดยใชเ้วลาทั้งหมดจ านวน 17 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1. ชุดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 
ชุด 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบวดัพฤติกรรมความร่วมมือในการเรียนรู้ดว้ย
ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4. แบบวดัความพึ่งพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่  

1. ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 79.14/78.57 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้คือ 75/75  

2. หลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้                      
แบบร่วมมือ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

 3. หลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้                       
แบบร่วมมือ นกัเรียนมีพฤติกรรมความร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก  

4. หลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้                 
แบบร่วมมือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ                
การเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก 
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โชติมา หนูพริก (2553) ศึกษาการพฒันาระบบประเมินการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ส าหนบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัไดแ้ก่ ครูคณิตศาสตร์ กลุ่ม
ทดลอง เป็นครูคณิตศาสตร์ 4 คน และนกัเรียน 249 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาก
โรงเรียนตน้แบบใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มเปรียบเทียบ 
เป็นครูคณิตศาสตร์ 6 คน และนกัเรียน 285 คน โดยการเลือกตวัอยา่งแบบอาสาสมคัรจากโรงเรียน
พร้อมใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ระบบการประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วย 5 
ประกอบ คือ 1) ดา้นตวัป้อน : หลกัสูตรอิงมาตรฐาน 2) ดา้นกระบวนการ : การออกแบบการเรียนรู้ 
3) ดา้นผลผลิต : การประเมินเพื่อการเรียนรู้ โดยทั้ง 3 องคป์ระกอบมีกระบวนการ คือ วางแผน 
ปฏิบติั สะทอ้นผล และประเมิน 4) ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ครูมีความรู้ ทกัษะและความคิดเห็นต่อระบบ
ประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
คุณลกัษณะองัพึงประสงค ์และ 5) ดา้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการก ากบัติดตาม 

2. ผลการทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมี
ความรู้ดา้นหลกัสูตรอิงมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และประเมินเพื่อการ
เรียนรู้โดยมีคะแนนพัฒนาการเป็นร้อยละ 85.45 มีทักษะในการประเมิน การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดี และมีความคิดเห็นท่ีดีต่อระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนมีความรู้ด้านเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงข้ึน และมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดี 

3. ผลการประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นว่าระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนมีประโยชน์ 
เป็นไปได้ สมเหตุสมผล และถูกต้องแม่นย  า ช่วยให้ครูมีการปรับปรุงกระบวนการวดัและ
ประเมินผลให้มีความชดัเจน เป็นท่ียอมรับ ช่วยให้ครู นกัเรียนมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองได้
ตรงตามเป้าหมาย 

กรรณิการ์ หรบรรพ์ (2554) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ                        
การแกปั้ญหา โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เร่ือง เซต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 40 คน โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใช ้คือ เทคนิค L.T. (Learning Together) 
และกิจกรรมการเรียนรู้ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นวางแผนการแกปั้ญหา ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา และขั้น
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ตรวจสอบผล โดยใชเ้วลาท าการสอนจ านวน 10 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1. กิจกรรม
การเรียนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง เซต ท่ีเน้นทกัษะการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิค                  
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั จ านวน 8 แผน 2. แบบทดสอบย่อยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้                            
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4. แบบประเมินความพึ่งพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ผลการวิจยั
พบวา่  

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิค                      
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เ ร่ือง เซต ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนมี                              
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 77.70/78.81 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ี เรียนเร่ือง เซต ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน                         
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน มากกวา่ร้อยละ 20 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  

3. ค่าดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการแก้ปัญหา 
โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เร่ือง เซต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากบั 0.75  

4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มากกวา่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เน้นทกัษะการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิค                 
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เร่ือง เซต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

นิภาพร ศรีบุญเรือง (2554) ศึกษาผลการใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นฝ้าย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 32 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 8 ชุด แผนการจดัการเรียนรู้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 8 แผน ใช้
แผนละ 2 ชัว่โมง แบบทดสอบยอ่ยส าหรับแต่ละแผนเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเติมค า จ  านวน 8 
ชุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจ านวนท่ีมี
ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
จ านวน 20 ข้อ และแบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
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คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ ผลการวจิยัพบวา่   

1. เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.31/90.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว ้
80/80   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากการเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1สูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ดชันีประสิทธิผลของเกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
ค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.8249 แสดงว่า
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 1 แลว้มีความรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.49 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.68                     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.57 ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

สุพรรณี อภิชัยเอนก (2556) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
ส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์ จ  านวน 36 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)                 
จ  านวน 1 ห้องเรียน มีดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นน าเสนอเน้ือหา ขั้นท ากิจกรรม
กลุ่ม ขั้นน าเสนอผลงานและการตรวจสอบ ประเมินความรู้รายบุคคลโดยใชเ้ทคนิค STAD และเก็บ
คะแนนของกลุ่มตามรูปแบบของเทคนิค NHT และขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 
จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น                
2. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบของ Likert ผลการวจิยัพบวา่   

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                  
เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 76.74/ 75.28 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้70/70  



103 

 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ            
ท่ีส่งเสริมการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                       
ท่ีส่งเสริมการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรม             
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมาก 

กีรกานต ์ค าขาว (2559) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาและผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเชียง
ดาววิทยาคม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 ห้อง จ านวน 37 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 3 ชุด รวมทั้งหมด 14 
กิจกรรม 2. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และทกัษะ และแบบ
ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่   

1. ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา
และผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 79.84/ 
77.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75 

2. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาและผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว 

 2.1 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะของนักเรียนจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 2.2 ผลการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาและผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมผล
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว พบว่า นักเรียน
ส่วนมากมีคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับดี มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 
ค่อนขา้งมาก 
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(กวงสา, 2560) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมศึกษาสมบูรณ์ ดอนหนุน นครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 68 คน (2 ห้องเรียน) จากทงัหมด 4 ห้อง แต่ละห้องมี
ความสามารถทางดา้นการเรียนคละกนั ซ่ึงไดม้าดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่  

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตวัแปรและระบบอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. เจตคติท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD อยูใ่นระดบัมาก  

ณฏัฐช์ญา  อินพลูวงษ ์(2560) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดาราสมุทรภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดร้อย
ละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั
ดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 9.61 
          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จะเห็นว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้มากข้ึน ส่วนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเรียนรู้มากข้ึน และคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน  ส่วนวิธีสอนโดยการใชเ้กม ท าให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน และมีความรู้
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ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชารวดเร็วมากข้ึน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ทั้งด้านการ
ท างานร่วมกนั ความรอบคอบ และความรับผดิชอบท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

งานวจัิยต่างประเทศ 
อฟัฟานดิ และ ดวัด์ (2010, p. 272 – 275) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จ  านวน 44 คน และกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 38 คน โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2. เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของเจตคติทางคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจยั
พบวา่  

 1. การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกนั                    
แต่เม่ือทดสอบหลงัเรียนผลปรากฏวา่กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีความแตกต่างกนักบักลุ่มควบคุม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

 2. การวดัเจตคติก่อนเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง
กนั แต่เม่ือวดัเจตคติหลงัเรียนผลปรากฏวา่กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD มีเจตคติต่อการเรียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีความแตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ลาวาซานิ และคนัดาล (2011, p. 271 – 276) ศึกษาผลจาก การเรียนแบบร่วมมือท่ีมี
ต่อความวิตกกังวล และแนวทางช่วยเหลือพฤติกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
วตัถุประสงค์ คือ การศึกษาผลจากการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อความวิตกกงัวล และการช่วยเหลือ
พฤติกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  การวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงทดลอง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงใช้เวลาในการทดลอง 8  คร้ัง ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีใชก้บัตวัแปร คือ แบบสอบถามความวิตกกงัวลในวิชาคณิตศาสตร์ และแบบสอบถาม
การช่วยเหลือพฤติกรรมการเรียน ในส่วนของการวางแผนโครงการในระดับก่อนและหลงัการ
ด าเนินการของแบบสอบถามทั้งสอง นกัเรียนท่ีมีความกงัวลในวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด 40 คน จาก
สองโรงเรียนไดรั้บการเลือกโดยการจบัคู่แบบสุ่ม  ซ่ึงจะอยูใ่นกลุ่มควบคุม และทดลอง การสอนใน
บางเร่ือง กลุ่มควบคุมจะเรียนจากหนงัสือคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ และกลุ่มทดลองท่ี
เรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัจากการส้ินสุดของการทดลอง จะด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งสองแบบ จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ดงันั้น 
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ผลการศึกษา พบวา่ วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติ จะช่วยลดความ
วิตกกงัวลในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดอ้ย่างมีนยัส าคญั และช่วยเพิ่มพฤติกรรมการเรียนใน
วชิาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( P < 0.05 )  

อโวฟาลา และ โอลา-โอลูวา (2012, p.7 – 12) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือในแต่ละเป้าหมายโครงสร้างห้องเรียนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมจูเนียร์ 
ในประเทศไนจีเรีย โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ แบบ STAD/TGT และแต่ละกลยทุธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมธัยม
จูเนียร์ ในประเทศไนจีเรีย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ t-test 
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือยงัช่วยเพิ่มระดบัความเขา้ใจ และ
การประยุกต์ใช้เน้ือหาคณิตศาสตร์มากกว่าความรู้ในระดบัความเขา้ใจ จากผลการวิจยัยงัแนะน า 
STAD/TGT ว่า เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีผู ้สอนควรใช้เพื่อเสริมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

กอคเคิร์ท, ดนัดาร์ และอคักนั (2012, p.3431 – 3434) ไดศึ้กษาผลการใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผล
ของวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการใชเ้ทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมธัยม เป็นเวลา 4 ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 2 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยน ามาใช้กบักลุ่มควบคุม 25 คน และกลุ่มทดลอง 25 คน โดยกลุ่ม
ควบคุมจะใชว้ิธีการสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจะใชเ้ทคนิค การเรียนรู้แบบร่วมมือ เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิจ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้ 
Independent t-test จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลของการวิจยั พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 หอ้งเรียนท่ีคณิตศาสตร์ ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีการสอนแบบปกติมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 บรักก์ (2012, p.385-401) ศึกษาผลของการใชเ้กมท่ีมีต่อพฤติกรรมใน การท างาน
ส าหรับหอ้งเรียนหลกัประถมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยการใชเ้กมกบันกัเรียนโดยไม่ไดใ้ชเ้กม กลุ่มตวัอยา่ง คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ผล
การศึกษาพบวา่ เด็กท่ีเรียนโดยการใช้เกม 93% มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มากกวา่เม่ือเทียบ
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กบัเด็กท่ีเรียนโดยไม่ใช้เกมซ่ึงมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 72% นอกจากน้ีการใช้เกมในการ
สอน ยงัส่งเสริมให้นกัเรียนไดพู้ดคุยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์  (34%)  เม่ือเทียบกบัการ
เรียนท่ีไม่ใชเ้กม (11%) ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนโดยการใชเ้กมท าให้เน้ือหาบทเรียนมีความ
ชดัเจน นกัเรียนมีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน เป็นวิธีหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน 
มีความเพลิดเพลิน สนุกสนานจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 โฮสซาอิน และทาร์มิซี (2013, p.473 – 477) ไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้ นมัธยมศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  2. เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ระหวา่งโรงเรียนชายและโรงเรียนสตรี 4. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือท่ีมี
ต่อเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ระหวา่งโรงเรียนชายและโรงเรียนสตรี  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งโรงเรียนมธัยมชาย Mashinda และโรงเรียนมธัยมสตรี Sreepur 
Adarsha ใน Natore ประเทศบงัคลาเทศ ทั้งหมด 80 คน (40 คน เป็นกลุ่มทดลองและ 40 คน กลุ่ม
ควบคุม) ซ่ึงแต่ละโรงเรียนจะมีทั้งกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึง
ทดลอง โดยกลุ่มควบคุมจะใช้วิธีการสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจะใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Independent-Sample test ผลการศึกษาพบวา่  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยการเรียน                    
แบบร่วมมือสูงกวา่ในกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือสูง
กวา่ในกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองในโรงเรียนชายและโรงเรียน
สตรี ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองในโรงเรียนชายและ
โรงเรียนสตรี ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

(รูท และคนอ่ืน ๆ , 2015, p.42 – 52) ไดศึ้กษา การตอบสนองของการเรียนรู้ดว้ย
การแข่งขนัและการเรียนรู้ด้วยการร่วมมือจากการเรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในระดับก่อน
อาชีวศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีเนน้ประสิทธิผลของการใชเ้กมคณิตศาสตร์มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อ
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พฒันาการใหเ้หตุผลของนกัเรียนระดบัก่อนอาชีวศึกษา จะศึกษาส ารวจ 2 ปัจจยั คือ การเรียนรู้ท่ีได้
จากความร่วมมือและการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการแข่งขนั รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการเพิ่ม ประ
สิทธิการเรียนรู้จากการใชเ้กม ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการดา้นการใหเ้หตุผลจากการเรียน
โดยใช้เกมเพิ่มข้ึนและทุกเกมไม่แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์
ระหว่างการเรียนรู้ดว้ยความร่วมมือและการเรียนรู้การแข่งขนั พบว่า  ค่าเฉล่ียในการเรียนรู้แบบ
แข่งขนัลดลง นั่นคือ นักเรียนมีการปรับเปล่ียนการเรียนรู้จากการแข่งขนัมาเป็นเรียนรู้ด้วยการ
ร่วมมือกนัเพิ่มข้ึน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จะเห็นว่า การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง                  
การเรียนดีข้ึน มีพฤติกรรมในการท างานร่วมกนัท่ีดี มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คอยช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  และท าใหเ้กิดความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน
ส่วนวธีิสอนโดยการใชเ้กมท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน มีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ในการร่วมมือกนัในการท างาน หรือท ากิจกรรม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว จะเห็นว่า ชุดกิจกรรม               
การเรียนรู้เป็นนวตักรรมท่ีท าให้นักเรียนเกิดความกระบวนการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจใน              
การเรียนรู้ ส่งผลท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึน และเพิ่มความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
มากข้ึน ส่วนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน  ท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  ส่วนการน าเกมมาใชใ้น
การจดัเรียนการสอน ท าให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขา้ใจเน้ือหาไดร้วดเร็วมากข้ึน 
และมีคุณลกัษณะองัพึ่งประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีดีดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใชข้ั้นตอนและเทคนิคการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบั
การใช้เกม มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
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บทที ่ 3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 
 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้จิยัไดมี้วธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  

 
1. รูปแบบการวจิยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล  
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ผลกระทบ 

-ชุดฝึกทกัษะการคิดทางคณิตศาสตร์
มีประสิทธิภาพ 
 
- นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 
 
- นักเรียนมีทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองการบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วน 
สูงข้ึน 
 
- ครูสามารถประยุกต์ชุดฝึกทกัษะ
การคิดทางคณิตศาสตร์ใช้กับการ
เรียนการสอนในวชิาอ่ืนๆ 
 

ผลกระทบ 

สร้ำงเคร่ืองมือกำรวิจัย 

ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

ขั้นสร้ำง 
ก าหนดเน้ือหาออกเป็น 4 ชุด จ านวน 19 ชัว่โมง ไดแ้ก่ 
1. การบวกทศนิยม จ านวน 4 ชัว่โมง 
2. การลบทศนิยม   จ านวน 4 ชัว่โมง 
3. การคูณทศนิยม  จ  านวน 7 ชัว่โมง 
4. การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม  จ านวน 

4 ชัว่โมง    
องค์ประกอบชุดกิจกรรมฯ ได้แก่  ช่ือกิจกรรม ค าน า 
สารบัญ ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าการใช้ส าหรับ
นักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้               
ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ เกม ใบเฉลยใบ
กิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ และตารางคะแนน 

ขั้นพฒันำ 
1. เสนอชุดกิจกรรมต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
ตรวจสอบ เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2. เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ก่อนน าไปใช ้

3. ทดลอง (Try-out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
ประเมินประสิทธิภาพ แบบ 1:1 (นกัเรียน 3 คน) แบบ 
1:3 (นกัเรียน 9 คน) 

เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขั้นสร้ำง 
1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง             

การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม จ านวน 1 ฉบบั 
2.  แบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และแกปั้ญหา 
3.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ 
  

ขั้ นน ำ ไปใช้  น าไปใช้กับนัก เ รี ยนกลุ่มตัวอย่า ง  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

รูปแบบกำรวจัิย 
       การด าเนินการวิจยัใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
One Group Pre – test  Post - test Design  (รัตนะ  บวัสนธ์, 2552, น. 56) มีกรอบด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

เกบ็รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูล สรุปรำยงำนผล 

ขั้นพฒันำ 
1. เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
แบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และแกปั้ญหา และ
แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ 
ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก ้ไข 

2. ผูเ้ช่ียวชาญประเมินตรวจสอบ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก ้ไข
แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดย
ใชด้ชันีความสอดคลอ้ง IOC 

3. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ไปทดลอง (Try-out) 
แบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และแกปั้ญหา และ
แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ 
กบันกัเรียนท่ีเคยเรียนมาแลว้ 

4. วเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก และหาค่าความยากง่าย 
ของแบบทดสอบ แลว้คดัเลือกขอ้สอบ ปรนยั 30 ขอ้ 
อตันยั 3 ขอ้ แลว้หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

5. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ แบบ
ประเมินทกัษะ และแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท์างคณิตศาสตร์มีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

ภำพที ่ 3.1   กรอบด าเนินการวจิยั 

กำรศึกษำ/วิเครำะห์ 
1. ศึกษา วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั และปัญหา 
2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์และการจดัการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม และ
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในค ร้ัง น้ี เ ป็นนัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี   5                         
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 2 

กลุ่มตัวอย่ำง 
              กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบา้นสันกลาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 2 
จ านวน 1 หอ้งเรียน 18 คน ไดม้าโดยการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบั
เกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 4 ชุด  

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ไดแ้ก่ 
2.1 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบปรนัย ด้านความเขา้ใจและการวิเคราะห์

จ านวน 30 ขอ้ 
2.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบอตันยั ดา้นทกัษะกระบวนการ ไดแ้ก่ การ

คิดค านวณและการแกปั้ญหา จ านวน 3 ขอ้ 
3. แบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา 
4. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

4.1 แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ ดา้นการท างานร่วมกนั            
ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผดิชอบ  

4.2 แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้านตระหนักคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

  

ข้ันตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

ผูว้จิยัสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 ชุด 
ประกอบดว้ย ชุดท่ี 1 การบวกทศนิยม ชุดท่ี 2 การลบทศนิยม ชุดท่ี 3 การคูณทศนิยม ชุดท่ี 4                      
การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
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  1) ขั้นสร้าง 
 1.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และวิธีการสอนโดยการใชเ้กม และทฤษฎี          
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 

 1.2) วิเคราะห์เน้ือหา และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง              
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยเรียงเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากตามล าดบั  

 
ตำรำงที ่3.1 วเิครำะห์เนื้อหำ เพื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบ

ร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง กำรบวก กำรลบ และกำรคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 
จ ำนวนทั้งหมด 4 ชุด ดังตำรำงต่อไปนี ้

 

ชุดกจิกรรม เร่ือง 
เทคนิคกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม 
เวลำ
ทีใ่ช้ 

ปฐมนิเทศ และทดสอบก่อนเรียน 1 
ชุดที ่1 
กำรบวก
ทศนิยม 

การบวกทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
ไม่มีการทด 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT และ 
Think Pair Share 

1. เกม “คู่กนั (การบวก)” 
2. ทางไหนถูก ทางไหน

ผดิ  
3. ช่องวา่งท่ีหายไป 

1 

 การบวกทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ีมี
การทด 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

1. ปริศนาตวัเลขทศนิยม 
2. คิดเก่งสมองไว 
3. เงินออมของฉนั 

1 

 โจทยปั์ญหาการบวก
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

1. ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการบวกทศนิยม 
1 

2. ปัญหาชวนคิดการบวก
ทศนิยม  

1 

 การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

1. (คิดสร้างสรรคก์บัโจทย์
การบวกทศนิยม 1 และ
2 

1 
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ตำรำงที ่3.1  (ต่อ) 
 

ชุดกจิกรรม เร่ือง 
เทคนิคกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม 
เวลำ
ทีใ่ช้ 

ชุดที ่2 
กำรลบ
ทศนิยม 

การลบทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
ไม่มีการกระจาย 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT และ 
Think Pair Share 

1. เกม “คู่กนั (การลบ)” 
2. ทางไหนผดิ ทางไหน

ถูก  
3. ช่องวา่งท่ีหายไป 

1 

 การลบทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ีมี
การกระจาย 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD  

1. เท่ียวงานวดั  
2. จดัสรรเวลา 
3. ใชจ่้ายอยา่งพอเพียง 

1 

 โจทยปั์ญหาการลบ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

1. เกม “มากท่ีสุด” 
2. ระดมความคิดกบัโจทย์

ปัญหาการลบ 
3. ระยะทาง 

1 

 การสร้างโจทย์
ปัญหาการลบ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 
 

1. คิดสร้างสรรคก์บัโจทย์
การลบทศนิยม 1 และ2 

1 

ชุดที ่3 
กำรคูณ
ทศนิยม 

การคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง โดยใช้
การบวกทศนิยม  ซ ้ า 
ๆ กนั 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT 

1. เกม “คู่ฉนัอยูไ่หน” 
2. หนกัเท่าไร  
3. เรียงใหไ้ดเ้รียงใหไ้ว 

1 

 การคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง (โดย
ใชค้วามสัมพนัธ์ของ
ทศนิยมและ
เศษส่วน) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT 

1. เกม “ใหไ้ว” 
2. เลือกใหถู้ก 1 

3. ควา้ใหไ้ด ้

1 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
 

ชุดกจิกรรม เร่ือง 
เทคนิคกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม เวลำ 

 การคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง (โดย
วธีิลดั) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

1. ไปใหถึ้ง 
2. จ๊ิกซอวจ์  านวน 

1 

 การคูณทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งกบัทศนิยม
หน่ึงต าแหน่ง (การ
หาผลคูณโดยใช้
ความสัมพนัธ์ของ
ทศนิยมและ
เศษส่วน) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

1. เกม “คิดเร็ว” 
2. เลือกใหถู้ก 2 
3. วงลอ้แห่งผลลพัธ์ 

1 

 การคูณทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งกบัทศนิยม
หน่ึงต าแหน่ง (การ
หาผลคูณโดยวธีิลดั) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

1. หาใหพ้บ คน้ใหเ้จอ 
2. ปริศนาตวัเลขไขว ้

1 

 โจทยปั์ญหาการคูณ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

1. ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการคูณทศนิยม 

2. ปัญหาชวนคิดการคูณ
ทศนิยม 

1 

 การสร้างโจทย์
ปัญหาการคูณ
ทศนิยม 
 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

1. คิดสร้างสรรคก์บัโจทย ์
การคูณทศนิยม 1 และ
2 

1 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
 

ชุดกจิกรรม เร่ือง 
เทคนิคกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม เวลำ 

ชุดที ่4 
กำรบวก 

กำรลบ กำร
คูณระคน
ของทศนิยม 

การบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

1. เกม “บนัไดคิดสนุก” 
2. ไขรหสัลบั 

1 

โจทยปั์ญหาการบวก 
ลบ คูณระคนของ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

1. เกม “ไมไ้อติมชวนคิด” 
2. ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม 

3. ปัญหาชวนคิดการบวก 
ลบ คูณระคนของ
ทศนิยม 

1 

 แบบรูปของทศนิยม 
(1) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

1. ความสัมพนัธ์ของ
จ านวนทศนิยม 

2. จ  านวนถดัไป 

1 

 แบบรูปของทศนิยม 
(2) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

1. คิดแบบรูป 
2. ทายจ านวนจากวงลอ้ 

1 

รวมช่ัวโมงกจิกรรมทั้งหมด 19 
ทดสอบหลงัเรียน 1 

รวมทั้งหมด 21 

 
 1.3) พิจารณาก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือประกอบการ
สอน และการวดัผลประเมินผล 

 1.4) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยให้
สัมพนัธ์กบัเน้ือหา และร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 19 ชัว่โมง ทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ 

 ชุดท่ี 1 การบวกทศนิยม  (แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4 จ านวน 4 ชัว่โมง) 
 ชุดท่ี 2 การลบทศนิยม  (แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 จ านวน 4 ชัว่โมง) 
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  ชุดท่ี 3 การคูณทศนิยม (แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 9-15 จ านวน 7 ชัว่โมง) 
         ชุดท่ี 4 การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม  
             (แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 16-19 จ านวน 4 ชัว่โมง) 

ซ่ึงในแต่ละชุดกิจกรรมฯ จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
  (1) ช่ือกิจกรรม จะเป็นช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  (2) ค าน า  
  (3) สารบญั  
  (4) ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู เป็นส่ิงท่ีบอกส่วนประกอบของชุด

กิจกรรมฯประกอบดว้ย ค าช้ีแจง สาระการเรียนรู้ ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมฯ เวลาท่ีใช ้ส่ือการ
เรียนการสอน ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครูผูส้อน บทบาทของนกัเรียน และ
การวดัผลประเมินผล เป็นตน้ 

  (5) ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน เพื่อบอกขั้นตอนการท ากิจกรรม               
ต่าง ๆ ใหน้กัเรียนทราบในแต่ละชุดกิจกรรมฯ  

  (6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  (7) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนแต่ละชัว่โมง 

ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล  
  (8) ใบความรู้ เป็นส่ิงท่ีบอกเน้ือหาของบทเรียนท่ีนกัเรียนจะตอ้งศึกษา 

 (9) ใบกิจกรรม จะระบุขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้กบันกัเรียน
ไดป้ฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และเพื่อเป็นการทบทวนเน้ือหาบทเรียนเป็นรายบุคคล 

 (10) ใบตรวจสอบความรู้ ให้นักเรียนท าหลังจากท ากิจกรรมและใบ
กิจกรรมเสร็จส้ิน เพื่อตรวจสอบความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ โดยท าเป็นรายบุคคล ไม่สามารถช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัได้ โดยแต่ละชุดกิจกรรมฯ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก าหนดระดบั
คุณภาพของชุดกิจกรรมฯ และเกณฑค์ะแนนเฉล่ียของนกัเรียนไวด้งัน้ี 

 
ระดับคุณภำพของชุดกจิกรรมฯ คะแนนเฉลีย่ 

ดีมาก 9.00 – 10.00 
ดี 7.00 - 8.99 

พอใช ้ 5.00 - 6.99 
ควรปรับปรุง 0.00 – 4.99 
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 (11) ภาคผนวก ได้แก่ เกม ใบเฉลยใบกิจกรรม ใบเฉลยใบตรวจสอบ
ความรู้ และตารางสรุปคะแนน  

1.5) วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกบัชุดกิจกรรมฯ และฝึกใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1.6) จดัท าส่ือการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและจุดประสงค์
ท่ีตอ้งการสอน 
 2) ขั้นพฒันา 
  2.1) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ขอ้เสนอแนะ  

  2.2) ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อประเมินความเหมาะสมระหว่างค าช้ีแจง วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ 
การวดัผลและประเมินผล ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (บุญชม                   
ศรีสะอาด, 2554, น. 121) โดยก าหนดคะแนน ดงัน้ี 
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด   
  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก    
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง   
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย    

  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
  2.3) วิเคราะห์ผลการประเมินตรวจสอบความเหมาะสมระหว่างค าช้ีแจง 

วตัถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล ขอ้เสนอแนะของชุดกิจกรรมฯ ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านโดยมีเกณฑป์ระเมิน (เกริก และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 132) ดงัน้ี 
 เหมาะสมมากท่ีสุด  4.51-5.00 
 เหมาะสมมาก   3.51-4.50 
 เหมาะสมปานกลาง  2.51-3.50 
 เหมาะสมนอ้ย   1.51-2.50 
 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  1.00-1.50 
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 โดยชุดกิจกรรมฯ จะยึดเกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมตั้ งแต่ระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป (เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, 2555, น. 132-134) ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นั้น มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.79 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.41 (ภาคผนวก ค) ถือวา่ชุดกิจกรรมฯ มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 2.4) น าชุดกิจกรรมฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
อีกคร้ัง แลว้น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ เพื่อเตรียมน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น
เดียวกนัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

 2.5) น าชุดกิจกรรมฯ ท่ีผ่านการประเมินและตรวจสอบแล้วไปทดลองใช ้                   
(Try Out) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฯ กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยด าเนินการ 
ดงัน้ี 

  การทดลองคร้ังท่ี 1 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (1:1) ผูว้ิจยัน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และ
การคูณทศนิยม ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดั            
ขะจาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนคณิตศาสตร์
แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา สี
และขนาดตวัอกัษร รวมถึงความยากง่ายของเน้ือหา ความเหมาะสมของกิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ และ
เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะท า
กิจกรรมและการสอบถามนกัเรียน จากนั้นน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม เพื่อเตรียม
น าไปใชห้าประสิทธิภาพกบัการทดลองกลุ่มเล็กต่อไป 

  การทดลองคร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มเล็ก (1:3) ผูว้ิจยัน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 9 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนคณิตศาสตร์
แตกต่างกนั คือ เก่ง 3 คน ปานกลาง  3 คน และอ่อน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฯ 
(E1/E2) ในแต่ละเน้ือหา แต่ละกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์ของชุดกิจกรรมฯ ไวสู้งกวา่หรือเท่ากบั
เกณฑ์ 75/75 ผลการทดลองการใชชุ้ดกิจกรรมฯ ปรากฏวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
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ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.55/79.88 (ภาคผนวก ง) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

 2.6) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกมท่ีมีประสิทธิภาพเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อน าไปทดลองสอน
จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

  3) ขั้นน าไปใช ้
    3.1) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือควบคู่กบัเกม ท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 19 ชัว่โมง ไป
ทดลองสอนจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสันกลาง อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

แบบทดสอบวดัผลกำรเรียนรู้ 
 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย

ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

1) ขั้นสร้าง 
  1.1) ศึกษาเน้ือหาเร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม และก าหนด

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  1.2) สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์โดยครอบคลุมเน้ือหา 

และจุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม แบบ
ปรนยั จ านวน 45 ขอ้ และแบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ 

2) ขั้นพฒันา 
  2.1) เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ

ทศนิยม ต่อประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามรายข้อกับวตัถุประสงค์หรือจุดประสงค์ท่ีต้องการวดั โดย
พิจารณาว่าขอ้สอบแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือไม่ (IOC) (พิชญ์สินี ชมภูค  า, 
2553, น. 206) โดยก าหนดคะแนนความเห็นดงัน้ี 

+1 แน่ใจวา่ขอ้สอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  0 ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 -1 แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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แลว้บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ ถา้ดชันีท่ีค  านวณ
ได ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่ขอ้สอบขอ้นั้นเป็นตวัแทนของจุดประสงคน์ั้น ส่วนขอ้ท่ีได้
ดชันี นอ้ยกวา่ 0.5 น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 2.2) น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบ และแกไ้ขปรับปรุงแลว้ ไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นแม่ลาย อ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 29 คน ท่ีเคยเรียนเร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม มาแลว้  

 2.3) น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) โดยเลือกขอ้ท่ีมีความ
ยากง่ายระหวา่ง 0.2-0.8 ไวใ้ช ้และอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 
223 - 227) โดยคดัเลือกขอ้สอบ แบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ โดยประเมินดา้นความเขา้ใจ จ านวน 19 
ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1-6, 8-11, 14-19, 21, 22 และขอ้ 24 และดา้นการวเิคราะห์ จ านวน 11  ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 7, 
12, 13, 20, 23 และขอ้ 25 - 30 ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.34 – 0.62 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.30 – 0.65 ก าหนดคะแนนผา่นเกณฑ์ 23 คะแนนข้ึนไป และแบบทดสอบอตันยั จ านวน 3 
ขอ้ โดยประเมินดา้นทกัษะกระบวนการไดแ้ก่ การคิดค านวณ และการแกปั้ญหา จ านวน 3  ขอ้ ท่ีมี
ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.52 – 0.55 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.37 – 0.48 และน าขอ้สอบ
ปรนยัมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 และขอ้สอบอตันยัมาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรของฮอยท ์ (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 214 - 219) ซ่ึงผลการ
ประเมินความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบปรนยั เท่ากบั 0.89 และขอ้สอบอตันยัมาหาค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.83 (ภาคผนวก ค) 

 2.4) เ ม่ือปรับปรุงแก้ไขและคัดเลือกแบบทดสอบแล้ว  จากนั้ นจัดท า
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ฉบบัสมบูรณ์ 

 2.5) น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีผ่านการประเมินและตรวจสอบแล้ว
ไปใชค้วบคู่กบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(1:1) จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเวลา และแบบกลุ่มเล็ก (1:3) จ  านวน 9 คน 
เพื่อน าคะแนนหลงัเรียนไปใชห้าค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 

 3) ขั้นน าไปใช ้
  3.1) น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสันกลาง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 เพื่อเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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แบบประเมินทกัษะกำรคิดค ำนวณ และทกัษะกำรแก้ปัญหำ 
การประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียน

โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง 
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อใช้ในการประเมิน ใบตรวจสอบ
ความรู้ ใบกิจกรรม และช้ินงาน มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 1) ขั้นสร้าง 
1.1) ศึกษาแนวคิด หลกัการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดค านวณ และ

ทกัษะการแกปั้ญหา 
1.2) ด าเนินการสร้างแบบการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการ

แก้ปัญหา ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด หลกัการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากทกัษะการคิด
ค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีจ าเป็นของนกัเรียน พร้อมกบัสร้างเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
 
ตำรำงที ่3.2 เกณฑ์ประเมินทกัษะกำรคิดค ำนวณ และทกัษะกำรแก้ปัญหำ 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

1. ทกัษะกำรคิดค ำนวณ  
ประยกุตจ์ากหลกัการประเมินทกัษะการคิดค านวณในหนงัสือ Caculator Skills and Assessment  
ของ  (แนปป์, 2005, p. 1-20) 
1.1 รูปแบบวธีิการคิดค านวณ 3 

(ดี) 
เสนอรูปแบบวิธีการคิดค านวณได้

อยา่งชดัเจน  
2 

(พอใช)้ 
เสนอรูปแบบวิธีการคิดค านวณได้

อยา่งชดัเจนแต่มีขอ้ผดิพลาดเล็กนอ้ย  
1 

(ควรปรับปรุง) 
เสนอรูปแบบวิธีการคิดค านวณยงัไม่

ชดัเจน  
1.2  ล าดบัขั้นตอนการคิด
ค านวณ  
(ใชใ้นการประเมินกรณีเป็น
แสดงวธีิท า) 

3 
(ดี) 

คิ ด ค า น ว ณ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน 

2 
(พอใช)้ 

คิดค านวณอย่างเป็นระบบ แต่ล าดับ
ขั้นตอนขาดไป 1-2 ขั้นตอน  

1 
(ควรปรับปรุง) 

ล าดับขั้นตอนการคิดค านวณขาดไป
มากกวา่ 2 ขั้นตอน 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 
1.3  ค าตอบท่ีไดจ้ากการ
ค านวณ 

3 
(ดี) 

ค าตอบท่ีไดถู้กตอ้ง ชดัเจน ทั้งตวัเลข
และต าแหน่งทศนิยม 

2 
(พอใช)้ 

ค าตอบใกล้เคียง คือ ตวัเลขถูก แต่ใส่
จุดทศนิยมผดิต าแหน่ง 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ค าตอบท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้งเลย 

1.4  ความรอบคอบในการคิด
ค านวณ 

3 
(ดี) 

คิดค านวณแต่ละขั้นตอนไดถู้กตอ้งทุก
ขั้ น ต อน  แ ล ะ ใ ส่ เ ค ร่ื อ งหม า ย ท า ง
คณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง และชดัเจน 

2 
(พอใช)้ 

คิดค านวณแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้อง
บางขั้ นตอน และใส่เคร่ืองหมายทาง
คณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 

1 
(ควรปรับปรุง) 

คิดค านวณแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้อง
บางขั้ นตอน แต่ใ ส่ เค ร่ืองหมายทาง
คณิตศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง 

1.5  ความรวดเร็วในการคิด
ค านวณ 

3 
(ดี) 

คิดค านวณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และส่งตามเวลาท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

2 
(พอใช)้ 

คิดค านวณไดเ้ร็ว ถูกตอ้ง แต่ส่งชา้กวา่
เวลาท่ีก าหนดเล็กนอ้ย 

1 
(ควรปรับปรุง) 

คิดค านวณไดช้า้  ถูกตอ้ง แต่ส่งชา้กวา่
เวลาท่ีก าหนดมาก ตอ้งตกัเตือน 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

2. ทกัษะกำรแก้ปัญหำ  
ประยกุตจ์ากขั้นตอนการประเมินทกัษะการคิดค านวณในหนงัสือ Mathematics Assessment and 
Evaluation: Imperatives for Mathematics Educators ของ  (รอมเบิร์ก, 1992, p. 322) 
2.1 ความเขา้ใจปัญหา 
(ใช้ในการประเมินกรณีเป็น
โจทยปั์ญหา) 

3 
(ดี) 

เขา้ใจปัญหาไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

2 
(พอใช)้ 

เขา้ใจปัญหาไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน 

1 
(ควรปรับปรุง) 

เข้าใจปัญหาน้อยมากหรือไม่เข้าใจ
ปัญหา 

2.2 การเลือกวธีิการ
แกปั้ญหา 

3 
(ดี) 

เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้
ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ปัญหา  

2 
(พอใช)้ 

เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้
ถูกตอ้ง แต่ยงัไม่เหมาะสม ไม่ครอบคลุม
ประเด็นของปัญหา 

1 
(ควรปรับปรุง) 

เลือกวธีิการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง 

2.3 การใชว้ธีิการแกปั้ญหา 3 
(ดี) 

น าวิ ธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง และแสดงการแกปั้ญหาเป็นล าดบั
ขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจน 

2 
(พอใช)้ 

น าวิ ธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง แต่แสดงการแก้ปัญหาย ังไม่
ชดัเจน 

1 
(ควรปรับปรุง) 

น าวธีิการแกปั้ญหาไปใชไ้ดไ้ม่ถูกตอ้ง 
หรือไม่แสดงล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหา 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 
2.4 การสรุปค าตอบ 3 

(ดี) 
สรุปค าตอบไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

2 
(พอใช)้ 

สรุปค าตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์สรุป
ค าตอบได้ถูกต้องบางส่วน หรือสรุป
ค าตอบไม่ครบถว้น 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปค าตอบ
ไม่ถูกตอ้ง 

 
2) ขั้นพฒันา 

 2.1) น าแบบประเมินทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนและเกณฑ์การประเมินท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษา และความชดัเจนหวัขอ้การประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละทกัษะ เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ จากนั้นน ามาขอ้เสนอแนะท่ี
ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข  

 2.2) น าแบบประเมินทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหา ท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ มาให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกบัท่ีประเมินชุดกิจกรรม 
เพื่อพิจารณาความตรงของเน้ือหาของรายการการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการ
แกปั้ญหาและความถูกตอ้งอ่ืนๆ โดยใชเ้กณฑจ์ากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนด
คะแนนความเห็นดงัน้ี 

 +1  เม่ือ  แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้งกบั
ประเด็นตามทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 

   0  เม่ือ ไม่แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้ง
กบัประเด็นตามทกัษะการการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 -1   เม่ือ  ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้ง
กบัประเด็นตามทกัษะการการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.3) น าแบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีผา่นการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม  
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 ซ่ึงผลการประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน แสดงท่ี ภาคผนวก ค  
 2.4) เม่ือปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการ
แก้ปัญหาเรียบร้อยแลว้ ก็จดัท าแบบประเมินด้านทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา
ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเตรียมน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นเดียวกนัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ตวัอยา่ง ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2.5) น าแบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนชั้นเดียวกนัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน ดงัน้ี แบบหน่ึงต่อหน่ึง (1:1) จ านวน 3 คน ผลการ
ประเมินปรากฏวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา มีระดบัคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดี จากนั้นทดลอง แบบกลุ่มเล็ก (1:3) จ  านวน 9 คน ซ่ึงผลการประเมินปรากฏวา่ นกัเรียนมี
ทกัษะการคิดค านวณ มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  และทกัษะการแกปั้ญหา มีระดบัคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดี  ดงันั้นในภาพรวมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี (ภาคผนวก ง) 

3) ขั้นน าไปใช ้
  3.1) น าแบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสันกลาง อ าเภอ พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ซ่ึงด าเนินการ
ประเมินระหว่างเรียน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ และช้ินงาน โดยมีครูผูส้อนเป็นผู ้
ประเมิน เพื่อเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

แบบประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทำงคณติศำสตร์ 
การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1. การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ โดยแบบประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินระดบัคุณภาพ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน ซ่ึงการประเมินประกอบดว้ยการ
ประเมินดา้น  

(1) การท างานร่วมกนั  
(2) มีความรอบคอบ  
(3) มีความรับผดิชอบ  
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มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
1) ขั้นสร้าง 

1.1) ศึกษาแนวคิด หลักการ  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2) ขั้นพฒันา 
 2.1) ด า เนินการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียน ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด หลกัการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจาก
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน พร้อมกบัสร้างเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่3.3 เกณฑ์ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทำงคณติศำสตร์ 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

1. ด้ำนกำรท ำงำนร่วมกนั 
1.1 การมีส่วนร่วมในการ
ท างานและการก าหนด
เป้าหมายของกลุ่ม 

3 
(ดี) 

มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มอยา่งแขง็ขนั  

2 
(พอใช)้ 

มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเป็นบางคร้ัง 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่ม 

1.2  ความส าเร็จในปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3 
(ดี) 

ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ขอ้ตกลงของกลุ่มจนส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 

2 
(พอใช)้ 

ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ขอ้ตกลงของกลุ่มเป็นบางคร้ัง 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
และขอ้ตกลงของกลุ่ม 
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ตำรำงที ่3.3 (ต่อ)  
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 
1.3  มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่ม
ดว้ยความเอาใจใส่ 

3 
(ดี) 

มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่มด้วยความ
เอาใจใส่ดี 

2 
(พอใช)้ 

มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่มด้วยความ
เอาใจใส่ค่อนขา้งนอ้ย 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่ม 

1.4  แสดงความคิดเห็นโดย
ค านึงความรู้สึกของคนอ่ืน
และยอบรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

3 
(ดี) 

แส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โ ด ย ค า นึ ง
ความรู้สึกของคนอ่ืนและยอบรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

2 
(พอใช)้ 

แส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โ ด ย ค า นึ ง
ความรู้สึกของคนอ่ืนและยอบรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นในบางประเด็น 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ขาดการแสดงความคิดเห็นและไม่
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

2. ด้ำนควำมรอบคอบ  
2.1  มีการตรวจสอบ ค าตอบ 
หรือผลงาน/ช้ินงาน ละเอียดถ่ี
ถว้น ครบถว้น 

3 
(ดี) 

มีการตรวจสอบ ค าตอบ หรือผลงาน/
ช้ินงาน ละเอียดถ่ีถว้น ครบถว้น  

2 
(พอใช)้ 

ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้ นตอน 
ผลงานอยูคุ่ณภาพดี 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่ มีการตรวจสอบ ค าตอบ หรือ
ผล ง าน /ช้ิ น ง าน  ถู ก ต้อ งค รบถ้วน
บางส่วน พบขอ้ผดิพลาดมาก  

2.2  ผลงาน/ช้ินงานมีความ
สมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน 

3 
(ดี) 

ผลงาน/ช้ินงานมีความสมบูรณ์ ครบ
ทุกขั้นตอน 

2 
(พอใช)้ 

ผลงาน/ช้ินงานความสมบูรณ์ แต่ขาด
ไปบางขั้นตอน  
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ตำรำงที ่3.3 (ต่อ)  
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

 
1 

(ควรปรับปรุง) 
ผลงาน /ช้ินงานไม่มีความสมบูรณ์ 

และหายไปหลายขั้นตอน 
2.3  จดัเรียงล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงัถูกตอ้งครบถว้น 

3 
(ดี) 

จดัเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง
ถูกตอ้งครบถว้น 

2 
(พอใช)้ 

จดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัได้
ส่วนใหญ่ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญั 
 

2.4  ถูกตอ้ง ครบ สมบูรณ์ ทุก
ขั้นตอน ผลงานอยูคุ่ณภาพดี 

3 
(ดี) 

ถูกตอ้ง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน 
ผลงานอยูคุ่ณภาพดี 

2 
(พอใช)้ 

ถูกต้อง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้ นตอน 
ส่วนใหญ่ผลงานอยูคุ่ณภาพพอใช ้

1 
(ควรปรับปรุง) 

มีขอ้ผิดพลาดแกไ้ข ไม่ครบสมบูรณ์ 
ตามขั้นตอน ผลงานอยู่ในคุณภาพต้อง
ใหค้  าช้ีแนะ ปรับปรุง 

3. ด้ำนควำมรับผดิชอบ 
3.1  มีความรับผดิชอบต่องาน
ท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

3 
(ดี) 

มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายดี 

2 
(พอใช)้ 

มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายพอใช ้

1 
(ควรปรับปรุง) 

มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นคร้ังคราว 

3.2   มีความพยายามแกปั้ญหา
อยา่งเตม็ความสามารถตนเอง
ทุกคร้ัง 

3 
(ดี) 

มีความพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็ม
ความสามารถตนเองทุกคร้ัง 

2 
(พอใช)้ 

ไม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดใ้น
บางคร้ัง 
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ตำรำงที ่3.3 (ต่อ)  
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

 
1 

(ควรปรับปรุง) 
ไม่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

3.3 มีความตั้งใจในการ
ปฏิบติังาน 

3 
(ดี) 

มีความตั้งใจในการปฏิบติังานดี 

2 
(พอใช)้ 

มีความตั้งใจในการปฏิบติังานพอใช ้

1 
(ควรปรับปรุง) 

มีความตั้งใจในการปฏิบติังานนอ้ย 

3.4  ส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 3 
(ดี) 

ส่งตามเวลาท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

2 
(พอใช)้ 

ส่งชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดเล็กนอ้ย 

1 
(ควรปรับปรุง) 

ส่งชา้เวลาท่ีก าหนดมาก ตอ้งตกัเตือน 

 

2.2) น าแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนและเกณฑ์การประเมินท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษา และความชดัเจนหวัขอ้การประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินหรือเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะ จากนั้นน ามาขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข  

2.3) น าแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ มาให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกบัท่ีประเมินชุดกิจกรรม 
เพื่อพิจารณาความตรงของเน้ือหาของรายการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 
และความถูกตอ้งอ่ืน ๆ โดยใชเ้กณฑ์จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนดคะแนน
ความเห็นดงัน้ี 

 +1 เม่ือ  แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด 
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   0 เม่ือ ไม่แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด 

 -1  เ ม่ือ  ไม่แน่ใจว่า  รายการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด 

 ซ่ึงผลการประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแสดงท่ี ภาคผนวก ค  

 2.4) น าแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีผา่นการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม  
 2.5) เม่ือปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทาง
คณิตศาสตร์เรียบร้อยแลว้ ก็จดัท าแบบประเมินประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์
ฉบับสมบูรณ์  เพื่อเตรียมน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นเดียวกันท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 2.6) น าแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนชั้นเดียวกนัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน ดงัน้ี การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (1:1) จ านวน 3 
คน ผลการประเมินปรากฏวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ทุกดา้น
อยูใ่นระดบัดี จากนั้นทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:3) จ านวน 9 คน ซ่ึงผลการประเมินปรากฏวา่ นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี (ภาคผนวก ง) 

3) ขั้นน าไปใช ้
 3.1) น าแบบแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสันกลาง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ซ่ึง
ด าเนินการประเมินระหวา่งเรียน โดยมีครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป  

2. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้านตระหนักคุณค่า                  
และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกั
คุณค่าและ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อการเรียนรู้ จากการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก 
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การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โดยมีนกัเรียนเป็นผูป้ระเมิน มีขั้นตอนในการ
สร้างดงัน้ี 

 1) ขั้นสร้าง 
  1.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เจตคติ ความพึงพอใจ และแบบวดัความพึงพอใจ 
  1.2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทาง
คณิตศาสตร์ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จากหนังสือการวดัผลและ
ประเมินผลคณิตศาสตร์  
 1.3) สร้างแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้าน
ตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่กบัเกม โดยเขียนขอ้ความในค าถามให้มีความสอดคล้องกบัการตอบ 
จ านวน 12 ขอ้ ได้แก่ ค  าถามทางบวก 6 ขอ้ และค าถามทางลบ 6 ขอ้ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีได้
ก าหนดให้ตอบในลกัษณะเห็นดว้ย โดยก าหนดการประเมิน 4 ระดบั (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น. 193) ดงัน้ี  
 

ระดับความคิดเห็นหรือความรู้สึก คะแนน 
จริง 4 

ค่อนขา้งจริง 3 
ค่อนขา้งไม่จริง 2 

ไม่จริง 1 
 

เกณฑป์ระเมินค่าน ้าหนกัเฉล่ียของคะแนนเจตคติของนกัเรียนโดยรวม ดงัน้ี 
    

ช่วงของค่าเฉลีย่ ระดับเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ 
3.50 – 4.00 ดีมาก 
2.50 – 3.49 ค่อนขา้งดี 
1.50 – 2.49 ค่อนขา้งไม่ดี 
1.00 – 1.49 ไม่ดีมาก 

 
 2) ขั้นพฒันา 
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 2.1) น าแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้าน
ตระหนักคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา จากการหาค่า IOC ถา้ดชันี
ท่ีค  านวณได ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่ ขอ้ความนั้นมีความเหมาะสมของภาษา ส่วนขอ้ท่ี
ดชันีนอ้ยกวา่ 0.5 น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 2.2) น าแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้าน
ตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง ดงัน้ี การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (1:1) จ านวน 3 คน ผลการ
ประเมินปรากฏวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี จากนั้นทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:3) จ านวน 9 คน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัขะจาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการประเมินปรากฏวา่ 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.76 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ภาคผนวก ง) 

3) ขั้นน าไปใช ้
  3.1) น าแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้าน
ตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่อการเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสันกลาง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงด าเนินการประเมินหลงัจากเรียนครบทุกชุดกิจกรรมฯ โดยนักเรียนเป็นผู ้
ประเมินดว้ยตนเอง 

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนท่ีจะด าเนินการสอน เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบั
เกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ให้เขา้ใจถึงบทบาทของนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนได้
ถูกตอ้ง 

2. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม แบบ
ปรนยั จ านวน 30 ขอ้ และแบบอตันัย จ านวน 3 ขอ้ ไปทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่มตวัอย่างชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้
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3. ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 
4 ชุด ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน โดยใชเ้วลาสอน 19 ชัว่โมง  

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลทุกชุดกิจกรรมฯ โดยประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะ
การแกปั้ญหา ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความ
รอบคอบ และด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงด าเนินการประเมินระหว่างเรียน โดยครูเป็นผูป้ระเมิน 
จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ และสรุปบนัทึกขอ้มูล ขอ้บกพร่องท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข เพื่อน าไปใช้
ในคร้ังต่อไป 

5. หลงัจากด าเนินการทดลองสอนครบทั้งหมด 4 ชุดแลว้ ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ฉบบัเดียวกบัก่อนเรียน เพื่อน าคะแนนท่ี
ไดไ้ปวเิคราะห์ผล และประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกัคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงด าเนินการประเมินหลังจากเรียนครบทุกชุดกิจกรรมฯ โดย
นกัเรียนเป็นผูป้ระเมิน แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ผล สรุปผล และแปรผลต่อไป 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการหาร้อยละเฉล่ียของระหวา่งเรียน (E1) กบัร้อยละเฉล่ียของการทดสอบ
หลงัเรียน (E2) จากสูตร E1/E2 มีประสิทธิภาพสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนด 75/75 

2. ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดา้นความเขา้ใจ 
ดา้นการวิเคราะห์ และดา้นทกัษะกระบวนการ ไดแ้ก่ การการคิดค านวณ และการแกปั้ญหา จากท่ี
ไดรั้บการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่
กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของนกัเรียนก่อนและหลงั
เรียน โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชส้ัมประสิทธ์ิการแปรผนั (C.V.) และใช้
สถิติ t-test แบบ Pair-test และผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา 
นอกจากน้ียงัไดป้ระเมินทกัษะกระบวนการระหวา่งเรียน จากใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ และ
ช้ินงาน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการคิดค านวณและทกัษะการแกปั้ญหาโดยน าขอ้มูลการประเมิน
หาฐานนิยม และค่าร้อยละ แลว้สรุปผล 
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3. วิเคราะห์การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดแ้ก่ ดา้น
การท างานร่วมกนั มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ โดยน าขอ้มูลการประเมินหาฐานนิยม และ
ค่าร้อยละ แลว้สรุปผล และดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยน าขอ้มูล
การประเมินหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 

  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จาก ผลการตรวจช้ินงาน ใบงาน การประเมินการท า
กิจกรรม แบบบนัทึกผลหลงัการสอน และแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์
โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และ อภิปรายผล เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการวจิยั และแนวทางแกไ้ข พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพื้นฐาน ดงัน้ี  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 26) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

ร้อยละ = 
r

×100
n

 

 
 เม่ือ    r   แทน  จ านวนขอ้มูลท่ีสนใจ 
  n   แทน  จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 
 

1.2 หาค่าเฉล่ีย (Mean) (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 28) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

 

X
X

n


  

 
 เม่ือ   X    แทน  ค่าเฉล่ีย 
       X   แทน  ผลรวมของคะแนนทุกคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
           n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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1.3 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พิชญ์สินี ชมภูค  า, 
2553, น. 53) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

 x X
S.D.

n(n )

 




2

1
 

 
 เม่ือ  S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X    แทน  ค่าเฉล่ีย 
 X   แทน  คะแนนแต่ละตวั 
  n   แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

2. สถิติท่ีใชใ้นวเิคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1 การหาความเท่ียวตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เพื่อประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์ และแบบประเมินคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ี
ก าหนดโดยใชสู้ตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 206) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

R
IOC

N



 

 
  เม่ือ IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

                     R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                  N   แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 

2.2 การหาความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยใชสู้ตร (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 227) 
 

R
P

N
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เม่ือ  P   แทน  ดชันีความยากง่าย 
 R   แทน  จ านวนผูท่ี้ท าขอ้สอบถูก 
                      N   แทน  จ านวนผูท่ี้ท  าขอ้สอบทั้งหมด 
 

2.3 การหาอ านาจจ าแนก (Discimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 223) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 
U L

B
n n

 
1 2  

 
เม่ือ B  แทน  ค่าดชันีอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 

 U  แทน  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในแบบทดสอบในขอ้นั้นในกลุ่มผูผ้า่น
เกณฑ ์

 L  แทน  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในแบบทดสอบในขอ้นั้นในกลุ่มผูไ้ม่ผา่น
เกณฑ ์

 n1  แทน  จ านวนผูผ้า่นเกณฑ ์
 n2  แทน  จ านวนผูไ้ม่ผา่นเกณฑ ์
 

2.4 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
แบบปรนยั โดยใชว้ธีิของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน สูตร KR.20 (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 214) 

 

KR.20    , 

k

i q
i

tt

p qk
r

k S


 
    
   

 

1

2
1

1  

 

เม่ือ rtt  แทน  ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 
k   แทน  จ านวนขอ้ในเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาค านวณ 
S2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมในแต่ละคน 
p   แทน  สัดส่วนคนท าถูกในแต่ละขอ้ 
q   แทน  สัดส่วนคนท าผดิในแต่ละขอ้ (q = p-1) 

                                         X    แทน  คะแนนเฉล่ียของคะแนนทั้งฉบบั 
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2.5 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน แบบอตันยั โดยใชว้ธีิของฮอยท ์(พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 219) ดงัน้ี 

 

E
tt

P

MS
r = 1-

MS  
 

เม่ือ  rtt   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
 MSE  แทน  คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Error) 
 MSP  แทน  คะแนนความแปรปรวนระหวา่งผูต้อบ (Between People) 
 

2.6 การหาดชันีความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบแบบอตันยั โดยใช้
สูตร (สาคร แสงผึ้ง, มปป, น. 50) 
 

ดชันีความยาก (Index of Difficulty) = 
    

  
H L T Min

T Max Min

S S N X

N X X

 

  
 

เม่ือ SH      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
SL     หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุ่มต ่า 
XMax หมายถึง  คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได ้(คะแนนเตม็ของขอ้สอบขอ้

นั้น ๆ) 
XMin หมายถึง  คะแนนต ่าสุดท่ีเป็นไปได ้(คะแนนต ่าสุดของขอ้สอบ 

ขอ้นั้น ๆ) 
NT      หมายถึง จ านวนนกัเรียนทั้งกลุ่มสูงกลุ่มต ่า 
NH      หมายถึง จ านวนนกัเรียนในกลุ่มสูง 

 
2.7 การหาดชันีอ านาจจ าแนก (Index of  Discimination) ของแบบทดสอบ

แบบอตันยั โดยใชสู้ตร (สาคร แสงผึ้ง, มปป, น. 50-51)โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

ดชันีอ านาจจ าแนก (Index of  Discimination) = 
 

 
H L

H Max Min

S S

N X X



  



139 

 

 
เม่ือ SH     หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 

 SL     หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มต ่า 
 XMax หมายถึง คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได ้(คะแนนเตม็ของขอ้สอบขอ้

นั้น ๆ) 
   XMin หมายถึง คะแนนต ่าสุดท่ีเป็นไปได ้(คะแนนต ่าสุดของขอ้สอบ

ขอ้นั้น ๆ) 
 NH     หมายถึง จ านวนนกัเรียนในกลุ่มสูง 

 
3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยหา

คะแนนเฉล่ียของคะแนนระหว่างเรียนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดหรืองาน หลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกหน่วยรวมกนัของนกัเรียนทั้งหมด (E1) กบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้าก
การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) โดยใชเ้กณฑ์ 75/75 (วาโร เพง็สวสัด์ิ, 2546, น. 
43 - 44) โดยใชสู้ตร E1/E2 ดงัน้ี 
 

    



1

X
NE = ×100
A

 

 
เม่ือ  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นชุดกิจกรรม  

คิดเป็นร้อยละ 75 
X   แทน คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหดัหรืองาน 

          A   แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั 
   N   แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 



2

Y
NE = ×100
B
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เม่ือ E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 

   Y   แทน คะแนนรวมจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน 

    A   แทน คะแนนเต็มของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน 

    N   แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

4. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
 4.1 ค่าเฉล่ีย ใชใ้นการพิจารณาความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
 4.2 การเปรียบเทียบการกระจายของคะแนนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียน โดยใชส้ัมประสิทธ์ิการแปรผนั (Coefficient of Variation : C.V.) (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 
57) โดยใชสู้ตร 

 
S.D.

C.V. 100
X

   

 
เม่ือ C.V.  แทน สัมประสิทธ์ิการแปรผนั 

        S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X    แทน ค่าเฉล่ีย 
 

4.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบ t-test แบบ Pair-test (พิชญสิ์นี ชมภูค  า, 2553, น. 323) โดยใชสู้ตร 
 

d

d d
t S

n


 0     องศาเสรี (d.f.) n-1 

 
 เม่ือ  t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
                           d  แทน  ค่าเฉล่ียของผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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                            d0 แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีคาดหวงั
เกิดในประชากร 

    Sd แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

       n แทน  จ านวนคู่ของตวัอยา่ง 
 

ในงานวจิยัคร้ังน้ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
 
 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม เพื่อศึกษา
ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม และเพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการ
เรียน เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบั

เกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ส าหรับ

เน้ือหาสาระในชุดกิจกรรมฯ น้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ชุด ประกอบดว้ย 
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 ชุดกิจกรรมท่ี 1 การบวกทศนิยม จ านวน 4 ชัว่โมง 
 ชุดกิจกรรมท่ี 2 การลบทศนิยม จ านวน 4 ชัว่โมง 
 ชุดกิจกรรมท่ี 3 การคูณทศนิยม จ านวน 7 ชัว่โมง 
 ชุดกิจกรรมท่ี 4 การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม จ านวน 4 ชัว่โมง 
 ซ่ึงรวมทั้งหมด 19 ชัว่โมง รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 รายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่5 

 

ชุดกจิกรรมฯ  เร่ือง 
เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม 
เวลาที่
ใช้ 

ชุดที ่1 
การบวก
ทศนิยม 

การบวกทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
ไม่มีการทด 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT และ 
Think Pair Share 

- เกม “คู่กนั (การบวก)” 
- ทางไหนถูก ทางไหนผดิ  
- ช่องวา่งท่ีหายไป 

1 

การบวกทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ีมี
การทด 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

- ปริศนาตวัเลขทศนิยม 
 – คิดเก่งสมองไว 
- เงินออมของฉนั 

1 

โจทยปั์ญหาการบวก
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

- ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการบวกทศนิยม 1 
- ปัญหาชวนคิดการบวก
ทศนิยม  

1 

การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

- การสร้างโจทยปั์ญหา
การบวกทศนิยม (คิด
สร้างสรรคก์บัโจทยก์าร
บวกทศนิยม 1 และ2 

1 

รวม 4 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ชุดกจิกรรมฯ  เร่ือง 
เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม 
เวลาที่
ใช้ 

ชุดที ่2 
การลบ

ทศนิยม (ต่อ) 

การลบทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
ไม่มีการกระจาย 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT และ 
Think Pair Share 

- เกม “คู่กนั (การลบ)” 
- ทางไหนผดิ ทางไหนถูก  
- ช่องวา่งท่ีหายไป 

1 

 การลบทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
มีการกระจาย 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD  

- เท่ียวงานวดั  
- จดัสรรเวลา 
- ใชจ่้ายอยา่งพอเพียง 

1 

โจทยปั์ญหาการลบ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

- เกม “มากท่ีสุด” 
- ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการลบ 
- ระยะทาง 

1 

การสร้างโจทย์
ปัญหาการลบ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

- คิดสร้างสรรคก์บัโจทย์
การลบทศนิยม 1 และ2 

1 

รวม 4 
ชุดที ่3 
การคูณ
ทศนิยม 

การคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง โดย
ใชก้ารบวกทศนิยม  
ซ ้ า ๆ กนั 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT 

- เกม “คู่ฉนัอยูไ่หน” 
- หนกัเท่าไร  
- เรียงใหไ้ดเ้รียงใหไ้ว 

1 

 การคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง (โดย
ใชค้วามสัมพนัธ์
ของทศนิยมและ
เศษส่วน) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT 

- เกม “ใหไ้ว” 
- เลือกใหถู้ก 1 
- ควา้ใหไ้ด ้

1 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ชุดกจิกรรมฯ เร่ือง 
เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม 
เวลาที่
ใช้ 

ชุดที ่3 
การคูณ

ทศนิยม (ต่อ) 

การคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง (โดย
วธีิลดั) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

- ไปใหถึ้ง 
- จ๊ิกซอวจ์  านวน 

1 

 การคูณทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งกบั
ทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง (การหา
ผลคูณโดยใช้
ความสัมพนัธ์ของ
ทศนิยมและ
เศษส่วน) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

- เกม “คิดเร็ว” 
- เลือกใหถู้ก 2 
- วงลอ้แห่งผลลพัธ์ 

1 

 การคูณทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งกบั
ทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง (การหา
ผลคูณโดยวธีิลดั) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD 

- หาใหพ้บ คน้ใหเ้จอ 
- ปริศนาตวัเลขไขว ้

1 

 โจทยปั์ญหาการ
คูณทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

- ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการคูณทศนิยม 
- ปัญหาชวนคิดการคูณ
ทศนิยม 

1 

 การสร้างโจทย์
ปัญหาการคูณ
ทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

- คิดสร้างสรรคก์บัโจทย์
การคูณทศนิยม 1 และ2 

1 

รวม 4 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ชุดกจิกรรมฯ เร่ือง 
เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

เกม 
เวลาที่
ใช้ 

ชุดที ่4 
การบวก การ
ลบ การคูณ
ระคนของ
ทศนิยม 

การบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

- เกม “บนัไดคิดสนุก” 
- ไขรหสัลบั 

1 

โจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยม 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ L.T. 

- เกม “ไมไ้อติมชวนคิด” 
- ระดมความคิดกบัโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม 
- ปัญหาชวนคิดการบวก 
ลบ คูณระคนของทศนิยม 

1 

แบบรูปของ
ทศนิยม (1) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

- ความสัมพนัธ์ของ
จ านวนทศนิยม 
- จ  านวนถดัไป 

1 

แบบรูปของ
ทศนิยม (2) 

เทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair 
Share 

- คิดแบบรูป 
- ทายจ านวนจากวงลอ้ 

1 

รวม 4 

รวม 19 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.1 พบว่า รายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 4 ชุด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ 
TGT จ  านวน 4 คร้ัง เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD  จ  านวน 5 คร้ัง เทคนิคการเรียนรู้แบบ L.T. 
จ านวน 5 คร้ัง และเทคนิคการเรียนรู้แบบ Think Pair Share จ  านวน 7 คร้ัง และมีเกมทั้งหมด 33 
แบบ จ านวนทั้งหมด 19 ชัว่โมง 
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2. การประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประเมินทั้งหมด 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลประเมินผล 
ซ่ึงผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการประเมินดงัตาราง 
4.2 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2 เน้ือหามีความละเอียดครบถว้นและชดัเจน 4.50 0.52 มาก 
1.3 เน้ือหาเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.4 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.5 เน้ือหาสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 
4.92 0.29 

มากท่ีสุด 

1.6 เน้ือหาสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เกม 

4.83 0.39 
มากท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินด้านเนือ้หา 4.88 0.33 มากทีสุ่ด 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
    2.1 เน้ือหาเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
    2.2 ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 4.92 0.29 มากท่ีสุด 
    2.3 กิจกรรมเร้าความสนใจของผูเ้รียน 4.75 0.45 มากท่ีสุด 

2.4 ส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีก าหนด 

4.58 0.51 
มากท่ีสุด 

2.5 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
2.6 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

2.7 กิจกรรมสะทอ้นคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคท์าง
คณิตศาสตร์ แต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
- ดา้นการท างานร่วมกนั 
- ดา้นความรอบคอบ 

       - ดา้นความรอบผดิชอบ 

5.00 0.00 

มากท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.77 0.42 มากทีสุ่ด 

3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.3 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเขา้ใจง่ายและเหมาะสม

กบัวยัของผูเ้รียน 
4.83 0.39 

มากท่ีสุด 

3.4 เร้าความสนใจ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ 4.42 0.51 มาก 
3.5 มีประโยชน์ช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินด้านส่ือการเรียนรู้ 4.85 0.36 มากทีสุ่ด 

4. ด้านการวดัผลประเมินผล  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.2 วธีิการวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

เร่ือง การบวกทศนิยม 
4.75 0.45 

มากท่ีสุด 

4.3 เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลสามารถวดัไดต้รง
ตามสภาพจริง 

4.83 0.39 
มากท่ีสุด 

4.4 เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลมีความเหมาะสม     4.83 0.39 มากท่ีสุด 
4.5 เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเหมาะสมกบัเวลา 4.33 0.49 มาก 
4.6 เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเหมาะสมกบั

ความสามารถ และวยัของผูเ้รียน 
4.83 0.39 

มากท่ีสุด 

4.7 เคร่ืองมือวดัสามารถประเมินความรู้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

4.42 0.51 
มาก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

4.8 เคร่ืองมือวดัสามารถประเมินทกัษะกระบวนการ
ทาง คณิตศาสตร์ได ้

4.50 0.52 
มาก 

4.9 เคร่ืองมือวดัสามารถประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท์างคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 
- ดา้นการท างานร่วมกนั 
- ดา้นความรอบคอบ 
- ดา้นความรอบผดิชอบ 

4.83 0.29 มากท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินด้านการวดัผลประเมินผล 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรม 4.79 0.41 มากทีสุ่ด 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวมของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่  

ดา้นเน้ือหา มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.88 
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.33 และมีขอ้ 1.1, 1.3 และ 1.4 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นตรงกนั 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.77 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42 และมีขอ้ 2.1 และ 2.7 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นตรงกนั 

ด้านส่ือการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.85 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.36 และมีขอ้ 3.1, 3.2 และ 3.5 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นตรงกนั 

ด้านการวดัผลประเมินผล  มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.70 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.46  

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.79 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.41 และเม่ือ
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พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา รองลงมาคือ 
ดา้นส่ือการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลประเมินผล  

3.การประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) วิเคราะห์จากคะแนนท่ีไดจ้ากชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 เร่ือง การบวกทศนิยม ชุดท่ี 2 เร่ือง การ
ลบทศนิยม ชุดท่ี 3 เร่ือง การคูณทศนิยม และชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ ระคนของ
ทศนิยม และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) วิเคราะห์จากการทดสอบหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตวัอยา่งนกัเรียนจ านวน 18 คน ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.3 ผลวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  

ของชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับ
เกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ชุดกจิกรรมที ่
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

(เต็ม 45 คะแนน) 
(E2) 

จ านวน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1 18 4874 4365 

79.01 
2 18 3744 3268 
3 18 5472 4387 
4 18 3186 2732 

รวมร้อยละเฉลีย่ (E1) 85.37 E2 = 79.01 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.3 พบว่า ชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพของ

กระบวนการ เท่ากบั 85.37 และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เท่ากบั 79.01  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้75/75 แสดงว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
10.37 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ สูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 4.01  

สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 85.37/79.01 สูง
กวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้75/75 แสดงวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

ผลการประเมินความรู้ระหว่างเรียน 
การประเมินความรู้ระหวา่งเรียน ประเมินจากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าใบตรวจสอบ

ความรู้ หลงัเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
จ านวน 4 ชุด ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดงัตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ระหว่างเรียนที่ได้จากชุด

กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 

ชุดกจิกรรม คะแนนเต็ม 
ค่าเฉลีย่ 

( X  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับคุณภาพ 

1 10 8.56 1.72 ดี 
2 10 7.54 1.04 ดี 
3 10 7.97 1.87 ดี 
4 10 8.44 1.26 ดี 

สรุปผลการประเมินความรู้ระหว่างเรียน 8.13 1.54 ดี 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินความรู้ระหว่างเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ พบว่า ทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัดี แต่เม่ือพิจารณาจาก
คะแนนเฉล่ีย พบว่า ชุดกิจกรรมชุดท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด และมีคะแนนเฉล่ียใกลเ้คียงกบัชุด
กิจกรรมชุดท่ี 4 ส าหรับชุดกิจกรรมชุดท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ชุดกิจกรรมอ่ืน 
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ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนประเมินจากคะแนนท่ีได้จากการท า

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการ
ทดสอบค่าสถิติ  t – test แบบ Pair-test ตวัอยา่งนกัเรียนจ านวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.5  
 
ตารางที ่4.5 ค่าสถิติของคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่5  

 

ผลการเรียนรู้ 
คะแนน
เต็ม 

X  (S.D.) C.V. 
t – test P - value 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1. ความเขา้ใจ 19 6.83(2.75) 15.28(1.78)  40.23 11.62 11.81*** 0.064E-8 
2. การวเิคราะห์ 11 3.50(2.04) 7.72(1.64) 58.18 21.21 12.12*** 0.043E-8 
3. ทกัษะ

กระบวนการ  
15 8.53(2.78) 12.56(2.09) 32.58 16.67 7.84*** 0.024E-5 

รวม 45 18.86(5.73) 35.56(4.19) 30.37 11.78 15.20*** 0.013E-9 
***ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.5 การประเมินความรู้ก่อนและหลงัเรียนดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธ์ิการแปรผนั (C.V.) และสถิติทดสอบ
ค่าเฉล่ีย t-test พบวา่  

ผลการเรียนรู้ความเขา้ใจ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 8.44 คะแนน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน 0.97 คะแนน  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัหลงั
เรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนใกลเ้คียงกนักวา่ก่อนเรียน เม่ือทดสอบ
คะแนนเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
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ผลการเรียนรู้การวเิคราะห์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 8.25 คะแนน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน 0.77 คะแนน  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัหลงั
เรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนใกลเ้คียงกนักวา่ก่อนเรียน เม่ือทดสอบ
คะแนนเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 

ผลการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4.03 
คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน 0.69 คะแนน  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปร
ผนัหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนใกลเ้คียงกนักวา่ก่อนเรียน เม่ือ
ทดสอบคะแนนเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สรุปได้ว่า คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 16.69 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนน้อยกว่าก่อนเรียน 1.54 คะแนน  ค่า
สัมประสิทธ์ิการแปรผนั หลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนใกลเ้คียง
กนักวา่ก่อนเรียน เม่ือทดสอบคะแนนเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา ท่ีไดรั้บการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตวัอยา่งนกัเรียนจ านวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.6 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.6 ผลการประเมินทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหา  โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  
 

ชุดที ่ ระดับคุณภาพ 
ทกัษะการคิดค านวณ ทกัษะการแก้ปัญหา 

ร้อยละ (จ านวน) ฐานนิยม ร้อยละ(จ านวน) ฐานนิยม 
ชุดท่ี 1 ดี 

พอใช ้
ควรปรับปรุง 

72.22(13) 
27.78(5) 
0.00(0) 

ดี 
66.67(12) 
33.33(6) 
0.00 (0) 

 
ดี 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ชุดที ่ ระดับคุณภาพ 
ทกัษะการคิดค านวณ ทกัษะการแก้ปัญหา 

ร้อยละ (จ านวน) ฐานนิยม ร้อยละ(จ านวน) ฐานนิยม 
ชุดท่ี 2 ดี 

พอใช ้
ควรปรับปรุง 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

ชุดท่ี 3 ดี 
พอใช ้

ควรปรับปรุง 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

55.56(10) 
44.44(8) 
0.00(0) 

 
ดี 

ชุดท่ี 4 ดี 
พอใช ้

ควรปรับปรุง 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

รวม 100(18) ดี 100(18) ดี 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทกัษะการคิดค านวณและทกัษะ

การแก้ปัญหา  ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่  

จากการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 1-4 นกัเรียนมากกวา่ร้อยละ 60 
มีทกัษะการคิดค านวณอยู่ในระดบัดี และนกัเรียนมากกวา่ร้อยละ 55 มีทกัษะการแกปั้ญหาอยู่ใน
ระดบัดี 

สรุปได้ว่า นักเรียนมีทกัษะทกัษะการคิดค านวณและทกัษะการแก้ปัญหา โดย
ภาพรวมจากฐานนิยมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการเรียน เร่ือง   
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

การวเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน เร่ือง 
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนั ด้านความรอบคอบ ดา้น
ความรับผิดชอบ และดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ตวัอยา่ง
นกัเรียนจ านวน 18 คน ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.7 และตารางท่ี 4.8  ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.7 ฐานนิยม และร้อยละระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจาก

การเรียน เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ด้านการท างาน
ร่วมกนั ด้านความรอบคอบ ด้านความรับผดิชอบ  

 

ชุดที ่
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการท างานร่วมกนั ด้านความรอบคอบ ด้านความรับผดิชอบ 

ร้อยละ 
(จ านวน) 

ฐานนิยม 
ร้อยละ
(จ านวน) 

ฐานนิยม 
ร้อยละ
(จ านวน) 

ฐานนิยม 

ชุดท่ี 
1 

ดี 
พอใช ้

ควรปรับปรุง 

66.67(12) 
33.33(6) 
0.00 (0) 

 
ดี 

66.67(12) 
33.33(6) 
0.00 (0) 

 
ดี 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

ชุดท่ี 
2 

ดี 
พอใช ้

ควรปรับปรุง 

66.67 (12) 
33.33 (6) 
0.00 (0) 

 
ดี 

66.67(12) 
33.33(6) 
0.00 (0) 

 
ดี 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

ชุดท่ี 
3 

ดี 
พอใช ้

ควรปรับปรุง 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

55.56(10) 
44.44(8) 
0.00(0) 

 
ดี 

55.56(10) 
44.44(8) 
0.00(0) 

 
ดี 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ชุดที ่
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการท างานร่วมกนั ด้านความรอบคอบ ด้านความรับผดิชอบ 

ร้อยละ 
(จ านวน) 

ฐานนิยม 
ร้อยละ
(จ านวน) 

ฐานนิยม 
ร้อยละ
(จ านวน) 

ฐานนิยม 

ชุดท่ี 
4 

ดี 
พอใช ้

ควรปรับปรุง 

55.56(10) 
44.44(8) 
0.00(0) 

 
ดี 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

61.11(11) 
38.89(7) 
0.00(0) 

 
ดี 

รวม 100(18) ดี 100(18) ดี 100(18) ดี 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนจากการเรียน มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความ
รับผดิชอบ พบวา่  

จากการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 1-4 พบวา่ นกัเรียนมากกวา่ร้อย
ละ 55 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และ
ดา้นความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัดี 

สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยภาพรวมจาก
ฐานนิยมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์             

ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ของนักเรียน  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

 ( X ) S.D. 

1. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีประโยชน์และน่าเรียน 3.33 0.49 
2. การเรียนคณิตศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนมีความรอบคอบ และ

มีเหตุผล 
3.33 0.49 

3. นกัเรียนชอบแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ เพราะ
ช่วยฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2.89 0.68 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

 ( X ) S.D. 

4. การเรียนรู้โดยใชเ้กมท าให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหา บทเรียน
ไดง่้ายข้ึน 

3.50 0.51 

5. เม่ือไดท้  ากิจกรรมเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  

3.17 0.62 

6. การเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบัเกมท าใหน้กัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นมากข้ึน 

3.50 0.51 

7. นกัเรียนไม่มีความสุขกบัการเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบั
เกม 

2.06 0.42 

8. ความรู้วชิาคณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้น
ชีวติประจ าวนั 

2.11 0.32 

9. นกัเรียนไม่ชอบเม่ือถูกถามเก่ียวกบัปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2.78 0.94 
10. นกัเรียนรู้สึกกงัวลเม่ือตอ้งเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 2.11 0.58 
11. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มยุง่ยาก และน่าเบ่ือ 2.28 0.46 
12. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มไม่สามารถช่วยพฒันาการ

เรียนคณิตศาสตร์ได ้
1.89 0.47 

เฉลีย่ 2.75 0.81 
สรุปโดยภาพรวม ค่อนข้างดี 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4.8 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้านตระหนัก

คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความตระหนกัคุณค่าและมี

เจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  



 
 

 

บทที ่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 คร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และ 3) เพื่อ
ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการเรียน เร่ือง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบา้นสันกลาง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 ห้องเรียน 18 คน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ไดม้าโดยการเลือกตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) ใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
One Group Pre – test  Post - test Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 4 ชุด  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม แบบประเมินดา้นทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา และแบบ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์  ได้แก่ ด้านการท างานร่วมกัน ด้านความ
รอบคอบ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ จ  านวน 33 ขอ้ จากนั้นด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
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ทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 4 ชุด รวมทั้งส้ิน 21 ชัว่โมง ประเมินทกัษะ
การคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา และประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้น
การท างานร่วมกนั ด้านความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ ซ่ึงด าเนินการประเมินระหว่าง
เรียน โดยครูเป็นผูป้ระเมิน แล้วด าเนินการทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
จ  านวน 33 ขอ้ ชุดเดียวกับแบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน  และประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 12 ขอ้ซ่ึงด าเนินการประเมินหลงัจากเรียนครบทุกชุดกิจกรรมฯ โดยนกัเรียนเป็นผูป้ระเมิน 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (E1/E2) หาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ดว้ยการหาค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยการทดสอบค่าการทดสอบ t-test แบบ Pair-test  และวิเคราะห์ระดบัทกัษะการคิดค านวณ 
และทกัษะการแกปั้ญหา และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ โดยการหา
ฐานนิยม และค่าร้อยละ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนดา้นตระหนกั
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

1. ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 พบวา่ ผลการพฒันาชุดกิจกรรมฯ มีจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่  ชุดท่ี 1 เร่ือง การบวกทศนิยม ชุดท่ี 2 
เร่ือง การลบทศนิยม ชุดท่ี 3 เร่ือง การคูณทศนิยม และชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคน
ของทศนิยม โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ TGT จ  านวน 4 คร้ัง เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
STAD จ  านวน 5 คร้ัง เทคนิคการเรียนรู้แบบ L.T. จ  านวน 5 คร้ัง และเทคนิคการเรียนรู้แบบ Think 
Pair Share จ  านวน 7 คร้ัง และมีเกมทั้งหมด 33 แบบ จ านวน 19 ชัว่โมง   

ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฯ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.41 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา รองลงมาคือ ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลประเมินผล 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ  เท่ากบั 85.37/79.01 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้75/75 แสดงว่ามีชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้ 

2. ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ การประเมินระหว่างเรียน
ชุดกิจกรรมฯ 4 ชุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.13 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.54 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัดี และการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการวิเคราะห์ และดา้นทกัษะกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปร
ผนัหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนใกลเ้คียงกนักวา่ก่อนเรียน เม่ือ
ทดสอบคะแนนเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณและทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นกัเรียนมากกว่าร้อยละ 60 มีทกัษะการคิดค านวณอยู่ในระดบัดี และ
นกัเรียนมากกว่าร้อยละ 55 มีทกัษะการแกปั้ญหาอยู่ในระดบัดี โดยภาพรวมจากฐานนิยมทุกชุด
กิจกรรมฯ มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

3. ผลการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนมากกวา่ร้อยละ 55 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ทางคณิตศาสตร์ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัดี
ดงันั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อความตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.75 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81   
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อภิปรายผล  
จากผลการวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม เพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 มีชุดกิจกรรมฯ จ านวน 4 ชุด ดงัน้ี ชุดท่ี 1 เร่ือง การบวกทศนิยม ใชเ้วลาเรียน 4 ชัว่โมง ชุดท่ี 2 
เร่ือง การลบทศนิยม ใชเ้วลาเรียน 4 ชัว่โมง ชุดท่ี 3 เร่ือง การคูณทศนิยม ใชเ้วลาเรียน 7 ชัว่โมง และ
ชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ และการคูณระคนของทศนิยม ใชเ้วลาเรียน 4 ชัว่โมง โดยเร่ิมเน้ือหา
จากง่ายไปสู่เน้ือหายาก และใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ TGT จ  านวน 4 คร้ัง เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ STAD จ  านวน 5 คร้ัง เทคนิคการเรียนรู้แบบ L.T. จ  านวน 5 คร้ัง และเทคนิคการเรียนรู้
แบบ Think Pair Share จ  านวน 5 คร้ัง และมีเกมทั้งหมด 33 แบบ จ านวน 19 ชัว่โมง  ซ่ึงขั้นตอนการ
จดักิจกรรมจะมีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นแนวทางการจดักิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการน า
เกมมาใช้ในบางขั้นตอนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเกมท่ีน ามาใช้ไม่จ  าเป็นต้องอยู่ในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงเพียงขั้นตอนเดียว แต่บางเกมจะสอดแทรกอยูใ่นใบกิจกรรม เพื่อท าให้นกัเรียนมีความ
สนุกสนาน กระตือรือร้น เขา้ใจเน้ือหา และมีความสุขต่อการเรียนมากข้ึน ทั้งน้ีในแต่ละชัว่โมงจะมี
ล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ขั้นตอน เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเตรียมและ
น าเขา้สู่บทเรียน คือ จดักลุ่มผูเ้รียน แจง้จุดประสงค์ให้ผูเ้รียนทราบ และน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการ
ทบทวนเน้ือหาเดิม ดว้ยการให้ผูเ้รียนตอบค าถาม หรือเล่นเกม ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสอน คือ ครูแนะน า
เน้ือหาใหม่ โดยการอภิปราย แนะน า สนทนา ซักถาม และมอบหมายงานให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม คือ ให้นักเรียนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบต่องานของกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น TGT, STAD, L.T.  และ Think Pair Share ในแต่ละชัว่โมงจะ
น าเทคนิค TGT, STAD, L.T. และ Think Pair Share  1 เทคนิค  มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
แต่กิจกรรมท่ี 1 ในชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 จะใชเ้ทคนิค TGT และ Think Pair Share  ทั้งสองเทคนิคใน
ชัว่โมงเดียวกนั โดยเร่ิมจากการใชเ้ทคนิค TGT เพื่อให้นกัเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มไดท้  ากิจกรรม
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการเล่นเกม เพื่อช่วยกนัระดมความคิดร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซกัถาม
กนัภายในกลุ่ม หรือระหวา่งกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จากนั้นจะใชเ้ทคนิค Think Pair Share 
โดยใหน้กัเรียนจบัคู่กนั แลกเปล่ียนวธีิคิด แนวคิดของตนเอง น ามาอภิปรายให้แก่กนัและกนั เพื่อจะ
ไดรั้บฟังแนวคิดของเพื่อน ซ่ึงอาจเป็นวิธีคิดใหม่ ๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด ้ ดงันั้น นกัเรียน
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จะไดฝึ้กการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนแลว้จึงท างานเป็นกลุ่มเล็ก และการท างานดว้ยตนเอง 
ท าให้นกัเรียนสามารถน าความรู้มาใช้อย่างเต็มท่ี ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ คือ 
ตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นแลว้หรือยงั ผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร และตรวจสอบ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมฯ และขั้นตอนท่ี 5 ขั้นสรุปบทเรียน คือ นกัเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียน และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม วิเคราะห์กระบวนการท างานกลุ่มและ
ประเมินผลหาจุดเด่นและส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และจดัล าดบัคะแนน และให้รางวลักบักลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด  

ชุดกิจกรรมการเ รียนรู้คณิตศาสตร์  ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ  เท่ ากับ 
85.37/79.01 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้75/75 ตามหลกัการของ รัตนะ บวัสนธ์ (2552, น. 50-51) 
กล่าวว่า นวตักรรมการศึกษาท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาหรือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีลักษณะ
ซบัซอ้นหรือมีเน้ือหาสาระค่อนขา้งยากก็จะใชเ้กณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75  แสดงวา่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม สามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนได้ ทั้ งน้ีเป็นเพราะ นักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน ตั้ งใจท างาน ท า
กิจกรรม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้งานส าเร็จ ช่วยกนัสะสมแตม้คะแนนให้ไดม้าก
ท่ีสุด เพื่อใหไ้ดรั้บของรางวลั และค าชมเชย จึงท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนไดดี้ และ
บรรลุตามวตัถุประสงค์ ตามหลกัการของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523, น. 123) ท่ีหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน และช่วยให้การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์  และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อาภรณ์รัตน์ สารผล (2553, น. 118) พฒันาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 79.14/78.57 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้
คือ 75/75 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพลิน ลือธิสาร (2553, น. 42) ศึกษาผลการใชเ้กมคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การบวกลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า เกมคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้
ประกอบการสอน เร่ือง การบวก ลบเศษส่วน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 76.67/ 77.50 ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภาพร ศรีบุญเรือง (2554, น. 81) ศึกษาผล
การใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.31/90.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว ้80/80 
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2. ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ การประเมินดา้นความเขา้ใจ 
ดา้นการวิเคราะห์ และดา้นทกัษะกระบวนการ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนรู้ ซ่ึงก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 18.86 และหลงัเรียนไดค้ะแนน
เฉล่ีย 35.56 จากการทดสอบ t – test ผลการเรียนรู้ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการวิเคราะห์ และดา้นทกัษะ
กระบวนการของนกัเรียนหลงัเรียนสูงว่าก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่เกมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
และผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณและทกัษะการแกปั้ญหา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นกัเรียนมากกว่าร้อยละ 60 มี
ทกัษะการคิดค านวณอยู่ในระดบัดี และนักเรียนมากกว่าร้อยละ 55 มีทกัษะการแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดบัดี ดงันั้น โดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี กล่าวคือ การเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกมสามารถพฒันา
ผลการเรียนรู้ ดา้นความเขา้ใจ การวเิคราะห์ และทกัษะกระบวนการ ของนกัเรียนให้เพิ่มข้ึนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมเนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เนน้การท างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัคิดแกปั้ญหา ท าให้นกัเรียนเกิดความสามคัคี มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อ
การเรียน รวมทั้งช่วยกนัอธิบายเน้ือหาเม่ือมีสมาชิกในกลุ่มไม่เขา้ใจ ให้กระจ่างในเน้ือหามากข้ึน 
โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัการของ วนัเพญ็ จนัทร์เจริญ (2542, 
น. 120-128) ไดก้ล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ ท าให้ทุกคนมีโอกาสคิด พูดแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น มีความช่วยเหลือกนั ท าใหเ้กิดการระดมความคิด ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน และการน าเกมมาใชค้วบคู่กบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน
ในการเรียน เขา้ใจเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน และเร้าความสนใจนกัเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่ให้เบ่ือหน่าย และหลกัการของชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552, น. 435) ไดก้ล่าววา่ เกมมีคุณค่า
และประโยชน์ต่อผูเ้รียน ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียน ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้รู้จกัท างานร่วมกนั คนท่ีเรียนเก่งจะรู้จกัช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อน ช่วยท าให้นักเรียนมี
ความกระจ่างในเน้ือหาของบทเรียนท่ีเรียนในแต่ละเร่ือง ดึงดูดใจให้นกัเรียนอยากเรียน และจาก
การประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการคิด
ค านวณไดถู้กตอ้ง แสดงวิธีคิดอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน มีความรอบคอบในการคิดและคิดไดเ้ร็วข้ึน 
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินทกัษะการคิดค านวณของ แนปป์ (2005, น. 1-20) ท่ีกล่าววา่ การคิด
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ค านวณตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ใช้เคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง มี
รูปแบบวธีิการค านวณท่ีหลากหลาย และมีความรวดเร็วในการคิดค านวณ และเม่ือเจอโจทยปั์ญหาท่ี
เป็นสถานการณ์ นักเรียนสามารถท าความเขา้ใจปัญหาไดดี้ข้ึน เลือกใช้วิธีการแกปั้ญหาได้อย่าง
ถูกตอ้ง และสามารถสรุปค าตอบไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินทกัษะการคิดค านวณ
ของ รอมเบิร์ก (1992, น. 322) ท่ีกล่าววา่ จะตอ้งท าความเขา้ใจปัญหาให้ชดัเจน แลว้วิธีการเลือกใช้
วิธีการแกปั้ญหาให้ถูกตอ้งเหมาะสม และการสรุปค าตอบ การสังเกต การแสดงความสัมพนัธ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง ส่ิงเหล่าน้ีท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิฬาวรรณ อินทะเสน  
(2553, น. 115) พฒันาทกัษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ โดยใช้ชุดฝึกทกัษะและ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์และ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 25.13 มีค่าร้อย
ละ เท่ากบั 83.76 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ ร้อยละ 80 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภรณ์รัตน์ สาร
ผล (2553, น. 118) พฒันาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การ
คูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 23.29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 78.57 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 75  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพลิน ลือธิสาร (2553, 
น. 42) ศึกษาผลการใชเ้กมคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง การบวก ลบเศษส่วน 
โดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กรรณิการ์  หรบรรพ ์(2554, น. 72) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ
การแกปั้ญหา โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เร่ือง เซต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน มากกวา่ร้อยละ 20 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 31.53 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 78.81 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ ร้อยละ 75  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภาพร ศรีบุญเรือง 
(2554, น. 74-75) ศึกษาผลการใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน                
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 18.16 จาก
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คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.78 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 80 ซ่ึงจาก
ผลการวิจยัท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ใหเ้พิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการร่วมมือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียน 
และการน าเกมมาช่วยในการจดักิจกรรม เพื่อเป็นการกระตุน้ เร้าความสนใจ  ช่วยพฒันาการคิดและ
แก้ปัญหาท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นนักเรียนท่ีได้เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมจึงมีผลการ
เรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 

3. ผลการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการเรียน 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนมากกวา่ร้อยละ 55 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ทางคณิตศาสตร์ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัดี
ดงันั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยม มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี อาจเน่ืองมาจากการท ากิจกรรมในแต่
ละคร้ัง จะมีการช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมก่อนเร่ิมท ากิจกรรม ท าให้นกัเรียนเขา้ใจวา่ควรท า
กิจกรรมอย่างไร และปฏิบติัตนอย่างไรในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเม่ือตอ้งท ากิจกรรม
ร่วมกนัเป็นกลุ่มจะสังเกตไดว้า่ นกัเรียนจะมีความกระตือรือร้น ช่วยเหลือกนัในการท างาน ระดม
ความคิด คอยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ช่วยอธิบายเน้ือหาให้แก่กันและกัน 
ช่วยกนัตรวจสอบผลงาน เพื่อใหผ้ลงานท่ีไดอ้อกมาสมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน มีความพยายามในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เม่ือพบเจออุปสรรค และมีความตั้งใจในปฏิบติังานหรือกิจกรรม เพื่อให้
สามารถท ากิจกรรมได้ส าเร็จ ถึงแมใ้นบางคร้ังอาจจะมีนกัเรียนท่ีไม่ยอมปฏิบติักิจกรรม ครูและ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็จะช่วยกระตุ้นและเสริมแรงทางบวก เช่น กลุ่มท่ีตั้ งใจท างานและคอย
ช่วยเหลือกนัอย่างสม ่าเสมอครูจะมีรางวลัหรือค าชมให้ โดยไม่จ  ากดัเพียงกลุ่มเดียว หากทุกกลุ่ม
ตั้งใจท างานและช่วยเหลือกนั ทุกกลุ่มก็จะไดรั้บรางวลัหรือค าชม รวมทั้งการท าขอ้ตกลงร่วมกนั 
เร่ือง การส่งงานใหต้รงตามเวลา มีการใหค้ะแนนการส่งงานตรงตามเวลาดว้ย ถา้หากใบกิจกรรมใด
ท่ีไม่สามารถส่งไดต้รงตามเวลา ใหน้กัเรียนน ากลบัไปท าเป็นการบา้น แลว้มาส่งครูในชัว่โมงถดัไป
หรือวนัถดัไป เพื่อใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบมากข้ึน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ท่ี  ทิศนา แขมมณี (2552, น. 57)  ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ             
โอเปอร์แรนต ์(Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ วา่การกระท าใด ๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรง จะ
มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก และสามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยท่ีตอ้งการได ้
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ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อความตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.75 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 โดยระดบัมากท่ีสุดมี 2 ประเด็น คือ การเรียนรู้โดยใชเ้กมท าให้
นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหา บทเรียนได้ดีข้ึน และการเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบัเกมท าให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นมากข้ึน เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมท่ีมีเกม เม่ือน ามาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน มีความตั้งใจ ช่วยให้
นกัเรียนสนใจบทเรียนสามารถท าความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนไดดี้ข้ึน มีความพยายามในการท า
กิจกรรมให้ส าเร็จ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพื่อท่ีจะเก็บแตม้คะแนนให้กบักลุ่มของ
ตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงนกัเรียนอยากให้มีเกมมากข้ึน และของรางวลัเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การท ากิจกรรมมากข้ึนดว้ย และระดบัค่อนขา้งดี คือ การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มไม่สามารถช่วย
พฒันาการเรียนคณิตศาสตร์ได ้เน่ืองจากการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนกัเรียนทุกคนจะคอยช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งเตม็ท่ี ช่วยอธิบายเน้ือหาท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่เขา้ใจ ให้เขา้ใจเน้ือหามากข้ึน ท าให้
การท ากิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึงท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งดี  

จากผลการวิจยัพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโชติมา หนูพริก (2553, น. 211-
212) พฒันาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหนบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคภ์าพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.47 
เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยู่ในระดบัดีมาก คือ ดา้นความมีระเบียบ
วนิยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.85 รองลงมา  คือ  ด้านความเ ช่ือมั่นในตนเอง  ด้านการมี
วจิารณญาณ และดา้นเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และดา้นท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบั
ดี ไดแ้ก่ ด้านการท างานอย่างเป็นระบบ และดา้นความรับผิดชอบ สอดคล้องกบังานวิจยัของกีร
กานต ์ค าขาว (2559, น. 115) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา
และผงักราฟิก  เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก ส่วน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านอ่ืนท่ีเหลือ คือ การท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
รอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง นกัเรียนส่วนมากอยู่ในระดบัดี และมีเจตคติท่ีดี 
ต่อคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั กวงสา (2560, น.  232) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อ
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การเรียนคณิตศาสตร์ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 นครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบวา่ เจต
คติท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD อยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ณัฏฐ์ชญา  อินพูลวงษ์ (2560,            
น. 135-136) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ผลการวิจยัพบว่า เจตคติของนักเรียนต่อคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ดีข้ึน
จากเดิม มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากเดิมและพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

จากผลการวจิยัดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม เพื่อ
ส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชใ้นการกิจกรรมจดัการเรียนรู้
ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช ้
1.1 ครูควรศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมฯ ให้เขา้ใจ และจดัเตรียมส่ือการ

เรียนรู้ให้ครบตามท่ีระบุไว ้เพื่อให้นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามขั้นตอน และ
บรรลุวตัถุประสงค ์

1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในบางขั้นตอน นกัเรียนอาจใชเ้วลาท ากิจกรรมนาน
กว่าท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นครูผูส้อนอาจจะยืดหยุ่นเวลาไดต้ามความเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้  า
กิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 

 1.3 ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
ศกัยภาพ ความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคลมากข้ึน และมีการเพิ่มเกมให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนมากข้ึน
นกัเรียนจะไดเ้กิดการพฒันาศกัยภาพอยา่งสูงสุด และมีความสุขต่อการเรียนมากข้ึน 
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1.4 ควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ไปใช้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบันกัเรียนต่อไป  

1.5 ผูว้ิจยัท่ีน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกมไปใช ้จะตอ้งศึกษาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ละเอียด และจดัสรรเวลาใน
การจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจยัโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบัวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ควบคู่

กบัเกม เพื่อครูสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและเลือกวิธีการสอนกบัเกมท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาแต่ละเร่ือง
ใหม้ากท่ีสุด 

2.2 ควรน าชุดกิจกรรมไปพฒันาสร้างสรรค์เป็นส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 
บทเรียนส าเร็จรูป หรือ หนงัสือการ์ตูนคณิต หรือนิทานคณิตต่อไป 

2.3 ควรมีการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม กบัเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และ
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

2.4 ควรศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีต่อตวั

แปรดา้นอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นระเบียบวินยั                  

ดา้นการมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวประภาศิริ  ปราโมทย ์
 
วนั เดือน ปีเกดิ  27   มิถุนายน   2534 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  336/148  หมู่ 7  ต าบลสันทรายนอ้ย  อ าเภอสันทราย   จงัหวดัเชียงใหม่ 
   รหสัไปรษณีย ์ 50210 
     
ประวตัิการศึกษา              พ.ศ.2551        มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพบดินทร์

วทิยา เชียงใหม่ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ.2556              ครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกคณิตศาสตร์ 

                มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ.2559 – 2560  ขา้ราชการครู ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

โรงเรียนบา้นแม่ลายเหนือ  อ าเภอฮอด               
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

พ.ศ.2560 – ปัจจุบนั ขา้ราชการครู ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
โรงเรียนบา้นสันกลาง  อ าเภอพร้าว                    
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิยและ 
ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั 
 

1. นางสาวศลิษา   ผดัตุ่น 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า   อ าเภอดอยเต่า   
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. นายปรีชา  จิโน 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบา้นปางแดง   อ าเภอเชียงดาว  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. นางจ าเนียง สมบูรณ์ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบา้นทุ่งละคร   อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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หนังสือขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

 

ภาคผนวก ข   
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
2. แบบประเมินดา้นทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา 
3. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความ

รอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ 
4. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ

วชิาคณิตศาสตร์ 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
วชิา คณิตศาสตร์ (ค 15101)       เวลา  1 ชัว่โมง  
______________________________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 2 ตอน (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ตอนท่ี 1  ขอ้สอบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
ตอนท่ี 2  ขอ้สอบอตันยั จ านวน   3 ขอ้ (ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 
ตอนที ่1 ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวในกระดาษค าตอบ (ขอ้ละ 1 
คะแนน) 
1) ขั้นตอนแรกของการบวกทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งของ 70.34 + 23.62 คือขอ้ใด 

ก. บวกในหลกัส่วนร้อย 0.04 + 0.02 
ข. บวกในหลกัส่วนสิบ  0.3 + 0.6 
ค. บวกในหลกัหน่วย 0 + 3 
ง. บวกในหลกัสิบ 70 + 20 

 

2) โบวมี์เงิน 10.25  บาท โอมีเงิน 19 บาท ขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 39.75 บาท    
ข. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 19.25 บาท    
ค. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 29.25 บาท    
ง. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 9.25 บาท 

 

3) ขั้นตอนท่ีสามในการบวกทศนิยมของ 143.98 + 573.82 คือขอ้ใด 
ก. บวกในหลกัส่วนร้อย 0.08 + 0.02 
ข. บวกในหลกัส่วนสิบ  0.9 + 0.8 
ค. บวกในหลกัหน่วย 0 + 3 
ง. บวกในหลกัร้อย 100 + 500 

 

4) ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั 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 ไปเก็บผกักาดในสวนของตนเอง ไดม้าดงัน้ี 
 

ครอบครัว เกบ็ผกักาดได้ 
นก 
ต่อ 
แตน 

10.01 กิโลกรัม 
23.42 กิโลกรัม 
50.26 กิโลกรัม 

 

ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
 ก. ครอบครัวของนกกบัต่อเก็บผกักาดรวมกนัได ้31.43 กิโลกรัม 
 ข. ครอบครัวของต่อกบัแตนเก็บผกักาดรวมกนัได ้73.69 กิโลกรัม 
 ค. ครอบครัวของนกกบัแตนเก็บผกักาดรวมกนัได ้60.77 กิโลกรัม 
            ง. ครอบครัวของทั้งสามคนเก็บผกักาดรวมกนัได ้83.69 กิโลกรัม 
 
6) พลอยเก็บเงินค่าขนม 4 วนั ไดด้งัน้ี 
    วนัท่ี 1 เก็บเงินค่าขนมได ้38.50 บาท 
     วนัท่ี 2 เก็บเงินค่าขนมได ้38.25 บาท 
     วนัท่ี 3 เก็บเงินค่าขนมได ้40.75 บาท 
      วนัท่ี 4 เก็บเงินค่าขนมได ้39.50 บาท 
ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 1 กบัวนัท่ี 2 ไดร้วมกนั 76.75 บาท 
ข. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 1 กบัวนัท่ี 4 ไดร้วมกนั 77 บาท 
ค. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 3 กบัวนัท่ี 4 ไดร้วมกนั 80.25  บาท 
ง. พลอยเก็บเงินค่าขนมทั้ง 4 วนั ไดเ้งิน 157 บาท 

 
7) สะพานแห่งหน่ึงรับน ้ าหนกัได ้2.5 ตนั สะพานแห่งท่ีสองรับน ้ าหนกัได ้1.68 ตนั สะพานแห่งท่ี
สามและสะพานแห่งท่ีส่ีรับน ้าหนกัไดเ้ท่ากนั คือ 1.92 ตนั ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. สะพานแห่งท่ีหน่ึงรับน ้ าหนกัไดเ้ท่ากบัการรับน ้ าหนกัของสะพานแห่งท่ีสอง แห่งท่ีสาม 
และแห่งท่ีส่ีรวมกนั  

ข. สะพานแห่งท่ีสองกบัสะพานแห่งท่ีสามรับน ้าหนกัรวมกนัได ้3.6 ตนั 
ค. สะพานแห่งท่ีสามกบัสะพานแห่งท่ีส่ีรับน ้าหนกัรวมกนัได ้3.84 ตนั  
ง. สะพานทั้งส่ีแห่งรับน ้าหนกัรวมกนัได ้8.2 ตนั 
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8)  A. 1.49 นาที B. 1.26 นาที  
               C. 1.20 นาที D. 1.46 นาที 
           ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. A วิง่เร็วกวา่ B  0.23 นาที  ข. D วิง่เร็วกวา่ C  0.26 นาที 
 ค. B วิง่ชา้กวา่ C  0.2 นาที  ง.  B วิง่ชา้กวา่ D  0.20 นาที 
 
9) ขอ้ใดแสดงวธีิการลบทศนิยมไม่ถูกตอ้ง 

ก. ตอ้งเขียนจ านวนหลกัใหต้รงกนั 
ข. จุดทศนิยมตอ้งอยูต่รงกนัเสมอ 
ค. เร่ิมลบในหลกัท่ีอยูห่นา้จุดทศนิยมก่อน 
ง. ใส่จุดทศนิยมของผลลพัธ์ใหต้รงกบัตั้งตั้งและตวัลบ 

 
10) ขอ้ใดมีผลต่างเท่ากบั 1.23  

ก. ส้มถุงแรกหนกั 5.09 กิโลกรัม ถุงท่ีสองหนกั 3.9 กิโลกรัม 
ข. ส้มถุงแรกหนกั 5.12 กิโลกรัม ถุงท่ีสองหนกั 3.89 กิโลกรัม 
ค. ส้มถุงแรกหนกั 6.37 กิโลกรัม ถุงท่ีสองหนกั 3.79 กิโลกรัม 
ง. ส้มถุงแรกหนกั 8.34 กิโลกรัม ถุงท่ีสองหนกั 6.65 กิโลกรัม 

 
11) ขอ้ใดมีน ้าหนกัต่างกนัมากท่ีสุดถูกตอ้ง 
 ก. เอหนกั 49.26 กิโลกรัม อู๋หนกั 55.57 กิโลกรัม 
 ข. โจหนกั 56.14 กิโลกรัม เจหนกั 53.71 กิโลกรัม  
 ค. ปูหนกั 46.98 กิโลกรัม ปอยหนกั 42.83 กิโลกรัม 
              ง.  กิมหนกั 60.25 กิโลกรัม กุง้หนกั 56.36 กิโลกรัม 
 
12) ลุงน าเชือกมาผูกกันเพื่อท าเก้าอ้ี โดยได้เชือกยาว 90.98 เซนติเมตร น ามาผูกโต๊ะ 59.89 
เซนติเมตร ขอ้ใดถูกตอ้ง  
 ก. ลุงเหลือเชือกผกู 31.09 เซนติเมตร   
 ข. ลุงเหลือเชือกผกู 31.90 เซนติเมตร   
 ค. ลุงเหลือเชือกผกู 32.26 เซนติเมตร 
 ง. ลุงเหลือเชือกผกู 34.09 เซนติเมตร 
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13) แป้งจ่ายเงินค่าภาษี โดยให้เงินไป 3,500 บาท และไดรั้บเงินทอน 451 บาท 25 สตางค ์ขอ้ใดไม่
ถูกตอ้ง 
 ก. แป้งจะตอ้งจ่ายภาษี 3,048.75 บาท 
              ข. ถา้แป้งใหเ้งิน 4,000 บาท แป้งจะตอ้งจ่ายภาษี 3,548.75 บาท 
 ค. ถา้แป้งใหเ้งิน 3,500 บาท แป้งจะตอ้งจ่ายภาษี  4,048.75 บาท    
              ง. ถา้แป้งใหเ้งิน 5,000 บาท แป้งจะตอ้งจ่ายภาษี  4,548.75 บาท 
 
14) การวดัส่วนสูงของปอ ป่าน ปี และโป้ มีดงัน้ี 

ช่ือ ส่วนสูง 
ปอ 
ป่าน 
ปี 
โป้ 

141.75 ซม. 
142.27 ซม. 
141.70 ซม. 
142.30 ซม. 

ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
             ก. ส่วนสูงของปีกบัป่าน ต่างกนัเท่ากบั 0.5 เซนติเมตร 
             ข. ส่วนสูงของปีกบัปอ ต่างกนัเท่ากบั 0.75 เซนติเมตร 
             ค. ส่วนสูงของปีกบัโป้ ต่างกนัเท่ากบั 0.6  เซนติเมตร 
             ง. ส่วนสูงของป่านมากกวา่ส่วนสูงของปอ  0.55 เซนติเมตร 
 
15) ขอ้ใดแสดงวธีิการคูณทศนิยมกบัจ านวนนบัและผลลพัธ์ถูกตอ้ง 

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) ขอ้ใดคือโจทยแ์ละผลลพัธ์ของการคูณจ านวนนบักบัทศนิยม จากการใชค้วามสัมพนัธ์ของ

ทศนิยมและเศษส่วน ของ  
9
1

   
112
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) ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมและเศษส่วน ของการคูณจ านวนนบักบัทศนิยมและ
ผลลพัธ์ ไม่ถูกตอ้ง            

ก.  10  3.7 =  
10 37
1 10
  = 37   

ข.  9  21.7 =  
9 217
1 10
  = 195.3 

ค.  8  0.3  =  
8 30
1 10
  = 2.7   

ง.  10  9.6  =  
10 9.6
1 10
  = 96 

 
18) ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมและเศษส่วน และผลลพัธ์ของการคูณทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง ไม่ถูกตอ้ง            

ก.  1.9  2.3 =  
19 23
10 10
  = 4.37  

ข.  0.5  10.8 =  
5 108

10 10
  = 5.4 

ค.  6.3  1.4  =  
63 14
10 10
  = 8.82   

ง.  10.4  9.3  =  
104 93
100 10

  = 9.672 

 
19) ขั้นตอนแรกของการคูณทศนิยมหน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  
ของ  9.1  56.7  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  น าจุดทศนิยมออกแลว้น าตวัเลขมาคูณกนั คือ  9.1  567 
ข.  น าจุดทศนิยมออกแลว้น าตวัเลขมาคูณกนั คือ  91  567 

ค.  ท าใหอ้ยูใ่นรูปเศษส่วน คือ  
91
10

 
567
100

   

ง.  ท าใหอ้ยูใ่นรูปเศษส่วน คือ  
91

100
 

567
10
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20)  แม่มีน ้าตาล 5 ถุง ถุงละ 13.58 กิโลกรัม แม่มีน ้าตาลทั้งหมดนอ้ยกวา่คนใด 
 ก. ป้ามีน ้าตาล 4 ถุง ถุงละ 14.69 กิโลกรัม ข. นา้มีน ้าตาล 8 ถุง ถุงละ 9.78  กิโลกรัม 
 ค. ลุงมีน ้าตาล 3 ถุง ถุงละ 16.99 กิโลกรัม ง. อามีน ้าตาล 6 ถุง ถุงละ 10.53  กิโลกรัม 
 
21) ขอ้ใดคือโจทยแ์ละผลลพัธ์ของการคูณทศนิยมหน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง จากการ

ใชค้วามสัมพนัธ์ของทศนิยมและเศษส่วนของ    
12
10

   
35
10

  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  12  35 = 42.2   ข.  12  3.5 = 0.42 
ค.  1.2  35 = 42   ง.  1.2  3.5 = 4.2 
 

22) ป้อมไปซ้ือน ้าตาลท่ีตลาด แม่คา้บอกวา่น ้าตาลราคากิโลกรัมละ 15.80 บาท ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 15 กิโลกรัม ป้อมจะตอ้งจ่ายเงิน 247.50 บาท  

ข. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 10 กิโลกรัม ป้อมจะตอ้งจ่ายเงิน 158.25 บาท 
 ค. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 25 กิโลกรัม ป้อมจะตอ้งจ่ายเงิน 390 บาท   
            ง. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 30 กิโลกรัม ป้อมจะตอ้งจ่ายเงิน 474 บาท 
 
23) แม่ส่งผกักะหล ่าขาย 13 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 5.50 บาท ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. ถา้แม่ ส่งผกักะหล ่าขาย 10 กิโลกรัม แม่จะไดเ้งิน 55 บาท  

ข. ถา้แม่ ส่งผกักะหล ่าขาย 12 กิโลกรัม แม่จะไดเ้งิน 66 บาท 
 ค. แม่ส่งผกักะหล ่าขาย ไดเ้งินทั้งหมด 71 บาท  
         ง. แม่ส่งผกักะหล ่าขาย ไดเ้งินทั้งหมดนอ้ยกวา่ 72 บาท 
 

24) ขั้นตอนแรกของการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมของ  (47.62 + 36.84)  4  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  หาผลลพัธ์ในวงเล็บก่อน 47.62 + 36.84  
ข.  น า 4 เขา้ไปคูณกบัทุกจ านวนในวงเล็บ  
ค.  น า 47.62  4   
ง.  น า 36.84  4   
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25) พอ่มีเงิน 349.75 บาท ใหลู้ก 2 คน คนละ 120.50 บาท เงินท่ีเหลือพอ่สามารถน าไปซ้ือส่ิงใดได ้
ก. ปุ๋ย 1 กระสอบ ราคา 112.50 บาท  
ข. น ้ามนัพืช 2 ขวด ขวดละ 45.25 บาท 
ค. ขา้วสาร 1 ถุง ราคา 120.75 บาท 
ง. สตรอเบอร์ร่ี 1 กล่อง ราคา 110.75 บาท 

 
26) ตาดีตอ้งการแบ่งเงินให้หลาน 4 คน คนละ 250.75 บาท และแบ่งให้ยาย 100 บาท ตาจะตอ้งมี
เงินอยา่งนอ้ยก่ีบาทจึงจะพอใหก้บัหลาน 
 ก. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 800 บาท  
              ข. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 950 บาท 
 ค. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 1,000 บาท 
              ง. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 1,110 บาท   
 
27) กอ้นหิน 4 กอ้น แต่ละกอ้นหนกั 119.67 กรัม ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ถา้น ากอ้นหินออก 1 กอ้น กอ้นหินท่ีเหลือจะมีน ้าหนกัรวมกนั  359.01 กรัม 
 ข. ถา้น ากอ้นหินออก 2 กอ้น กอ้นหินท่ีเหลือจะมีน ้าหนกัรวมกนั  239.35 กรัม 
 ค. น ้าหนกักอ้นหิน 1 กอ้น นอ้ยกวา่กอ้นหิน 3 กอ้น เท่ากบั 119.76 กรัม 
              ง. ถา้กอ้นหินมี 5 กอ้น จะมีน ้าหนกัรวมมากกวา่กอ้นหิน 3 กอ้น 239.44 กรัม 
 
28) ป้าหน่อยมีไข่ไก่ 9,835 ฟอง ขายราคาปลีกฟองละ 3.50 บาท ขายราคาส่งฟองละ 1.25 บาท ถา้
ป้าหน่อยขายไข่ไก่ทั้งหมดจะขายในราคาปลีกไดเ้งินมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ขายในราคาส่งก่ีบาท 
 ก. มากกวา่ 22,128.25 บาท  
              ข. นอ้ยกวา่ 22,128.25  บาท 

ค. มากกวา่ 22,128.75 บาท  
              ง. นอ้ยกวา่ 22,128.75  บาท 
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29) พ่อมีเงิน 2550 บาท 75 สตางค ์แบ่งให้ลูก 4 คน คนละ 600 บาท พ่อยงัเหลือเงินอีกเท่าไร เขียน
เป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 
 ก. (2550.75  4) – 600 =    

ข. (2550.75  4) + 600 =  
 ค. 2550.75 – (600  4) =   

ง. 2550.75 + (600  4) =  
 
30) พอ่ตดัไมเ้ป็นท่อน ท่อนแรกยาว 5.28 เมตร ท่อนท่ีสองยาว 6.68 เมตร ท่อนท่ีสามยาว 8.08 เมตร 
ท่อนท่ีส่ียาว 9.48 เมตร และท่อนท่ีหา้ยาว 10.88 เมตร อยากทราบวา่พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อน
ไมท้่อนถดัไปคร้ังละเท่าใด และท่อนท่ีหกจะมีความยาวเท่าใด 

ก. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไมท้่อนถดัไปคร้ังละ 1.4 เมตร และท่อนท่ีหกจะมีความ
ยาว 12.28 เมตร  

ข. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไมท้่อนถดัไปคร้ังละ 1.4 เมตร และท่อนท่ีหกจะมีความ
ยาว 13.76 เมตร 

ค. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไมท้่อนถดัไปคร้ังละ 1.5 เมตร และท่อนท่ีหกจะมีความ
ยาว 14.76 เมตร   

ง. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไมท้่อนถดัไปคร้ังละ 1.5 เมตร และท่อนท่ีหกจะมีความ
ยาว 14.76 เมตร 
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ตอนที ่2 ใหน้กัเรียนแสดงวธีิท าและหาค าตอบใหถู้กตอ้ง (ขอ้ละ 5 คะแนน) 
 

1) ฟ้าใสมีส้มโอส่ีลูกหนกั 2.02 กิโลกรัม 3.1 กิโลกรัม 1.50 กิโลกรัม และ1.29 กิโลกรัม ตามล าดบั 
ถา้น าส้มโอทั้งส่ีลูกมาชัง่พร้อมกนัจะมีน ้าหนกัเท่าไร 

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

2) ปีโป้ซ้ือนม 1 กล่อง ราคากล่องละ 67.25 บาท ใหธ้นบตัรใบละ 500 บาท ปีโป้จะไดเ้งินทอนก่ี
บาท  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3) วภิาซ้ือฟักทอง 24 ลูก ราคาลูกละ 34.75 บาท แลว้น าไปขายไดเ้งินทั้งหมด 1,056.25 บาท วภิา
ขายฟักทองไดก้ าไรก่ีบาท 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

*********************************** 
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แบบประเมินด้านทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา  
ชุดที ่….…..  เร่ือง  ……………………………………..……………………………………… 

ใบกจิกรรมที ่……………………………………… 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 

ด้านทกัษะ (P) 
ทกัษะการคิดค านวณ 

เฉลีย่ 
ทกัษะการแก้ปัญหา 

เฉลีย่ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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                
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แบบประเมินคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ทางคณติศาสตร์  
ด้านการท างานร่วมกนั ด้านความรอบคอบ และด้านความรับผดิชอบ 

ชุดที ่….…..  เร่ือง  ……………………………………..……………………………………… 
ใบกจิกรรมที ่……………………………………… 

 

ที ่

ด้านการท างาน
ร่วมกนั เฉลีย่ 

ด้านการมคีวาม
รอบคอบ เฉลีย่ 

ด้านความรับผดิชอบ 
เฉลีย่ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 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                               
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แบบประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทางคณติศาสตร์ด้านตระหนักคุณค่า 
และมเีจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ด้านตระหนักคุณค่า                  
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 12 ขอ้ โดยตอ้งการให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก หรือความเห็นท่ีมีวชิาคณิตศาสตร์ เม่ือไดเ้รียน เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
 2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ให้เขา้ใจ แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบั
ความคิดเห็น ความรู้สึก หรือความเห็นของนกัเรียน ซ่ึงมี 4 ระดบั ดงัน้ี 
  

ระดับความคิดเห็นหรือความรู้สึก คะแนน 
จริง 4 

ค่อนขา้งจริง 3 
ค่อนขา้งไม่จริง 2 

ไม่จริง 1 
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ข้อ ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

จริง 
(4 คะแนน) 

ค่อนข้าง
จริง 

(3 คะแนน) 

ค่อนข้างไม่
จริง 

(2 คะแนน) 

ไม่จริง 
(1 คะแนน) 

1 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์และ
น่าเรียน 

    

2 การเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้ขา้พเจ้ามีความ
รอบคอบ และมีเหตุผล 

    

3 ข้าพ เ จ้ า ชอบแก้ ปัญห า ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ
คณิตศาสตร์ เพราะช่วยฝึกการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

    

4 การเรียนรู้โดยใช้เกมท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
เน้ือหา บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

    

5 เ ม่ือได้ท า กิจกรรมเ ก่ียวกับคณิตศาสตร์
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ขา้พเจา้มีความสนุกสนาน
ในการเรียน  

    

6 การเรียนแบบร่วมมือควบคู่กับเกมท าให้
ขา้พเจา้เกิดความกระตือรือร้นมากข้ึน 

    

7 ข้าพเจ้าไม่ มีความสุขกับการเ รียนแบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม 

    

8 ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 

    

9 ขา้พเจา้ไม่ชอบเม่ือถูกถามเก่ียวกบัปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

    

10 ข้า พ เ จ้ า รู้ สึ กกั ง วล เ ม่ื อ ต้อ ง เ รี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ 

    

11 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มยุง่ยาก และน่า
เบ่ือ 

    

12 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มไม่สามารถ
ช่วยพฒันาการเรียนคณิตศาสตร์ได ้

    

 
 
 



199 
 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 
1. ส่ิงท่ีนกัเรียนประทบัใจในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการใหเ้พิ่มเติมหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคท่ี์มีผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค 
 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
1. ผลประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นรายข้อของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 

3. ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และทกัษะกระบวนการ เร่ือง การบวก 
การลบ และการคูณทศนิยม ท่ีทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. ผลการหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนยั  
5. ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนัย โดยหาค่าความ

เช่ือมัน่ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หรือ KR -20 
6. ผลการหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบอตันยั  
7. ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบอตันัย โดยใช้วิธีของ

ฮอยท ์
8. ผลการประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทกัษะการคิดค านวณ 

และทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน  
9. ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินท่ีแสดงถึง

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
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1. ผลประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่5 

แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม  

ชุดที ่3 เร่ือง การคูณทศนิยม 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

โดยผู้เช่ียวชาญ 
ค าช้ีแจง ให้ท่านโปรดพิจารณาว่า ชุดกิจกรรมน้ีมีความเหมาะสม และตรงกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม  เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในดา้นต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวเ้พียงใด แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  
 ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงมีระดบัคะแนนความเหมาะสม
ดงัน้ี 
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด   
  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก    
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง   
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย    
   1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเนือ้หา 
    1.1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1.2 เน้ือหามีความละเอียดครบถว้นและชดัเจน 
    1.3 เน้ือหาเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน 
    1.4 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 
    1.5 เน้ือหาสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1.6 เน้ือหาสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กม 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้  
2.1 เน้ือหาเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 

    2.2 ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
    2.3 กิจกรรมเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

2.4 ส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
          และพฤติกรรมท่ีก าหนด 

2.5 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดแ้ก่ 
- แบบร่วมมือกนัแข่งขนัท ากิจกรรม (TGT) 
- แบบร่วมมือโดยวธีิแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  (STAD) 
- แบบเรียนรู้ร่วมกนั  Learning Together (LT) 
- คิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด (Think Pair Share) 

2.6 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 
2.7 กิจกรรมสะทอ้นคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคท์าง

คณิตศาสตร์ แต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
- ดา้นการท างานร่วมกนั 
- ดา้นความรอบคอบ 
- ดา้นความรอบผดิชอบ 

     

3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
    3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    3.3 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเขา้ใจง่ายและเหมาะสม 
          กบัวยัของผูเ้รียน 
    3.4 เร้าความสนใจ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ 
    3.5 มีประโยชน์ช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     

4. ด้านการวดัผลและประเมินผล 
    4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการวดัผลและประเมินผล (ต่อ) 
4.2 วธีิการวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

เร่ือง การคูณทศนิยม 
4.3 เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลสามารถวดัไดต้รง

ตามสภาพจริง 
4.4 เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลมีความเหมาะสม     
4.5 เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเหมาะสมกบัเวลา  
4.6 เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเหมาะสมกบั

ความสามารถ และวยัของผูเ้รียน 
   4.7 เคร่ืองมือวดัสามารถประเมินความรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.8 เคร่ืองมือวดัสามารถประเมินทกัษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ได ้ 

4.9 เคร่ืองมือวดัสามารถประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท์างคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 
- ดา้นการท างานร่วมกนั 
- ดา้นความรอบคอบ 
- ดา้นความรอบผดิชอบ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ............................................................ผูป้ระเมิน 
  (..........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 
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ตารางที ่ ค.1 ผลประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 

 
 
 
 

ข้อ
ที่ 

ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 
ค่าเฉลีย่ S.D. คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

1. ด้านเนือ้หา 

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 

สรุปผลการประเมินด้านเนือ้หา 4.88 0.33 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

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 

สรุปผลการประเมินด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.77 0.42 
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ตารางที ่ ค.1 (ต่อ) 
 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ค.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฯ โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.79 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.41 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา รองลงมา
คือ ดา้นส่ือการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลประเมินผล  

ข้อ
ที่ 

ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 
ค่าเฉลีย่ S.D. คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 

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 

สรุปผลการประเมินด้านส่ือการเรียนรู้ 4.85 0.36 

4. ด้านการวดัผลประเมินผล 

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 

สรุปผลการประเมินด้านการวดัผลประเมินผล  4.70 0.46 

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรม 4.79 0.41 



206 

 

2. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นรายข้อของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 

แบบประเมินแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

ค าช้ีแจง  ให้ท่านพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับ
พฤติกรรมท่ีท าการวดั แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
-1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 

ข้อสอบปรนัย     
เร่ือง การบวกทศนิยม     
1. นกัเรียนสามารถ
หาค าตอบเก่ียวกบั
การบวกทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
ไม่มีการทด 

    1) ขั้นตอนแรกของการบวกทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่งของ 70.34 + 23.62 คือขอ้ใด 

ก. บวกในหลกัส่วนร้อย 0.04 + 0.02 
ข. บวกในหลกัส่วนสิบ  0.3 + 0.6 
ค. บวกในหลกัหน่วย 0 + 3 
ง. บวกในหลกัสิบ 70 + 20 

(ตอบ ก. บวกในหลกัส่วนร้อย 0.04 + 0.0) 

   ความ
เขา้ใจ 

2) โบวมี์เงิน 10.25  บาท โอมีเงิน 19 บาท ขอ้ใด
ถูกตอ้ง  

ก. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 39.75 บาท    
ข. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 19.25 บาท    
ค. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 29.25 บาท    
ง. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 9.25 บาท 

(ตอบ ค. โบวแ์ละโอมีเงินรวมกนั 29.25 บาท) 

   ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
1. (ต่อ) 3) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

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) 

   

ความ
เขา้ใจ 

2. นกัเรียนสามารถ
หาค าตอบเก่ียวกบั
การบวกทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ีมี
การทด 

4) ขั้นตอนท่ีสามในการบวกทศนิยมของ  
143.98 + 573.82 คือขอ้ใด 

ก. บวกในหลกัส่วนร้อย 0.08 + 0.02 
ข. บวกในหลกัส่วนสิบ  0.9 + 0.8 
ค. บวกในหลกัหน่วย 0 + 3 
ง. บวกในหลกัร้อย 100 + 500 

(ตอบ ค. บวกในหลกัหน่วย 0 + 3) 

   

ความ
เขา้ใจ 

5) ขอ้ใดมีน ้าหนกัรวมกนัมากกวา่ 64.76 
ก. แป้งขา้วโพด 31.79 กรัม รวมกบัแป้งขา้ว
จา้ว   27.99 กรัม 
ข. แป้งขา้วโพด 36.45 กรัม รวมกบัแป้ง
ขา้วจา้ว   29.01 กรัม 
ค. แป้งขา้วโพด 38.45 กรัม รวมกบัแป้ง
ขา้วจา้ว   29.01 กรัม 
ง. แป้งขา้วโพด 41.37 กรัม รวมกบัแป้งขา้ว
จา้ว   14.55 กรัม 

(ตอบ ข. แป้งขา้วโพด 36.45 กรัม รวมกบัแป้ง
ขา้วจา้ว   29.01 กรัม) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
2. (ต่อ) 6) ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั 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) 

   

ความ
เขา้ใจ 

3. นกัเรียน
สามารถ
วเิคราะห์ และหา
ค าตอบของ
โจทยปั์ญหาการ
บวกทศนิยม ได ้

          7) ครอบครัวของนก ต่อ และแตน ไปเก็บ
ผกักาดในสวนของตนเอง ไดม้าดงัน้ี 
 

ครอบครัว เกบ็ผกักาดได้ 
นก 
ต่อ 
แตน 

10.01 กิโลกรัม 
23.42 กิโลกรัม 
50.26 กิโลกรัม 

 

ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
 ก. ครอบครัวของนกกบัต่อเก็บผกักาดรวมกนั
ได ้31.43 กิโลกรัม 
 ข. ครอบครัวของต่อกบัแตนเก็บผกักาด
รวมกนัได ้73.69 กิโลกรัม 
 ค. ครอบครัวของนกกบัแตนเก็บผกักาด
รวมกนัได ้60.77 กิโลกรัม 
            ง. ครอบครัวของทั้งสามคนเก็บผกักาดรวมกนั
ได ้83.69 กิโลกรัม 
(ตอบ ง. ครอบครัวของทั้งสามคนเก็บผกักาดรวมกนั
ได ้83.69 กิโลกรัม) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
3. (ต่อ)    8) สัปดาห์น้ีโรงเรียนเก็บเงินออมทรัพย์

ของนกัเรียนชั้น ป.4 – ป.6  ไดด้งัน้ี 
 

ชั้น ป.4 เก็บเงินออมทรัพยไ์ด ้ 1,340.50 บาท 
ชั้น ป.5 เก็บเงินออมทรัพยไ์ด ้ 1,350.75 บาท 
ชั้น ป.6 เก็บเงินออมทรัพยไ์ด ้ 1,304.75 บาท 
 
ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  ชั้น ป. 4 กบั ป.5 เก็บเงินออมทรัพย์
รวมกนั 2,691.50 บาท 

ข. ชั้น ป. 4 กบั ป.6 เก็บเงินออมทรัพย์
รวมกนั 2,644.25 บาท     

ค. ชั้น ป. 5 กบั ป.6 เก็บเงินออมทรัพย์
รวมกนั 2,645.50 บาท     

ง.  สัปดาห์น้ีทั้ งสามชั้ น เก็บเงินออม
ทรัพยร์วมกนัได ้3,996 บาท 

 
(ตอบ ง. สัปดาห์น้ีทั้งสามชั้น เก็บเงินออม
ทรัพยร์วมกนัได ้3,996 บาท) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
3. (ต่อ)       9) พลอยเก็บเงินค่าขนม 4 วนั ไดด้งัน้ี 

    วนัท่ี 1 เก็บเงินค่าขนมได ้38.50 บาท 
    วนัท่ี 2 เก็บเงินค่าขนมได ้38.25 บาท 
    วนัท่ี 3 เก็บเงินค่าขนมได ้40.75 บาท 
     วนัท่ี 4 เก็บเงินค่าขนมได ้39.50 บาท 
ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 1 กบัวนัท่ี 2 
ไดร้วมกนั 76.75 บาท 

ข. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 1 กบัวนัท่ี 4 
ไดร้วมกนั 77 บาท 

ค. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 3 กบัวนัท่ี 4 
ไดร้วมกนั 80.25  บาท 

ง. พลอยเก็บเงินค่าขนมทั้ง 4 วนั ไดเ้งิน 157 
บาท 
(ตอบ ข. พลอยเก็บเงินค่าขนมวนัท่ี 1 กบัวนัท่ี 
4 ไดร้วมกนั 77 บาท) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
3. (ต่อ)          10) สะพานแห่งหน่ึงรับน ้ าหนักได้ 2.5 

ตนั สะพานแห่งท่ีสองรับน ้ าหนกัได ้1.68 ตนั 
สะพานแห่งท่ีสามและสะพานแห่งท่ี ส่ี รับ
น ้าหนกัไดเ้ท่ากนั คือ 1.92 ตนั ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. สะพานแห่งท่ีหน่ึงรับน ้ าหนักได้
เท่ากับการรับน ้ าหนักของสะพานแห่งท่ีสอง 
แห่งท่ีสาม และแห่งท่ีส่ีรวมกนั  

ข. สะพานแห่งท่ีสองกบัสะพานแห่งท่ี
สามรับน ้าหนกัรวมกนัได ้3.6 ตนั 

ค. สะพานแห่งท่ีสามกบัสะพานแห่งท่ีส่ี
รับน ้าหนกัรวมกนัได ้3.84 ตนั  

 ง. สะพานทั้งส่ีแห่งรับน ้ าหนักรวมกนั
ได ้8.2 ตนั 
(ตอบ ค. สะพานแห่งท่ีสามกบัสะพานแห่งท่ีส่ี
รับน ้าหนกัรวมกนัได ้3.84 ตนั) 

   

วเิคราะห์ 

เร่ือง การลบทศนิยม     
4. นกัเรียนสามารถ
หาค าตอบเก่ียวกับ
การลบทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ี
ไม่มีการกระจาย 

11) การลบทศนิยมขอ้ใดมีค่าเท่ากบั 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) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
4. (ต่อ) 12) ขอ้ใดแสดงวธีิการลบทศนิยมไม่ถูกตอ้ง 

ก. ตอ้งเขียนจ านวนหลกัใหต้รงกนั 
ข. จุดทศนิยมตอ้งอยูต่รงกนัเสมอ 
ค. เร่ิมลบในหลกัท่ีอยูห่นา้จุดทศนิยมก่อน 
ง. ใส่จุดทศนิยมของผลลพัธ์ใหต้รงกบัตั้ง

ตั้งและตวัลบ 
(ตอบ ค. เร่ิมลบในหลกัท่ีอยูห่นา้จุดทศนิยม
ก่อน) 

   

ความ
เขา้ใจ 

       13) A. 1.49 นาที B. 1.26 นาที  
               C. 1.20 นาที D. 1.46 นาที 
           ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. A วิง่เร็วกวา่ B  0.23 นาที 
 ข. D วิง่เร็วกวา่ C  0.26 นาที 
 ค. B วิง่ชา้กวา่ C  0.2 นาที 
 ง.  B วิง่ชา้กวา่ D  0.20 นาที 
(ตอบ ค. B วิง่ชา้กวา่ C  0.2 นาที) 

   

ความ
เขา้ใจ 

5. นกัเรียนสามารถ
หาค าตอบเ ก่ียวกับ
การลบทศนิยมท่ีไม่
เกินสองต าแหน่งท่ีมี
การกระจาย 

14) ขอ้ใดมีผลต่างเท่ากบั 1.23  
ก. ส้มถุงแรกหนกั 5.09 กิโลกรัม ถุงท่ีสอง

หนกั 3.9 กิโลกรัม 
ข. ส้มถุงแรกหนกั 5.12 กิโลกรัม ถุงท่ีสอง

หนกั 3.89 กิโลกรัม 
ค. ส้มถุงแรกหนกั 6.37 กิโลกรัม ถุงท่ีสอง

หนกั 3.79 กิโลกรัม 
ง. ส้มถุงแรกหนกั 8.34 กิโลกรัม ถุงท่ีสอง

หนกั 6.65 กิโลกรัม 
(ตอบ ข. ส้มถุงแรกหนกั 5.12 กิโลกรัม ถุงท่ีสอง
หนกั 3.89 กิโลกรัม) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
5. (ต่อ)   15) ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั 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) 

   

ความ
เขา้ใจ 

        16) ขอ้ใดมีน ้าหนกัต่างกนัมากท่ีสุด 
 ก. เอหนัก 49.26 กิโลกรัม อู๋หนัก 
55.57 กิโลกรัม 
 ข. โจหนกั 56.14 กิโลกรัม เจหนกั 
53.71 กิโลกรัม  
 ค. ปูหนัก 46.98 กิโลกรัม ปอยหนัก 
42.83 กิโลกรัม 
            ง.  กิมหนัก 60.25 กิโลกรัม กุ้งหนัก 
56.36 กิโลกรัม 
(ตอบ ก. เอหนกั 49.26 กิโลกรัม อู๋หนกั 55.57 
กิโลกรัม) 

   

ความ
เขา้ใจ 

6. นกัเรียนสามารถ
วเิคราะห์ และหา
ค าตอบของโจทย์
ปัญหาการลบ
ทศนิยมได ้

         17) แป้งมีเงินเก็บ 175.25 บาท ออมมีเงิน
เก็บนอ้ยกวา่แป้งอยู ่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) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
6. (ต่อ) 18) การวดัส่วนสูงของปอ ป่าน ปี และโป้ มี

ดงัน้ี 
ช่ือ ส่วนสูง 
ปอ 
ป่าน 
ปี 
โป้ 

141.75 ซม. 
142.27 ซม. 
141.70 ซม. 
142.30 ซม. 

ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
             ก. ส่วนสูงของปีกบัป่าน ต่างกนัเท่ากบั 

0.5 เซนติเมตร 
             ข. ส่วนสูงของปีกบัปอ ต่างกนัเท่ากบั 

0.75 เซนติเมตร 
             ค. ส่วนสูงของปีกบัโป้ ต่างกนัเท่ากบั 

0.6  เซนติเมตร 
             ง. ส่วนสูงของป่านมากกวา่ส่วนสูงของ

ปอ  0.55 เซนติเมตร 
(ตอบ ค. ส่วนสูงของปีกบัโป้ ต่างกนัเท่ากบั 0.6  
เซนติเมตร) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
6. (ต่อ)          19) แป้งจ่ายเงินค่าภาษี โดยให้เงินไป 

3,500 บาท และไดรั้บเงินทอน 451 บาท 25 
สตางค ์ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. แป้งจะตอ้งจ่ายภาษี 3,048.75 บาท 
              ข. ถา้แป้งใหเ้งิน 4,000 บาท แป้ง
จะตอ้งจ่ายภาษี 3,548.75 บาท 
 ค. ถา้แป้งใหเ้งิน 3,500 บาท แป้ง
จะตอ้งจ่ายภาษี  4,048.75 บาท  
  
              ง. ถา้แป้งใหเ้งิน 5,000 บาท แป้ง
จะตอ้งจ่ายภาษี  4,548.75 บาท 
(ตอบ ค. ถา้แป้งให้เงิน 3,500 บาท แป้งจะตอ้ง
จ่ายภาษี  3,048.25 บาท) 

   

วเิคราะห์ 

      20) ลุงน าเชือกมาผกูกนัเพื่อท าเกา้อ้ี โดยได้
เชือกยาว 90.98 เซนติเมตร น ามาผกูโต๊ะ 59.89 
เซนติเมตร  ขอ้ใดถูกตอ้ง  
 ก. ลุงเหลือเชือกผกู 31.09 เซนติเมตร   
 ข. ลุงเหลือเชือกผกู 31.90 เซนติเมตร   
 ค. ลุงเหลือเชือกผกู 32.26 เซนติเมตร 
 ง. ลุงเหลือเชือกผกู 34.09 เซนติเมตร 
(ตอบ  ก. ลุงเหลือเชือกผกู 31.09 เซนติเมตร) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 

เร่ือง การคูณทศนิยม     
7. นกัเรียนสามารถ
หาผลคูณจ านวนนบั
กบัทศนิยมได ้

    21) ขอ้ใดแสดงวธีิการคูณทศนิยมกบัจ านวน
นบัและผลลพัธ์ถูกตอ้ง 
       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) 

   

ความ
เขา้ใจ 

    22) ขอ้ใดคือโจทยแ์ละผลลพัธ์ของการคูณ
จ านวนนบักบัทศนิยม จากการใชค้วามสัมพนัธ์

ของทศนิยมและเศษส่วน ของ  
9
1

   
112
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) 

   

ความ
เขา้ใจ 

    23) ขอ้ใดคือโจทยข์องการคูณจ านวนนบักบั
ทศนิยม ของ 492.45    ขอ้ใดถูกตอ้ง 
       ก.  20  22.65 
       ข.  21  23.45 
       ค.  23  19.15 
       ง.  24  15.15 
(ตอบ  ข.  21  23.45) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
7. (ต่อ)     24) ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยม

และเศษส่วน ของการคูณจ านวนนบักบัทศนิยม
และผลลพัธ์ ไมถู่กตอ้ง            

       ก.  10  3.7 =  
10 37
1 10
  = 37 

       ข.  9  21.7 =  
9 217
1 10
  = 195.3 

       ค.  8  0.3  =  
8 30
1 10
  = 2.7 

       ง.  10  9.6  =  
10 9.6
1 10
  = 96 

(ตอบ  ค.  8  0.3  =  
8 30
1 10
  = 2.7) 

   

ความ
เขา้ใจ 

    25) น ้าหนกัของกระสอบขา้วสารทั้งหมดใน
ขอ้ใด หนกั  144.30  กิโลกรัม 
       ก.  กระสอบขา้วสาร 15 กระสอบ หนกั
กระสอบละ  9.62 กิโลกรัม 
       ข.  กระสอบขา้วสาร 16 กระสอบ หนกั
กระสอบละ  7.25 กิโลกรัม 
       ค.  กระสอบขา้วสาร 14 กระสอบ หนกั
กระสอบละ  10.25 กิโลกรัม 
       ง.  กระสอบขา้วสาร 11 กระสอบ หนกั
กระสอบละ  18.30 กิโลกรัม 
(ตอบ  ก.  กระสอบขา้วสาร 15 กระสอบ หนกั
กระสอบละ  9.62 กิโลกรัม) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
8. นกัเรียนสามารถ
หาผลคูณทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งกบั
ทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งได ้

    26) ขอ้ใดคือโจทยแ์ละผลลพัธ์ของการคูณ
ทศนิยมหน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 
จากการใชค้วามสัมพนัธ์ของทศนิยมและ

เศษส่วนของ    
12
10

   
35
10

  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

       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) 

   

ความ
เขา้ใจ 

       27) ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยม
และเศษส่วน และผลลพัธ์ของการคูณทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง ไม่
ถูกตอ้ง            

       ก.  1.9  2.3 =  
19 23
10 10
  = 4.37 

       ข.  0.5  10.8 =  
5 108

10 10
  = 5.4 

       ค.  6.3  1.4  =  
63 14
10 10
  = 8.82 

       ง.  10.4  9.3  =  
104 93
100 10

  = 9.672 

(ตอบ  ง.  10.4  9.3  =  
104 93
100 10

  = 9.672) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
8. (ต่อ)     28) ขั้นตอนแรกของการคูณทศนิยมหน่ึง

ต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  
ของ  9.1  56.7  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
       ก.  น าจุดทศนิยมออกแลว้น าตวัเลขมาคูณ

กนั คือ  9.1  567 
       ข.  น าจุดทศนิยมออกแลว้น าตวัเลขมาคูณ

กนั คือ  91  567 

       ค.  ท าใหอ้ยูใ่นรูปเศษส่วน คือ  
91
10

 

567
100

   

       ง.  ท าใหอ้ยูใ่นรูปเศษส่วน คือ  
91

100
 

567
10

     

 (ตอบ  ข.  น าจุดทศนิยมออกแลว้น าตวัเลขมา
คูณกนั คือ  91  567) 

   

ความ
เขา้ใจ 

    29) ป้าซ้ือส้มทั้งหมด  51.25  บาท แสดงวา่
ป้าซ้ือส้มตรงกบัขอ้ใด 
       ก.  ป้าซ้ือส้ม 1.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
30.50 บาท 
       ข.  ป้าซ้ือส้ม 1.7 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
25.50 บาท 
       ค.  ป้าซ้ือส้ม 2.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
20.50 บาท 
       ง.  ป้าซ้ือส้ม 0.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
40.50 บาท 
(ตอบ   ค.  ป้าซ้ือส้ม 2.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
20.50 บาท) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
9. นกัเรียนสามารถ
วเิคราะห์ และหา
ค าตอบของโจทย์
ปัญหาการคูณ
ทศนิยมได ้

     30)  แม่มีน ้าตาล 5 ถุง ถุงละ 13.58 กิโลกรัม 
แม่มีน ้าตาลทั้งหมดนอ้ยกวา่คนใด 
 ก. ป้ามีน ้าตาล 4 ถุง ถุงละ 14.69 
กิโลกรัม   

ข. นา้มีน ้าตาล 8 ถุง ถุงละ 9.78  
กิโลกรัม 
 ค. ลุงมีน ้าตาล 3 ถุง ถุงละ 16.99 
กิโลกรัม    
          ง. อามีน ้าตาล 6 ถุง ถุงละ 10.53  

กิโลกรัม 
(ตอบ ข. นา้มีน ้าตาล 8 ถุง ถุงละ 9.78  
กิโลกรัม) 

   

วเิคราะห์ 

       31) ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
 ก. ปอซ้ือขา้วสาร 2 ถุง ถุงละ 8.5 
กิโลกรัม ซ้ือขา้วเหนียว 3 ถุง ถุงละ 6.4 
กิโลกรัม สรุป ปอซ้ือขา้วสารมากกวา่ขา้ว
เหนียว  

ข. แกว้ฝากเงินท่ีโรงเรียน 5 วนั วนัละ 
10.50 บาท แกว้จะมีเงิน 52.25 บาท 
 ค. นุ๊กตกัน ้าเติมในแทง็ค ์ ตกัได้คร้ังละ 
8.5 ลิตร จ านวน 12 คร้ัง จึงเต็มแท็งค ์แท็งคน้ี์จุ
น ้าได ้100 ลิตร 

ง. ป้าพรขายหมูกิโลกรัมละ 78.50 บาท 
แม่ซ้ือหมู 0.5 กิโลกรัม แม่ตอ้งจ่ายเงิน 39.25 
บาท 
(ตอบ ง. ป้าพรขายหมูกิโลกรัมละ78.50 บาท 
แม่ซ้ือหมู 0.5 กิโลกรัม แม่ตอ้งจ่ายเงิน 39.25 
บาท) 

   

ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
9. (ต่อ)     32) ป้อมไปซ้ือน ้ าตาลท่ีตลาด แม่คา้บอกว่า

น ้าตาลราคากิโลกรัมละ 15.80 บาท ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 15 กิโลกรัม ป้อม
จะตอ้งจ่ายเงิน 247.50 บาท  

ข. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 10 กิโลกรัม ป้อม
จะตอ้งจ่ายเงิน 158.25 บาท 
 ค. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 25 กิโลกรัม ป้อม
จะตอ้งจ่ายเงิน 390 บาท   
             ง. ถา้ป้อมซ้ือน ้ าตาล 30 กิโลกรัม ป้อม
จะตอ้งจ่ายเงิน 474 บาท 
(ตอบ ง. ถา้ป้อมซ้ือน ้าตาล 30 กิโลกรัม ป้อม
จะตอ้งจ่ายเงิน 474 บาท) 

   

ความ
เขา้ใจ 

     33) ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
 ก. แววซ้ือกระเป๋าราคา 450.75 บาท 
จ านวน 2 ชุด แววตอ้งจ่ายเงิน 901.50 บาท  

ข. โรงงานแห่งหน่ึงผลิตแป้งขา้วเจา้ได้
เอาใส่ในกระสอบ กระสอบละ 89.45 กิโลกรัม 
ผลิตได ้5 กระสอบ โรงงานผลิตแป้งขา้วเจา้ได ้
447.25 กิโลกรัม 
 ค. พ่อปลูกล าไยส่งขาย 10.2 กิโลกรัม 
ขายกิโลกรัมละ 10.50 บาท แสดงวา่พ่อจะไดเ้งิน
จากการขายล าไย 107.01 บาท 
         ง.  ต้นอ้อย 1 มัด มีน ้ าหนัก 12.45 

กิโลกรัม ถา้มีตน้ออ้ย 8 มดั จะมีน ้ าหนกั 99.60 
กิโลกรัม 
(ตอบ ค. พ่อปลูกล าไยส่งขาย 10.2 กิโลกรัม ขาย
กิโลกรัมละ 10.50 บาท แสดงวา่พ่อจะไดเ้งินจาก
การขายล าไย 107.01 บาท) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
9. (ต่อ)      34) แม่ส่งผกักะหล ่าขาย 13 กิโลกรัม 

กิโลกรัมละ 5.50 บาท ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. ถา้แม่ ส่งผกักะหล ่าขาย 10 กิโลกรัม 
แม่จะไดเ้งิน 55 บาท  

ข. ถา้แม่ ส่งผกักะหล ่าขาย 12 กิโลกรัม 
แม่จะไดเ้งิน 66 บาท 
 ค. แม่ส่งผกักะหล ่าขาย ไดเ้งินทั้งหมด 
71 บาท  
         ง. แม่ส่งผกักะหล ่าขาย ไดเ้งินทั้งหมด

นอ้ยกวา่ 72 บาท 
(ตอบ ค. แม่ส่งผกักะหล ่าขาย ไดเ้งินทั้งหมด 71 
บาท) 

  

 วเิคราะห์ 

เร่ือง การบวก ลบ คูณ ระคนทศนิยม     
10. นกัเรียนสามารถ
หาค าตอบของโจทย์
การบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยม
ได ้

    35) ขั้นตอนแรกของการบวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยม  ของ  (47.62 + 36.84)  4  ขอ้ใด
ถูกตอ้ง 
       ก.  หาผลลพัธ์ของ 47.62 + 36.84 ท่ีอยูใ่น

วงเล็บก่อน 
       ข.  น า 4 เขา้ไปคูณกบัทุกจ านวนในวงเล็บ  
       ค.  น า 47.62  4   
       ง.  น า 36.84  4   
(ตอบ ก. หาผลลพัธ์ของ 47.62 + 36.84 ท่ีอยูใ่น
วงเล็บก่อน) 

  

 ความ
เขา้ใจ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
10. (ต่อ)     36) ขอ้ใดมีค่าเท่ากบั 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) 

  

 ความ
เขา้ใจ 

    37) ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
       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) 

  

 ความ
เขา้ใจ 

11. นกัเรียน
สามารถวเิคราะห์ 
และหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาการ
บวก การลบ การ
คูณระคนทศนิยม
ได ้

      38) พ่อมีเงิน 349.75 บาท ให้ลูก 2 คน คนละ 
120.50 บาท เงินท่ีเหลือพ่อสามารถน าไปซ้ือส่ิงใด
ได ้

ก. ปุ๋ย 1 กระสอบ ราคา 112.50 บาท  
ข. น ้ามนัพืช 2 ขวด ขวดละ 45.25 บาท 
ค. ขา้วสาร 1 ถุง ราคา 120.75 บาท 
ง. สตรอเบอร์ร่ี 1 กล่อง ราคา 110.75 บาท 

(ตอบ ข. น ้ามนัพืช 2 ขวด ขวดละ 45.25 บาท) 

  

 วเิคราะห์ 

      39) ตาดีตอ้งการแบ่งเงินให้หลาน 4 คน คนละ 
250.75 บาท และแบ่งให้ยาย 100 บาท ตาจะตอ้งมี
เงินอยา่งนอ้ยก่ีบาทจึงจะพอใหก้บัหลาน 
 ก. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 800 บาท  
              ข. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 950 บาท 
 ค. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 1,000 บาท 
              ง. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 1,110 บาท   
(ตอบ ง. ตาดีตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ย 1,110 บาท) 

  

 วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
11. (ต่อ)        40) ก้อนหิน 4 ก้อน แต่ละก้อนหนัก 

119.67 กรัม ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ถา้น ากอ้นหินออก 1 กอ้น กอ้นหิน
ท่ีเหลือจะมีน ้าหนกัรวมกนั  359.01 กรัม 
 ข. ถา้น ากอ้นหินออก 2 กอ้น กอ้นหิน
ท่ีเหลือจะมีน ้าหนกัรวมกนั  239.35 กรัม 
 ค. น ้ าหนกัก้อนหิน 1 กอ้น น้อยกว่า
กอ้นหิน 3 กอ้น เท่ากบั 119.76 กรัม 
              ง. ถ้ากอ้นหินมี 5 ก้อน จะมีน ้ าหนัก
รวมมากกวา่กอ้นหิน 3 กอ้น 239.44 กรัม 
(ตอบ ก. ถา้น ากอ้นหินออก 1 กอ้น กอ้นหินท่ี
เหลือจะมีน ้าหนกัรวมกนั  359.01 กรัม) 

   

วเิคราะห์ 

        41) ป้าหน่อยมีไข่ไก่ 9,835 ฟอง ขายราคา
ปลีกฟองละ 3.50 บาท ขายราคาส่งฟองละ 1.25 
บาท ถ้าป้าหน่อยขายไข่ไก่ทั้ งหมดจะขายใน
ราคาปลีกได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าขายใน
ราคาส่งก่ีบาท 
 ก. มากกวา่ 22,128.25 บาท  
             ข. นอ้ยกวา่ 22,128.25  บาท 
 ค. มากกวา่ 22,128.75 บาท  
              ง. นอ้ยกวา่ 22,128.75  บาท 
(ตอบ ค. มากกวา่ 22,128.75 บาท) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
11. (ต่อ)         42) พ่อมีเงิน 2550 บาท 75 สตางค ์แบ่งให้

ลูก 4 คน คนละ 600 บาท พ่อยงัเหลือเงินอีก
เท่าไร เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 
 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) = ) 

   

วเิคราะห์ 

          43)  มะลิมีขา้วสาร 2 กระสอบ แต่ละ
กระสอบมีน ้ าหนกั 12.34 กิโลกรัม อยากทราบ
ว่าข้าวสารทั้ งหมดของใครหนักกว่าข้าวสาร
ทั้งหมดของมะลิอยู ่0.2 กิโลกรัม 
 ก. โจมีขา้วสาร 3 กระสอบ กระสอบ
ละ 8.42 กิโลกรัม   

ข. แววมีขา้วสาร 4 กระสอบ กระสอบ
ละ 6.12 กิโลกรัม 
 ค. ฟองมีขา้วสาร 2 กระสอบ กระสอบ
ละ 13.09  กิโลกรัม   
          ง. เพชรมีขา้วสาร 3 กระสอบ กระสอบ

ละ 7.34 กิโลกรัม 
(ตอบ ข. แววมีขา้วสาร 4 กระสอบ กระสอบละ 
6.12 กิโลกรัม) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
12. นกัเรียนสามารถ
หาล าดับต่อไปของ 
แบบรูปของทศนิยม
ได ้
 

        44) แม่ให้เงินโจห้ยอดกระปุกออมสินใน
แต่ละวนั วนัแรกแม่ให้เงิน 2.5 บาท วนัถดัมา
แม่ใหเ้งินเพิ่มจากเม่ือวานทุกวนั วนัละ 2.5 บาท 
อยากทราบว่าวนัท่ี 6 โจห้ยอดเงินใส่ประปุก
ออมสินไดเ้ท่าไร 
 ก. วนัท่ี 6 โจห้ยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน 10 บาท    
            ข. วนัท่ี 6 โจห้ยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน 12.5 บาท 
 ค. วนัท่ี 6 โจห้ยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน 15 บาท    
            ง. วนัท่ี 6 โจห้ยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน 17.5 บาท 
 (ตอบ ค. วนัท่ี 6 โจห้ยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน 15 บาท) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน หมาย

เหตุ +1 0 -1 
12. (ต่อ)         45) พ่อตดัไมเ้ป็นท่อน ท่อนแรกยาว 5.28 

เมตร ท่อนท่ีสองยาว 6.68 เมตร ท่อนท่ีสามยาว 
8.08 เมตร ท่อนท่ีส่ียาว 9.48 เมตร และท่อนท่ี
ห้ายาว 10.88 เมตร อยากทราบวา่พ่อเพิ่มความ
ยาวในการตดัท่อนไมท้่อนถดัไปคร้ังละเท่าใด 
และท่อนท่ีหกจะมีความยาวเท่าใด 
 ก. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไม้
ท่อนถดัไปคร้ังละ 1.4 เมตร และท่อนท่ีหกจะมี
ความยาว 12.28 เมตร  
            ข. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไม้
ท่อนถดัไปคร้ังละ 1.4 เมตร และท่อนท่ีหกจะมี
ความยาว 13.76 เมตร 
 ค. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไม้
ท่อนถดัไปคร้ังละ 1.5 เมตร และท่อนท่ีหกจะมี
ความยาว 14.76 เมตร   
            ง. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไม้
ท่อนถดัไปคร้ังละ 1.5 เมตร และท่อนท่ีหกจะมี
ความยาว 14.76 เมตร 
 (ตอบ ก. พ่อเพิ่มความยาวในการตดัท่อนไม้
ท่อนถดัไปคร้ังละ 1.4 เมตร และท่อนท่ีหกจะมี
ความยาว 12.28 เมตร) 

   

วเิคราะห์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
คะแนน 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ข้อสอบอตันัย     
13. นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ ทศนิยม 
และโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ
ร ะ ค น ท ศ นิ ย ม 
พ ร้ อ ม ทั้ ง
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบได้ และ
สร้างโจทยปั์ญหา
ได ้

    1) ฟ้าใสมีส้มโอส่ีลูกหนกั 2.02 กิโลกรัม 3.1 
กิโลกรัม 1.50 กิโลกรัม และ1.29 กิโลกรัม 
ตามล าดบั ถา้น าส้มโอทั้งส่ีลูกมาชัง่พร้อมกนัจะ
มีน ้าหนกัเท่าไร  
(ตอบ ถ้าน าส้มโอทั้งส่ีลูกมาชั่งพร้อมกันจะมี
น ้าหนกั  7.91  กิโลกรัม) 
 

   

ทกัษะ
กระบวนการ
คิดค านวณ 

และ
แกปั้ญหา 

      2) ปีโป้ซ้ือนม 1 กล่อง ราคากล่องละ 67.25 
บาท ให้ธนบตัรใบละ 500 บาท ปีโป้จะไดเ้งิน
ทอนก่ีบาท  
(ตอบ ปีโป้จะไดรั้บเงินทอน  432.75  บาท) 
 

   

ทกัษะ
กระบวนการ
คิดค านวณ 

และ
แกปั้ญหา 

     3) เบตา้มีเงิน 368.50 บาท ฝ้ายมีเงินเป็น 2 
เท่าของเบตา้ และบิวมีเงินเป็น 4.5 เท่าของฝ้าย 
บิวมีเงินก่ีบาท  
(ตอบ บิวมีเงิน   3,316.50   บาท)   
 

   

ทกัษะ
กระบวนการ
คิดค านวณ 

และ
แกปั้ญหา 

     4) วิภาซ้ือฟักทอง 24 ลูก ราคาลูกละ 34.75 
บาท แล้วน าไปขายได้เงินทั้ งหมด 1,056.25 
บาท วภิาขายฟักทองไดก้ าไรก่ีบาท 
(ตอบ วภิาขายฟักทองไดก้ าไร  222.25    บาท) 
 

   

ทกัษะ
กระบวนการ
คิดค านวณ 

และ
แกปั้ญหา 

      5) ให้นกัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาการบวก การ
ลบ และการคูณ ทศนิยม หรือการบวก การลบ 
และการคูณระคนทศนิยม (เลือกมา 1 วิธี) โดย
น าเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาใชใ้นการแต่ง
โจทยปั์ญหา พร้อมแสดงวธีิท า (จ านวน 1 ขอ้) 
 

   

ทกัษะ
กระบวนการ
คิดค านวณ 

และ
แกปั้ญหา 
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ตารางที ่ค.2 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นรายข้อ
ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญ  

 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ข้อค าถาม
ข้อที่ 

คะแนนผู้เช่ียวชาญคนที่ คะแนน
เฉลีย่(IOC) 

ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ตอนที ่1 ข้อสอบปรนัย 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

5 14 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

6 17 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7 21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
 22 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
 23 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 



230 

 

ตารางที ่ค.2  (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ข้อค าถาม
ข้อที่ 

คะแนนผู้เช่ียวชาญคนที่ คะแนน
เฉลีย่(IOC) 

ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ตอนที ่1 ข้อสอบปรนัย (ต่อ) 
7 24 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
 25 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

8 26 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
28 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
29 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

9 30 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 35 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
36 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

11 38 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
39 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
41 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
42 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
43 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 44 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
 45 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ค.2 (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ข้อค าถาม
ข้อที่ 

คะแนนผู้เช่ียวชาญคนที่ คะแนน
เฉลีย่(IOC) 

ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ตอนที ่2 ข้อสอบอตันัย 
13 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 
จากข้อมูลตารางท่ี ค.2 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ ดา้นความรู้ ทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ซ่ึง
ขอ้สอบปรนยัท่ีคดัเลือกมีจ านวน 30 ขอ้ โดยประเมินดา้นความเขา้ใจ จ านวน 19 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 
4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32 และ 35  และดา้นการวิเคราะห์ จ านวน 11  
ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 10, 19, 20, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42 และ 45 และขอ้สอบอตันยั โดยประเมินทกัษะ
กระบวนการ จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 1, 2 และ 4 
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3. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความเข้าใจ การวเิคราะห์ และทกัษะกระบวนการ เร่ือง การบวก 
การลบ และการคูณทศนิยม แบบปรนัย ที่ทดสอบกบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
ตารางที ่ค.3 คะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความเข้าใจ การวิ เคราะห์ และทักษะ

กระบวนการ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม แบบปรนัยจ านวน 45 ข้อ 
และแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ที่ทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 29 
คน 

 

เลขที่ 
ด้านความเข้าใจและการวเิคราะห์ ด้านทกัษะกระบวนการ รวม 

เต็ม 45 คะแนน เต็ม 25 คะแนน เต็ม 70 คะแนน 
1 34 15 49 
2 12 8 20 
3 10 10 20 
4 25 14 39 
5 12 8 20 
6 33 16 49 
7 10 13 23 
8 21 15 36 
9 11 9 20 

10 15 8 23 
11 29 21 50 
12 12 6 18 
13 13 12 25 
14 28 20 48 
15 26 19 45 
16 14 14 28 
17 33 15 48 
18 10 3 13 
19 10 14 24 
20 11 9 20 
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ตารางที ่ค.3 (ต่อ) 
 

เลขที่ 
ด้านความเข้าใจและการวเิคราะห์ ด้านทกัษะกระบวนการ รวม 

เต็ม 45 คะแนน เต็ม 25 คะแนน เต็ม 70 คะแนน 
21 27 25 52 
22 12 10 22 
23 36 25 61 
24 11 7 18 
25 31 21 52 
26 33 25 58 
27 32 18 50 
28 31 17 48 
29 28 16 44 

 
4. ผลการหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนัย  
 
ตารางที ่ค.4 ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนัย  

 

ข้อที่ 
ค่าความยาก
ง่าย (P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

สรุปคุณภาพข้อสอบ 
ผลการพจิารณา 

ความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
1 0.62 0.32 ค่อนขา้งง่าย พอใช ้ เหมาะสม 
2 0.48 0.59 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
3 0.38 0.65 ยาก ดีมาก เหมาะสม 
4 0.62 0.46 ค่อนขา้งง่าย ดี เหมาะสม 
5 0.45 0.38 ปานกลาง พอใช ้ เหมาะสม 
6 0.45 0.51 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
7 0.52 0.52 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
8 0.52 0.52 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
9 0.52 0.38 ปานกลาง พอใช ้ เหมาะสม 

10 0.52 0.38 ปานกลาง พอใช ้ เหมาะสม 
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ตารางที ่ค.4 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ค่าความยาก
ง่าย (P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

สรุปคุณภาพข้อสอบ 
ผลการพจิารณา 

ความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
11 0.45 0.51 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
12 0.48 0.59 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
13 0.48 0.45 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
14 0.61 0.46 ค่อนขา้งง่าย ดี เหมาะสม 
15 0.38 0.51 ยาก ดี เหมาะสม 
16 0.45 0.51 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
17 0.38 0.37 ยาก พอใช ้ เหมาะสม 
18 0.34 0.44 ยาก ดี เหมาะสม 
19 0.48 0.45 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
20 0.38 0.37 ยาก พอใช ้ เหมาะสม 
21 0.48 0.31 ปานกลาง พอใช ้ เหมาะสม 
22 0.52 0.52 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
23 0.52 0.38 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
24 0.48 0.45 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
25 0.52 0.52 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
26 0.45 0.51 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
27 0.41 0.44 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
28 0.52 0.52 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
29 0.41 0.30 ปานกลาง ดี เหมาะสม 
30 0.52 0.52 ยาก ดี เหมาะสม 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ค.4 พบว่า  ผลการวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) โดยคดัเลือก

ขอ้สอบ จ านวน 30 ขอ้ ท่ีมีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.34 – 0.62 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.30 – 
0.65 ซ่ึงขอ้สอบท่ีคดัเลือกไวมี้ความเหมาะสมในเกณฑ์ท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนตามความสามารถ 
โดยมีค่าความยากง่ายอยู ่(p) ระหวา่ง 0.2-0.8 และอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป 
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5. ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบปรนัย โดยหาค่าความ
เช่ือมั่นของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หรือ KR -20 
 
ตารางที ่ค.5 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบปรนัย โดยหาค่า

ความเช่ือมั่นของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หรือ KR -20  
 
จ านวนขอ้สอบ 30 ขอ้ 
จ านวนกระดาษค าตอบ 29  
คะแนนเฉล่ีย 14.28 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.54 
ค่าความเช่ือมัน่ KR -20  0.89 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ค.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้แบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ (KR - 20) เท่ากบั 0.89 
 
6. ผลการหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบอตันัย  
 
ตารางที ่ค.6 ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบอตันัย  
 

ใชสู้ตร   ดชันีความยาก (Index of Difficulty) = 
    

  
H L T Min

T Max Min

S S N X

N X X

 


 

ดชันีอ านาจจ าแนก (Index of  Discimination) = 
 

 
H L

H Max Min

S S

N X X




 

 

ข้อที่ SH SL Xmax Xmin r p ผลการพจิารณา 
1 55 32.75 5 1 0.40 0.53 ใชไ้ด ้
2 55 34.5 5 1 0.37 0.55 ใชไ้ด ้
3 52.75 19.5 5 0 0.48 0.52 ใชไ้ด ้
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จากขอ้มูลตารางท่ี ค.6 พบวา่ ผลการหาความยากง่าย (P) โดยเลือกขอ้สอบจ านวน 3 
ขอ้ ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.52 – 0.55  และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.37 – 0.48 

 
7. ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบอตันัย โดยใช้วธีิของ
ฮอยท์ 
 
ตารางที ่ค.7 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบอัตนัย จ านวน 3 

ข้อ โดยใช้วธีิของฮอยท์ และวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ANOVA 
      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 71.5 28 2.553571 5.759722 7.06E-06 2.463636 

Columns 5.742457 1 5.742457 12.95243 0.001218 7.635619 

Error 12.41379 28 0.44335 
   Total 89.65625 57         

 

หาค่าความเช่ือมัน่จากสูตรของฮอยท ์
 

E
tt

P

MS
r = 1-

MS
 

จะได ้     tt

0.44335
r = 1-

2.55357
 

rtt  = 0.8263 
 

จากขอ้มูลตารางท่ี ค.7 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ แบบอตันยั จ านวน 3 ขอ้ โดยใชว้ธีิของฮอยทไ์ดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.83  
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8. ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะการคิดค านวณ 
และทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา โดยผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

ค าช้ีแจง  ให้ท่านพิจารณาความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินท่ีแสดงถึง
ทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหาของนกัเรียน ท่ีได้เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

 +1 เม่ือ  แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้งกบัประเด็นตามทกัษะ
การคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 0  เม่ือ ไม่แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้งกบัประเด็นตาม
ทกัษะการการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 
  -1  เม่ือ  ไม่แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัประเด็นตาม
ทกัษะการการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ทกัษะการคิดค านวณ     
1.1 รูปแบบวธีิการคิดค านวณ     
1.2  ล าดบัขั้นตอนการคิดค านวณ  
(ใชใ้นการประเมินกรณีเป็นแสดงวธีิท า) 

    

1.3  ค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณ     
1.4  ความรอบคอบในการคิดค านวณ     
1.5  ความรวดเร็วในการคิดค านวณ     

2. ทกัษะการแก้ปัญหา     
2.1 ความเขา้ใจปัญหา 
(ใชใ้นการประเมินกรณีเป็นโจทยปั์ญหา) 

    

2.2 การเลือกวธีิการแกปั้ญหา     
2.3 การใชว้ธีิการแกปั้ญหา     
2.4 การสรุปค าตอบ     
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ตารางที ่ ค.8 ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะการ
คิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ที่ได้เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การ
ลบ และการคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมดทั้ง 2 ทักษะ เป็นรายข้อ โดย
ผู้เช่ียวชาญ  

 

รายการประเมิน ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญคนที่ คะแนน

เฉลีย่(IOC) 
ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ทกัษะการคิดค านวณ 1.1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ทกัษะการแก้ปัญหา 1.1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

จากขอ้มูลตารางท่ี ค.8 พบวา่ ผลการประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินและ
เกณฑ์การประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ท่ีได้เรียนจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก 
การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีทั้งหมดทั้ง 2 ทกัษะ เป็นรายขอ้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
มีความสอดคลอ้งกนักบัประเด็นตามทกัษะการการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีก าหนด 
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9. ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่แสดงถึง
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทางคณติศาสตร์ของนักเรียน  
 

แบบประเมินคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ทางคณติศาสตร์ โดยผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 
ค าช้ีแจง  ให้ท่านพิจารณาความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินท่ีแสดงถึง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ท่ีได้เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น แบ่งไดด้งัน้ี 

ครูเป็นผูป้ระเมินมีทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1. ดา้นการท างานร่วมกนั  
2. ดา้นความรอบคอบ  
3. ดา้นความรอบผดิชอบ  

นกัเรียนเป็นผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ 
4.  ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  

ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
+1 เม่ือ  แน่ใจว่า รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด 
0  เม่ือ ไม่แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด 
-1  เม่ือ  ไม่แน่ใจวา่ รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ด้านการท างานร่วมกนั     
1.1  การมีส่วนร่วมในการท างานและการก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่ม 

    

1.2  ความส าเร็จในปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย     
1.3  มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่มดว้ยความเอาใจใส่     
1.4  แสดงความคิดเห็นโดยค านึงความรู้สึกของคนอ่ืนและ
ยอบรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

    

2. ด้านความรอบคอบ     
2.1  มีการตรวจสอบ ค าตอบ หรือผลงาน/ช้ินงาน ละเอียด
ถ่ีถว้น ครบถว้น 

    

2.2  ผลงาน/ช้ินงานมีความสมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน     
2.3  จดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัถูกตอ้งครบถว้น     
2.4  ถูกตอ้ง ครบ สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน ผลงานอยูคุ่ณภาพดี     
3.  ด้านความรับผดิชอบ     
3.1  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
3.2   มีความพยายามแกปั้ญหาอยา่งเตม็ความสามารถ
ตนเองทุกคร้ัง 

    

3.3  มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน     
3.4  ส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด     
4. ด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์     
4.1 วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีประโยชน์และน่าเรียน     
4.2 การเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้ขา้พเจา้มีความรอบคอบ 
และมีเหตุผล 

    

4.3 ขา้พเจา้ชอบแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ เพราะ
ช่วยฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ 

    

4.4 การเรียนรู้โดยใช้เกมท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเน้ือหา 
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

4.5 เม่ือไดท้  ากิจกรรมเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ขา้พเจา้มีความสนุกสนานในการเรียน  

    

4.6 การเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบัเกมท าให้ขา้พเจา้เกิด
ความกระตือรือร้นมากข้ึน 

    

4.7 ขา้พเจา้ไม่มีความสุขกบัการเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบั
เกม 

    

4.8 ความรู้วชิาคณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
ในชีวติประจ าวนั 

    

4.9 ข้าพเจ้าไม่ชอบเม่ือถูกถามเก่ียวกับปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

    

4.10 ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลเม่ือตอ้งเรียนวชิาคณิตศาสตร์     
4.11 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มยุง่ยาก และน่าเบ่ือ     
4.12 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มไม่สามารถช่วย
พฒันาการเรียนคณิตศาสตร์ได ้

    

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ     
1. ส่ิงท่ีนกัเรียนประทบัใจในการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของครู 

    

2. ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

    

3. ปัญหาและอุปสรรคท่ี์มีผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน 

    

4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ     
 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



242 

 

ตารางที ่ค.9 ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่แสดง
ถึงคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้เรียนจากชุดกิจกรรม                    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง                
การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มีทั้งหมดทั้ง 4 ด้าน และ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เป็นรายข้อ โดยผู้เช่ียวชาญ  

 

รายการประเมิน ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญคนที่ คะแนน

เฉลีย่(IOC) 
ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ด้านการท างาน
ร่วมกนั 

1.1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1.4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ด้านความรอบคอบ 2.1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2.2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2.3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2.4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ด้านความ
รับผดิชอบ 

3.1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3.2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3.3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3.4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ด้านตระหนักคุณค่า
และมีเจตคติทีด่ีต่อวชิา
คณติศาสตร์ 

4.1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ค.9 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญคนที่ คะแนน

เฉลีย่(IOC) 
ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

4. ด้านตระหนักคุณค่า
และมีเจตคติทีด่ีต่อวชิา
คณติศาสตร์ (ต่อ) 

4.10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4.12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

จากขอ้มูลตารางท่ี ค.9 พบวา่ ผลการประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินและ
เกณฑ์การประเมินท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ท่ีไดเ้รียนจาก
ชุดกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น และขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นรายขอ้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีความสอดคลอ้งกนั 
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ภาคผนวก ง   
 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. ผลการแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ 
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1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2  ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 9 
คน 

 
ตารางที ่ง.1 ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ที่ ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 รวม 

เต็ม 271 208 304 177 960 

1 241 191.5 275.5 145 853 
2 244 203 282.5 163 892.5 

3 250 191.5 280.5 152.5 874.5 

4 226 190.5 270.5 156 843 

5 238 190 274 160 862 
6 222 189.5 259.5 137 808 

7 238 195.5 258.5 137.5 829.5 

8 218.5 186.5 261.5 139 805.5 

9 211.5 186 252.5 146 796 

รวม 2089 1724 2415 1336 7564 

 

จากสูตร 



1

X
NE = ×100
A

 =  87.55 

จากขอ้มูลตารางท่ี ง.1 พบวา่ ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การ
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บวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง มี
ค่าเท่ากบั 87.55 

 
ตารางที ่ง.2 ผลวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ที่ คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 
เต็ม 45 45 

1 10 39 
2 25 39 
3 26 40 
4 17 38 
5 20.5 35 
6 19 36 
7 13 32 
8 18.5 33 
9 17.5 31.5 

รวม 166.5 323.5 

 

จากสูตร  



2

Y
NE = ×100
B

 =  79.88 

จากขอ้มูลตารางท่ี ง.2 พบว่า ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2) ของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก 
การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีค่า
เท่ากบั 79.88 

จากขอ้มูลตารางท่ี ง.1 และ ง.2 สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 87.55 และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 79.88 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75  
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1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 18 
คน 

 
ตารางที ่ง.3 ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ที่ ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 รวม 

เต็ม 271 208 304 177 960 

1 222.5 157.5 234 149 763 
2 246.75 172.25 230 156 805 

3 228.25 190.5 237.5 157.5 813.75 

4 244 178.5 237.5 131.5 791.5 

5 237 175 211 135.5 758.5 
6 253.5 168 217 132.5 771 

7 234.5 185.5 246 154.5 820.5 

8 243.5 186 255.5 157 842 

9 257.5 194 280 169 900.5 
10 260 193.5 267 164.5 885 

11 232.5 168.5 221 147 769 

12 250 181 238.5 146.5 816 

13 248 195 269 166 878 
14 246 188.5 260 150 844.5 

15 265 187 272 163 887 

16 223 181 246 149 799 

17 242 181.5 250 157 830.5 
18 231 184.5 215 146.5 777 

รวม 4365 3268 4387 2732 14751.75 
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จากสูตร 



1

X
NE = ×100
A

 =  85.37 

จากขอ้มูลตารางท่ี ง.3 พบวา่ ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง มี
ค่าเท่ากบั 85.37  
 
ตารางที ่ง.4 ผลวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เร่ือง การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ที่ คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 
เต็ม 45 45 

1 16.5 30.5 
2 25 35 
3 15 38 
4 16 29.5 
5 11 29 
6 12 36 
7 14 36 
8 25 37 
9 30 42 

10 28 41 
11 21 32 
12 17 39 
13 21 40 
14 17 33 
15 24 41 
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ตารางที ่ง.4 (ต่อ) 
 

ที่ คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 
เต็ม 45 45 
16 11 31.5 
17 16 37.5 
18 20 32 
รวม 339.5 640 

 

จากสูตร 



2

Y
NE = ×100
B

 =  79.01 

จากขอ้มูลตารางท่ี ง.4 พบว่า ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2) ของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม เร่ือง การบวก 
การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง มีค่า
เท่ากบั 79.01 

จากขอ้มูลตารางท่ี ง.3 และ ง.4 สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 85.37 และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 79.01  ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 
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2. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

2.1 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 18 คน 
2.1.2 ผลการประเมินความรู้ระหวา่งเรียน 

 
ตารางที ่ง.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ระหว่างเรียนที่ได้จากชุด

กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ที่ 
ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
10 10 10 10 

1 6 8 8 7.5 7.38 0.95 
2 8 4.25 6 8.5 6.69 1.95 

3 9 8 10 9 9.00 0.82 

4 10 8 6.5 6.5 7.75 1.66 

5 7 8 3.5 7.5 6.50 2.04 
6 7 8 7 6.5 7.13 0.63 

7 10 8 6 9 8.25 1.71 

8 10 6 8 9.5 8.38 1.80 

9 8 8 10 10 9.00 1.15 

10 10 8 10 10 9.50 1.00 

11 10 6 8 7.5 7.88 1.65 

12 10 8 9 8.5 8.88 0.85 

13 10 8 10 10 9.50 1.00 
14 8 7.5 10 7 8.13 1.31 

15 10 8 10 10 9.50 1.00 

16 6 8 8 7 7.25 0.96 
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ตารางที ่ง.5 (ต่อ) 
 

ที่ 
ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
10 10 10 10 

17 10 8 6.5 9.5 8.50 1.58 

18 5 8 7 8.5 7.13 1.55 

ค่าเฉลีย่ 8.56 7.54 7.97 8.44     

S.D.  1.72 1.04 1.87 1.26     

สรุปผลการประเมินระหว่างเรียน 8.13 1.54 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.5  พบวา่ ผลประเมินความรู้ระหวา่งเรียนทุกชุดกิจกรรม ของ

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.13 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.54  
 
2.1.2 ผลการประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
ตารางที ่ง.6 คะแนนผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการก่อนเรียน

และหลังเรียนที่ได้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ที่ 

ด้านความเข้าใจ ด้านการวเิคราะห์ ทกัษะกระบวนการ  

เต็ม 19 คะแนน เต็ม 11 คะแนน เต็ม 15 คะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 9 14 2 5 5.5 11.5 
2 8 11 7 9 10 15 

3 3 16 2 9 10 13 

4 7 15 1 5 8 9.5 

5 7 13 2 6 2 10 
6 5 16 2 7 5 13 
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ตารางที ่ง.6 (ต่อ) 
 
 

 

ที่ 

ด้านความเข้าใจ ด้านการวเิคราะห์ ทกัษะกระบวนการ  

เต็ม 19 คะแนน เต็ม 11 คะแนน เต็ม 15 คะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

7 2 15 3 9 9 12 

8 10 18 3 7 12 12 

9 12 18 5 9 13 15 
10 11 17 6 9 11 15 

11 6 14 6 8 9 10 

12 5 17 3 7 9 15 

13 8 16 2 9 11 15 

14 7 14 4 9 6 10 
15 6 16 7 10 11 15 

16 4 16 0 5 7 10.5 

17 4 15 4 9 8 13.5 

18 9 14 4 7 7 11 

S.D. 2.75 1.78 2.04 1.64 2.78 2.09 

C.V. 40.23 11.62 58.18 21.21 32.58 16.67 
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t-Test: Paired Two Sample for Means     

 
ด้านความเข้าใจ ด้านการวเิคราะห์ 

ด้านทกัษะ
กระบวนการ  

  หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน 
Mean 15.28 6.83 7.72 3.5 12.56 8.53 
Variance 3.15 7.56 2.68 4.15 4.38 7.72 
Observations 18 18 18 18 18 18 
Pearson 
Correlation 0.15  0.70  0.63 

 

Hypothesized 
Mean Difference 0  0  0 

 

df 17  17  17  
t Stat 11.81  12.12  7.84  
P(T<=t) one-tail 6.41E-10  4.30E-10  2.40E-07  
t Critical one-tail 2.57  2.57  2.57  
P(T<=t) two-tail 1.28E-09  8.60E-10  4.79E-07  
t Critical two-tail 2.90   2.90    2.90  

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.6 พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และ

ทกัษะกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนนอ้ย
กวา่ก่อนเรียน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมี
คะแนนใกลเ้คียงกนักวา่ก่อนเรียน เม่ือทดสอบคะแนนเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่ง.7 วิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
ด้วยการทดสอบค่าสถิติ t – test  

 

ที่ 

ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอตันัย คะแนนรวม คะแนนรวม 
ผลต่าง

(d) 
(d2) 30 คะแนน 15 คะแนน 45 คะแนน 45 คะแนน 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 11 19 5.5 11.5 16.5 30.5 14 196 

2 15 20 10 15 25 35 10 100 

3 5 25 10 13 15 38 23 529 

4 8 20 8 9.5 16 29.5 13.5 182.25 
5 9 19 2 10 11 29 18 324 

6 7 23 5 13 12 36 24 576 

7 5 24 9 12 14 36 22 484 

8 13 25 12 12 25 37 12 144 
9 17 27 13 15 30 42 12 144 

10 17 26 11 15 28 41 13 169 

11 12 22 9 10 21 32 11 121 

12 8 24 9 15 17 39 22 484 
13 10 25 11 15 21 40 19 361 

14 11 23 6 10 17 33 16 256 

15 13 26 11 15 24 41 17 289 

16 4 21 7 10.5 11 31.5 20.5 420.25 
17 8 24 8 13.5 16 37.5 21.5 462.25 

18 13 21 7 11 20 32 12 144 
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ตารางที ่ง.7 (ต่อ) 
 

ที่ 

ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอตันัย คะแนนรวม คะแนนรวม 
ผลต่าง

(d) 
(d2) 30 คะแนน 15 คะแนน 45 คะแนน 45 คะแนน 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

รวมทั้งหมด 339.5 640 300.5 5385.8 

เฉลีย่ 18.86 35.56   

S.D. 5.73 4.19   

C.V. 30.37 11.78   
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  หลงัเรียน ก่อนเรียน 

Mean 35.55555556 18.86111111 

Variance 17.55555556 32.81781046 

Observations 18 18 

Pearson Correlation 0.597084227 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 17 
 t Stat 15.20122681 
 P(T<=t) one-tail 1.25278E-11 
 t Critical one-tail 2.566933984 
 P(T<=t) two-tail 2.50557E-11 
 t Critical two-tail 2.89823052   

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.7 พบว่า ผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้สถิติ t–test  ของ

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผลการเรียนรู้ดา้นความเขา้ใจ การวเิคราะห์ และทกัษะกระบวนการของ
นกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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2.2 ผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหา 
2.2.1 ผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน

กลุ่มทดลองจ านวน 9 คน 
 

ตารางที ่ง.8 ผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5   

 

ที่ 

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ฐานนิยม 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 ดี 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 ดี 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 ดี 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 ดี 
6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 ดี 
7 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้

สรุประดบัคุณภาพโดยภาพรวม ดี ดี  

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.8 พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดค านวณ มีระดบัคุณภาพอยูใ่น

ระดบัดี  และทกัษะการแกปั้ญหา มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัดี  ดงันั้นในภาพรวมจากฐานนิยมมี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
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2.2.2 ผลการประเมินทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 18 คน 

 
ตารางที ่ง.9 ผลการประเมินการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือควบคู่กบัเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  
 

ที่ 

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ฐานนิยม 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 ดี 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
6 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
7 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
11 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 พอใช ้
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
14 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 ดี 
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ตารางที ่ง.9 (ต่อ) 
 

ที่ 

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ฐานนิยม 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

ทกั
ษะ

กา
รค

ิดค
 าน
วณ

 

ทกั
ษะ

กา
รแ
ก้ปั

ญห
า 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
16 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 พอใช ้
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
18 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 พอใช ้

สรุประดับคุณภาพโดยภาพรวม ดี ดี  

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.9 พบวา่  นกัเรียนมีทกัษะการคิดค านวณ มีระดบัคุณภาพอยู่

ในระดบัดี  และทกัษะการแกปั้ญหา มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  ดงันั้นในภาพรวมจากฐานนิยมมี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
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3. ผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทางคณติศาสตร์ 
3.1 ผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

ท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผดิชอบ 
3.1.1 ผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลองจ านวน 9 คน 
 
ตารางที ่ง.10 ผลการประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์จากการเรียน เร่ือง การบวก 

การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.10 พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนทั้ง 3 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ มี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ดงันั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

 

ที่ 

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ฐานนิยม 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
6 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 ดี 
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้

สรุปโดยภาพรวม ด ี ด ี ด ี  
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3.1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 18 คน 

 
ตารางที ่ง.11 ผลการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทางคณิตศาสตร์จากการเรียน เร่ือง การบวก 

การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

 

ที่ 

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ฐานนิยม 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

ด้า
นก

าร
ท า
งา
นร่

วม
กนั

 

ด้า
นค

วา
มร

อบ
คอ

บ 

ด้า
นค

วา
มรั

บผ
ดิช

อบ
 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 ดี 
3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 ดี 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช ้
6 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 พอใช ้
7 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 ดี 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 ดี 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
11 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 ดี 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
16 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 พอใช ้
17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดี 
18 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 พอใช ้

สรุปโดยภาพรวม ดี ดี ดี  
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จากขอ้มูลตารางท่ี ง.11 พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนทั้ง 3 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นความรอบคอบ และดา้นความรับผิดชอบ มี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ดงันั้นโดยภาพรวมจากฐานนิยมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

3.2 ผลการแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ด้านตระหนัก
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  

3.2.1 ผลการแบบประ เ มิน คุณลักษณะ ท่ีพึ งประสงค์ ทา งคณิตศาสต ร์                      
ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน กลุ่มทดลองจ านวน 9 คน 

 
ตารางที ่ง.12 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ด้านตระหนัก

คุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มทดลองจ านวน 9 คน  
 

ขอ้ ขอ้/คนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

S.D. 

1 วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีประโยชน์และน่า
เรียน 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 3.22 0.44 

2 การเรียนคณิตศาสตร์ท าใหข้า้พเจา้มีความ
รอบคอบ และมีเหตุผล 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 3.44 0.53 

3 ขา้พเจา้ชอบแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณิตศาสตร์เพราะช่วยฝึกการคิดอยา่งเป็น
ระบบ 

2 3 4 3 3 4 2 2 3 2.89 0.78 

4 การเรียนรู้โดยใชเ้กมท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจ
เน้ือหา บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 3.44 0.53 

5 เม่ือไดท้ ากิจกรรมเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
ร่วมกนัเป็นกลุ่มขา้พเจา้มีความสนุกสนานใน
การเรียน  

3 4 4 4 3 4 3 2 3 3.33 0.71 

6 การเรียนแบบร่วมมือควบคู่กบัเกมท าให้
ขา้พเจา้เกิดความกระตือรือร้นมากข้ึน 

3 3 4 4 3 4 4 3 3 3.44 0.53 

7 ขา้พเจา้ไม่มีความสุขกบัการเรียนแบบร่วมมือ
ควบคู่กบัเกม 

2 2 2 2 3 2 2 3 2 2.22 0.44 

8 ความรู้วชิาคณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2.11 0.33 

9 ขา้พเจา้ไม่ชอบเม่ือถูกถามเก่ียวกบัปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

2 3 2 3 4 2 4 3 2 2.78 0.83 
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ตารางที ่ง.12 (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้/คนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

S.D. 

10 ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลเม่ือตอ้งเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ 

2 2 2 2 3 2 2 2 1 2.00 0.50 

11 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มยุง่ยาก และน่า
เบ่ือ 

2 2 2 2 3 2 3 2 3 2.33 0.50 

12 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มไม่สามารถ
ช่วยพฒันาการเรียนคณิตศาสตร์ได ้

2 2 2 1 3 2 2 2 1 1.89 0.60 

สรุปโดยภาพรวม 2.76 0.81 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.12 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกั

คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความ
ตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.76 

 
3.2.2 ผลการแบบประ เ มิน คุณลักษณะ ท่ีพึ งประสงค์ ทา งคณิตศาสต ร์                           

ดา้นตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 18 คน 
 

ตารางที่ ง.13 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ด้านตระหนัก
คุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 18 คน  

 
ขอ้/
คนท่ี 

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

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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ตารางที ่ง.13 (ต่อ) 
 

ขอ้/
คนท่ี 

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

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 

 
จากขอ้มูลตารางท่ี ง.13  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ดา้นตระหนกั

คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความ
ตระหนกัคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.75 

 
 



264 

 

ภาคผนวก จ 
 
 

ตัวอย่างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

เวลา 4 ช่ัวโมง 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

จัดท าโดย 
นางสาวประภาศิริ   ปราโมทย์ 

 

 
โรงเรียนบ้านสันกลาง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 

 

ชุดที ่1 เร่ือง การบวกทศนิยม 

2 1 . 3 0 5 

5  . 8 7 4 

8 1 . 1 7 9 

 

 

 

 

 

 

+ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

เวลา 4 ช่ัวโมง 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

จัดท าโดย 
นางสาวประภาศิริ  ปราโมทย์ 

 

โรงเรียนบ้านสันกลาง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 

ชุดที ่2 เร่ือง การลบทศนิยม 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

เวลา 7 ช่ัวโมง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จัดท าโดย 

นางสาวประภาศิริ   ปราโมทย์ 
 

โรงเรียนบ้านสันกลาง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 

 

ชุดที ่3 เร่ือง การคูณทศนิยม 

 

10.53 
       2 

        21.06 

 1 



268 

 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 

เร่ือง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

เวลา 4 ช่ัวโมง 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
นางสาวประภาศิริ   ปราโมทย์ 

 
 

โรงเรียนบ้านสันกลาง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 

ชุดที ่4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 

+ 

5.6  
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ค าน า 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่
กบัเกม เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
จดัท าข้ึนเพื่อมุ่งหวงัใหน้กัเรียนสามารถบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม วิเคราะห์โจทย์
ปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชว้ิธีการท่ีคิดค านวณและแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็น
ขั้นตอน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พฒันาตนเองอย่างเต็ม
ศกัยภาพ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน และมีคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคท์างคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นในการเรียน
มากยิง่ข้ึน 
 จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม ชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและผูส้นใจเรียนรู้ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ได้
เป็นอยา่งดี 
 

ประภาศิริ   ปราโมทย ์
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ค าน า ก 
สารบญั ข 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชุดที ่4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
ค าช้ีแจง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม จะให้ความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม อีกทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิดแกปั้ญหา ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2 แบบ 
ไดแ้ก่ เทคนิค L.T. และ Think Pair Share 
 

1. สาระการเรียนรู้ 
 1.1 การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

1.2 โขทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 
1.3 แบบรูปของทศนิยม (1) 

 1.4 แบบรูปของทศนิยม (2) 

 

2. กจิกรรมการเรียนรู้ชุดที ่4 ประกอบด้วย 
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม ประกอบดว้ย 

- ใบความรู้ ท่ี 1 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
- ใบกิจกรรมท่ี 1.1 (ไขรหสัลบั) 
- ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 

2.2  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
- ใบความรู้ ท่ี 2 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
- ใบกิจกรรมท่ี 2.1 (ระดมความคิดกบัโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณระคนของ

ทศนิยม) 
- ใบกิจกรรมท่ี 2.2  (ปัญหาชวนคิดการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม) 

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) 
- ใบความรู้ ท่ี 3 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) 

ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู 
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- ใบกิจกรรมท่ี 3.1  (ความสัมพนัธ์ของจ านวนทศนิยม) 
- ใบกิจกรรมท่ี 3.2 (จ านวนถดัไป) 

2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 
- ใบความรู้ ท่ี 4 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 
- ใบกิจกรรมท่ี 4.1  (คิดแบบรูป) 
- ใบกิจกรรมท่ี 4.2 (ทายจ านวนจากวงลอ้) 

2.5 ใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ
ระคนของทศนิยม 

2.6 ภาคผนวก 
- เกม บนัไดคิดสนุก และเกม ไมไ้อติมชวนคิด 

 - ใบเฉลยกิจกรรม ชุดท่ี 4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 
- ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การบวก การ

ลบ การคูณระคนของทศนิยม 
- ตารางสรุปคะแนน 

 
3. เวลาทีใ่ช้ 
 ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง (240 นาที) 
 
4. ส่ิงทีค่รูต้องเตรียมตัวล่วงหน้า 

4.1 ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และแผนการจดัการเรียนรู้อย่างละเอียด 
รูปแบบการเรียนการสอนและล าดบัขั้นตอนการสอน ตรวจสอบส่ือการเรียนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในแต่ละ
กิจกรรม 
 4.2 ศึกษาวธีิการวดัผลและประเมินผล 
 4.3 จดัเตรียมสถานท่ีหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 
5. ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 5.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  

แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ จดักลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน กลุ่มละ 4-5 คนและทบทวนบทเรียน 
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 5.2 ขั้นกิจกรรมการสอน 
  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ และ
รับค าช้ีแนะเพิ่มเติม 
 5.3 ขั้นศึกษากลุ่มยอ่ย 
  นกัเรียนท าใบกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยช่วยเหลือกนัและปรึกษากนั นกัเรียน
เก่งช่วยเหลือนกัเรียนอ่อน  
 5.4 ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ 
  นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรม และท าใบตรวจสอบความรู้
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5.5 ขั้นสรุป 
  สรุปเน้ือหา และท าใบกิจกรรมเด่ียว 
 
6. บทบาทครูผู้สอน 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 4 เร่ือง การ
บวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ครูมีบทบาท ดงัน้ี 
 6.1 ครูเป็นผูแ้บ่งกลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-
อ่อน) ซ่ึงเป็นกลุ่มถาวรในแต่ละชุดกิจกรรม เม่ือเร่ิมชุดกิจกรรมชุดใหม่ครูจะตอ้งจดักลุ่มใหม่ให้กบั
นกัเรียน 
 6.2 ก่อนเร่ิมใช้ชุดกิจกรรม ครูจะตอ้งช้ีแจงท าความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมให้
นกัเรียนเขา้ใจก่อน 
 6.3 ครูจดัเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ ใหค้รบ 
 6.4 ครูคอยกระตุน้ ให้ค  าแนะน า และให้ความช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจ หรือมีปัญหา
อยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหก้ารปฏิบติักิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

6.5 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้รึกษา 
6.6 ครูและนกัเรียนสรุปเน้ือหาร่วมกนั โดยกระตุน้นกัเรียนวา่ไดรั้บความรู้อะไรบา้ง และ

สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 
 6.7 ตรวจสอบผลงาน และท าใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดเรียบร้อยแลว้ เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีนกัเรียน
ไดรั้บ 



275 

 

 6.8 ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินลงใน
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน พร้อมบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ค าแนะน า เพื่อให้นกัเรียน
ปรับปรุงแกไ้ข ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.9 ให้รางวลัเม่ือท ากิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด โดยเรียงตาม
คะแนนสูงสุดไปยงันอ้ยสุด 

6.10 ใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมเป็นรายบุคคล เพื่อทบทวนบทเรียนใหม้ากข้ึน 
 
7. บทบาทของนักเรียน 
 7.1 นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน และค าแนะน าของครูอยา่งเคร่งครัด 
 7.2 นกัเรียนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม และปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจ 
 7.3 เม่ือนกัเรียนมีปัญหาไม่เขา้ใจ ใหป้รึกษาครูหรือเพื่อนทนัที 
 7.4 นกัเรียนตอ้งท างานใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7.5 นกัเรียนตอ้งส่งงานใหค้รบ และตรงเวลา 
 
8. การวดัผลและประเมินผล 
 8.1 วธีิการวดัผลประเมินผล 
 8.1.1 สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน (การท างานร่วมกนั ความรอบคอบ ความ
รับผดิชอบ) 
 8.1.2 ตรวจผลงาน (ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
 8.2 เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
 8.2.1 แบบประเมินความรู้และทกัษะ (ประเมินจาก ใบกิจกรรม ใบตรวจสอบ
ความรู้ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และช้ินงาน) 
 8.2.2 แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ 
 8.3 เกณฑก์ารประเมินผล 
 8.3.1 เกณฑผ์า่นการประเมินความรู้ ไดค้ะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 8.3.2 เกณฑผ์า่นการประเมินทกัษะ นกัเรียนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช ้– 
ดี ถือวา่ ผา่น 
 8.3.3 เกณฑผ์า่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์างคณิตศาสตร์ นกัเรียนมี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช ้– ดี ถือวา่ ผา่น 
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ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 

 
 

1. ศึกษาขั้นตอน รายละเอียดของชุดกิจกรรมก่อนลงมือปฏิบติั 
 
2. ทบทวนความรู้เดิม 
 
3. ศึกษาใบความรู้ โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ พร้อมอธิบาย 
 
4. ลงมือท ากิจกรรมในใบกิจกรรมต่าง ๆ 
 
5. เม่ือปฏิบติักิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรม 
 
6. ท าใบตรวจสอบความรู้และทกัษะทา้ยชุดกิจกรรม เพ่ือวดัความรู้และทกัษะ

หลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม และท าช้ินงานประจ าชุดกิจกรรม 
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เวลา 4 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

1. นกัเรียนสามารถหาค าตอบของโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมได ้

2. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณระคนของทศนิยม พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได ้

3. นกัเรียนสามารถหาล าดบัต่อไปของแบบรูปของทศนิยมได ้
ด้านทกัษะกระบวนการ 

1. นกัเรียนสามารถคิดค านวณการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 
2. นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทางคณติศาสตร์ 
1. เม่ือก าหนดภาระงานใหน้กัเรียนสามารถท างานร่วมกนัอยา่งเป็น

ระเบียบเรียบร้อย  มีความรอบคอบ และมีความรับผดิชอบ  
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กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม (ช่ัวโมงที่ 1)  
โดยใช้เทคนิค L.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนความรู้เดิม 
เร่ือง  การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 

นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่1 เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ  

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม และท าใบกจิกรรมที ่1.1 ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

นักเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกต้อง 

ในการท าใบกจิกรรม 

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่วมกนัประเมนิกจิกรรม 

      และท าใบกจิกรรมที ่1.2 เพือ่ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง 
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ตัวอย่างที ่1  (2.8  1.6) - 3.92  =   
 
 

วธิีท า  (2.8  1.6) - 3.92 = 4.48 – 3.92 

         =  0.56   

ตอบ   (2.8  1.6) - 3.92  =   0.56   

ใบความรู้ที ่1 
เร่ือง การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม 

การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 
วธีิคิด 1. หาค าตอบในวงเลบ็ก่อน 

2. น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าบวก ลบ หรือคูณกบัจ านวนท่ีสามท่ีอยูน่อกวงเลบ็ 
3. กรณีท่ีไม่มีวงเลบ็ ใหท้ าการคูณและการหารก่อนการบวกและการลบ 

 

หาผลลพัธ์ในวงเลบ็ก่อน น่ันคือ หาผลลพัธ์ 2.8  1.6 เท่ากบั 4.48 

การบวก ลบ คูณระคนของจ านวนนับ  คอื การหาผลลพัธ์ของจ านวนตั้งเเต่ 3 จ านวน
ข้ึนไป โดยใชว้ธีิการบวก ลบ คูณ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตั้งเเต่สองวธีิข้ึนไปประกอบกนั
เพื่อหาผลลพัธ์ 
วธีิคิด  1. หาค าตอบในวงเลบ็ก่อน 

 2. น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าบวก ลบ หรือคูณกบัจ านวนนบัท่ีสามท่ีอยูน่อกวงเลบ็ 
 3. กรณีท่ีไม่มีวงเลบ็ ใหท้ าการคูณและการหารก่อนการบวกและการลบ 

เอาผลลพัธ์ในวงเลบ็มาบวกหรือลบหรือ

คูณกนัจ านวนที่อยู่ด้านนอกวงเลบ็ 

จะได้ 4.48 – 3.92 = 0.56 
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ตัวอย่างที ่2 56.09 + ( 3.8 2)  =   

 

วธิีท า  56.09 + ( 3.8 2) = 56.09 + 7.6 

         =  63.69   

        

ตอบ   56.09 + ( 3.8 2)    =   63.69 

 

ตัวอย่างที ่3 (15.75   9) - (83.76 + 56.02)  =   

วธิีท า  (15.75   9) - (83.76 + 56.02)    =   141.75 + 139.78 

  

 

 

                        =  1.97   

        

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

 

 

 

หาผลลพัธ์ในวงเลบ็ก่อน น่ันคือ หาผลลพัธ์ 3.8 2 เท่ากับ 7.6 

เอาผลลพัธ์ในวงเลบ็มาบวกหรือลบหรือ
คูณกนัจ านวนที่อยู่ด้านนอกวงเลบ็ 

จะได้ 56.09 + 7.6 = 63.69 

หาผลลพัธ์ในวงเลบ็ก่อน  

น่ันคือ หาผลลพัธ์ 15.75   9  เท่ากบั 141.75 
            หาผลลพัธ์ 83.76 + 56.02 เท่ากบั 139.78 

เอาผลลพัธ์ในวงเลบ็มาบวกหรือลบ
หรือคูณกนัจ านวนทีอ่ยู่ด้านนอกวงเลบ็ 
จะได้ 141.75 + 139.78 = 1.97 
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ใบกจิกรรมที ่1.1 
เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม  

 (ไขรหัสลบั) 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนไขรหสัลบัโดยหาผลลพัธ์ของโจทยข์อ้ท่ี 1 จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโจทยข์อ้
ท่ี 1 ไปใส่ในช่องวา่งของโจทยข์อ้ท่ี 2 โดยจะมีเส้นประท่ีเป็นสีเดียวกนัเพื่อบอกต าแหน่งการวาง
ผลลพัธ์ในโจทยข์อ้ถดัไป แลว้น าผลลพัธ์จากโจทยข์อ้ท่ี 2 ไปใส่ในช่องวา่งของโจทยข์อ้ท่ีสาม ท า
แบบน้ีไปเร่ือยจนครบ 5 ขอ้ เพื่อไขรหสัลบัมาใหไ้ด ้
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.5  12) + 4.18 = …………… 

95.63 – (………...  7 )  = …………… 

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

(………… +  35.08) - (8  4.99  ) = …………… 

(………...  11) - ( 9  ………...)  =                 

1 

2 

3 

4 

5 
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ใบกจิกรรมที ่1.2 
เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนหาผลบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมทีละขั้นตอนและแสดงวธีิการบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมโดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใหถู้กตอ้ง 
 
1)  (25.89  9) +  74.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แสดงวธีิการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1 น า................................................ ไดเ้ท่ากบั............................... 
ขั้นท่ี 2 น า................................................ ไดเ้ท่ากบั............................... 

ค าตอบ 

วธีิท า 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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2)  0.7  (367.4 - 299.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แสดงวธีิการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นท่ี 1 น า......................................... ไดเ้ท่ากบั........................ 
ขั้นท่ี 2 น า.......................................... ไดเ้ท่ากบั......................... 

ค าตอบ 

วธีิท า 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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3)  (36.2  7) – (6  41.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงวธีิการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

 

 

ขั้นท่ี 1 น า................................................ ไดเ้ท่ากบั............................... 
ขั้นท่ี 2 น า................................................ ไดเ้ท่ากบั............................... 
ขั้นท่ี 3 น า................................................ ไดเ้ท่ากบั............................... 
 

ค าตอบ 

วธีิท า 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม  
(ช่ัวโมงที ่2) โดยใช้เทคนิค L.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนความรู้เดิม 
เร่ือง  การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม โดยเล่นเกม “ไม้ไอติมชวนคดิ” 

นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่2 
เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ 
ให้นักเรียนท าใบกจิกรรมที ่2.1 ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

นักเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการท าใบกจิกรรม 

 

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่วมกนัประเมนิกจิกรรม 
และท าใบกจิกรรมที ่2.2 เพือ่ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง 
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 นกัเรียนจะตอ้งวิเคราะห์โจทยอ์อกมาใหไ้ด ้ 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 1. โจทยก์ าหนดอะไร ซ่ึงโจทยจ์ะก าหนดจ านวนมาให้อยา่งนอ้ยสามจ านวนข้ึนไป 
 2. โจทยถ์ามอะไรบา้ง ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้เรามา 
 
 
 
 1. นกัเรียนจะตอ้งหาค าส าคญัท่ีมีอยูใ่นโจทย ์เพื่อมาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ท่ีมี
ความหมายวา่ใหน้ ามากระท าการบวก หรือลบ หรือคูณของจ านวน (เคร่ืองหมาย +, -, ) แลว้หาวธีิ
ในการแกปั้ญหา โดยท าตามล าดบัท่ีโจทยก์ าหนดให ้ 
 2.เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ใหน้ าส่ิงท่ีตอ้งการแกปั้ญหาเป็นอนัดบัแรกหรือส่ิงท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัใส่ในวงเล็บ () ส่วนปัญหาท่ีตอ้งการแกปั้ญหาล าดบัถดัไปใหใ้ส่นอก
วงเล็บ  
 
 
 
 ใหน้กัเรียนน าเอาประโยคสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการวางแผนในขั้นตอนท่ี 2 มาเขียนในรูปการ
แสดงวธีิท าตามรูปประโยคสัญลกัษณ์ โดยจะตอ้งเพิ่มขอ้ความหนา้จ านวนนั้น ๆ ลงไปดว้ย เพื่อให้
ไดข้อ้ความท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

ใบความรู้ที ่2 
เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นตอนที ่1  
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ใหน้กัเรียนตรวจค าตอบท่ีได ้วา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่  
 
 
 
 
 
 แม่ซ้ือเงาะ 3 กโิลกรัม กโิลกรัมละ 35.25 บาท แม่จ่ายเงินด้วยธนบัตรหน่ึงร้อยบาทจ านวน 
2 ใบ แม่จะได้รับเงินทอนกีบ่าท 
 
 
         ด าเนินการ ดงัน้ี 
  
1. โจทยก์ าหนดอะไร 1) แม่ซ้ือเงาะ 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 35.25 บาท 

       2) แม่จ่ายเงินดว้ยธนบตัรหน่ึงร้อยบาทจ านวน 2 ใบ  
2. โจทยถ์ามอะไร แม่จะไดรั้บเงินทอนก่ีบาท 
 
 
         ด าเนินการ ดงัน้ี 
 
 1. วธีิการแกปั้ญหา น าจ านวนเงาะมาคูณกบัราคาเงาะ และน าจ านวนและค่าของเงินของ
ธนบตัรคูณกนั จากนั้นน าราคาเงาะมาลบออกจาก จ านวนเงินท่ีจ่าย 
 2. เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ (100    2) – (3    35.25)  =    
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

ตัวอย่าง 
 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
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 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ (100    2) – (3    35.25)  =   
 
วธีิท า แม่ซ้ือเงาะ         3   กิโลกรัม  
 
 กิโลกรัมละ       35.25   บาท 
 
 รวมเงาะราคา    3    35.25  =  105.75  บาท 
 
 แม่จ่ายเงินดว้ยธนบตัรหน่ึงร้อยบาทจ านวน 2 ใบ  เท่ากบั  100   2 = 200 บาท 
 
 ดงันั้น แม่จะไดรั้บเงินทอน 200  -  105.75  =  94.25   บาท 
 
  ตอบ  แม่จะไดรั้บเงินทอน  94.25  บาท 
 
 
         ด าเนินการ ดงัน้ี 
 
ใหต้รวจค าตอบท่ีได ้วา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่  
ค าตอบท่ีได ้      สมเหตุสมผล 

 เพราะ น าราคาเงาะทั้งหมดรวมกบัเงินทอน จะไดเ้ท่ากบัจ านวนเงินตน้ นัน่คือ  
105.75 + 94.25 = 200 

 
  
 
 
 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นตอนที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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ใบกจิกรรมที ่2.1 
เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

(ระดมความคดิกบัโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม) 
 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเติมจ านวน และขอ้ความในช่องวา่งใหค้รบ และถูกตอ้ง 
 
1)  คุณตามีเงิน  5,000 บาท ซ้ือทีพ่ดัลม 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 1,037.25 บาท คุณตาต้องจ่ายเงิน
ทั้งหมดเท่าไร   และเหลอืเงินกีบ่าท 
 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   คุณตามีเงิน..............................บาท ซ้ือท่ีพดัลม…………………..เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ……………………….บาท 
 2) โจทยถ์ามอะไร (ขอ้ความสุดทา้ยของประโยค) 
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
  …………………………………………………………………………………... 
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
 
 
 

ขั้นที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
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 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ ........................................................................................................ 
วธีิท า 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได.้...........................................................................................................  

เพราะ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….………………………… 

  
 
 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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2)  กิง่ขายผ้าห่มผนืละ 315.75 บาท ขายได้ 60 ผนื พอส้ินเดือนกิง่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท 
4,590 บาท กิง่เหลอืเงินเท่าไร 
 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   ก่ิงขายผา้ห่มผนืละ ……………………….  ขายได…้……………………… 
     พอส้ินเดือนก่ิงตอ้งเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท………………………………… 
 2) โจทยถ์ามอะไร (ขอ้ความสุดทา้ยของประโยค) 
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
  …………………………………………………………………………………... 
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 



292 

 

 
 
 
 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ ........................................................................................................ 
วธีิท า 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 

ตอบ  ค าตอบท่ีได.้...........................................................................................................  
เพราะ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….………………………… 

 
******************************** 

 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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ใบกจิกรรมที ่2.2 
เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

(ปัญหาชวนคดิกบัการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม) 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้แลว้แสดงวธีิคิดใหถู้กตอ้ง 
 

1) จินดาซ้ือมะเขือเทศ 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.25 บาท แลว้น าไปขายไดเ้งิน 300 บาท จินดาได้
ก าไรก่ีบาท 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   ............................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................... 
 2) โจทยถ์ามอะไร  
 ตอบ  ................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................... 
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
 
 

ขั้นที ่1   

ขั้นที ่2  
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 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ ........................................................................................................ 
วธีิท า 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได.้...........................................................................................................  

เพราะ....................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………….. 

  
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3  

ขั้นที ่4  
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2) ร้านคา้ขายเส้ือตวัละ 150.50 บาท ขายกางเกงตวัละ 275.75 บาท ถา้ขายเส้ือและกางเกงได ้15 ชุด 
ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมดเท่าไร 
 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   ............................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................... 
 2) โจทยถ์ามอะไร  
 ตอบ  ................................................................................................................................ 
                ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................... 
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ  ............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่1   

ขั้นที ่2  
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 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ ........................................................................................................ 
วธีิท า 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได.้...........................................................................................................  

เพราะ....................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………….. 

  
  

*************************** 

 

 

ขัน้ท่ี 3  

ขัน้ท่ี 4  
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กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) (ช่ัวโมงที่ 3)  
โดยใช้เทคนิค Think Pair Share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนความรู้เดิม 
เร่ือง  การเรียงล าดับทศนิยม 

นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่3 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) 

ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ 
ให้นักเรียนท าใบกจิกรรมที ่3.1 ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

นักเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการท าใบกจิกรรม 

 

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่วมกนัประเมนิกจิกรรม 
และท าใบกจิกรรมที ่3.2 เพือ่ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง 
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ใบความรู้ที ่3 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) 

แบบรูปของทศนิยม  เป็นชุดของจ านวนทศนิยมท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึง อาจเป็นการเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
การเพิม่ขึน้ 
     เป็นการเรียงล าดบัจ านวนทศนิยมจากนอ้ยไปมาก จ านวนทศนิยมทางขวาจะ
มากกวา่จ านวนทศนิยมทางซ้ายท่ีอยูติ่ดกนัตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนด อาจจะเร่ิมตน้
ดว้ยจ านวนทศนิยมจ านวนใดก็ได ้
การลดลง 
    เป็นการเรียงล าดบัจ านวนทศนิยมจากมากไปนอ้ย จ านวนทศนิยมทางขวาจะนอ้ย
กวา่จ านวนทศนิยมทางซา้ยท่ีอยูติ่ดกนัตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนด อาจจะเร่ิมตน้ดว้ย
จ านวนทศนิยมจ านวนใดก็ได ้
 

แบบรูปของจ านวน    เป็นชุดของจ านวนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง อาจเป็นการเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
การเพิม่ขึน้ 
     เป็นการเรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปมาก จ านวนทางขวาจะมากกวา่จ านวนทางซา้ยท่ี
อยูติ่ดกนัตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนด อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยจ านวนนบัจ านวนใดก็ได ้
การลดลง 
    เป็นการเรียงล าดบัจ านวนจากมากไปนอ้ย จ านวนทางขวาจะนอ้ยกวา่จ านวนทางซา้ยท่ี
อยูติ่ดกนัตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนด อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยจ านวนนบัจ านวนใดก็ได ้
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   ตัวอย่าง 1   

จะไดว้า่  0.2  0.4  0.6  0.8 
   +0.2              +0.2              +0.2 
   จาก 0.2 เพิ่มข้ึน 0.2 เป็น 0.4 
   จาก 0.4 เพิ่มข้ึน 0.2 เป็น 0.6 
   จาก 0.6 เพิ่มข้ึน 0.2 เป็น 0.8 
        เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 0.2 ทุกจ านวน 
  ดงันั้น  แบบรูปต่อไปอีก 3 จ านวน  คือ   1.0 1.2 1.4 
 
ตัวอย่าง 2   
 
จะไดว้า่  18             15.5  13  10.5 
     -2.5              -2.5  -2.5 
   จาก 18 ลดลง 2.5 เป็น 15.5 
   จาก 15.5 ลดลง 2.5 เป็น 13 
   จาก 13 ลดลง 2.5 เป็น 10.5 
                     เป็นความสัมพนัธ์ท่ีลดลงทีละ 2.5 ทุกจ านวน 
  ดงันั้น  แบบรูปต่อไปอีก 3 จ านวน  คือ      8 5.5 3 
 
 
   ตัวอย่าง 3    
จะไดว้า่  0.5  2.5             12.5  62.5  
   × 5                           × 5                         × 5 
เน่ืองจาก 0.5 × 5   =     2.5 
     2.5 × 5   =   12.5  
               12.5 × 5   =   62.5 
 

0.2 0.4 0.6 0.8 

18 15.5 13 10.5 

0.5 2.5 12.5 62.5 

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 5 เท่าทุกจ านวน 
ดงันั้น  แบบรูปต่อไปอีก 3 จ านวน  คือ  312.5      1,562.5      7,812.5 
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ใบกจิกรรมที ่3.1 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) 
(ความสัมพนัธ์ของจ านวน) 

 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนแสดงวธีิการหาความสัมพนัธ์ของทศนิยมและจ านวนแบบรูป

ถดัไปอีก 5 จ านวนต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

1)   
 

 จะไดว้า่………..………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

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

2)   
 

 จะไดว้า่………..………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

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

10.10 9.9 8.8 7.7 

5.9 7.1 8.3 9.5 
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3)   
 
 จะไดว้า่………..………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 0.42 2.52 15.12 
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ใบกจิกรรมที ่3.2 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม 1 

(จ านวนถดัไป) 

 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเติมจ านวนแบบรูปถดัไป และบอกความสัมพนัธ์ของจ านวนท่ี

ก าหนดใหถู้กตอ้ง 

 

1)  

 

 เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
 
2)  
 
 
 

 เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
 
3)  
 
 

เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
 
 
 
 

1.2 

 

3.6 

 

2.4 4.8 

 

 

 

1.1 1.11 1.12    

50.0 40.5 31.0    
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4)  
 
 

 
เป็นความสัมพนัธ์....................................................................................... . 

 
5)  
 
 

เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
 
6)  
 
 

เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
 
7)  
 
 
 

เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
 
8)  
 
 
 

เป็นความสัมพนัธ์........................................................................................ 
********************************** 

3.3 6.6 9.9   

4.1 8.2 16.4    

 

0.1 0.5 2.5    

23.2 18.8 14.40    

0.3 0.9 2.7    
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กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2)  (ช่ัวโมงที ่4)  
โดยใช้เทคนิค Think Pair Share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนความรู้เดิม 
เร่ือง  แบบรูปของทศนิยม 

นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่4 เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 

ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ แล้วจับคู่กนัในกลุ่ม 
ให้นักเรียนท าใบกจิกรรมที ่4.1 ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

นักเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกต้องในการท าใบกจิกรรม 
แล้วท าใบตรวจสอบความรู้ที ่4 เร่ือง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม 

 

นักเรียนสรุปบทเรียน และร่วมกนัประเมนิกจิกรรม 
และท าใบกจิกรรมที ่4.2 เพือ่ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง 
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   ตัวอย่าง 1   
 
จะไดว้า่  1.5  3.0  4.5  6.0 ……..... 
    +1.5              +1.5  +1.5 
 ดงันั้น ความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1.5 โดยเร่ิมจาก 1.5  

ไดแ้ก่ 1.5 3.0 4.5 6.0  ………. 
 
   ตัวอย่าง 2   
 
จะไดว้า่  100  96.1  92.2  88.3 ……..... 
    -3.9              -3.9  -3.9 
 ดงันั้น ความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1.5 โดยเร่ิมจาก 1.5  

ไดแ้ก่ 100 96.1 92.2 88.3  ………. 

แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1.5 โดยเร่ิมจาก 1.5 

ใบความรู้ที ่4 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 

แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีลดลงทีละ 3.9 โดยเร่ิมจาก 100 

แบบรูปของทศนิยม  เป็นชุดของจ านวนทศนิยมท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึง อาจเป็นการเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
การเพิม่ขึน้ 
     เป็นการเรียงล าดบัจ านวนทศนิยมจากนอ้ยไปมาก จ านวนทศนิยมทางขวาจะ
มากกวา่จ านวนทศนิยมทางซ้ายท่ีอยูติ่ดกนัตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนด อาจจะเร่ิมตน้
ดว้ยจ านวนทศนิยมจ านวนใดก็ได ้
การลดลง 
    เป็นการเรียงล าดบัจ านวนทศนิยมจากมากไปนอ้ย จ านวนทศนิยมทางขวาจะนอ้ย
กวา่จ านวนทศนิยมทางซา้ยท่ีอยูติ่ดกนัตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนด อาจจะเร่ิมตน้ดว้ย
จ านวนทศนิยมจ านวนใดก็ได ้
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ตัวอย่าง 3   
  
จะไดว้า่  0.9  2.7             8.1  24.3 ……..... 
   × 3                      × 3                      × 3 

ดงันั้น ความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มคร้ังละ 3 เท่า โดยเร่ิมจาก 0.9  
ไดแ้ก่ 0.9 2.7 8.1 24.3  ………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบรูปท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มคร้ังละ 3 เท่า โดยเร่ิมจาก 0.9 
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ใบกจิกรรมที ่4.1 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 

(คดิแบบรูป)  
 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนหาแบบรูปของทศนิยมจากความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดให ้โดยจะตอ้งก าหนด
จ านวนเร่ิมแรกเอง แลว้เติมจ านวนถดัไปอีก 4 จ านวน 
 
1) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 5.68 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
 
 
 
2) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1.9 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
 
 
 
3) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีลดลงทีละ 15.49 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
 
 
 
4) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนคร้ังละ 7 เท่า 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
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ใบกจิกรรมที ่4.2 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 

(ทายจ านวนจากวงล้อ) 
 
ค าช้ีแจง    ก าหนดตวัเลขทั้ง 4 จ านวน พร้อมความสัมพนัธ์ของแบบรูปทศนิยม แลว้ใหน้กัเรียนหา
แบบรูปทศนิยม จากความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดใหอี้ก 3 จ านวน โดยเขียนจ านวนในแนวตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

เพิม่ขึน้ 
ทลีะ  11.55 

โดยเร่ิมจาก  9.9 

ลดลง 
ทลีะ  7.1 

   โดยเร่ิมจาก  55.63 

เพิม่ขึน้คร้ังละ   
4 เท่า โดยเร่ิม 
    จาก  11.11 

เพิม่ขึน้คร้ังละ   
9 เท่า โดยเร่ิม 

     จาก  20.02 

1. 2. 

3. 4. 
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ใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

 
ตอนที ่1   ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง (ขอ้ละ 0.5 คะแนน) 
 
1)  (8.2  1.1) – 6.02          =  ……………………… 
2)  (16.4  2) + (0.9  3)   =  ……………………… 

 
ตอนที ่2  ใหน้กัเรียนหาแบบรูปของทศนิยมถดัไปแลว้เติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
(ขอ้ละ 2 คะแนน ช่องวา่งละ 1 คะแนน) 
1)  9.99  7.69  5.39  ………….…  ………………  
2)  1.04  3.12       ………………        28.08  ………………  
 
      

ตอนที ่3  ใหน้กัเรียนวเิคราะห์โจทย ์และแสดงวธีิท าต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (ขอ้ละ 5 คะแนน) 
1) ป่ินออมเงิน 4 วนั วนัละ 25.75 บาท จากนั้นป่ินน าเงินออมท่ีได ้ไปซ้ือพวกกุญแจ 6 อนั อนัละ 
12.25 บาท ป่ินเหลือเงินเท่าไร 
 ประโยคสัญลกัษณ์…………………………………………………………………………. 
วิธีท ำ 
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
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ภาคผนวก 
 
- เกม บนัไดคิดสนุก และเกม ไมไ้อติมชวนคิด 

- ใบเฉลยใบกิจกรรม  
- ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตารางสรุปคะแนน 
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เกม “บันไดคิดสนุก” 
ค ำช้ีแจง 

1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน โดยแต่ละกลุ่มสมาชิกจะคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน กลุ่มละ 4-8 คน  
 2. ครูแจกเกม บนัไดคิดสนุกให้นกัเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ประกอบไปดว้ย กระดำนเกมบนัได
คิดสนุก หมำกตวัเดิน และลูกเต๋ำ 1 ลูก 
 3. ให้นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มทอยลูกเต๋ำ รอบละ 1 คร้ัง โยนไดเ้ท่ำไร ให้เดินนบัไปตำม
จ ำนวนเลขท่ีโยนไดจ้ำกลูกเต๋ำ เช่น ทอยได ้4 นกัเรียนจะตอ้งเดินนบัช่องไป 4 ช่อง โดยแต่ละช่อง
จะก ำหนดโจทยก์ำรบวก กำรลบ และกำรคูณทศนิยมไวทุ้กช่อง 
 4. นักเรียนเดินตกลงในช่องใดให้นักเรียนหำค ำตอบผลลพัธ์ของโจทยใ์นช่องนั้น แล้ว
เขียนโจทยแ์ละค ำตอบลงในกระดำษ 

5. หำกนกัเรียนเดินตกลงช่องท่ีมีบนัได ให้นกัเรียนเดินข้ึนไปตำมบนัได แลว้หำผลลพัธ์
ของโจทยท่ี์ไดห้ลงัจำกข้ึนมำจำกบนัได  

6. เม่ือแต่ละกลุ่มมีผูถึ้งเส้นชัย แล้ว ให้แต่ละกลุ่มเล่นจนครบทุกคนในรอบนั้น แล้วให้
หยดุเล่น จำกนั้นครูแจกใบเฉลยเกมใหน้กัเรียนตรวจสอบควำมถูกตอ้งของแต่ละคน หำกค ำตอบขอ้
ใดผดิ จะตอ้งเดินถอยหลงัตำมจ ำนวนขอ้ท่ีผิด เช่น ผิด 2 ขอ้ ตอ้งเดินถอยหลงัสองช่อง คนใดท่ีใกล้
เส้นชยัท่ีสุดจะเป็นผูช้นะ 
  
อุปกรณ์ 
 1. กระดำนเกมบนัไดคิดสนุก  

2. หมำกตวัเดิน  
3. ลูกเต๋ำ 1 ลูก 

 
เวลา  15 นาที 
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เกม “ไม้ไอติมชวนคิด” 
ค าช้ีแจง 

1. ครูให้นกัเรียนจบัคู่กนั จากนั้นครูให้ตวัแทนหน่ึงคู่ออกมาหยิบไมไ้อติม 1 อนั ซ่ึงปลาย
ของไมไ้อติมจะมีโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมก ากบัไว ้ เม่ือหยิบข้ึนมาแลว้ให้ตวัแทน
นกัเรียนอ่านโจทยใ์หทุ้กคนฟัง โดยมีครูเขียนโจทยใ์หทุ้กคนเห็นบนกระดาน 

2. เม่ือครูใหส้ัญญาณใหน้กัเรียนแต่ละคู่หาค าตอบจากโจทยบ์นไมไ้อติม 
3. นกัเรียนคู่ใดท่ีหาค าตอบไดเ้ร็ว ถูกตอ้ง จะไดรั้บ 1 แตม้ (ครูจะเป็นผูเ้ฉลยค าตอบให)้ 
4. จากนั้นให้คู่ท่ีสองมาหยิบไมไ้อติมอนัถดัไป แล้วด าเนินกิจกรรมเหมือนเช่นเดิม 4-5 

รอบ คู่ใดไดแ้ตม้มากท่ีสุด จะเป็นผูช้นะ  
 

เวลาทีใ่ช้ 10 นาท ี
 
ตัวอย่างโจทย์บนไม่ไอติม 

 1. (3.9 +4.67) 7  (ตอบ  59.99) 
 2. 100 – (9.9  9)  (ตอบ  10.9) 
 3. 26.35 + (5.2  1.4)  (ตอบ  33.63) 
 4. (16.29 – 14.08)  9  (ตอบ  19.89) 
 5. (24.2 + 0.8)  0.6  (ตอบ  15) 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่1.1 
เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม  

 (ไขรหัสลบั) 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนไขรหสัลบัโดยหาผลลพัธ์ของโจทยข์อ้ท่ี 1 จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโจทยข์อ้
ท่ี 1 ไปใส่ในช่องวา่งของโจทยข์อ้ท่ี 2 โดยจะมีเส้นประท่ีเป็นสีเดียวกนัเพื่อบอกต าแหน่งการวาง
ผลลพัธ์ในโจทยข์อ้ถดัไป แลว้น าผลลพัธ์จากโจทยข์อ้ท่ี 2 ไปใส่ในช่องวา่งของโจทยข์อ้ท่ีสาม ท า
แบบน้ีไปเร่ือยจนครบ 5 ขอ้ เพื่อไขรหสัลบัมาใหไ้ด ้
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(0.5  12) + 4.18 = 10.18 

95.63 – (10.18  7 )  = 24.37 

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

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

         (1.35  11) - ( 9   1.35)  =                2.7 

1 

2 

3 

4 

5 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่1.2 
เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนหาผลบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมทีละขั้นตอนและแสดงวธีิการบวก ลบ คูณ

ระคนของทศนิยมโดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใหถู้กตอ้ง 

1)  (25.89  9) +  74.17 

 

 

 

 

 

แสดงวธีิการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 น า 25.89  9 ไดเ้ท่ากบั 233.01 

ขั้นท่ี 2 น า 233.01 +  74.17 ไดเ้ท่ากบั 307.18 

307.18 
ค าตอบ 

วธีิท า 

(25.89  9) +  74.17 = 233.01 +  74.17  (2 คะแนน) 
   = 307.18  (2 คะแนน) 
 
ตอบ (25.89  9) +  74.17   =   307.18  (1 คะแนน) 
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2)  0.7  (367.4 - 299.3)  

 

 

 

 

 

แสดงวธีิการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 น า 367.4 - 299.3 ไดเ้ท่ากบั 68.1 

ขั้นท่ี 2 น า 0.7    68.1 ไดเ้ท่ากบั 47.67 

47.67 
ค าตอบ 

วธีิท า 

0.7  (367.4 - 299.3) = 0.7    68.1 (2 คะแนน) 
       = 47.67  (2 คะแนน) 

 
ตอบ 0.7  (367.4 - 299.3) =       47.67 (1 คะแนน) 



318 

 

3)  (36.2  7) – (6  41.9) 

 

 

 

 

 

 

แสดงวธีิการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมโดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขั้นท่ี 1 น า 36.2  7 ไดเ้ท่ากบั 253.4 

ขั้นท่ี 2 น า 6  41.9 ไดเ้ท่ากบั 251.4 

2 
ค าตอบ 

วธีิท า 

(36.2  7) – (6  41.9) = 253.4 - 251.4 (2 คะแนน) 
       = 2  (2 คะแนน) 

 
ตอบ (36.2  7) – (6  41.9) =       2  (1 คะแนน) 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่2.1 
เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเติมจ านวน และขอ้ความในช่องวา่งใหค้รบ และถูกตอ้ง 
 
1) คุณตามีเงิน  5,000 บาท ซ้ือท่ีพดัลม 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 1,037.25 บาท คุณตาตอ้งจ่ายเงิน
ทั้งหมดเท่าไร   และเหลือเงินก่ีบาท 
 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   คุณตามีเงิน    5,000    บาท ซ้ือท่ีพดัลม     2     เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ     1,037.25    บาท 
 2) โจทยถ์ามอะไร (ขอ้ความสุดทา้ยของประโยค) 
 ตอบ   คุณตาตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร   และเหลือเงินก่ีบาท 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ   น าจ านวนพดัลมคูณราคา แลว้ลบออกจากเงินท่ีคุณตามี   
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ   5,000 – (2  1,037.25) =  
 
 
 
 

ขั้นที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
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 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ  5.000 – (2  1,037.25) =   (1 คะแนน) 
วธีิท า  
  คุณตามีเงิน    5,000    บาท    (1 คะแนน) 

ซ้ือท่ีพดัลม           2    เคร่ือง  (1 คะแนน) 
ราคาเคร่ืองละ    1,037.25   บาท     (1 คะแนน) 

ดงันั้น คุณตาตอ้งจ่ายเงินทั้งหมด 2  1,037.25  = 2,074.50  บาท     (2 คะแนน) 
และเหลือเงิน    5,000 - 2,074.50  =  2,925.50     บาท     (2 คะแนน) 

ตอบ คุณตาตอ้งจ่ายเงินทั้งหมด  2,074.50  บาท   และเหลือเงิน  2,925.50  บาท      (1 คะแนน) 
 
(*ใหน้ าคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการแสดงวธีิท า หารดว้ย 2)  
 
 
 
 
 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได ้ สมเหตุสมผล 

เพราะ น าจ านวนเงินท่ีคุณตาจ่ายทั้งหมดรวมกบัเงินเหลือ จะไดเ้ท่ากบัเงินตน้              
นัน่คือ  2,074.50 + 2,925.50 = 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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2) ก่ิงขายผา้ห่มผนืละ 315.75 บาท ขายได ้60 ผนื พอส้ินเดือนก่ิงตอ้งเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท 
4,590 บาท ก่ิงเหลือเงินเท่าไร 
 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   ก่ิงขายผา้ห่มผนืละ 315.75 บาท  ขายได ้  60 ผนื 
     พอส้ินเดือนก่ิงตอ้งเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท  4,590 บาท 
 2) โจทยถ์ามอะไร (ขอ้ความสุดทา้ยของประโยค) 
 ตอบ   ก่ิงเหลือเงินเท่าไร 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  

ตอบ   น าราคาผา้ห่มคูณจ านวนผา้ห่มท่ีขายได ้แลว้น าไปลบค่าเช่าบา้น จะไดเ้งินท่ี 
เหลือ  

2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ   (315.75  60) – 4,590  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
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 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ  (315.75  60) – 4,590  =  (1 คะแนน) 
วธีิท า  
  ก่ิงขายผา้ห่มผนืละ    315.75   บาท (1 คะแนน)  

ขายได ้       60   ผนื (1 คะแนน)  
ดงันั้น ก่ิงขายผา้ห่มไดท้ั้งหมด 315.75  60  =  18,945 บาท (2 คะแนน) 
พอส้ินเดือนก่ิงตอ้งเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบาท 4,590   บาท (1 คะแนน) 
นัน่คือ ก่ิงเหลือเงิน  18,945 - 4,590  =  14,355  บาท (2 คะแนน) 

 ตอบ ก่ิงเหลือเงิน 14,355   บาท    (1 คะแนน) 
 
(*ใหน้ าคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการแสดงวธีิท า หารดว้ย 2)  
 
 
 
 
 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได ้ สมเหตุสมผล 

เพราะ น าเงินท่ีเหลือของก่ิงรวมกบัค่าเช่าบา้นจะไดเ้ท่ากบัจ านวนเงินท่ีก่ิงไดจ้าก
การขายผา้ห่มทั้งหมด  นัน่คือ  14,355  + 4,590 = 18,945 

 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่2.2 
เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 
(ปัญหาชวนคดิกบัการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม) 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้แลว้แสดงวธีิคิดใหถู้กตอ้ง 
 
1) จินดาซ้ือมะเขือเทศ 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.25 บาท แลว้น าไปขายไดเ้งิน 300 บาท จินดาได้
ก าไรก่ีบาท 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   จินดาซ้ือมะเขือเทศ 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.25 บาท  
     แลว้น าไปขายไดเ้งิน 300 บาท 
 2) โจทยถ์ามอะไร  
 ตอบ   จินดาไดก้ าไรก่ีบาท 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ   น าจ านวนมะเขือเทศคูณราคา แลว้ลบออกจากเงินท่ีขายได ้
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ   300 - (18  12.25)  =  
 
 
 
 
 

ขั้นที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
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 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ 300 - (18  12.25)  =   (1 คะแนน) 
วธีิท า  
  จินดาซ้ือมะเขือเทศ     18  กิโลกรัม (1 คะแนน)  

กิโลกรัมละ      12.25  บาท   (1 คะแนน) 
ดงันั้น จินดาซ้ือมะเขือเทศ    18  12.25  =  220.50 บาท  (2 คะแนน) 

น าไปขายไดเ้งิน     300  บาท  (1 คะแนน) 
นัน่คือ  จินดาไดก้ าไร  300 -  220.50  = 79.50 บาท  (2 คะแนน) 

ตอบ จินดาไดก้ าไร  79.50  บาท   (1 คะแนน) 
 
(*ใหน้ าคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการแสดงวธีิท า หารดว้ย 2)  
 
 
 
 
 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได ้ สมเหตุสมผล 

เพราะ น าจ านวนเงินท่ีซ้ือมารวมกบัก าไร จะไดเ้ท่ากบัเงินท่ีขายไป  
นัน่คือ  220.50 + 79.50 = 300  

  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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2) ร้านคา้ขายเส้ือตวัละ 150.50 บาท ขายกางเกงตวัละ 275.75 บาท ถา้ขายเส้ือและกางเกงได ้15 ชุด 
ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมดเท่าไร 
 
 
 
 1) โจทยก์ าหนดอะไรบา้ง 
 ตอบ   ร้านคา้ขายเส้ือตวัละ 150.50 บาท ขายกางเกงตวัละ 275.75 บาท  

   ถา้ขายเส้ือและกางเกงได ้15 ชุด 
 2) โจทยถ์ามอะไร  
 ตอบ   ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมดเท่าไร 
 
 
 
 
 1) วธีิในการแกปั้ญหา คือ  
 ตอบ  น าราคารวมกบัราคากางเกง แลว้น ามาคูณจ านวนชุดท่ีขายได ้

หรือ หาราคาขายของเส้ือ โดยน าราคาเส้ือคูณจ านวนเส้ือ และหาราคาขายของ
กางเกง โดยน าราคากางเกงคูณจ านวนกางเกง แลว้น าราคาขายทั้งสองมารวมกนั 

 
 2) เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 ตอบ   (150.50 + 275.75)  15  =  หรือ (150.50  15) + (275.75  15  ) =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่1  ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 



326 

 

 
 
 
 ประโยคสัญลกัษณ์ คือ (150.50 + 275.75)  15  =   
     หรือ (150.50  15) + (275.75  15  ) =  (1 คะแนน) 
วธีิท า 1  
  ร้านคา้ขายเส้ือตวัละ    150.50     บาท (1 คะแนน)  

ขายกางเกงตวัละ    275.75     บาท (1 คะแนน) 
 ดงันั้น  เส้ือกบักางเกงราคารวมกนั 150.50 + 275.75  = 426.25  บาท (2 คะแนน) 
  ถา้ขายเส้ือและกางเกงได ้     15      ชุด (1 คะแนน) 
 นัน่คือ  ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมด 426.25   15  =  6393.75    บาท (2 คะแนน) 
 ตอบ ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมด  6393.75      บาท (1 คะแนน) 
 
 
วธีิท า 2 
  ร้านคา้ขายเส้ือตวัละ    150.50     บาท  (1 คะแนน)  

ขายกางเกงตวัละ    275.75     บาท  (1 คะแนน) 
ถา้ขายเส้ือและกางเกงได ้     15      ชุด  (1 คะแนน) 

ดงันั้น ขายเส้ือไดเ้งินทั้งหมด 150.50   15  =  2,257.50    บาท  (1 คะแนน) 
           ขายกางเกงไดเ้งินทั้งหมด 275.75   15  =  4,136.25    บาท  (1 คะแนน) 
 ดงันั้น  ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมด 2,257.50 + 4,136.25  = 6,393.75  บาท (2 คะแนน) 
 ตอบ ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมด  6,393.75      บาท (1 คะแนน) 
 
 
(*ใหน้ าคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการแสดงวธีิท า หารดว้ย 2)  
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 
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 ตรวจค าตอบท่ีไดว้า่ มีความสมเหตุสมผล 
 ตอบ  ค าตอบท่ีได ้ สมเหตุสมผล 

เพราะ น าจ านวนเงินท่ีไดท้ั้งหมดลบจ านวนเงินท่ีขายกางเกงได ้จะไดเ้ท่ากบั
จ านวนเงินท่ีขายเส้ือ นัน่คือ  6,393.75 - 4,136.25 = 2,257.50 
หรือน าจ านวนเงินท่ีไดท้ั้งหมดลบจ านวนเงินท่ีขายเส้ือได ้จะไดเ้ท่ากบัจ านวนเงิน
ท่ีขายกางเกง นัน่คือ  6,393.75 - 2,257.50 = 4,136.25  

  
************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบค าตอบหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่3.1 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (1) 

(ความสัมพนัธ์ของจ านวนทศนิยม) 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแสดงวธีิการหาความสัมพนัธ์ของทศนิยมและจ านวนแบบรูปถดัไปอีก 5 
จ านวนต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1)   
 
จะไดว้า่  10.10  9.9  8.8  7.7 ( 1 คะแนน) 
   -1.1              -1.1  -1.1  
  จาก 10.10 ลดลง 1.1 เป็น 9.9  ( 1 คะแนน) 
  จาก 9.9 ลดลง 1.1 เป็น 8.8  ( 1 คะแนน) 
   จาก 8.8 ลดลง 1.1 เป็น 7.7  ( 1 คะแนน) 
        เป็นความสัมพนัธ์ท่ีลดลงทีละ 1.1 ทุกจ านวน  ( 1 คะแนน) 
 ดงันั้น  แบบรูปต่อไปอีก 5 จ านวน  คือ  6.6     5.5  4.4     3.3    2.2  ( 1 คะแนน) 
 
 
2)   
 
จะไดว้า่  5.9  7.1  8.3  9.5 ( 1 คะแนน) 
   +1.2              +1.2  +1.2 
   จาก 5.9 เพิ่มข้ึน 1.2 เป็น 7.1  ( 1 คะแนน) 
   จาก 7.1 เพิ่มข้ึน 1.2 เป็น 8.3  ( 1 คะแนน) 
   จาก 8.3 เพิ่มข้ึน 1.2 เป็น 9.5  ( 1 คะแนน) 
       ดงันั้น เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1.2 ทุกจ านวน  ( 1 คะแนน) 
 ดงันั้น  แบบรูปต่อไปอีก 5 จ านวน  คือ  10.7    11.9     13.1    14.3    15.5 ( 1 คะแนน) 
 
 
 

10.10 9.9 8.8 7.7 

5.9 7.1 8.3 9.5 
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3)   
 
จะไดว้า่  0.07             0.42             2.52  15.12 ( 1 คะแนน) 
                           × 6                       × 6                      × 6 
เน่ืองจาก 0.07 × 6   =     0.42   ( 1 คะแนน) 
     0.42 × 6   =   2.52    ( 1 คะแนน) 
                  2.52 × 6  =   15.12   ( 1 คะแนน) 

ดงันั้น จึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 6 เท่าทุกจ านวน  ( 1 คะแนน) 
ดงันั้น  แบบรูปต่อไปอีก 5 จ านวน  คือ  90.72    544.32    3,265.92    19,595.52    

117,573.12           ( 1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 0.42 2.52 15.12 



330 

 

ใบกจิกรรมที ่3.2 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม 1 

(จ านวนถดัไป) 

 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเติมจ านวนแบบรูปถดัไป และบอกความสัมพนัธ์ของแบบรูป

จ านวนทศนิยมท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

 

1)  

 

 เป็นความสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึนทีละ 1.2 
 
2)  
 
 
 

 เป็นความสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึนทีละ  0.01 
 
3)  
 
 

เป็นความสัมพนัธ์ ลดลงทีละ 9.5 
 
 
 
 

1.2 

 

3.6 

 

2.4 4.8 

6.0 

 

8.4 

1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 

50.0 40.5 31.0 21.5 12.0 2.5 

7.2 
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4)  
 
 

 
เป็นความสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึนทีละ  3.3 

 
5)  
 
 

เป็นความสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึนทีละ 2 เท่า 
 
6)  
 
 

เป็นความสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึนทีละ 5 เท่า 
 
7)  
 
 
 

เป็นความสัมพนัธ์ ลดลงทีละ 4.4 
 
8)  
 
 
 

เป็นความสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึนทีละ 3 เท่า 
 

********************************** 

3.3 6.6 9.9 13.2 16.5 

4.1 8.2 16.4 32.8 65.6 131.2 

19.8 

0.1 0.5 2.5 12.5 62.5 312.5 

23.2 18.8 14.40 10.0 5.6 1.2 

0.3 0.9 2.7 8.1 24.3 72.9 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่4.1 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 

(คดิแบบรูป) 
 

ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนหาแบบรูปของทศนิยมจากความสัมพนัธ์ท่ีก  าหนดให ้โดยจะตอ้ง
ก าหนดจ านวนเร่ิมแรกเอง แลว้เติมจ านวนถดัไปอีก 4 จ านวน 
(ค  าตอบของนกัเรียนครูจะเป็นผูพ้ิจารณาค าตอบเอง เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนก าหนด
จ านวนเร่ิมตน้ไม่เหมือนกนั) 
1) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 5.68 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้   
 
 
2) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 1.9 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
 
 
3) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีลดลงทีละ 15.49 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
 
 
4) แบบรูปแสดงความสัมพนัธ์ของทศนิยมท่ีเพิ่มข้ึนคร้ังละ 7 เท่า 
จะไดว้า่       จ านวนเร่ิมตน้ 
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ใบเฉลยใบกจิกรรมที ่4.2 
เร่ือง แบบรูปของทศนิยม (2) 
(วธีิคดิ...แบบรูปของทศนิยม) 

 

ค าช้ีแจง    ก าหนดตวัเลขทั้ง 4 จ านวน พร้อมความสัมพนัธ์ของแบบรูปทศนิยม แลว้ให้
นกัเรียนหาแบบรูปทศนิยม จากความสัมพนัธ์ท่ีก  าหนดใหอี้ก 3 จ านวน โดยเขียนจ านวน
ในแนวตั้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.9 
21.45 
33.00 
44.55 

55.63       
  48.53       
41.43      
34.33 

11.11       
 44.44       

                      177.76      
711.04 

20.02       
                      180.18     
                   1,621.62      

14,594.58 

เพิม่ขึน้ 
ทลีะ  11.55 

โดยเร่ิมจาก  9.9 

ลดลง 
ทลีะ  7.1 

   โดยเร่ิมจาก  55.63 

เพิม่ขึน้คร้ังละ   
4 เท่า โดยเร่ิม 
    จาก  11.11 

เพิม่ขึน้คร้ังละ   
9 เท่า โดยเร่ิม 

     จาก  20.02 

3. 

1. 2. 

4. 
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ใบเฉลยใบตรวจสอบความรู้ประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

 
ตอนที ่1   ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง (ขอ้ละ 0.5 คะแนน) 
1)  (8.2  1.1) – 6.02          =   3 
2)  (16.4  2) + (0.9  3)   =   35.5 

 
      

ตอนที ่2  ใหน้กัเรียนหาแบบรูปของทศนิยมถดัไปแลว้เติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
(ขอ้ละ 2 คะแนน ช่องวา่งละ 1 คะแนน) 
1)  9.99  7.69  5.39  3.09  0.79  
2)  1.04  3.12              9.36  28.08  84.24  
 
      

ตอนที ่3  ใหน้กัเรียนวเิคราะห์โจทย ์และแสดงวธีิท าต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (ขอ้ละ 5 คะแนน) 
1) ป่ินออมเงิน 4 วนั วนัละ 25.75 บาท จากนั้นป่ินน าเงินออมท่ีได ้ไปซ้ือพวกกุญแจ 6 อนั อนัละ 
12.25 บาท ป่ินเหลือเงินเท่าไร 
 ประโยคสัญลกัษณ์   (4  25.75) – (6  12.25) =  (1 คะแนน) 
วิธีท ำ 

ป่ินออมเงิน         4   วนั  (0.5 คะแนน) 
วนัละ                     25.75   บาท (0.5 คะแนน) 

จะไดว้า่ ป่ินออมเงินไดท้ั้งหมด       4  25.75 = 103  บาท (2 คะแนน) 
จากนั้นป่ินน าเงินออมท่ีได ้ไปซ้ือพวกกุญแจ 6   อนั  (0.5 คะแนน) 
อนัละ         12.25   บาท (0.5 คะแนน) 

จะไดว้า่ ป่ินซ้ือพวกกุญแจ       6  12.25  = 73.50 บาท (2 คะแนน) 
ดงันั้น ป่ินจะเหลือเงิน 103 - 73.50 = 29.50  บาท (2 คะแนน) 
ตอบ  ป่ินจะเหลอืเงิน  29.50  บาท  (1 คะแนน) 
 

*** ตอนที ่3 คะแนนรวมทั้งหมด คือ 10 คะแนน ดังน้ันให้น าคะแนนทีไ่ด้มาหารด้วย 2   
เช่น ตอนที ่3 ได้คะแนน 8 คะแนน น ามาหารด้วย 2 จะได้ 8 ÷ 2 = 4 คะแนน 

ดังน้ัน ตอนที ่3 คะแนนทีไ่ด้ คือ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตารางสรุปคะแนน 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่4 เร่ือง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม 

 
 

กจิกรรม คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

กจิกรรมที ่1 

ใบกจิกรรมที่ 1.1 15   

ใบกจิกรรมที่ 1.2 32   

รวม 47   

กจิกรรมที ่2 

ใบกจิกรรมที่ 2.1 22   

ใบกจิกรรมที่ 2.2 26   

รวม 48   

กจิกรรมที ่3 

ใบกจิกรรมที่ 3.1 18   

ใบกจิกรรมที่ 3.2 16   

รวม 34   

กจิกรรมที ่4 

ใบกจิกรรมที่ 4.1 16   

ใบกจิกรรมที่ 4.2 12   

รวม 28   

ใบตรวจสอบความรู้ 10   

ช้ินงาน 10   

รวมทั้งหมด 177   
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

ตัวอย่างภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
จากการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กบัเกม 
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