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ช่ือเร่ือง     :  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

        คณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

        ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5                  
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บทคดัยอ่ 
  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดั 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  2)  เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการระบวนการ

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80  3)  เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา

ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  4)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีดาํเนินการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  44  คน นวตักรรมท่ีนาํมาวจิยัและพฒันาคร้ัง

น้ี  คือ  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 

แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวดั 

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิผล  

การวเิคราะห์เน้ือหา และการทดสอบค่าที (t-test)  



 ข 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบวา่ โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนใน

สังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ มีสภาพปัญหาดา้นการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  ( X  =  3.58, S.D.=0.10) และความตอ้งการในการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  ( X  =  3.51,S.D.=0.12)     

 2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา

ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ร่วมกบัการวจิยัแบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีขั้นตอนการสอน  5  ขั้นตอน (TGT5P  Model) 

ไดแ้ก่   ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ  (TGT)  ขั้นท่ี 2  ขั้นสอน (TGT)  2.1)  การทาํความเขา้ใจปัญหา ( Understanding  

The Problem : P )  2.2)  การวางแผนการแกปั้ญหา ( Devising  a  Plan : P ) 2.3)   การดาํเนินการตาม

แผน ( Carrying  Out  The  Plan : P )  2.4)  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ( Monitor Performance : P )   

2.5)  ขยายปัญหา ( Expansion  Problem : P )  ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัทีม  (TGT) ขั้นท่ี 4 ขั้นการแข่งขนั  (TGT)   

ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุป  (TGT)  และมีประสิทธิภาพเท่ากบั   84.81/82.50 

 3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา

ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั  84.81/82.50  และ

มีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่หลงัเรียน เม่ือ 

วเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีคา่เท่ากบั 0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่

นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

  5.  นกัเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีความพึงพอใจในระดบัพอใจมาก

ท่ีสุด ( X =4.82, S.D.=0.43) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ   
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กติติกรรมประกาศ 

 

การทาํรายงานผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5    โรงเรียนอุตรดิตถ์

ดรุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และดูแลเอาใจใส่ 

จาก ศาสตราจารย ์ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร  ดร.สุกญัญา  

รุจิเมธาภาส   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวจิยัและวดัผลประเมินผลทาง 

การศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ ดร.สะอาด  อยูเ่ยน็อาจารยป์ระจาํภาควชิาคณิตศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์  และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ ดร.นนัทิมา  นาคาพงศ ์ อาจารย์

ประจาํภาควชิาการศึกษา วทิยาลยัทางการศึกษาวทิยาเขตจงัหวดัพะเยา  นางสาวอนงค ์  ล้ิมสกุล   

ครูเช่ียวชาญ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์  

ไดใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํ และตรวจสอบเคร่ืองมือ ผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะครู และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ของโรงเรียนอุตรดิตถ์

ดรุณี  ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ อาํนวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณ นายชยัดาํรงค ์    เสือหนั  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี ท่ีเป็น

กาํลงัใจสาํคญัในการทาํงานคร้ังน้ี คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้สาํหรับ

นกัเรียนในคร้ังน้ี  ขอมอบให้บิดา-มารดา ครู-อาจารย ์และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน 

 

  วไิลลกัษณ์   วงัวลสินธ์ุ 
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          มธัยมศึกษาปีท่ี 5 .................................................................................................... 

     6     แสดงการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

         เขต 39 อุตรดิตถ ์จาํนวน  20  คน.............................................................................. 

   15    ผลการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

           การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

           การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT.......................................................................... 

   16    จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน เพื่อส่งเสริม 

           ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น  

      มธัยมศึกษาปีท่ี  5 ................................................................................................. 
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    18   แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21  ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา  2559   

             จาํนวน 32  คน........................................................................................................          
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ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา
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  23    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัจากการเรียน        

          ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5…………………………………................................................ 

  24    แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

         การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   

         ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ............................................................. 

  25    ผลการประเมินความเหมาะสมแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์.................................................. 

  26    ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ของนกัเรียนและครูผูส้อน

คณิตศาสตร์.......................................................................................................... 

  27    ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

          กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ……………………………………………… 

  28    ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี

ต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหา 

           คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

           ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  .... 

  29    ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

          ปัญหา ………………………………………………………………………......... 

  30    ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

          การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของการวจัิย   

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2579  ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ (Vision) ไวด้งัน้ี 

“คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอยา่งเป็นสุข 

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 4 ประการ คือ  1) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการ 

จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2) เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะ 

ทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และยทุธศาสตร์ชาติ  3) เพื่อพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมมือผนึกกาํลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศ 

อยา่งย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  4) เพื่อนาํประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกั 

ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศลดลง ภายใตย้คุเศรษฐกิจและ 

สังคม 4.0   

เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ แผนการศึกษา

แห่งชาติไดว้างเป้าหมายไว ้2 ดา้น คือ เป้าหมายดา้นผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพฒันา

ผูเ้รียนทุกคนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  ประกอบดว้ย ทกัษะ

และคุณลกัษณะต่อไปน้ี 3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลข

เป็น (Arithmetics)  8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา 

(CriticalThinking and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and 

Innovation) ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural 

Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ (Collaboration, 

Tamwork and Leadership) ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ

(Communications, Information and Media Literacy) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ 

(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

(แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: ฉ-ช) 
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คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ทาํใหม้นุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์    คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์

ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา

ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต  

ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ โดยกาํหนดสาระ

หลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคน ไดแ้ก่  จาํนวนและการดาํเนินการ   การวดั   เรขาคณิต   พีชคณิต  

การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงทกัษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์น้ี ไดแ้ก่  การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล   

การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง

คณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2)  นอกจากน้ียงัมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะท่ีสาํคญั 5 ประการ คือ  

ความสามารถในการส่ือสาร   ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถ

ในการใชท้กัษะชีวติ  และ  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6-7)   

 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ของสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจาํปีการศึกษา 2555  รอบท่ีสาม พบวา่ ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดบัดีมาก 

จาํนวน 11 ตวับ่งช้ี  สาํหรับตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่  ตวับ่งช้ีท่ี  5  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียน  และจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน คณะกรรมการไดเ้สนอแนะจุดท่ีควรพฒันา ไวด้งัน้ีควรพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ควรมีการพฒันาวจิยัใน

ชั้นเรียนท่ีเกิดประสิทธิผลท่ีครอบคลุมกบัการแกปั้ญหาทางการเรียนการสอนและคน้ควา้วจิยัเพื่อ

พฒันาส่ือใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้น

การจดัการเรียนการสอน  ควรมีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลายเหมาะสม

กบัธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  รวมทั้งการวางเง่ือนไขใหผู้เ้รียนประเมิน

ความกา้วหนา้ของตนเองและนาํมาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเอง (โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี. 2555 : 2)   

จากรายงานผลการทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O – NET) 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  ปีการศึกษา 2559  พบวา่ ในวชิาคณิตศาสตร์

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 29.57  จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  จากการทดสอบทั้ง 5  กลุ่มสาระ 
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การเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  ซ่ึงแยกสาระการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 

สาระจาํนวนและการดาํเนินการ  มีคะแนนเฉล่ีย 30.26  สาระการวดั  มีคะแนนเฉล่ีย 33.23   สาระ

พีชคณิต  มีคะแนนเฉล่ีย 29.24   สาระการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น มีคะแนนเฉล่ีย 28.14  

(สาํนกัทดสอบการศึกษา. 2559 : 4) จะเห็นไดว้า่แต่ละสาระการเรียนรู้นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียไม่ถึง

ร้อยละ 50  สาระการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด และจากการวเิคราะห์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี    

มีคะแนนเฉล่ีย 57.17 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 80 พบวา่

คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัพอใช ้ แสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จ

อยา่งท่ีควร  จากการตรวจแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ พบวา่ นกัเรียนยงัมีปัญหาในเร่ืองของการแก้

โจทยปั์ญหา ไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาในขอ้ต่างๆได ้ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการเรียนในระดบัท่ี

สูงข้ึน ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีวธีิสอนหรือส่ือการสอนใหม่ ๆ ท่ีช่วยพฒันาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัถึงปัญหาดงักล่าว  จึงไดศึ้กษาสาเหตุท่ีทาํใหผู้เ้รียน         

มีผลการเรียนรู้ดา้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ตํ่ากวา่ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงแนวทางใน 

การพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ทาํไดห้ลายวธีิ  เช่น การพฒันาส่ือ 

การสอน  พฒันาหลกัสูตร  และการพฒันากระบวนการเรียนรู้หรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้ใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยครูผูส้อนตอ้งปรับวธีิสอนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้กระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล มุ่งใหผู้เ้รียนรักการเรียนรู้  รู้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้

และรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สาํนกังาน. 2545:57)  สาํหรับผูว้จิยั

จะใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ใหม่โดยการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ให้

สูงข้ึน การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เกิดจากกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  จาก

แนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่าน ดงัน้ี  โพลยา (Polya.1985:16 - 27)   วลิสัน  เฟอร์นนัเดช และ 

ฮาดาเวย ์ (Wilson,  Fermadez  and  Hadaway. 1993:60-62)  เทราทแ์มน และลิชเทนเบอร์ก  (Troutman 

and Lichtenberg. 1995:4 - 7)  เบลล ์ (Bell. 1978:312 อา้งถึงใน สมเดช  บุญประจกัษ.์ 2540:15)  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544:191-192)  ทิศนา  แขมมณี  (2545:124-

125)  วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2545:114 )  และ ปฐมพร  บุญลี (2545:42)  ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ 

(2559:212-217)   ซ่ึงแต่ละท่านไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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สรุปไดด้งัน้ีคือ  การทาํความเขา้ใจปัญหา การวางแผนการแกปั้ญหา   การดาํเนินการตาม

แผน   การตรวจสอบผล   ขยายปัญหา และ สรุป  ซ่ึงการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการหา

วถีิทางท่ีจะหาส่ิงท่ีไม่รู้ในปัญหาเป็นการหาวธีิการท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ์เพื่อจะไดข้อ้สรุปหรือ

คาํตอบท่ีมีความชดัเจน แต่วา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในทนัทีทนัใด  (Polya.1985:p.1)  การแกปั้ญหา

ทางคณิตศาสตร์ เป็นการหาวิธีการเพื่อใหไ้ดค้าํตอบของปัญหา ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งใชค้วามรู้  

ความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าผสมผสานกบัขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีกาํหนดในปัญหาเพื่อกาํหนดวธีิ 

การหาคาํตอบของปัญหา  (ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล.  2544:8)  การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เป็น

กระบวนการคิดคาํนวณ  การวเิคราะห์  สังเคราะห์ ประสบการณ์เดิมส่วนตวั และทกัษะพื้นฐาน 

ต่าง ๆ หรือวธีิการยทุธวธีิต่าง ๆ ท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีมีอยูไ่ป

ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ ตลอดจนการคิดหาแนวทางปฏิบติัเพื่อใหปั้ญหานั้นหมดไป และ

บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั (ปฐมพร บุญลี. 2545:12)   

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์วา่ ในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัวฒิุภาวะทางสมองประสบการณ์ ความสนใจ ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และสภาพแวดลอ้ม  

 สาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด  รู้จกัพิสูจน์หาขอ้สรุป  มี 

การวางแผนก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผลได ้โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาตาม

ขั้นตอนการแกปั้ญหา (สุภาพร  บุญหนกั. 2544:48)  การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์คือ การแกปั้ญหา

ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนไดโ้ดย ครูตอ้งจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทาํโดยควรจะเป็นกิจกรรมปลายเปิด 

ซ่ึงเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดเห็นของตนเองเพื่อสังเคราะห์เร่ืองราวใหม่  ส่ิงใหม่  

สถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึน (Heinig. 1981:61 อา้งถึงใน  มยรีุ  บุญเยีย่ม. 2545:35)  และ

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงไดมี้นกัการศึกษาหลายท่าน ดงัน้ี  วฒันาพร  ระงบั

ทุกข ์(2542:37)  สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545:165-166)  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2547:16)   

วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2551:11-28)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีขั้นตอนสรุป

ไดด้งัน้ี  ขั้นนาํ   ขั้นสอน   ขั้นจดัทีม   ขั้นการแข่งขนั   ขั้นสรุป   ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมกบัการนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกแบบหน่ึง ท่ีแบ่งผูเ้รียน ท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อทาํงานร่วมกนั  กลุ่มละประมาณ  4 - 6  คน โดย

กาํหนดใหส้มาชิกของกลุ่มไดแ้ข่งขนักนัในเกมการเรียนท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ ทาํการทดสอบ

ความรู้โดยการใชเ้กม การแข่งขนัคะแนนท่ีไดจ้ากการแข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนในลกัษณะ 

การแข่งขนัตวัต่อตวักบัทีมอ่ืน นาํเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม  ผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิค 
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การเสริมแรง เช่น ใหร้างวลั  คาํชมเชย  เป็นตน้ ดงันั้น สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมาย

ร่วมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อความสาํเร็จของกลุ่ม (สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ.2545:163)  

การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขนั หรือ  TGT  

จะมีการดาํเนินการเรียนการสอนตามลาํดบัขั้นตอนเช่นเดียวกนักบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ อ่ืนๆ  

กล่าวคือ ครูตอ้งดาํเนินการสอนในสาระความรู้หรือทกัษะต่าง ๆ ใหน้กัเรียนทั้งชั้นก่อนจนแน่ใจวา่

นกัเรียนทุกคนรู้และเขา้ใจในสาระความรู้นั้น หรือรู้และเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัพอสมควรก่อน 

แลว้จึงจดักลุ่มใหน้กัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ตามใบงาน หรือใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชัว่โมงสอนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนในกลุ่มไดร่้วมมือกนั

ศึกษา และทาํแบบฝึกหดั คนเก่ง คอยช่วยเหลือ แนะนาํอธิบายใหเ้พื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกวา่

ภายในกลุ่มสมาชิกท่ีเรียนอ่อนกวา่จะตอ้งยอมรับ รวมทั้งพยายามถามและตอบร่วมเรียนรู้ และ 

ฝึกปฏิบติั จนรู้และเขา้ใจในสาระเหล่านั้นอยา่งแทจ้ริง ท่ีสาํคญัสมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งรู้ยอมรับ

ผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานท่ีทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและเป็นผลงานหรือ

ผลปฏิบติัของกลุ่ม  (วชัรา  เล่าเรียนดี. 2547:15)   

การเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มเกม (Teams – Games  Tournament  

หรือ  TGT)  คือ เทคนิควธีิเรียนแบบร่วมมือวธีิหน่ึงท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โดยมีการจดัใหน้กัเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก  4  คน  ท่ีมีระดบั

ความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั นกัเรียนจะบรรลุ

เป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อนร่วมกลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายนั้นร่วมกนั นกัเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อ

ช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้  และส่งเสริมการทาํงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จ

นกัเรียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจ บทเรียนหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น

อยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถของ

กลุ่ม โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูแ้ทนของกลุ่มในการเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการกบั

ตวัแทนของกลุ่มอ่ืนท่ีมีระดบัความสามารถใกลเ้คียงกนั จดัเป็นกลุ่มแข่งขนัข้ึนใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนั

อยูภ่ายในกลุ่ม  เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัตอบปัญหาแต่ละคร้ัง นกัเรียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิมท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํคะแนนท่ีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท่ีสะสมไดจ้ากการตอบปัญหา

มารวมกนัเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  กลุ่มใดทาํคะแนนไดสู้งถึงเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดรั้บรางวลั 

(Slavin.1995:84-93)   

จากแนวคิดของนกัวชิาการต่าง ๆ จึงทาํใหผู้ว้จิยัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัต่อการปฏิรูป 

การเรียนการสอนมากข้ึนจึงไดจ้ดัทาํการวจิยัและพฒันาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้

โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
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TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5   ข้ึน 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

4.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

 

คําถามของการวจัิย 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้ การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีคาํถามการวจิยั ดงัน้ี 
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1. สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีลกัษณะ

อยา่งไร  มีองคป์ระกอบอยา่งไรบา้ง และมีระดบัสภาพปัญหาและความตอ้งการระดบัใด 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีลกัษณะอยา่งไร มีองคป์ระกอบ 

อะไรบา้ง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  หรือไม่ 

3. ความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

4.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้

โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

5. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการสอนดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เป็นอยา่งไร 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

หลงัใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  นกัเรียนมีความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สูงข้ึนกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

1.1 ประชากร  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง   

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2560           

1.2  กลุ่มตวัอยา่ง   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  1 

หอ้งเรียน  จาํนวน  44  คน  ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   
 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปร 2  ประเภท  คือ 

2.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  

2.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

2.2.1 สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2.2.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

2.2.3 ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.2.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.2.5 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  

TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี  5   
 

3. เน้ือหา 

เน้ือหาท่ีนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศกัราช  2551  จาํนวน 22  แผน  ดงัตาราง  1 
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ตาราง  1  การวเิคราะห์การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                ทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 1  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5   ปีการศึกษา  2560   ดา้นทกัษะ 

                การแกโ้จทยปั์ญหา  จาํนวน  22  แผน   

หน่วย 

การเรียนรู้ บทท่ี 

สาระการเรียนรู้ จาํนวน

แผน 

 ทดสอบก่อนเรียน 1 

1 

ลาํดบัและ

อนุกรม 

โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต  2 

โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต  2 

โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 3 

โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 3 

2 

ความน่าจะเป็น    

โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบั 

การนบั (กฎขอ้ท่ี 1) 

1 

โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบั 

การนบั นบั (กฎขอ้ท่ี 2) 

1 

โจทยปั์ญหาการใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

ภายใตเ้ง่ือนไข 

1 

โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซม

เปิลสเปซ 

2 

โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 2 

โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 3 

 ทดสอบหลงัเรียน 1 

รวม 22 

 

4.  ระยะเวลาท่ีใชก้ารทดลอง 

  ใชร้ะยะเวลาในการทดลองสอน ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี  5  ซ่ึง

ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 1  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา  2560  ดา้นทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหา  จาํนวน  22  แผน รวมทั้งส้ิน 22  ชัว่โมง ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดนิ้ยามศพัทเ์พื่อความเขา้ใจมากข้ึน ดงัน้ี 

1. สภาพปัญหาและความตอ้งการ หมายถึง สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดั 

กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หมายถึง  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช ้

พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช ้TGT5P  Model  ประกอบดว้ย 

ขั้นตอน  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี   

  2.1  ขั้นนาํ  (TGT) 

  2.2  ขั้นสอน (TGT) 

   2.2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา   (Understanding The Problem : P) 

   2.2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  ( Devising  a  Plan : P ) 

         2.2.3  การดาํเนินการตามแผน ( Carrying  Out  The  Plan : P )       

         2.2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ ( Monitor  Performance : P ) 

         2.2.5  ขยายปัญหา (Expansion  Problem : P)   

  2.3  ขั้นจดัทีม  (TGT) 

  2.4  ขั้นการแข่งขนั  (TGT) 

  2.5  ขั้นสรุป  (TGT) 

 3.  ความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้น 

ความรู้และทกัษะในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการวเิคราะห์โจทยแ์ละ 

คาํตอบ โดยใชท้กัษะการคิดคาํนวณ  และการตรวจคาํตอบ ซ่ึงมีขั้นตอนของกระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์  5  ขั้นตอน  คือ  1)  ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา  2) ขั้นวางแผนแกปั้ญหา   

3)  ขั้นดาํเนินการตามแผน   4) ขั้นตรวจสอบผล  และ 5) ขั้นขยายปัญหา   
          4.  การบูรณาการ  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งกระบวนการ 
แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบเทคนิค  TGT  โดยจดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียน 
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเกิดการเรียนรู้โดยองคร์วมทั้งดา้น พุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย และ 
จิตพิสัย 

   5.    ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80 (E1/E2) โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
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        80  ตวัแรก (E1)  หมายถึง  คะแนน5เฉล่ีย5ของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนระหวา่งเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ 

        80  ตวัหลงั (E2)  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของ

ผลผลิต 

6.  ประสิทธิผล หมายถึง  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเกิดข้ึน

จากการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในกลุ่มทดลองเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

   7.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ระดบัการแสดงออกถึงความรู้สึก 

ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ประกอบดว้ย

ความคิดเห็นในดา้นกระบวนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 8.  นกัเรียน หมายถึง  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ของโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.  ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้ การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

2.  ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ใหก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เน้ือหา ในระดบัชั้นต่าง ๆ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

3.  ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียน ไดรั้บการพฒันาความสามารถ 

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ ทฤษฎี  แนวคิด   หลกัการ 

และขอ้คน้พบท่ีมีความหมายมีความเท่ียงตรง รู้จกัวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนการแกปั้ญหา หรือ

การพฒันา เก็บรวบรวมขอ้มูล สรุปผลนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชน้อกจากน้ี ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บ

การพฒันา ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem  Solving  and  Resolution  Skills)  ทกัษะการส่ือสาร  
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(Communication  Skills)  ทกัษะประมวลผล (Computer  Skills)  และทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

(Life  Long  Learning  Skills)    

4.   ไดแ้นวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนตระหนกัถึงคุณค่า

และประโยชน์ของคณิตศาสตร์และเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

โดยมีหลกัการและแนวคิด ของนกัวชิาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงกระบวนการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย โพลยา  (Polya. 1985:16 - 27)  วลิสัน  เฟอร์นนัเดช และ ฮาดาเวย ์

(Wilson, Fermadez and Hadaway. 1993:60-62)  เทราทแ์มน และลิชเทนเบอร์ก  (Troutman and 

Lichtenberg.1995:4-7)  เบลล ์(Bell. 1978:312 อา้งถึงใน สมเดช  บุญประจกัษ.์ 2540:15)  สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544:191-192)  ทิศนา แขมมณี (2545:124-125)  

วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2545:114)  ปฐมพร  บุญลี  (2545:42)  ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2559:212-217) 

ประกอบดว้ย   6  ขั้นตอน  สังเคราะห์ไดด้งัน้ี คือ  

1. การทาํความเขา้ใจปัญหา  เป็นการมองไปท่ีตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่โจทยถ์ามอะไร 

โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้งมีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง มีความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหา 

นั้นหรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด จนกระทัง่สามารถสรุปปัญหาออกมาเป็น 

ภาษาของตนเองได ้ ถา้หากยงัไม่ชดัเจนในโจทยอ์าจใชว้ธีิการต่างๆ ช่วย เช่น การวาดรูป เขียน 

แผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหาดว้ยถอ้ยคาํของผูเ้รียนเองแลว้แบ่ง 

เง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจโจทยปั์ญหามากข้ึน   

 2.  การวางแผนการแกปั้ญหา  เป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ย 

วธีิใด จะแกปั้ญหาอยา่งไร ผูเ้รียนตอ้งมองเห็นความสาํคญัของขอ้มูลต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหาอยา่ง

ชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีโจทยถ์ามกบัขอ้มูลหรือส่ิงท่ีโจทย์

กาํหนดให ้ถา้หากไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ไดก้็ควรอาศยัหลกัการของการวางแผนการแกปั้ญหา 

ดงัน้ี 

      2.1  โจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลกัษณะคลา้ยคลึง 

กบัโจทยปั์ญหาท่ีเคยทาํมาแลว้อยา่งไร 

2.2  เคยพบโจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเม่ือไรและใชว้ธีิการใดในการแกปั้ญหา 
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2.3 ถา้อ่านโจทยปั์ญหาคร้ังแรกแลว้ไม่เขา้ใจควรอ่านโจทยปั์ญหาอีกคร้ังแลว้วิเคราะห์ 

ความแตกต่างของปัญหาน้ีกบัปัญหาท่ีเคยทาํมาก่อนดงันั้นการวางแผนการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ี 

ผูแ้กปั้ญหาพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกบัประสบการณ์ในการแกปั้ญหา

ท่ีผูแ้กปั้ญหามีอยูแ่ลว้นาํมากาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา และเลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  

 3.   การดาํเนินการตามแผน   เป็นขั้นตอนท่ีลงมือปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหไ้ด้

คาํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือกวธีิการคิดคาํนวณกฎหรือสูตร ท่ีเหมาะสมมาใชโ้ดยเร่ิมจาก 

การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือ

ปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบไดห้รือคน้พบวธีิการแกปั้ญหาใหม่ 

 4.  การตรวจสอบผล   เป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมา

เป็นการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดยพิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์

ถูกตอ้งและมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ตลอดจนกระบวนการในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะใช้

วธีิการอีกวธีิหน่ึงตรวจสอบเพื่อดูผลลพัธ์ท่ีไดต้รงกนัหือไม่หรืออาจใชก้ารประมาณค่าของคาํตอบ

อยา่งคร่าว ๆ แลว้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหา ใหก้ะทดัรัดชดัเจนเหมาะสมข้ึนกวา่เดิม 

ขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไปขา้งหนา้โดยใชป้ระโยชน์จากวธีิการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาขยาย

แนวคิดในการแกปั้ญหาใหก้วา้งขวางข้ึนกวา่เดิม 

 5.  ขยายปัญหา  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะขยาย

ปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้าง

ทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหา

ใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ในการหาคาํตอบ 

 6.  สรุป   ผูเ้รียนสรุปความ หรือวิเคราะห์ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจทาํในรูปของรายงาน 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  นอกจากจะใช ้หลกัการและแนวคิด 

ของนกัวชิาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ดงักล่าวแลว้ยงันาํ     

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงไดมี้นกัการศึกษาหลายท่าน ดงัน้ี  วฒันาพร  ระงบัทุกข ์

(2542:37)  สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545:165-166)  วชัรา  เล่าเรียนดี  (2547:16)  วมิลรัตน์  

สุนทรโรจน์ (2551:11-28)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน

มีขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี    

1) ขั้นนาํ  ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อเช่ือมโยงความรู้เขา้สู่ 

เร่ืองท่ีจะสอน เช่น การใชเ้กม เพลง นิทาน บทร้อยกรอง ฯลฯ 



 14 

2) ขั้นสอน ครูนาํเสนอเน้ือหาใหน้กัเรียนทั้งชั้นก่อน โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม 

บทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน เพื่อเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัเน้ือหาใหม่ นกัเรียนตอ้ง 

สนใจและตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั 

3) ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละนกัเรียนท่ีมีความสามารถ 

เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติักิจกรรม และเตรียม 

ความพร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั 

4) ขั้นการแข่งขนั นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง       

ท่ีเรียนโดยยดึหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนั กบั

นกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขนักนั ใหน้าํคะแนน 

การแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 

5) ขั้นสรุปครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  สามารถสังเคราะห์หลกัการ และ

แนวคิดของ กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ จากนกัการศึกษาหลายท่าน ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ TGT5P  Model  ดงัน้ี 

        1)  ขั้นนาํ  (TGT) 

        2)  ขั้นสอน   (TGT) 

              2.1)  การทาํความเขา้ใจปัญหา  ( Understanding  The Problem : P ) 

              2.2)  การวางแผนการแกปั้ญหา  ( Devising  a  Plan : P ) 

                2.3)  การดาํเนินการตามแผน  ( Carrying  Out  The  Plan : P )    

              2.4)  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ ( Monitor  Performance : P ) 

                           2.5)  ขยายปัญหา ( Expansion  Problem : P )   

        3)  ขั้นจดัทีม  (TGT) 

        4)  ขั้นการแข่งขนั  (TGT) 

        5)  ขั้นสรุป  (TGT) 
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้  

การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมอืเทคนิค TGT  เพือ่ส่งเสริม

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่ 5 

กระบวนการแก้ปัญหา 

ทางคณติศาสตร์ 
 

1.  การทาํความเขา้ใจปัญหา    

2.  การวางแผนการแกปั้ญหา  

3.  การดาํเนินการตามแผน       

4.  การตรวจสอบผล  

5.  ขยายปัญหา  

6.  สรุป   
 

TGT5P  Model 

1.  ขั้นนาํ  (TGT) 

2.  ขั้นสอน (TGT) 

      2.1  ทาํความเขา้ใจปัญหา           

             (Understanding The  

             Problem:P) 

      2.2  วางแผนการแกปั้ญหา 

             ( Devising  a  Plan : P ) 

      2.3  การดาํเนินการตามแผน  

            ( Carrying  Out  The  Plan : P )    

      2.4  การตรวจสอบผลการ 

             ดาํเนินการ ( Monitor   

             Performance : P ) 

      2.5  ขยายปัญหา  

             (Expansion  Problem : P)   

3.  ขั้นจดัทีม  (TGT) 

4.  ขั้นการแข่งขนั (TGT)  

5.  ขั้นสรุป  (TGT) 

 

 

ความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย

ใชรู้ปแบบ การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค TGT   

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT 

1.  ขั้นนาํ   

2.  ขั้นสอน   

3.  ขั้นจดัทีม   

4.  ขั้นการแข่งขนั   

5.  ขั้นสรุป   

ประสิทธิภาพของรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้ 

การบูรณาการระบวนการ

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT  เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน

แกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 



                                                           บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 การวจิยั  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ      

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเน้ือหา

สาระสาํคญัของแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  

ส่วนท่ี  2  รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ส่วนท่ี  3  หลกัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี  4  กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ส่วนท่ี  5  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ส่วนท่ี  6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส่วนที ่ 1  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 1.  วสัิยทัศน์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

  หลกัสูตรคณิตศาสตร์  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง  สามารถนาํความรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะจาํเป็นไป

พฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึนรวมทั้งสามารถนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  เป็นพื้นฐาน

สาํหรับการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับน

พื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ ดงันั้นจึงเป็นความ

รับผดิชอบของสถานศึกษา  ท่ีจะตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนแต่ละคน  ทั้งน้ีเพื่อให้

บรรลุตามความมุ่งหวงั 

  สาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และตอ้งการเรียนคณิตศาสตร์มาก

ข้ึน  ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งจดับทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้

โอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนดัและความสนใจ  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้

ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 
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 2.  พนัธกจิ 

  2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จดัศูนยค์ณิตศาสตร์เพื่อใหค้วามรู้   

ทกัษะทางคณิตศาสตร์  เกมส์คณิตศาสตร์  เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้  สนุกสนานและมีเจตคติท่ีดีต่อ

วชิาคณิตศาสตร์ 

  2.2  มุ่งผลิต  และจดัหาส่ือการเรียนการสอน  ท่ีทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  2.3  ส่งครูเขา้รับการอบรม  เพื่อเพิ่มพนูความรู้  เทคนิคการสอน  ตามโอกาสท่ี

เหมาะสม 
 

 3.  เป้าหมาย 

3.1   นกัเรียนท่ีเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลการสอบระดบัชาติดีข้ึน 

ร้อยละ 20 

  3.2  นกัเรียนร้อยละ 70  มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะทางคณิตศาสตร์  สามารถ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

  3.3  นกัเรียนร้อยละ 80  มีความรัก  พึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

 4.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

   ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้

มีสมรรถนะสาํคญั  5  ประการ  ดงัน้ี 

 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร                       

มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเอง

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 

รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล

ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร  ท่ีมีประสิทธิภาพ                 

โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 4.2  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์ 

การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนาํไปสู่การสร้าง           

องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค                     

ต่างๆ  ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 

เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุต์
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ความรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.4  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการ 

ต่างๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การทาํงาน 

และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา

และความขดัแยง้ต่างๆ  อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอ้ม  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 4.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก  และใช ้

เทคโนโลยดีา้นต่างๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม   

ในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสารการทาํงาน  การแกปั้ญหา อยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง  เหมาะสม และ 

มีคุณธรรม 

 5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียน               

ใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข                         

ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดงัน้ี 

  5.1  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

  5.2  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

  5.3  มีวนิยั 

  5.4  ใฝ่เรียนรู้ 

  5.5  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

  5.6  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

  5.7  รักความเป็นไทย 

5.8   มีจิตสาธารณะ 
 

 6.  คุณภาพผู้เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 

  -  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจาํนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนจริง  

จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ์  และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็น 

จาํนวนตรรกยะ  หาค่าประมาณของจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ ์ และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป 

เลขยกกาํลงัโดยใชว้ธีิการคาํนวณท่ีเหมาะสมและสามารถนาํสมบติัของจาํนวนจริงไปใชไ้ด ้
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  -  นาํความรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใชค้าดคะเนระยะทาง  ความสูง                             

และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัได ้

  -  มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดาํเนินการของเซต  และใชค้วามรู้เก่ียวกบั 

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซตไปใชแ้กปั้ญหา  และตรวจสอบความสมเหตุสมผล                                

ของการใหเ้หตุผล 

  -  เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัได ้

  -  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  สามารถใชค้วามสัมพนัธ์ 

และฟังกช์นัแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได ้

  -  เขา้ใจความหมายของลาํดบัเลขคณิต  ลาํดบัเรขาคณิต  และสามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้ 

เขา้ใจความหมายของผลบวกของ  n  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต  อนุกรมเรขาคณิต                               

และหาผลบวก  n  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรและนาํไปใชไ้ด ้

  -  รู้และเขา้ใจการแกส้มการ  และอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง  รวมทั้ง                     

ใชก้ราฟของสมการ  อสมการ  หรือฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 

  -  เขา้ใจวธีิการสาํรวจความคิดเห็นอยา่งง่าย  เลือกใชค้่ากลางไดเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 

และวตัถุประสงค ์ สามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  มธัยฐาน  ฐานนิยม  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ

เปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูล  และนาํผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจ 

  -  เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม  เหตุการณ์  และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  

สามารถใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์  ประกอบการตดัสินใจ  และแกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ต่างๆ  ได ้

  -  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผล

ประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์                     

ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนาํเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบั

ศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

  7.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   

   สาระที่  1  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน  ค 1.1   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 

มาตรฐาน  ค 1.2   เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
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     การดาํเนินการต่างๆ  และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 

มาตรฐาน  ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 

มาตรฐาน  ค 1.4  เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้

   สาระที่  2  การวดั 

มาตรฐาน  ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

มาตรฐาน  ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

   สาระที่  3  เรขาคณติ 

มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐาน  ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ  (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ  (spatial  reasoning) 

                             และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ในการแกปั้ญหา 

   สาระที่  4  พชีคณติ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป  (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical   

     model)  อ่ืนๆ  แทนสถานการณ์ต่างๆ  ตลอดจนแปลความหมาย  และนาํไปใช ้

     แกปั้ญหา 

   สาระที่  5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน  ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

มาตรฐาน  ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้

     อยา่งสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน  ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

   สาระที่  6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 

     ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และ 

     เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

หมายเหตุ  1.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ

นั้นจะตอ้งใหมี้ความสมดุลระหวา่งสาระดา้นความรู้  ทกัษะและกระบวนการ  ควบคู่ไปกบั

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ไดแ้ก่  การทาํงานอยา่งมีระบบมีระเบียบ  มี 

ความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนกั 

ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
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  2.  ในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะและกระบวนการ  สามารถประเมินในระหวา่ง  

การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมินดา้นความรู้ 
 

 8.  ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  สาระที ่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน  ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - ม.6 1.  แสดงความสัมพนัธ์ของ 

จาํนวนต่างๆ ในระบบจาํนวนจริง 

-  จาํนวนจริง 

2.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 

ค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนจริง 

-  ค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนจริง 

3.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 

จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัท่ีมี

เลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ  และ

จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ์ 

-  จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงั                 

ท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ     

และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ ์

                  

มาตรฐาน  ค 1.2  เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง   

   การดาํเนินการต่างๆ  และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา  

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  เขา้ใจความหมายและหาผลลพัธ์ท่ี

เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ  

การหาร  จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป 

เลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็น 

จาํนวนตรรกยะ  และจาํนวนจริงท่ีอยู่

ในรูปกรณฑ์ 

-  การบวก  การลบ  การคูณ  และ 

การหาร  จาํนวนจริง   

-  การบวก  การลบ  การคูณ  และ 

การหาร  จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป 

เลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวน

ตรรกยะ  และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป

กรณฑ ์
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มาตรฐาน  ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  หาค่าประมาณของจาํนวนจริงท่ีอยู่

ในรูปกรณฑ ์ และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่น

รูปเลขยกกาํลงั  โดยใชว้ธีิการคาํนวณ

ท่ีเหมาะสม 

-  คา่ประมาณของจาํนวนจริงท่ีอยูใ่น

รูปกรณฑ ์ และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป

เลขยกกาํลงั 

 

มาตรฐาน  ค 1.4  เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  เขา้ใจสมบติัของจาํนวนจริง

เก่ียวกบัการบวก  การคูณ  การเท่ากนั  

การไม่เท่ากนั  และนาํไปใชไ้ด ้

-  สมบติัของจาํนวนจริง  และ 

การนาํไปใช ้

 

  สาระที ่ 2  การวดั 

มาตรฐาน  ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 1.  ใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วน

ตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเน

ระยะทางและความสูง 

-  อตัราส่วนตรีโกณมิติและ 

การนาํไปใช ้

 

มาตรฐาน  ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 1.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระยะทาง

และความสูงโดยใชอ้ตัราส่วน

ตรีโกณมิติ 

-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัระยะทาง  และ

ความสูง 

  

 สาระที ่ 3  เรขาคณติ 

มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 – – 
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มาตรฐาน  ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ  (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ  (spatial  reasoning) 

และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ในการแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 – – 
 

  สาระที ่ 4  พชีคณติ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป  (pattern)  ความความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

 

 

 

 

 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซตและ

การดาํเนินการของเซต 

-  เซตและการดาํเนินการของเซต 

2.  เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผล

แบบอุปนยัและนิรนยั 

-  การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

3.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 

ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั   

เขียนแสดงความสัมพนัธ์และฟังกช์นั

ในรูปต่างๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  และ

สมการ 

-  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

-  กราฟของความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

4.  เขา้ใจความหมายของลาํดบัและ 

หาพจน์ทัว่ไปของลาํดบัจาํกดั 

-  ลาํดบัและการหาพจน์ทัว่ไปของ

ลาํดบัจาํกดั 

5.  เขา้ใจความหมายของลาํดบั 

เลขคณิตและลาํดบัเรขาคณิต  หาพจน์

ต่างๆ  ของลาํดบัเลขคณิต 

และลาํดบัเรขาคณิต  และนาํไปใช้

แกปั้ญหา 

-  ลาํดบัเลขคณิตและลาํดบัเรขาคณิต 
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มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   

    model)  อ่ืนๆ  แทนสถานการณ์ต่าง  ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 

    และนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  เขียนแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์

แสดงเซตและนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

-  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 

2.  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

การใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์ – 

ออยเลอร์ 

-  การใหเ้หตุผล 

3.  แกส้มการและอสมการตวัแปร

เดียวดีกรีไม่เกินสอง 

-  สมการและอสมการตวัแปรเดียว

ดีกรีไม่เกินสอง 

4.  สร้างความสัมพนัธ์  หรือฟังกช์นั

จากสถานการณ์  หรือปัญหา  และ

นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

-  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

5.  ใชก้ราฟของสมการ  อสมการ  

ฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 

-  กราฟของสมการ  อสมการ  

ฟังกช์นัและการนาํไปใช ้

6.  เขา้ใจความหมายของผลบวก  n  

พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ

อนุกรมเรขาคณิต  หาผลบวก  n  พจน์

แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม

เรขาคณิต โดยใชสู้ตรและนาํไปใช ้

-  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรม

เรขาคณิต 

  สาระที ่ 5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน  ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  เขา้ใจวธีิการสาํรวจความคิดเห็น

อยา่งง่าย  

-  การสาํรวจความคิดเห็น 

2.  หาค่าเฉล่ียเลขคณิต  มธัยฐาน  

ฐานนิยม  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และเปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล 

-  คา่กลางของขอ้มูล 

-  การวดัการกระจายของขอ้มูล 

-  การหาตาํแหน่งท่ีของขอ้มูล 

3.  เลือกใชค้่ากลางท่ีเหมาะสม 



 25 

มาตรฐาน  ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้  

   อยา่งสมเหตุสมผล 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  นาํผลท่ีไดจ้าการสาํรวจ 

ความคิดเห็นไปใชค้าดการณ์ใน

สถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

-  การสาํรวจความคิดเห็น 

2.  อธิบายการทดลองสุ่ม  

เหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  

และนาํผลท่ีไดไ้ปใชค้าดการณ์ใน

สถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

 

-  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 

-  การทดลองสุ่ม 

-  แซมเปิลสเปซ 

-  เหตุการณ์ 

-  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 

มาตรฐาน  ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติ  และความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1.  ใชข้อ้มูลข่าวสารและค่าสถิติช่วย

ในการตดัสินใจ 

-  สถิติและขอ้มูล 

2.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น

ช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

-  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 

  สาระที ่ 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือ  

                            ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนาํเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ 

 ต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ                           

 และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4–ม.6 1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

2. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีน 

การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได ้

อยา่งเหมาะสม 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3.  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและ

สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และ 

การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

5.  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์  

และนาํความรู้  หลกัการกระบวนการทาง  

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ 

6.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 

(สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  2551)   
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 9.  คําอธิบายรายวชิา   

 

คําอธิบายรายวชิา คณติศาสตร์ 3  รหัสวชิา ค32101   

 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 จํานวน  1.0  หน่วยกติ  เวลา  40  ช่ัวโมง 

  

 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  การใหเ้หตุผล  การแกปั้ญหา  ในเร่ืองลาํดบัและอนุกรม  

ลาํดบั  ลาํดบัเลขคณิต  ลาํดบัเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวก n พจน์

แรกของอนุกรม  ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  และความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

 โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้หาความรู้  ความสามารถในการใชท้กัษะการคิด  การแกปั้ญหา  

การใหเ้หตุผล การใชท้กัษะชีวติ  และการใชเ้ทคโนโลย ี เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติประจาํวนัอยา่งเห็นคุณค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พฒันาสู่ความเป็นพลโลก 

 

รหสัตวัช้ีวดั 

มฐ.  ค 4.1   ตวัช้ีวดัท่ี  4, 5     

มฐ.  ค 4.2   ตวัช้ีวดัท่ี  6    

มฐ.  ค 5.2   ตวัช้ีวดัท่ี  2    

มฐ.  ค 5.3   ตวัช้ีวดัท่ี  2 

มฐ  ค 6.1            ตวัช้ีวดัท่ี  1, 3, 4 

รวมทั้งหมด   8   ตวัช้ีวดั 

 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี.  2551 : 23) 
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 10.  โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  

ตาราง 2   แสดงโครงสร้างรายวชิา คณิตศาสตร์ 3  รหสัวชิา ค 32101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  40  ชัว่โมง  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

ที ่ 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้  

มฐ./ 

ตัวช้ีวดั  

สาระสําคัญ/ 

ความคิดรวบยอด  

เวลา

เรียน  

นํา้หนัก

คะแนน  

1 ลาํดบั มฐ ค 4.1   ม.4-6/4 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

 เขา้ใจความหมายของลาํดบัและหา

พจน์ทัว่ไปของลาํดบัจาํกดัท่ี

กาํหนดใหไ้ด ้

5 5 

2 ลาํดบัเลข

คณิต 

มฐ ค 4.1   ม.4-6/5 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

เขา้ใจความหมายของลาํดบัเลขคณิต 

และหาพจน์ต่าง ๆของลาํดบัเลขคณิต

ได ้ คิดวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา

เก่ียวกบัลาํดบัเลขคณิตได ้

4 5 

3 ลาํดบั

เรขาคณิต 

มฐ ค 4.1   ม.4-6/5 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

เขา้ใจความหมายของลาํดบัเรขาคณิต 

และหาพจน์ต่าง ๆของลาํดบัเรขาคณิต

ได ้ คิดวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา

เก่ียวกบัลาํดบัเรขาคณิตได ้

4 5 

4. อนุกรม 

เลขคณิต 

มฐ ค 4.2   ม.5/6 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/4 

 

เขา้ใจความหมายของผลบวก  n  พจน์

แรกของอนุกรมเลขคณิต   หาผลบวก  

n  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 

โดยใชสู้ตร คิดวเิคราะห์และแกโ้จทย์

ปัญหาอนุกรมเลขคณิตได ้ นาํความรู้

ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4 5 

5 อนุกรม

เรขาคณิต 

มฐ ค 4.2   ม.4-6/6 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/4 

 

เขา้ใจความหมายของผลบวก  n  พจน์

แรกของอนุกรมเรขาคณิต   หา

ผลบวก  n  พจน์แรกของอนุกรม

เรขาคณิตโดยใชสู้ตร คิดวเิคราะห์

และแกโ้จทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต

ได ้ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ได ้

5 5 
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ที ่ 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้  

มฐ./ 

ตัวช้ีวดั  

สาระสําคัญ/ 

ความคิดรวบยอด  

เวลา

เรียน  

นํา้หนัก

คะแนน  

6 กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้

เก่ียวกบั 

การนบั 

มฐ ค 5.2   ม.4-6/2 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/3 

ใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั

หาจาํนวนวธีิท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของ

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง  

แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการนบัได ้

4 5 

7 การทดลอง

สุ่มและ 

แซม

เปิลสเปซ 

มฐ ค 5.2   ม.4-6/2 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/3 

เขา้ใจและหาจาํนวนวธีิทั้งหมดของ

การทดลองสุ่มจากเหตุการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้งเขียนแซม

เปิลสเปซของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให ้

แกโ้จทยปั์ญหาการทดลองสุ่มได ้

3 5 

8 เหตุการณ์ 

 

มฐ ค 5.2   ม.4-6/2 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/3 

เขา้ใจและหาจาํนวนวธีิทั้งหมดของ

เหตุการณ์ท่ีสนใจไดถู้กตอ้ง  แกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ได ้

3 5 

9 ความน่าจะ

เป็นของ

เหตุการณ์ 

มฐ ค 5.3   ม.4-6/2 

มฐ  ค 6.1  ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/3 

เขา้ใจและหาค่าความน่าจะเป็น  

ของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัความน่าจะ

เป็นได ้

3 5 

10 สมบติัท่ี

สาํคญัของ 

ความน่าจะ

เป็น 

มฐ ค 5.2   ม.4-6/2 

มฐ ค 5.3   ม.4-6/2 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/1 

มฐ  ค 6.1 ม.4-6/3 

ใชส้มบติัความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์หน่ึง หาค่าความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ตรงขา้มกนัไดถู้กตอ้ง 

3 5 

      

รวมหน่วยการเรียนรู้ 38 50 

กลางภาคเรียน 1 20 

ปลายภาคเรียน 1 30 

รวม 40 100 

หมายเหตุ  หน่วยท่ีใชใ้นการทาํวจิยัในคร้ังน้ีคือหน่วยท่ี  2-9  เฉพาะเน้ือหาท่ีเป็นการแกโ้จทยปั์ญหา 
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สรุปไดว้า่จากการศึกษาสภาพปัญหาของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีผลการทดสอบ

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระท่ีโรงเรียนควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียน

ตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ สาระท่ี4  พีชคณิต และ สาระท่ี  5  การวเิคราะห์ ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และเม่ือ

นาํไปพิจารณาในตวัขอ้สอบของแบบทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐานวชิาคณิตศาสตร์ พบวา่ เป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดจ้ดัทาํวจิยั  เร่ือง  การพฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มาเป็นขอบเขตของเน้ือหาในการพฒันา เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ต่อไป 

 

ส่วนที ่2 รูปแบบการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 นั้น ผูว้จิยัตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานความคิดในการพฒันารูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบและช่วยในการทาํนายผลท่ีจะเกิดตามมาจากการใชรู้ปแบบ 

การจดัการเรียนรู้ท่ีกาํลงัศึกษาวจิยัไดค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  
 

1.    รูปแบบการเรียนการสอน  

        รูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสาํคญัไดแ้ก่  ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน การจดัรูปแบบ 

การเรียนการสอน  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  การนาํเสนอรูปแบบการสอน และรูปแบบ 

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดงัน้ี 

          1.  ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านได ้ 

ใหค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี  

กู๊ด คาร์เตอร์ ว ี(Good,Carter V. 1973:371) ไดใ้ห ้ความหมายของรูปแบบ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวา่ คือ วธีิ การหน่ึงของการเรียนการสอนท่ีจูงใจให้ เกิดการเรียนรู้ 

และมีทิศทางในการใช ้เพื่อใหบุ้คคลมี พฤติกรรมตามท่ีรูปแบบตอ้งการ 
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   เมคเกอร์  ซี จูน (Maker, C. June.1982:1-2) ไดใ้ห ้ความหมายของรูปแบบ 

การเรียนการสอน หมายถึง กรอบแนวคิดเชิงโครงสร้างท่ีช้ี แนะแนวทางเพื่อพฒันากิจกรรมและ 

สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาโดยเฉพาะท่ีสร้างมาจากสมมติ ฐานทางทฤษฎีบา้ง มาจากการสังเกต 

ธรรมชาติของผู ้เรียน อาทิ การเรียนรู้ แรงจูงใจ สติปัญญา ลกัษณะท่ี เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก 

และจากธรรมชาติ หรือประสิทธิผลท่ีไดจ้ากวธีิ การสอนนั้น ๆ โดยลกัษณะของรูปแบบจะมีแนว

ทางการพฒันาประสบการณ์ การเรียนรู้ เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ไดเ้ช่ือมโยงกบัความตอ้งการ หรือ

มาตรฐานท่ี ไดรั้บการตดัสินใจวา่มี ความเหมาะสมท่ี จะพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้   

จอยส์และเวล (Joyce and Weil.2004:25)  กล่าววา่รูปแบบการสอน (Model of  

Teaching) คือ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) เพราะเป็นการพรรณนาถึงสภาพแวดลอ้มใน

การเรียน ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมของผูส้อนเม่ือนาํรูปแบบไปใช ้ซ่ึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่ 

การจดัระบบของความสามารถในการศึกษาเพื่อทาํใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้หก้ารศึกษาแก่ตนเอง หลกั

สาํคญัของรูปแบบการเรียนรู้คือ สอนใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีพลงัมากข้ึน มีทกัษะในการเรียนรู้และ

เพิ่มพนูสติปัญญา 

         Dick  and  Carey (2005)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

ไวว้า่ เป็นการจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงธรรมชาติ ความตอ้งการและ

พฤติกรรมและปัญหาของผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ วธีิสอนต่าง ๆ รวมทั้ง 

การประเมินในทุกดา้น ตั้งแต่ความรู้เดิมของผูเ้รียน การประเมินในขณะเรียน และการประเมินหลงั

การเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 

ทิศนา  แขมมณี  (2550:221) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพ 

ลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญัซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 

ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการ หรือ

ขั้นตอนสาํคญัในการเรียนการสอน รวมทั้งวธีิสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้

สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ียดึถือ รูปแบบจะตอ้งไดรั้บ

การพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้

บรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ  

  สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2550) กล่าววา่  รูปแบบการเรียนการสอนแสดงแผนผงัท่ีจะ

ช่วยผูส้อนในการเตรียมการสอน วา่ควรจะเตรียมการสอนอยา่งไร โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการ

เรียนการสอนวา่มีตวัแปรสาํคญัอะไรบา้ง และควรจะเร่ิมและจบบทการเรียนอยา่งไร รูปแบบ 

การสอนจะช่วยใหค้รูใหมี้ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนและเป็นครูท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
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    สรุปไดว้า่ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนคือ แนวคิดท่ีช้ี แนะแนวทาง 

ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ พฤติกรรมตามความคาดหวงัโดยสร้างข้ึน  

ภายใต ้หลกัปรัชญา/ทฤษฎี /หลกัการ/แนวคิด/ความเช่ือต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยัเช่ือถือ ควบคู่กบัการสังเกต 

ธรรมชาติของผู ้เรียนท่ีผูว้จิยัรับผดิชอบสอน และประสิทธิผลท่ีไดจ้ากวธีิการสอนท่ีผูว้ิจยัเลือกใช ้

มีกระบวนการขั้นตอนการเรียนการสอน วธีิการสอนท่ี ใชเ้ป็นแบบแผน จูงใจผูเ้รียนใหเ้กิด 

การเรียนรู้ และมีการศึกษาวจิยัประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีควบคู่ดว้ย ผูว้จิยั

สามารถนาํแนวคิดท่ี ไดม้าพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีได ้คือ รูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ตอ้งสร้างมาจากทฤษฎี และแนวคิดท่ีผูว้จิยัเช่ือถือแลว้ ยงัตอ้งสร้างมาจาก 

การสังเกตผูเ้รียนและประสิทธิผลท่ีผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้ ใหก้บัผูเ้รียนดว้ยควบคู่กนั 
 

         2.  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  มีนกัวชิาการได ้กล่าวถึง  

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

   เมคเกอร์  ซี จูน  (Maker, C. June.1982 :1)  ไดก้ล่าวถึง  ลกัษณะสาํคญัท่ี 

โดดเด่นทัว่ ๆ ไปท่ีเห็นไดเ้ชิงประจกัษ ์ของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่   

1.  มีจุดมุ่งหมายเฉพาะหรือเนน้ครอบคลุมเร่ืองนั้น ๆ   

2.  อยูภ่ายใต ้สมมติฐานท่ี เด่นชดัและแอบแฝงเก่ียวกบัลกัษณะของ 

ผูเ้รียน และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน  

3.  เป็นแนวทางท่ี ใชพ้ฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ ละวนั 

4.  มีแบบแผนเฉพาะและมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งกระทาํ  

5.  มีโครงร่างของการวจิยัรูปแบบเพื่อพฒันารูปแบบ หรือประเมินผล 

ประสิทธิผลของรูปแบบ โดยทุกรูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีภูมิหลงัของการพฒันารูปแบบ

หรือการตดัสินใจเลือกใชรู้ปแบบน้ีเน่ืองมาจากประสิทธิผลท่ีได ้

    ทิศนา  แขมมณี   (2548:221-222, 224)  กล่าวถึง  องคป์ระกอบของรูปแบบ  

การเรียนการสอนตอ้งมี องคป์ระกอบท่ีสาํคญัไดแ้ก่    

1.  มีปรัชญา ทฤษฎี  หลกัการ แนวคิด หรือ ความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐาน   

หรือเป็นหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ    

2.  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียน 

การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ  

3.  มีการจดัระบบคือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ ของ 

องคป์ระกอบของระบบใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ  
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  4.  มีการอธิบายหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ   อนัจะ

ช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยรูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้ง

นาํเสนอสาระแก่นสาํคญัของรูปแบบ 4 ประการ คือ  

     4.1  ทฤษฎี หรือหลกัการของรูปแบบ  

     4.2  วตัถุประสงค ์ของรูปแบบ  

     4.3  กระบวนการของรูปแบบ  

     4.4  ผลท่ีจะไดรั้บจากการใชรู้ปแบบ ก็จะช่วยใหส้ามารถตดัสินใจในเบ้ืองตน้ 

ไดว้า่จะใชรู้ปแบบใดตรงกบัความตอ้งการได ้  ซ่ึงเม่ือตดัสินใจได ้แลว้ก็ ควรท่ีจะศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมอ่ืน ๆ  ของรูปแบบน้ีต่อไป   
  

 สรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนกัวชิาการทั้งสองคน  

นาํเสนอ ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์ขอ้คิดเห็นขอ้บ่งช้ีท่ีสาํคญัในองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 

การสอนท่ีนกัวชิาการทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคลอ้งตรงกนัคือ มีวตัถุประสงค ์ของรูปแบบ/มี 

จุดมุ่งหมายเฉพาะหรือเนน้ครอบคลุมเร่ืองนั้น ๆ มีการบรรยาย  และอธิบายสภาพ/ลกัษณะของ 

การจดัการเรียนการสอนท่ี สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ หรืออยู ่ภายใต ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการเรียนการสอน  มีกระบวนการของรูปแบบ/มี แบบแผนเฉพาะและมีกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีตอ้งทาํ นาํผูเ้รียนไปสู่ เป้าหมายของระบบ/กระบวนการ หรือผลท่ีไดรั้บจากการใชรู้ปแบบ หรือมี

ลกัษณะของผู ้เรียนเกิดข้ึนเด่นชดั หรือแอบแฝง  มีแนวทางท่ี ใชพ้ฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละวนั หรือมีการอธิบาย หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  อนั

จะช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ส่วนขอ้คิดเห็นท่ีนกัวชิาการแต่ละคนมี

ขอ้คิดเห็นแตกต่างกนัและมีความสาํคญัต่อการศึกษาวจิยัพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ มี

ปรัชญา/ทฤษฎี /หลกัการ/แนวคิด/ความเช่ือของรูปแบบ  มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์

ขององคป์ระกอบใหเ้ป็นระบบ  มีการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบหรือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ  

และรูปแบบควรมีภูมิหลงัของการพฒันารูปแบบหรือการตดัสินใจเลือกใชรู้ปแบบน้ี 
 

         3.  ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน   

            จอยซ์ บรูซ และมาร์ช่าส์  วลี (Joyce, Bruce & Marsha,Weil.1976:3-4) ไดจ้ดักลุ่ม

ของรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่ม  โดยอยูบ่นพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้เป้าหมายทางการศึกษา

และวธีิการ  ดงัน้ี  
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   3.1  รูปแบบเชิงการปะทะสังสรรคท์างสงัคม (Social Interaction Models)   

เป็นรูปแบบท่ีมีการออกแบบแนวทางจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีมุ่งเนน้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสังคมหรือกบัคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเจรจาทางสังคมของ 

บุคคลกบับุคคลอ่ืน ๆ เช่ือมโยงกบัระบบประชาธิปไตย และผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน 

ภายใตบ้ริบทของสังคมนั้น ๆ 

                 3.2  รูปแบบเชิงการจดักระทาํกบัขอ้มูล (Information Processing Models) เป็น

รูปแบบท่ีมีการออกแบบแนวทางการจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถ

ของผูเ้รียนในการจดักระทาํกบัขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลเผชิญมาเป็นตวักระตุน้ 

จดัระบบขอ้มูลไวต่อปัญหาท่ีพบสร้างแนวความคิดรวบยอด และแนวทางการแกไ้ขปัญหา รูปแบบ

น้ี จะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและความสามารถในการคิดวเิคราะห์  

                 3.3  รูปแบบเชิงบุคคล (Personal Models) เป็นรูปแบบท่ีมีการออกแบบแนวทาง 

การจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีบุคคลโดยเฉพาะอารมณ์  ความรู้สึก การพฒันา

ความสัมพนัธ์ ของบุคคลกบัสภาพแวดลอ้ม และความสามารถในการจดักระทาํกบัขอ้มูล เพื่อ

พฒันาตนของบุคคลนั้น 

                 3.4  รูปแบบเชิงการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification Models) เป็นรูปแบบ

ท่ีมีการออกแบบแนวทางการจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้พฒันาระบบท่ีมีประสิทธิผล

อยา่งต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ จากการทาํงานและการปรับพฤติกรรมดว้ยการให ้

การเสริมแรงผา่นการลงมือปฏิบติังานนั้น 

   จอยส์ และเวล (Joyce and Weil  2004:25-34)  จดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน

ออกเป็น  4  กลุ่ม ดงัน้ี คือ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย ส่งเสริมแรง 

ขบัภายในของบุคคลในการไดรั้บขอ้มูล และการจดัการขอ้มูล (Information Processing Models)  

การรู้ปัญหา การหาขอ้สรุป และการสร้างมโนทศัน์และภาษาในการระบุปัญหา รูปแบบการเรียน 

การสอนน้ี ไดแ้ก่  รูปแบบการสอนคิดเชิงอุมานของทาบา (Taba’s Inductive Thinking Model)  

รูปแบบการสอนการฝึกการคิดสืบคน้ของซชัแมน (Suchman’s Inquiry Training Model) เป็นตน้ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทางสังคม (The Social  

Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การทาํงานร่วมกนั ใชพ้ลงัในการร่วมมือสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ ในการจดัการชั้นเรียนมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างการทาํงานร่วมกนั และ 

สร้างความสัมพนัธ์ในชั้นเรียน รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนการทาํงานเป็น 

กลุ่มของ ดิวอ้ี (Dewey’s Group Investigation Model) การสอนแบบบทบาทสมมุติ ของชาฟเทล 
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(Shaftel’s Role Playing Model) เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การเสริมสร้างบุคลิกภาพ (Personal Models)  

รูปแบบน้ีเร่ิมจากจินตทศัน์ของแต่ละคน ท่ีพยายามจะให้การศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจตนเองไดดี้ข้ึน มี 

ความรับผดิชอบต่อการศึกษา และเรียนเพื่อพฒันาตนเองใหแ้ขง็แกร่งข้ึน มีการรับรู้มากข้ึน และมี 

ความคิดสร้างสรรคท์าํใหคุ้ณภาพของชีวติดีข้ึน รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวใหค้วามสาํคญั 

กบัจินตทศัน์ของแต่ละบุคคล ท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระซ่ึงทาํใหบุ้คคลเพิ่มความตระหนกัในตนเอง 

และรับผดิชอบในโชคชะตาของตน เช่น การสอนแบบไม่ช้ีนาํของ โรเจอร์ส (Roger’s Nondirective  

Teaching Model) และการสอนแบบส่งเสริมใหรู้้คุณค่าของตนเองของ มาสโลว ์(Maslow’s  

Enhancing Self-Esteem Model) เป็นตน้ 

4. รูปแบบการสอนท่ีเนน้พฤติกรรม (Behavioral Model) เป็นรูปแบบท่ี 

เนน้ความรู้เก่ียวกบัวธีิการท่ีบุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้อนกลบั รูปแบบน้ีมุ่งสังเกต 

พฤติกรรม และกาํหนดภาระงาน และวธีิท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกา้วหนา้ เช่น การเรียนแบบ 

รู้รอบของ บลูม (Bloom’s Mastery  Learning Model) และรูปแบบการสอนโดยตรงของกดูและคละ  

(Good’s Direct Instruction Model) เป็นตน้ 
 

สรุปไดว้า่การจดัรูปแบบการเรียนการสอน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของลกัษณะ 

ของเน้ือหาวชิา คุณลกัษณะของผูเ้รียน ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม คือ เนน้ท่ีเป้าหมายของ

การจดัการเรียนการสอน รูปแบบการสอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันา

ดา้นพุทธิพิสัย ส่งเสริมแรงขบัภายในของบุคคลในการไดรั้บขอ้มูล และการจดัการขอ้มูล 

(Information Processing Models)   
 

4.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  คือ  การจดัรูปแบบการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียน หลกัสูตร และสังคมโดยอาจเนน้ในดา้นเน้ือหาวชิา ความสามารถเฉพาะ 

คุณลกัษณะของผูเ้รียน สังคมและความตอ้งการของผูเ้รียนหรือเนน้ท่ีเป้าหมายของการจดัการเรียน

การสอน ไดมี้นกัการศึกษาท่ี กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการสอนไวด้งัน้ี 

  จอยส์ และเวล (Joyce and Weil.2004:7)  กล่าววา่ รูปแบบการสอน (Model of 

Teaching) คือ รูปแบบของการเรียน (Model of Learning) เน่ืองจากเป็นการช่วยผูเ้รียนใหไ้ดรั้บ

ขอ้มูล ความคิดทกัษะ คุณค่า วธีิคิด วธีิท่ีจะแสดงความสามรถของตน และมีการสอนวิธีเรียนใหก้บั

ผูเ้รียนอีกดว้ยผลของการเรียนการสอนในระยะยาวท่ีสาํคญัคือ การเพิ่มความสามรถในการเรียนทาํ

ใหส้ามารถเรียนไดง่้ายข้ึน และเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต เน่ืองจากความรู้ทกัษะ และ
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กระบวนการเรียนท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กจนเกิดความชาํนาญ ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้น มี

ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชพ้ิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ทฤษฎี หลกัการและแนวคิดของรูปแบบ และ 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั หรือปัญหาจากเอกสาร  

ผลการวจิยัหรือการสังเกต หรือจากการสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2. การกาํหนดหลกัการ เป้าหมย วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน ให้ 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานและสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระเบียบ การกาํหนดเป้าหมายของรูปแบบ 

การสอนจะช่วยใหส้ามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใชใ้ห้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการสอน เพื่อให้ 

การสอนบรรลุผลสูงสุด 

3. การกาํหนดแนวทางในการนาํรูปแบบการสอนไปใช ้ประกอบดว้ย 

รายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการและเง่ือนไข เช่น กลุ่มผูเ้รียน การจดัสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ 

การใชรู้ปแบบการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพ 

ของรูปแบบท่ีสร้างข้ึนใชว้ธีิการดงัต่อไปน้ี 

 4.1  การประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎี โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ  

ซ่ึงจะประเมินความสอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ  

                       4.2  ประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัการ โดยการนาํรูปแบบ 

การสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์จริง ในลกัษณะของการวจิยั 

                             4.3  การปรับปรุงรูปแบบการสอน มี 2 ระยะคือ 

                            4.3.1  ระยะก่อนนาํรูปแบบการสอนไปใช ้การปรับปรุงรูปแบบ

การสอนในระยะน้ีใชผ้ลจากการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 

                            4.3.2  ระยะหลงันาํรูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุง

รูปแบบการสอนในระยะน้ีใชข้อ้มูลจากการทดลองเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง และอาจมีการนาํ

รูปแบบการสอนไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงซํ้ า จนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
 

  สรุปไดว้า่การพฒันารูปแบบการสอนตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล ทฤษฎีหลกัการและ

ขอ้คน้พบในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดหลกัการเป้าหมายจุดประสงค ์ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูล

พื้นฐานพร้อมกาํหนดแนวทางในการนาํรูปแบบไปใช ้ประเมินรูปแบบการสอนทั้งในเชิงทฤษฎี

และเชิงปฏิบติัการ และมีการปรับปรุงทั้งระยะก่อนนาํไปใช ้และหลงัจากนาํรูปแบบการสอนไปใช ้
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5.  การนําเสนอรูปแบบการสอน 

  การนาํเสนอรูปแบบการสอนท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายจะช่วยใหส้ามารถนาํรูปแบบ

การสอนไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดมี้นกัการศึกษาท่ี กล่าวถึง การนาํรูปแบบไปใชแ้ละผลท่ี

ไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอน ไวด้งัน้ี 

  จอยส์และเวล (Joyce and Weil.2004)  นาํเสนอรูปแบบการสอนต่าง ๆ ใน 

หนงัสือ Model of Teaching  ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีเขียนถึงรูปแบบการสอนต่าง ๆ ไวอ้ยา่งสมบูรณ์มี 

การนาํเสนอรูปแบบการสอนดว้ยการอธิบายรูปแบบการสอน ทฤษฎีท่ีรองรับ การนาํรูปแบบไปใช้

และผลท่ีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอน ไวด้งัน้ี 

1. ท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to the Model) อธิบายถึง 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน ประกอบดว้ย เป้าหมายของรูปแบบ 

การสอน ทฤษฎีและสมมติฐานท่ีใชร้องรับรูปแบบ หลกัการ กลยทุธ์ในการสอน และแนวคิดสาํคญั 

ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ 

2. รูปแบบการสอน (Model  of  Teaching)  อธิบายถึงรูปแบบ 

การจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax)  กล่าวถึงรายละเอียดของ 

ขั้นตอนการสอน และลาํดบัขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2  ระบบของสังคม (Social  System)  การอธิบายถึงบทบาทของ 

ผูส้อนและผูเ้รียนความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

2.3 หลกัของการตอบสนอง (Principles of Reaction)  กล่าวถึง 

การตอบสนองของผูส้อนต่อผูเ้รียน อาทิ การให้รางวลัเม่ือผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรม การใหอิ้สระ 

ในการแสดงความคิดเห็น การประเมินท่ีไม่มีการถูกผดิ เป็นตน้ 

2.4 ระบบการสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support System)   

กล่าวถึงเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นท่ีเอ้ือต่อการใชรู้ปแบบการสอนนั้น ๆ ใหไ้ดผ้ล เช่น ผูเ้รียนตอ้งฝึก 

ในสถานการณ์จริง หรือ รูปแบบการสอนในห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ 

   3.  การนาํรูปแบบการสอนไปใช ้(Application)  การเสนอคาํแนะนาํและ

ขอ้สังเกตต่าง ๆ ในการนาํรูปแบบการสอนไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ประเภทของเน้ือหาวชิา 

ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ ระดบัชั้นและอายขุองผูเ้รียน สถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการใช้

รูปแบบ เป็นตน้ 

   4.  ผลท่ีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

(Instructional and Nurturant Effects)  ระบุถึงผลของการใชรู้ปแบบการสอนท่ีคาดวา่จะเกิดแก่
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ผูเ้รียนทั้งผลทางตรงซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของรูปแบบ และผลทางออ้มซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการใช้

รูปแบบการสอนนั้น อนัเป็นแนวทางสาํหรับผูส้อนในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอนไปใช ้
 

  สรุปไดว้า่ การนาํเสนอรูปแบบการสอนตามวธีิของ จอยส์และเวล (Joyce and 

Weil )  นาํเสนอโดยการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน เช่น 

เป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและสมมติฐานท่ีใชร้องรับรูปแบบ หลกัการ กลยทุธ์ในการสอน และ

แนวคิดสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ และกล่าวถึงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น

รายละเอียดในการลาํดบัขั้นตอนการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน การตอบสนองและการสนบัสนุนผูเ้รียน  
 

         6.  รูปแบบการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

    รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไดแ้ก่          

การจดัการเรียนการสอนแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments)  รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์

ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ การจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั  การจดัการเรียนรู้แบบใช้

คาํถาม  วธีีสอนแบบสาธิต  รูปแบบการเรียนรู้โมเดลซิปปา (CIPPA  Model) รูปแบบการเรียน   

การสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี  วธีิสอนแบบบรรยาย (Lecture  Method) วธีิสอนแบบแฮร์บาร์ต 

(Herbart Method)  วธีิสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง (Self  Study  Method)  รูปแบบการเรียนการสอน

กระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group  Investigation  Instructional  Model) 

วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   วธีิสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง (Case)รูปแบบการเรียน    

การสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow)  เทคนิคการสอนแบบอุปนยั (Inductive  Method)   

การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนเนน้ความจาํ (Memory  Model)  

ทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค ์ (Thorndike ’ s Connectionism)  รูปแบบกระบวนการ

แกปั้ญหา ตามแนวคิดของ Polya  เทคนิคการสอนแบบ Math League  เทคนิค K-W-D-L  กบั 

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  เทคนิคการวาดรูปบาร์ โมเดล (Bar  Model) และ เทคนิค 

การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21   

สาํหรับการวจิยัและพฒันาในการคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบ TGT (Teams-Games-Tournaments) เพราะไดมี้นกัการศึกษาสนบัสนุนแนวคิดอยูใ่นระดบั

มากเป็นอนัดบัตน้ ๆ จากรูปแบบทั้งหมด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  และ ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  TGT (Teams-Games-

Tournaments) ไว ้ดงัน้ี  
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 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams-Games-Tournaments)   

 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

  นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค   

TGT  ไวด้งัน้ี 

สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545:163)  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช ้

เทคนิค TGT  เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกแบบหน่ึงคลา้ยกนักบัเทคนิค STAD  ท่ีแบ่งผูเ้รียนท่ีมี 

ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อทาํงานร่วมกนั กลุ่มละประมาณ 4-6 คน โดยกาํหนดให้ 

สมาชิกของกลุ่มไดแ้ข่งขนักนัในเกมการเรียนท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ ทาํการทดสอบความรู้โดย 

การใชเ้กม การแข่งขนั คะแนนท่ีไดจ้ากการแข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนในลกัษณะการแข่งขนั 

ตวัต่อตวักบัทีมอ่ืน นาํเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเสริมแรง เช่น  

ใหร้างวลั คาํชมเชย เป็นตน้ ดงันั้น สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัช่วยเหลือ 

ซ่ึงกนัและกนั เพื่อความสาํเร็จของกลุ่ม 
 

       วชัรา  เล่าเรียนดี (2547:15)  กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสอน 

แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขนั หรือ TGT จะมีการดาํเนินการเรียนการสอนตามลาํดบั 

ขั้นตอนเช่นเดียวกนักบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้อ่ืน ๆ กล่าวคือ ครูตอ้งดาํเนินการสอนในสาระ 

ความรู้หรือทกัษะต่าง ๆ ใหน้กัเรียนทั้งชั้นก่อนจนแน่ใจวา่นกัเรียนทุกคนรู้และเขา้ใจในสาระ 

ความรู้นั้น หรือรู้และเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัพอสมควรก่อน แลว้จึงจดักลุ่มใหน้กัเรียนร่วมมือกนั 

เรียนรู้ตามใบงาน หรือใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชัว่โมง 

สอนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนในกลุ่มไดร่้วมมือกนัศึกษา และทาํแบบฝึกหดั คนเก่ง คอย 

ช่วยเหลือ แนะนาํอธิบายใหเ้พื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกวา่ภายในกลุ่มสมาชิกท่ีเรียนอ่อนกวา่จะตอ้ง 

ยอมรับ รวมทั้งพยายามถามและตอบร่วมเรียนรู้ และฝึกปฏิบติั จนรู้และเขา้ใจในสาระเหล่านั้นอยา่ง 

แทจ้ริง ท่ีสาํคญัสมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งรู้ยอมรับผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงาน 

ท่ีทุกคนมีส่วนรับผดิชอบและเป็นผลงานหรือผลปฏิบติัของกลุ่ม 
 

ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2559:212) กล่าววา่ การเรียนแบบทีมแข่งขนั (Team  

games tournament : TGT) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดใ้ห้ผูเ้รียนไดร้วมกลุ่มเพื่อ

ทาํงานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัสมาชิกในแต่ละทีมจะประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนั คือ ความสามารถสูง ปานกลาง และตํ่า มาราวมกลุ่มกนัในอตัรา 1:2:1 ซ่ึง

สมาชิกของทีมจะไดแ้ข่งขนักนัในเกมเชิงวชิาการโดยความสาํเร็จของทีมจะข้ึนอยูก่บัความสามารถ

ของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั การจดัการเรียนรู้แบบทีมแข่งขนั (TGT) จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีความวติกกงัวลในการเรียนลดลง และทาํ

ใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้  จึงนบัวา่เป็นเทคนิคการจดัการเรียนแบบร่วมมือท่ีดีและ

นาํไปใชไ้ดก้บัหลากหลายวชิา 
 

        สลาวนิ  (Slavin  1995:84-93)  กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือประเภท         

การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มเกม (Teams – Games  Tournament  หรือ  TGT)  คือ เทคนิควธีิเรียนแบบ

ร่วมมือวธีิหน่ึงท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีการจดัให้นกัเรียน

ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก  4  คน  ท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกภาย   

ในกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั นกัเรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อนร่วมกลุ่มบรรลุ

ถึงเป้าหมายนั้นร่วมกนันกัเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้  และ

ส่งเสริมการทาํงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จนกัเรียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซ่ึงกนั

และกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจ บทเรียนหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรม

การแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนมอบหมายเป็นอยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมการ

แข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูแ้ทน 

ของกลุ่มในการเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการกบัตวัแทนของกลุ่มอ่ืนท่ีมีระดบัความสามารถ 

ใกลเ้คียงกนั จดัเป็นกลุ่มแข่งขนัข้ึนใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนัอยูภ่ายในกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนั

ตอบปัญหาแต่ละคร้ัง นกัเรียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิมท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํคะแนน     

ท่ีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท่ีสะสมไดจ้ากการตอบปัญหามารวมกนัเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม    

กลุ่มใดทาํคะแนนไดสู้งถึงเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดรั้บรางวลั 
 

         สรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams-Games-Tournaments)  

หมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6 คน  คละความสามารถดา้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ภาระงานของกลุ่มคือ หลงัจากท่ีครูนาํเสนอ

บทเรียนทั้งชั้น แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มทาํงานตามท่ีครูกาํหนด และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมสาํหรับ

การแข่งขนั ในการแข่งขนัครูจะจดัใหน้กัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัเดียวกนัแข่งขนักนั คะแนน  

ท่ีสมาชิกทาํไดจ้ะนาํมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีไดร้างวลัคือกลุ่มท่ีทาํคะแนนไดสู้งสุด 
 

 ข้ันตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์ (2542:37)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือแบบ 

TGT  มีดงัน้ี 

1.  ครูนาํเสนอบทเรียนหรือขอ้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน โดยอาจนาํเสนอดว้ย 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ หรือใชก้ารอภิปรายทั้งห้องเรียน โดยครูเป็นผูด้าํเนินการ 
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2. แบ่งกลุ่มนกัเรียน โดยจดัให้คละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่ม  

ประกอบดว้ยสมาชิก 4-5 คน (เรียกกลุ่มน้ีวา่  Study  Group  หรือ  Home  Group)  กลุ่มเหล่าน้ีจะ 

ศึกษาทบทวนเน้ือหา  ขอ้ความรู้ท่ีครูนาํเสนอ สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงกวา่จะช่วยเหลือ 

สมาชิกท่ีมีความสามารถดอ้ยกวา่ เพื่อเตรียมกลุ่มสาํหรับการแข่งขนัในช่วงทา้ยสัปดาห์หรือทา้ย 

บทเรียน 

3. จดัการแข่ง โดยจดัโตะ๊แข่งขนัและทีมแข่งขนั  (Tournament  Teams)  ท่ีมี 

ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม (ตามขอ้ 2) ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงมาร่วมแข่งขนักนัตามรูปแบบ และ 

กติกาท่ีกาํหนดขอ้คาํถามท่ีใชใ้นการแข่งขนัจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ และมี 

การฝึกฝนเตรียมพร้อมในกลุ่มมาแลว้ ควรใหทุ้กโตะ๊แข่งขนัเร่ิมแข่งขนัพร้อมกนั 

4. ใหค้่าคะแนนการแข่งขนั โดยใหจ้ดัลาํดบัคะแนนผลการแข่งขนัในแต่ละ 

โตะ๊แลว้ผูเ้ล่นจะกลบัเขา้กลุ่มเดิม (Study Group) ของตน 

5. นาํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของทีม ทีมท่ี 

ไดค้ะแนนรวมหรือค่า เฉล่ียสูงสุดจะไดรั้บรางวลั 
 

 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545:165-166) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการจดั 

การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมเน้ือหา ประกอบดว้ย 

1.1 การจดัเตรียมเน้ือหาสาระ ผูส้อนจดัเตรียมเน้ือหาสาระ หรือเร่ืองท่ีจะ 

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

1.2 การจดัเตรียมเกม ผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมคาํถามง่าย ๆ ซ่ึงเป็นคาํถาม 

จากเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ วธีิการใหค้ะแนนโบนสัในการเล่นเกม รวมทั้งส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้  

เช่น ใบงาน  ใบความรู้ ชุดคาํถาม กระดาษคาํตอบ กระดาษบนัทึกคะแนน  เป็นตน้ 

2. ขั้นจดัทีม ผูส้อนจดัทีมผูเ้รียน โดยใหค้ละกนัทั้งเพศชายหญิง และ 

ความสามารถทีมละประมาณ 4-5 คน เช่น ทีมท่ีมีสมาชิก  4  คน  อาจประกอบดว้ย ชาย  2  คน   

หญิง  2  คน  เป็นคนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  2  คน และอ่อน  1  คน  เป็นตน้ เพื่อเรียนรู้โดยปฏิบติั 

กิจกรรมตามคาํสั่ง หรือใบงานท่ีกาํหนดไว ้

3.  ขั้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

 3.1  ผูส้อนแนะนาํวธีิการเรียนรู้ 

 3.2  ทีมวางแผนการเรียนรู้และการแข่งขนั 

 3.3  สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม ตามคาํสั่ง หรือใบงาน 

 3.4  กลุ่มหรือทีมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อใหมี้ 
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ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน และพร้อมท่ีจะเขา้สู่การแข่งขนั 

3.5 แต่ละทีมทาํการประเมินความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาของสมาชิกในทีม 

โดยอาจตั้งคาํถามข้ึนมาเอง  โดยใหส้มาชิกของทีมทดลองตอบคาํถาม 

3.6 สมาชิกของทีมช่วยกนัอธิบายเพิ่มเติม ในประเด็นท่ีบางคนยงัไม่เขา้ใจ 

4.  ขั้นการแข่งขนั ผูส้อนจดัการแข่งขนั ประกอบดว้ย 

 4.1  ผูส้อนแนะนาํการแข่งขนัใหผู้เ้รียนทราบ 

 4.2  จดัผูเ้รียนหรือสมาชิกตวัแทนของแต่ละทีมเขา้ประจาํโตะ๊การแข่งขนั 

 4.3  ผูส้อนแนะนาํเก่ียวกบัเกม โดยอธิบายจุดประสงคแ์ละกติกาของ 

การเล่นเกม 

4.4 สมาชิกหรือผูเ้รียนทุกคนเร่ิมเล่นเกมพร้อมกนั ดว้ยชุดคาํถามท่ี 

เหมือนกนัผูส้อนติดตามโตะ๊การแข่งขนัต่าง ๆ  เพื่อตอบปัญหาขอ้สงสัย 

4.5 เม่ือการแข่งขนัจบลง  ใหแ้ต่ละโตะ๊ตรวจคะแนน  จดัลาํดบัผล 

การแข่งขนัและใหห้าค่าคะแนนโบนสั 

4.6 ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนักลบัไปเขา้ทีมเดิมของตน พร้อมนาํคะแนนโบนสั 

ไปดว้ย 

4.7 ทีมนาํคะแนนโบนสัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 

อาจจะหาค่าเฉล่ียหรือไม่ก็ได ้ทีมท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด จะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นทีมชนะเลิศและ 

รองชนะเลิศตามลาํดบั 

5.   ขั้นยอมรับความสาํเร็จของทีม ผูส้อนประกาศผลการแข่งขนั และเผยแพร่ 

สู่สาธารณชนดว้ยวธีิการต่าง ๆ  เช่น ปิดประกาศท่ีบอร์ด ลงข่าวหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน จดหมายข่าว 

ประกาศหนา้เสาธง เป็นตน้ รวมทั้งมอบรางวลั ยกยอ่ง ชมเชย 
 

วชัรา  เล่าเรียนดี (2547:16)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนโดย 

ใชเ้ทคนิค TGT ดงัน้ี 

1. ขั้นสอน ครูสอนบทเรียนใชเ้วลา  1-2  คร้ัง/ชัว่โมง 

2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  ร่วมกนัศึกษา ฝึกปฏิบติัตามใบงานใชเ้วลา  1-2 คร้ัง/ 

ชัว่โมง 

3. ขั้นการแข่งขนั ตอบปัญหาระหวา่งกลุ่มใหม่ท่ีจดัข้ึน ใชเ้วลา  1  ชัว่โมง  

ทีมละ  4-5 คน ตามจาํนวนของนกัเรียนในห้อง 

4. ขั้นใหร้างวลักลุ่ม  คะแนนกลุ่ม  คาํนวณไดจ้ากคะแนนพฒันาของสมาชิก 

ร่วมกนัและค่าเฉล่ีย 
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วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2551:11-28)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียน 

การสอนโดยใชเ้ทคนิค TGT ดงัน้ี 

 1.  ทีมร่วมมือแข่งขนั (Team-Games-Tournaments :TGT) เป็นกิจกรรมท่ี 

เหมาะกบัการเรียนการสอนในจุดประสงคท่ี์ตอ้งการใหก้ลุ่มผูเ้รียนไดศึ้กษาประเด็น หรือปัญหาท่ีมี 

คาํตอบถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว หรือมีคาํตอบถูกตอ้งท่ีชดัเจน เช่น การคาํนวณทางคณิตศาสตร์  

การใชภ้าษาภูมิศาสตร์ และทกัษะการใชแ้ผนท่ีและความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์ ขั้นตอนของ 

กิจกรรมประกอบดว้ย 

1.1 ครูนาํเสนอบทเรียนหรือขอ้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน โดยอาจจะนาํเสนอ 

ดว้ยส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจหรือใชก้ารอภิปรายทั้งหอ้งเรียนโดยครูเป็นผูด้าํเนินการ 

1.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยจดัใหค้ละความสามารถและเพศ แต่กลุ่ม 

ประกอบดว้ยสมาชิก  4-5 คน เรียกกลุ่มน้ีวา่  Study  Group  หรือ  Home  Group  กลุ่มเหล่าน้ีจะศึกษา 

ทบทวนเน้ือหาขอ้ความรู้ท่ีครูนาํเสนอ สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงกวา่จะช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี 

ความสามารถดอ้ยกวา่ เพื่อเตรียมกลุ่มสาํหรับการแข่งขนัในช่วงทา้ยสัปดาห์หรือทา้ยบทเรียน 

1.3 จดัการแข่งขนัโดยจดัโตะ๊แข่งขนัและทีมแข่งขนั (Tournament   

Teams) ท่ีมี ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม (ตามขอ้ 2) ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงมาร่วมแข่งขนักนัตาม 

รูปแบบและกติกาตามท่ีกาํหนด ขอ้คาํถามท่ีใชก้ารแข่งขนัจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

มาแลว้และมี การฝึกฝนเตรียมพร้อมในกลุ่มมาแลว้ ควรใหทุ้กโตะ๊เร่ิมแข่งขนัพร้อมกนั 

1.4 ใหค้่าคะแนนการแข่งขนั โดยใหจ้ดัลาํดบัคะแนนผลการแข่งขนัใน 

แต่ละโตะ๊แลว้ ผูเ้ล่นจะกลบัเขา้กลุ่มเดิม (Study  Group)  ของตน 

1.5 นาํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของทีม  

ทีมท่ีไดค้ะแนนรวมหรือค่าเฉล่ียสูงสุดจะไดรั้บรางวลั 
 

 สรุปไดว้า่  ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นนาํ  ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อเช่ือมโยง 

ความรู้เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน เช่น การใชเ้กม เพลง นิทาน การทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ือง 

ท่ีจะเรียน เพื่อเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัเน้ือหาใหม่ เป็นตน้ 

2. ขั้นสอน ครูสอนบทเรียน โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้งสนใจ 

และตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั 

3. ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละนกัเรียนท่ีมี 

ความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติักิจกรรม และ 
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เตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั 

4. ขั้นการแข่งขนั นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เร่ืองท่ีเรียน โดยยดึหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนั 

กนันกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขนักนั ใหน้าํ 

คะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 

5. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 

 

ส่วนที ่3 หลกัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 1. ความหมายของการบูรณาการ 

    นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของการบูรณาการ ไวด้งัน้ี 

    บริเชน (Blishen.1969:27) กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการเรียน 

การสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมมือกนัคน้ควา้หรือศึกษาในส่ิงท่ีสนใจ นกัเรียนจะตอ้ง

ร่วมมือกนัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ นกัเรียนอาจจะเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือศึกษาเป็นรายบุคคลก็ได ้
 

   กู๊ด (Good.1973:121) ไดอ้ธิบายถึงการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือสภาพการจดั      

องคค์วามรู้ในวชิาต่างๆ มาเป็นหน่วยการเรียนเดียวกนัโดยจดัใหส้ัมพนัธ์กนัดว้ยการสอดแทรก   

ในเน้ือหาวชิาหรือเป็นการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยใหมี้วชิาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

อยูด่ว้ยกนัในรูปโครงการหรือกิจกรรม ตวัอยา่งเช่น สอนเร่ืองคลองปานามาจะประกอบดว้ยวชิา

ภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ศิลปะ  ภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคลองปานามา 
 

   เลมเลซ (Lemiech.2002:36 อา้งถึงใน สิริพชัร์  เจษฎาวโิรจน์.2546:15) กล่าววา่ การบูรณา

การ มิใช่การเนน้ท่ีเน้ือหาวชิาใดวชิาหน่ึงแต่เป็นการเช่ือมโยงเน้ือหาวชิาและกระบวนการเรียนรู้    

การบูรณาการช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของเวลา มิติ การกระทาํ ความคิดรวบยอด ปัญหา

และการตดัสินใจการบูรณาการเป็นการสร้างส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมากสาํหรับผูเ้รียน     

ท่ีจะไดรั้บประสบการณ์และการใชบ้ริบทของสังคมสาํหรับการเรียนรู้อยูเ่สมอ การบูรณาการ     

เป็นการลบช่ือวชิาท่ีไดต้ั้งไวแ้ละเป็นการสอนทั้งเน้ือหาและทกัษะท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
 

อมรรัตน์  สูนยก์ลาง (2544:39) กล่าววา่ การบูรณาการ หมายถึง ลกัษณะการผสมผสาน

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหมี้ความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงรวมกนัเป็นหน่วยเดียวกนัอยา่งสมดุลนาํไปสู่

การแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ทาํให้สามารถดาํรงชีวิตอยา่งเป็นสุข 
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ชาตรี  สาํราญ (2546:47) ระบุวา่การบูรณาการ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ ทกัษะ 

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในศาสตร์หรือสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากกวา่หน่ึงสาระข้ึนไปรวม 

เขา้ดว้ยกนัภายใตห้วัขอ้เร่ือง เร่ืองราว โครงงานหรือกิจกรรมเดียวกนั เพื่อแกปั้ญหาหรือแสวงหา

ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 

สรุปไดว้า่ การบูรณาการ หมายถึง การเช่ือมโยงเน้ือหาสาระและทกัษะในการเรียนรู้ให้

สัมพนัธ์เป็นส่ิงเดียวกนั ส่วนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการเรียนการสอน    

ท่ีเช่ือมโยงเน้ือหาสาระและทกัษะวธีิการหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัโดยจดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละเกิดการเรียนรู้โดยองคร์วมทั้งดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพสิัยและจิตพิสัย 
 

         2. ประเภทของการบูรณาการ 

แนวทางในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดมี้          

นกัการศึกษาไดศึ้กษาไวด้งัน้ี 

สาํนกังานคณะกรรมการมธัยมศึกษา (2542:10  อา้งถึงใน อมรรัตน์  สูนยก์ลาง. 2544:64) 

จดัแบ่งประเภทไว ้ดงัน้ี 

1.  การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

เช่ือมโยงสัมพนัธ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน

สามารถเช่ือมโยงแนวคิด ทกัษะและความคิดรวบยอดของเน้ือหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การสอนแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัมีใชก้นัมากในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา รวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีหลากหลาย การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะ

น้ีจะมรผลทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ท่ีจะนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

หรือโลกรอบตวัได ้เช่น มีความรู้ในเร่ืองของหลกัภาษาและการใชภ้าษา ตลอดจนการใชไ้ดถู้กตอ้ง

ชดัเจนข้ึน เม่ือนกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนแลว้ จะไดผ้ลมากเม่ือถึงขั้นท่ีผูเ้รียนสร้างตาํราข้ึน

ดว้ยตวัเอง อ่านแลละประยกุตสู่์การเขียนดว้ยตนเอง การจดัการเรียนการสอนท่ีแยกเป็นส่วนๆ ขาด

การสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัในการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น ครูและนกัเรียนอาจ

ช่วยกนัพิจารณากาํหนดหวัเร่ือง (Theme) ท่ีจะเรียนและช่วยกนัพิจารณาเลือกหนงัสืออ่าน ซ่ึง 

การเลือกหนงัสืออ่านเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัมากเพราะจะช่วยทาํใหเ้กิดแนวคิดในการวางแผน 

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.  การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือเรียกวา่การบูรณาการแบบสหวทิยาการ

เป็นการรวมศาสตร์ต่างๆ ภายใตห้วัขอ้เร่ืองเดียวกนั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีครอบคลุม 

โดยใชท้กัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์หรือองคค์วามรู้ต่างๆ มากกวา่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ข้ึนไป เพื่อการแกปั้ญหา หรือแสวงหาความรู้ความเขา้ใจ แนวคิด ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งการ   

ในการปฏิบติักิจกรรมแบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ผูเ้รียนจะนาํความรู้และประสบการณ์

พื้นฐานเดิมของเดิมของตนมาใชร้วมกนั ในการสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงความรู้ใหม่ต่างๆ ซ่ึง 

จะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ และรู้ถึงการท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิด ความรู้เดิมต่างๆ ไปสู่

ความรู้หรือแนวคิดใหม่ จุดเร่ิมตน้ของการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ อาจมีหลกัเช่นเดียวกบัการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ครูและนกัเรียน

ช่วยกนักาํหนดหวัขอ้เร่ือง ช่วยกนัสร้างเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ มีการปรับเปล่ียนตารางสอน

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หรือในการพฒันาหลกัสูตร

บูรณาการตามท่ีปฏิบติัไดจ้ริง ครูท่ีสอนในชั้นเดียวกนันั้นอาจร่วมพิจารณากาํหนดหวัขอ้ก่อนก็ได ้

การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้จะช่วยในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ ไดม้ากกวา่

การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้จะช่วยในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย เป็นวธีิบูรณาการท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดและในการสร้างเครือข่ายความคิดรวบยอดภายใตห้วัขอ้

เร่ืองท่ีกาํหนดน้ี ควรวางแผนการจดักิจกรรมและโครงงานต่างๆ ไปพร้อมๆ กนัดว้ย 
 

 สรุปไดว้า่ ประเภทของการบูรณาการ แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ไดแ้ก่  (1) การบูรณาการ

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเช่ือมโยงสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้เดียวกนั และ (2) การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ท่ีครอบคลุมโดยใชท้กัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์หรือองคค์วามรู้ต่างๆ มากกวา่ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ข้ึนไป เพื่อการแกปั้ญหา หรือแสวงหาความรู้ความเขา้ใจ แนวคิดในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งการ 
 

 3. รูปแบบการบูรณาการ 

    การบูรณาการหลกัสูตรเพื่อใชใ้นการสอนแบบบูรณาการ มีลกัษณะและวธีิการท่ี

แตกต่างกนัไปและมีความเหมาะสมกบัการสอนในระดบัชั้นต่างกนั โฟกาตี (Fogarty   2002. อา้งถึง

ใน    สิริพชัร์  เจษฎาวโิรจน์.2546:34–35) และสมประสงค ์ น่วมบุญลือ (2547) ไดเ้สนอวธีิ 

การบูรณาการหลกัสูตรท่ีน่าสนใจและง่ายต่อการพฒันาไว ้10 รูปแบบ ดงัน้ี 
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ตาราง 3  รูปแบบการบูรณาการ 

 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือรูปแบบ 

(Model) 

รูปแบบ ลกัษณะการบูรณาการ 

1 Cetlular หรือ 

Fragmented 

(แตกส่วน) 

 การบูรณาการภายในวชิา

เดียวกนั มีการเรียงลาํดบัหวัขอ้

เร่ืองเน้ือหาสาระตามความ

เหมาะสม 

2 Connected 

(เช่ือมส่วน) 

 เน้ือหาสาระ 2 หวัขอ้ สามารถ

สอนเช่ือมโยงสัมพนัธ์ความคิด

ถึงกนั 

3 Nested 

(รองรัง) 

 ในการสอนแต่ละหวัขอ้สามารถ

นาํทกัษะต่างๆ มาบูรณาการ

ร่วมกนั 

4 Sequenced 

(ต่อเน่ือง) 

 

เน้ือหาสาระหรือความคิดรวบ

ยอดของ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีสัมพนัธ์กนันาํมาจดัสอนใน

ช่วงเวลาเดียวกนั 

5 Shared 

(ร่วมวชิา) 

 

เน้ือหาสาระหรือความคิดรวบ

ยอดของ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีมีบางส่วนเก่ียวกนั 
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ตาราง 3 รูปแบบการบูรณาการ (ต่อ)  

 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือรูปแบบ 

(Model) 

รูปแบบ ลกัษณะการบูรณาการ 

6 Webbed 

 (โยงใย) 

 

เป็นการบูรณาการระหวา่งกลุ่ม

สาระการเรียนรู้หลายกลุ่มมีการ

กาํหนดหวัขอ้เร่ืองแลว้เช่ือมโยง

ไปสู่เน้ือหาสาระของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 

7 Threaded 

(เส้นดา้ย) 

 

เป็นการบูรณาการโดยมุ่งฝึกทกัษะ

ใดทกัษะหน่ึงในหลายกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

8 Integrated 

(บูรณาการ) 

 

เน้ือหาสาระหรือความคิดรวบยอด

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี

คาบเก่ียวกนั 

9 Immersed 

(ผา่นเลนส์) 

 เป็นการนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาใช้

ร่วมกนั 

10 Networked 

(เครือข่าย) 

 เป็นการนาํความรู้ทั้งท่ีเรียนรู้และ

ไดม้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มา

เช่ือมโยงกนั 

  

สรุปไดว้า่รูปแบบการบูรณาการมีทั้งหมด  10  รูปแบบ ไดแ้ก่  แตกส่วน  เช่ือมส่วน   

รองรัง  ต่อเน่ือง  ร่วมวชิา  โยงใย  เส้นดา้ย  บูรณาการ  ผา่นเลนส์  และ เครือข่าย แต่การวจิยัใน 

คร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกลกัษณะเด่นของรูปแบบการบูรณาการ แบบรูปแบบรองรัง (Nested Model) มี 

รายละเอียดดงัน้ี  การบูรณาการแบบรองรัง สิริพชัร์  เจษฎาวโิรจน์ (2546 ข :40–41) อธิบายไวว้า่
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เป็นวธีิการบูรณาการเน้ือหาสาระภายในกลุ่มสาระเดียวกนัอีกรูปแบบหน่ึง แต่เพิ่มความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนัมากข้ึน คือ มีการเช่ือมโยงบูรณาการทกัษะหลายๆ ทกัษะ หลายกระบวนการเขา้ใน

เน้ือหาสาระท่ีเป็นเป้าหมายหลกัทกัษะต่างๆ เช่น 

 

  ทกัษะทางสังคม  ความร่วมมือกนั  การเสียสละ 

 ทกัษะการคิด  การแกปั้ญหา  ความคิดสร้างสรรค ์

 

  ทกัษะการสร้างความคิดรวบยอด  การคิดสร้างสรรค ์

 การสรุปความ 

 

รูปแบบน้ีเร่ิมจากครูตั้งเป้าหมาย นกัเรียนฝึกทกัษะโดยทัว่ไป และทกัษะการเรียนรู้เฉพาะ

เน้ือหา ทกัษะต่างๆ ท่ีนาํมาเช่ือมโยงกนั ควรมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ดว้ย 
 

ข้อดีของรูปแบบรองรัง (Nested Model) 

การบูรณาการทกัษะจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีผสมผสาน

กลมกลืนอยา่งเป็นธรรมชาติ การเรียนรู้ของนกัเรียนจะกวา้งและดีข้ึน โดยทัว่ๆ ไปจะเนน้ท่ีเน้ือหา 

กลวธีิ การคิด ทกัษะทางสังคม และความคิดเห็นอ่ืนๆ แต่ละหน่วยจะมีหลายมุมมอง ครูสามารถ

สร้างรูปแบบน้ีคนเดียวไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัผูอ่ื้น การบูรณาการทกัษะเขา้ในเน้ือหาและกิจกรรม    

ทาํไดง่้าย เน้ือหาสาระยงัคงเขม้ขน้เหมือนเดิม 
 

ข้อจํากดัของรูปแบบรองรัง (Nested Model)  

การรวมเป้าหมายของการเรียนรู้หลายเร่ือง เนน้หลายทกัษะหลายมาตรฐานในหน่วย

เดียวกนั ถา้รวมอยา่งไม่ระมดัระวงัอาจทาํใหน้กัเรียนสับสน การจดัเรียงความคิดรวบยอดของ

บทเรียนอาจทาํใหค้ลุมเครือ เพราะนกัเรียนถูกกาํหนดใหท้าํงานหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั         

การวางแผนหน่วยการเรียนตอ้งระลึกเสมอวา่ ทาํอยา่งไรจึงจะไดส่้งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

 4. ข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ให้ผู้เรียนเกดิการบูรณาการ 

    ลาร์ดิซาแบล (Lardizabai.1970:144-148  อา้งถึงใน วาสนา แสงคาํ.2542:25-26) ไดเ้สนอ

ขั้นตอนในการสอนแบบบูรณาการดงัน้ี 

1. ขั้นนาํ(Initating The Unit) เป็นชั้นท่ีครูเร้าความสนใจหรือนาํทางใหผู้เ้รียนตระหนกั 

ทกัษะทัว่ไป 

ทกัษะเฉพาะเน้ือหา 
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ถึงปัญหาท่ีผูเ้รียนประสบอยู ่ ครูอาจมีวธีิเร่ิมหน่วยไดห้ลายวธีิ เช่น การจดัสภาพห้องเรียนใหเ้ร้า 

ความสนใจใครรู้ ใชโ้อกาสพิเศษและเหตุการณ์สาํคญัเป็นการเร่ิมหน่วยการศึกษานอกสถานท่ี  

การเยีย่มเยยีนสถานศึกษาปัญหาต่างๆ ในครอบครัวหรือโรงเรียน อาจนาํมาใชเ้ป็นการเร่ิมหน่วย 

การใชส่ื้อต่างๆ ภาพยนตร์ สไลด ์เทปบนัทึกเสียง เทปโทรทศัน์การเล่าเร่ือง บทความหรือบท

ประพนัธ์ นาํมาใชเ้ร่ิมตน้หน่วยได ้ครูอาจตั้งคาํถามวา่เราจะแก่ปัญหาน้ีอยา่สงไรจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์

อะไรบา้งและอะไรเป็นปัญหายอ่ยท่ีเราตอ้งแกไ้ขก่อนปัญหาใหญ่ 

2. ขั้นปฏิบติัการ(Point of Experience) เป็นชั้นท่ีผูเ้รียนวางแผนพิจารณาตั้งจุดมุ่งหมาย 

ในการแกปั้ญหาและตกลงใจเลือกดาํเนินการหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล ครูช่วยใหค้าํแนะนาํการทาํ

กิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มและหนา้ท่ีในชั้นน้ีตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถของครูท่ีจะแนะนาํ

กิจกรรม ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนตามความถนดัมากท่ีสุดกิจกรรมต่างๆ 

ไดแ้ก่ การคน้ควา้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การอ่าน การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

3. ขั้นกิจกรรมสรุป (Cumulating Activies) ชั้นน้ีครูเนน้ท่ีบูรณาการ (Integration) ของ 

หน่วย ผูเ้รียนสรุปกิจกรรม โดยมีครูเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํในขณะท่ีทาํกิจกรรมบทหน่วยผูเ้รียน

ต่างแบบงานกนัทาํคนละดา้น ผูเ้รียนควรไดรั้บคาํแนะนาํใหส้ังเกตคน้หาวา่กิจกรรมของตนสามารถ

ตอบปัญหาใหก้ลุ่มใหญ่ไดอ้ยา่งไรและในการเสนอผลงานของตนใหเ้พื่อนๆ ซ่ึงการรายงาน 

การคน้ควา้ของตนเองเป็นโอกาสของการเรียนท่ีมีคุณค่า ฝึกการแสดงออกทางสร้างสรรค ์(Creative 

Expression) การท่ีผูเ้รียนโยงความรู้ดา้นเน้ือหา ฝึกทกัษะความสามารถและพฒันาของกิจกรรมยอ่ย

เขา้ดว้ยกนัเป็นงานกลุ่มใหญ่ ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ดา้นเน้ือหา ฝึกทกัษะความสามารถและ

พฒันาเจตคติในการเสนอผลงาน ผูเ้รียนกระทาํไดห้ลายวิธี เช่น จดัแสดงนิทรรศการภาพ การสาธิต 

การทดลอง การแสดงละคร การรายงาน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามผลงานเหล่าน้ีจะตอ้งมีการอภิปราย

กลุ่มติดตาม 

4. ขั้นประเมินผล(Evaluation) การประเมินผลถือเป็นกระบวนการต่อเน่ืองในทุกระยะ 

ของการเรียนการสอนไม่ไดห้มายถึงการวดัผลขั้นสุกทา้ยเท่านั้นประเมินผลอาจแบ่งออกเป็น  

วดัความรู้ความเขา้ใจในดา้นวชิาการประเมินความสามารถในการร่วมการทาํงานในกลุ่มและ

ความสามารถระหวา่งกลุ่ม เพราะในขณะท่ีผูเ้รียนตอ้งประเมินผลการทาํงานของตวั จะช่วยให้

ผูเ้รียนไดมี้การตรวจสอบและมีแนวทางปรับปรุงการดาํเนินกิจกรรมของตนและกลุ่มได ้

พิษณุ เดชใด (2540:21) ไดเ้สนอขั้นตอนในการสอนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการบูรณาการ 

ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นปัญหา 

ขั้นท่ี 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
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ขั้นท่ี 3 ทดลองทาํ 

ขั้นท่ี 4 วเิคราะห์ดูผลของการทดลอง 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปผล 

 ในขั้นตอนทั้ง 5 ขอ้น้ี คือ วธีิการสอนแบบแกปั้ญหา  ถา้ใชว้ธีิการสอนแบบน้ีบ่อยๆจะทาํ

ใหน้กัเรียนคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการดว้ย 
 

คณะกรรมการการมธัยมศึกษาแห่งชาติ (2542:2-3) กล่าวถึง ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการไวด้งัน้ี   

1. กาํหนดหวัเร่ือง(Theme)ท่ีจะใชเ้ป็นแกนในการบูรณาการโดยใหเ้ป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียน 

สนใจ ทั้งน้ีจะเป็นหวัเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิา กลุ่มประสบการณ์ใดก็ได ้

2. วเิคราะห์ผงัความคิดโดยใชห้วัเร่ืองเป็นแกนโดยพยายามไหค้รอบคลุมทุกรายวชิา  

ประสบการณ์ โดยเฉพาะดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผงัความคิดควรไดม้าจากประสบการณ์เดิมของ

ผูเ้รียนและครู 

3. ครูออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนรายบุคคล  กลุ่ม 

4. ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัศึกษาภาคสนามเรียนรู้ร่วมกนัจากแหล่งความรู้หลากหลาย ผูเ้รียน 

แต่ละคน /กลุ่ม อาจใชเ้วลาในการเรียนรู้ต่างกนั 

5. ผูเ้รียนสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีอาจทบทวนผงัความคิดท่ีไดจ้ดัทาํไวห้รือสรุปตาม 

รูปแบบท่ีพอใจแหละถนดั 

6. ผูเ้รียนนาํเสนอความรู้ในรูปแบบหลากหลาย 

7. ประเมินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาจากระบวนการเรียนรู้และการนาํเสนอการเรียนรู้ 

สรุปไดว้า่ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสอดแทรก(Infusion) 

ท่ีผูว้จิยัเป็นผูส้อนคนเดียว โดยบูรณาการทกัษะและเทคนิควธีิการสอนหลายๆดา้นโดยจะให้

นกัเรียนไดศึ้กษาตามลาํดบัขั้นตอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีกาํหนด 
 

5. ประโยนช์ของการบูรณาการ 

       สิริพชัร์ เจษฏาวโิรจน์ (2546ข:22) และ วลยั พานิช (2544:12) กล่าวถึงประโยชน์ของ

การบูรณากาดงัน้ี 

       1.  ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาในลกัษณะองคร์วม มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

เน้ือหาวชิา ทาํใหน้กัเรียนระลึกถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว กระตุน้ใหมี้ความรู้ทั้งลึกและกวา้ง ทาํให้

เป็นผูท่ี้มีทศันะกวา้งไกล ลดความซํ้ าซอ้นของเน้ือหาแต่ละวชิา และทาํไหมี้เวลาเรียนมากข้ึน 
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  2.  ทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม 

ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละมีเจคนคติท่ีดี เป็นการเพิ่มศกัยภ์าพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติจริงอยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

      2.1  ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ส่งเสริม

กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยคุตค์วามรู้มาเพื่อใชเ้พื่อป้องกนัและ

แกปั้ญหาและการประยกุตใ์ชท้กัษะต่างๆ 

      2.2  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จกัเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น     

โดยคาํนึงความคิดเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

      2.3  ช่วยแกปั้ญหาดา้นการขาดครูสอนในแต่ละรายวชิา 

      2.4  ช่วยทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจสภาพและปัญหาสังคมไดดี้กวา่สามารถพิจารณาปัญหาและ

ท่ีมาของปัญหาอยา่งกวา้งๆ ใชค้วามรู้อยา่งหลากหลายมาสัมพนัธ์กนั ส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะและ

ความสามารถในการแกปั้ญหาทั้งผูเ้รียนและผูส้อน และส่งเสริมใหค้น้ควา้และวจิยั 

      2.5  ช่วยทาํใหก้ารสอนและการใหก้ารศึกษามีคุณภาพมากข้ึน ถูกตอ้งและสามารถช่วย

เนน้การพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็น ใหเ้กิดความคิดรวบยอดท่ีกระจ่างข้ึน ถูกตอ้งและสามารถปลูก ฝัง

ค่านิยมพึ่งประสงคไ์ดอี้กดว้ย 

      2.6  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผูอ่ื้น การรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหมู่

คณะและเกิดการเรียนรู้จากการกระทาํร่วมกนั 

             2.7  ช่วยส่งเสริมการพฒันาค่านิยม และบรรยากาศในชั้นเรียน เปิดการส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาวินยัตนเอง ส่งเสริมความสามารถในการทาํงานและการควบคุมอารมณ์ของผูเ้รียน 

      2.8  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ และเกิด 

ความสนุกสนานเพราะไดเ้รียนรู้หลายดา้น 
 

 สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการบูรณาการ คือทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาในลกัษณะองคร์วม 

มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง เน้ือหาวชิา ทาํใหน้กัเรียนระลึกถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว กระตุน้ใหมี้

ความรู้ทั้งลึกและกวา้ง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม 

ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละมีเจตคติท่ีดี เป็นการเพิ่มศกัยภ์าพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติจริงอยา่งเหมาะสม 
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6. ข้อจํากดัของการบูรณาการ 

 สิริพชัร์ เจษฏาวโิรจน์ (2546ข:23) กล่าวถึงขอ้จาํกดัของการบูรณาการหลกัสูตรและ 

การสอนแบบบูรณาการ ไวด้งัน้ี  

 1.  การบูรณาการหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนั อาจทาํใหผู้เ้รียนขาดความลึกซ้ึงในการเรียนรู้มอง 

ไม่เห็นความสาํคญัของเน้ือหาสาระหรือวชิาการต่างๆ ตามท่ีครูตอ้งการได ้

 2.  การบูรณาการหลกัสูตรเป็นวชิาการทาํค่อนขา้งยากเพราะตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ครูผูส้อนหลายคนมาปรึกษาหารือร่วมกนั ตอ้งมีความเขา้ใจรวมกนั ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัและ

จริงใจ ตอ้งทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถและเวลาอยา่งเต็มท่ี  

 3.  การจดัตารางสอนของครูทุกคน โดยเฉพาะครูท่ีสอนประจาํวชิาต่างๆ เช่น ศิลปศึกษา 

ดนตรีและนาฏศิลป์ งานเกษตร ตอ้งสอนหลายชั้น หลายหอ้ง จึงตอ้งจดัตารางสอนของแต่ละหอ้ง

แน่นอนตายตวั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะการสอน

เน้ือหาวชิาต่างๆ จะคลุกเคลา้กนัไปตามบรรยากาศของการเรียนการสอน 
 

 สรุปไดว้า่ ขอ้จาํกดัของการบูรณาการ เป็นการบูรณาการหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนั อาจทาํให้

ผูเ้รียนขาดความลึกซ้ึงในการเรียนรู้มองไม่เห็นความสาํคญัของเน้ือหาสาระหรือวชิาการต่างๆ 

ตามท่ีครูตอ้งการได ้และเป็นการบูรณาการหลกัสูตรวชิาการทาํค่อนขา้งยากเพราะตอ้งอาศยั 

ความร่วมมือจากครูผูส้อนหลายคนมาปรึกษาหารือร่วมกนั ตอ้งมีความเขา้ใจรวมกนั การจดั

ตารางสอนของครูทุกคน โดยเฉพาะครูท่ีสอนประจาํวชิาต่างๆ ตอ้งสอนหลายชั้น หลายหอ้ง จึงตอ้ง

จดัตารางสอนของแต่ละหอ้งแน่นอนตายตวั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ เพราะการสอนเน้ือหาวชิาต่างๆ จะคลุกเคลา้กนัไปตามบรรยากาศของการเรียนการสอน 

 

ส่วนที ่ 4  กระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เนน้ท่ีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 

ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สาํหรับ

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์       

การวจิยัและพฒันาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เท่านั้น 

และไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
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1. ความหมายของโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 

        การแกโ้จทยปั์ญหาเป็นแบบแผนหรือวธีิการท่ีใชใ้นการหาคาํตอบของปัญหาต่าง ๆ  

ท่ีพบทั้งในแบบเรียนหรือในชีวติประจาํวนั โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ไว ้ดงัน้ี   

       โพลยา (Polya 1980:1) กล่าววา่การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เป็นการหาวถีิทางท่ีจะหาส่ิงท่ี

ไม่รู้ในปัญหา เป็นการหาวธีิการท่ีเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไดข้อ้สรุปหรือคาํตอบท่ีมีความชดัเจน 

แต่วา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในทนัทีทนัใด 
 

       เซินเฟล (Schoenfeld 1989:83) ใหค้าํจาํกดัความของปัญหาคณิตศาสตร์วา่เป็นช้ินงานท่ี

นกัเรียนใหค้วามสนใจ ประสงคจ์ะหาขอ้ยุติและยงัไม่มีวธีิทางสาํเร็จรูป ท่ีจะไดข้อ้ยุติหรือแกห้าคาํตอบ

ได ้

       แอนเดอร์สัน และ พิงกรี (Anderson &Pingry1973 : 228  อา้งถึงใน ณฐพร   

ศรีบูรณ์ 2543:22 ) ไดใ้หค้วามหมายวา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือขอ้คาํถาม 

ท่ีตอ้งการวธีิการแกไ้ข หรือหาคาํตอบซ่ึงผูต้อบจะทาํไดดี้ตอ้งมีวธีิการท่ีเหมาะสม ใชค้วามรู้

ประสบการณ์ และการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
 

 อาดมัซ์ (Adams 1977:173–174  อา้งถึงใน  สิริพร  ทิพยค์ง 2544:10)  ใหค้วามหมายวา่ 

โจทยปั์ญหาเป็นสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัปริมาณและตอ้งมีการตดัสินใจลงมือกระทาํเพื่อหาคาํตอบ 

โดยปัญหานั้นจะเป็นปัญหาท่ีเป็นขอ้เขียน หรือคาํพูดก็ได ้
 

 ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล (2544:16) ใหค้วามหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์วา่เป็นสถานการณ์

หรือคาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบซ่ึงบุคคลตอ้งใชส้าระความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

มากาํหนดแนวทาง หรือวธีิการในการหาคาํตอบบุคคลผูคิ้ดหาคาํตอบไม่คุน้เคยกบัสถานการณ์นั้น 

มาก่อน และไม่สามารถหาคาํตอบไดท้นัทีทนัใด สถานการณ์หรือคาํถามขอ้ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ 

ข้ึนอยูก่บับุคคลผูคิ้ดหาคาํตอบ บางสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นปัญหาสาํหรับบุคคลหน่ึง แต่อาจไม่ใช่

ปัญหาสาํหรับอีกบุคคลหน่ึงก็ได ้
 

 ปฐมพร บุญลี (2545:10) กล่าววา่ ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์หรือคาํถามท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปริมาณ การพิสูจน์ และปัญหาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงผูต้อบไม่สามารถตอบไดท้นัที

ผูต้อบจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู ่เพื่อหาวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหานั้นให้

สาํเร็จลงได ้
 



 55 

 วชิยั พาณิชยส์วย (2546:9) กล่าววา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ คือ ปัญหา หรือสถานการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปริมาณ ซ่ึงสามารถหาคาํตอบไดโ้ดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจ และทกัษะต่างๆ ท่ีมีอยู ่เป็น

เคร่ืองมือในการแกปั้ญหา หรือสถานการณ์นั้นอยา่งเป็นกระบวนการ 
 

 สกินเนอร์ (Skinner 1990  อา้งถึงใน วชิยั พาณิชยส์วย  2546:9) ใหค้วามหมายของคาํน้ี

อยา่งสั้นๆวา่ โจทยปั์ญหา คือ คาํถามซ่ึงเก่ียวพนักบับุคคลใดบุคคลหน่ึงในการแสวงหาคาํตอบ 
 

กมล  ช่ืนทองคาํ (2547:3) กล่าววา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ท่ี

ประกอบไปดว้ยภาษาและตวัเลขท่ีตอ้งการคาํตอบ โดยท่ีผูแ้กปั้ญหานั้นจะตอ้งหาวธีิการทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม เลือก ตดัสินใจ และลงมือแกปั้ญหา 
 

 พรพรหม อตัตวฒันากุล (2547:7) กล่าววา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง โจทยภ์าษาท่ี

บรรยายสถานการณ์ดว้ยขอ้ความและจาํนวนท่ีเก่ียวกบัปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยตอ้งการคาํตอบ

ในเชิงปริมาณหรือตวัเลข ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาตอ้งอาศยัทกัษะและความสามารถต่างๆ ท่ีเหมาะสมมา

ประกอบกนัในการแกปั้ญหา 
 

 สุจินดา พชัรภิญโญ (2548:24) กล่าวา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ คือ โจทยภ์าษา      (Word 

Problem) ท่ีพรรณนาถึงสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยขอ้ความหรือตวัเลขเก่ียวกบัปัญหาทางคณิตศาสตร์

โดยตอ้งการคาํตอบเป็นตวัเลือก หรือการบ่งบอกปริมาณ ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาตอ้งอาศยัทกัษะและ

ความสามารถต่างๆ ท่ีเหมาะสมใชป้ระกอบในการแกโ้จทยปั์ญหานั้น 
 

ยพุิน พิพิธกุล (2549:82) ใหค้วามหมายวา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์วา่เป็นปัญหาท่ี 

ผูเ้รียนจะตอ้งคน้หาความจริงท่ีอาศยันิยามหมู่ ทฤษฎีบทต่างๆท่ีจะถูกนาํมาใช ้หรือสรุปส่ิงใหม่ 

ท่ีผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียนมาก่อน หรือปัญหาเก่ียวกบัวธีิการ การพิสูจน์ ทฤษฎีบทปัญหาท่ีเก่ียวกบั

เน้ือหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงลว้นเป็นปัญหาท่ีตอ้งอาศยักระบวนการทางคณิตศาสตร์เขา้มาแกไ้ข 
 

เลซ และ ซาโวเจวส์กิ ( Lesh and Zawojewski 1992 อา้งถึงใน วรีะศกัด์ิ เลิศโสภา  

2544:19 ) กล่าวถึง ความหมายของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์วา่เป็นสถานการณ์ท่ีผูแ้กโ้จทยปั์ญหา

ตอ้งการจะคน้พบวธีิการแกปั้ญหา และผูแ้กปั้ญหาตอ้งพยายามแปลความหมายวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมี

อยู ่เพื่อท่ีจะคน้พบวธีิการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง  
  

สรุปไดว้า่ โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีประกอบดว้ยภาษา 

และตวัเลขท่ีตอ้งการคาํตอบ โดยท่ีผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ การวางแผน และ

วธีิการทางคณิตศาสตร์มาประกอบในการแกปั้ญหา 
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2.  ประเภทของปัญหาทางคณติศาสตร์ 

     ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี 

     รัสเซล (Russel 1961:255) ไดแ้บ่งปัญหาคณิตศาสตร์เป็น 2 ประเภท คือ 

  1.  ปัญหาท่ีรูปแบบ ไดแ้ก่ ปัญหาปรากฎอยูใ่นแบบเรียนและหนงัสือทัว่ไป 

  2.  ปัญหาท่ีไม่มีรูปแบบ ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีพบทัว่ๆ ไปในชีวิตประจาํวนั 
 

   โพลยา (Polya  1985:123–128) ไดแ้บ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1. ปัญหาใหค้น้หา (Problem  to Find) เป็นปัญหาใหค้น้หาส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจ

เป็นปัญหาในเชิงทฤษฎีหรือปัญหาในเชิงปฏิบติั อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ส่วนสาํคญัของ

ปัญหาน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่ิงท่ีตอ้งการหา ขอ้มูลท่ีกาํหนดให ้และเง่ือนไข 

  2. ปัญหาใหพ้ิสูจน์ (Problem to Prove) เป็นปัญหาท่ีใหแ้สดงอยา่งสมเหตุสมผลวา่

ขอ้ความท่ีกาํหนดใหเ้ป็นจริงหรือเทจ็ ส่วนสาํคญัของปัญหาน้ีแบ่งเป็นสองส่วนคือสมมติฐานหรือ

ส่ิงท่ีกาํหนดใหแ้ละผลสรุปหรือส่ิงท่ีจะตอ้งพิสูจน์ 
 

    ปฐมพร บุญลี (2545:14) กล่าววา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือปัญหาท่ีพบในหนงัสือเรียน ซ่ึงอาจเป็นปัญหาใหค้น้หาคาํตอบหรือปัญหาใหพ้ิสูจน์ตามกฎนิยาม 

ทฤษฎีและปัญหาท่ีพบในชีวติประจาํวนั ซ่ึงตอ้งอาศยัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาเขา้มาช่วยแกไ้ข 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ จึงจะทาํใหก้ารแกปั้ญหานั้นๆ สาํเร็จลุล่วงไปได ้
 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546:78)  กล่าววา่ ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือคาํถามท่ีมีเน้ือหาสาระ กระบวนการ หรือความรู้ท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคย

มาก่อน และไม่สามารถหาคาํตอบไดท้นัที การหาคาํตอบจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์ทาง

คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ประกอบกบัความสามารถดา้นการวเิคราะห์ การสังเคราะห์และ      

การตดัสินใจ ซ่ึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

  1. สถานการณ์ของปัญหาและความยากง่ายตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

  2. ใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นการพิจารณาแกปั้ญหาได ้

 3. ขอ้มูลมีความทนัสมยัและเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของผูเ้รียนหรือเป็น

เหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดจ้ริง 

 4. ภาษาท่ีใชค้วามชดัเจน รัดกุมและเขา้ใจไดง่้าย 

 5. หาคาํตอบไดห้ลายวธีิและอาจแกปั้ญหาโดยวธีิการต่างๆ เช่นการเขียนแผนภาพ

การจดัทาํตาราง หรือการสร้างสมการ 
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 6. มีความทา้ทายต่อความสามารถและกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 
 

  วชิยั พาณิชยส์วย (2546:10-11)  แบ่งโจทยปั์ญหาเป็น 2 ประเภท คือ 

  1. โจทยปั์ญหาในชั้นเรียน เป็นโจทยปั์ญหาท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไปในหนงัสือเรียน ซ่ึง

ใชใ้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ลกัษณะเด่นของโจทยปั์ญหาประเภทน้ี คือสามารถหาคาํตอบ

ดว้ยวธีิ และ ลาํดบัขั้นตอนท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ โจทยปั์ญหาในชั้นเรียนเกือบทั้งหมดเป็นโจทยปั์ญหา

ท่ีจาํเจ เป็นรูปแบบท่ีนกัเรียนเคยเห็นเคยเรียนคุน้เคย สามารถหาคาํตอบดว้ยวธีิการท่ีเป็นขอ้กาํหนด

กฎเกณฑเ์ดิมๆ โดยผูเ้รียนจะแปลเร่ืองราวจากโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ และคาํนวนหาคาํตอบ

ไดท้นัที 

  2. โจทยปั์ญหาท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา เป็นโจทยปั์ญหาท่ีไม่จาํเจ ผูเ้รียน     

ไม่สามารถหาคาํตอบไดโ้ดยการแปลเร่ืองราวของโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์และคิดคาํนวณหา

คาํตอบตามวธีิท่ีใชอ้ยูเ่ดิมๆ แต่ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนคิดหากลวธีิมาใชแ้กปั้ญหา โจทยป์ระเภทน้ี

อาจเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนัของบุคคล หรือปัญหาท่ีเก่ียวโยงกบักบัเน้ือหาวชิาอ่ืนๆ 

และบางคร้ังคาํตอบอาจมีมากกวา่ 1 คาํตอบ 
 

 สุจินดา พชัรภิญโญ (2548:27) กล่าววา่ โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นประเภท

ต่างๆ ตามจุดประสงค ์ตามลกัษณะของปัญหา ตามเป้าหมายของการฝึก และยงัแบ่งโจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ออกเป็นแบบโจทยปั์ญหาปกติ และโจทยปั์ญหาท่ีไม่ปกติอีกดว้ย ซ่ึงการแบ่งประเภท

ของโจทยปั์ญหาข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ขอ้นั้นๆ 
 

 สรุปไดว้า่ โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือคาํถามท่ีมีเน้ือหาสาระ 

กระบวนการ หรือความรู้ท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยมาก่อน และไม่สามารถหาคาํตอบไดท้นัที การหา

คาํตอบจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ประกอบกบั

ความสามารถดา้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการตดัสินใจ ซ่ึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี

ลกัษณะดงัน้ี สถานการณ์ของปัญหาและความยากง่ายตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ใหข้อ้มูลอยา่ง

เพียงพอท่ีจะใชใ้นการพิจารณาแกปั้ญหาได ้ ขอ้มูลมีความทนัสมยัและเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั

ของผูเ้รียนหรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดจ้ริง  ภาษาท่ีใชค้วามชดัเจน รัดกุมและเขา้ใจไดง่้าย หา

คาํตอบไดห้ลายวธีิและอาจแกปั้ญหาโดยวธีิการต่างๆ เช่น การเขียนแผนภาพการจดัทาํตาราง หรือ

การสร้างสมการ  มีความทา้ทายต่อความสามารถและกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 แนวคิดและหลกัการเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

 มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีกล่าวถึงแนวคิดและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

 สุภาพร  บุญหนกั (2544:48)  กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์วา่ ใน

การแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวุฒิภาวะทางสมองประสบการณ์ 

 ความสนใจ ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และสภาพแวดลอ้ม สาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

สอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด รู้จกัพิสูจน์หาขอ้สรุป มีการวางแผนก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมการคิด

อยา่งมีเหตุผลได ้โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาตามขั้นตอนการแกปั้ญหา 
 

 ไฮนิก (Heinig 1981:61 อา้งถึงใน มยรีุ  บุญเยีย่ม 2545:35) กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบั 

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์วา่ การแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเกิดข้ึนไดโ้ดย ครูตอ้งจดักิจกรรมให้

นกัเรียนทาํ โดยควรจะเป็นกิจกรรมปลายเปิด ซ่ึงเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดเห็นของ

ตนเองเพื่อสังเคราะห์เร่ืองราวใหม่  ส่ิงใหม่  สถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึน  
 

 สรุปไดว้า่จากการศึกษาแนวคิดและหลกัการท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหา เพื่อให้

การแกปั้ญหาต่าง ๆ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายนั้น ตอ้งอาศยัแนวคิดและหลกัการ ตลอดจนความ

พร้อมดา้นต่าง ๆ เช่น วฒิุภาวะทางสมอง  ประสบการณ์ ความสนใจ แรงจูงใจ กิจกรรมและ

สถานการณ์ของปัญหา เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการในการประยกุต ์เช่ือมโยงความรู้   

ท่ีไดก้บัสถานการณ์ของปัญหาในชีวติจริง โดยใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ 
 

 3. องค์ประกอบทีส่่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

    ส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหก้ระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ประสบผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย

นั้นมีหลายประการ ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

    สมจิตร  เพชรผา (2544:23)  กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมในการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ไว ้ 7  ประการดงัน้ี 

 1. ความรู้ ความสามารถในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ 

 2. ความสามารถในการอ่าน การแปลความ และการตีความหมาย 

 3. ความสามารถในการวเิคราะห์ และแยกแยะความสัมพนัธ์ 

 4. ความสามารถในการคาํนวณ 

 5. การมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 6. สติปัญญาและวฒิุภาวะ 
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 7. ความใฝ่ใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
 

   ปฐมพร  บุญลี (2545:19)  กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ไว ้ 7  ประการ ดงัน้ี 

 1. ความรู้ ความสามารถในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ 

 2. ความสามารถในการอ่าน การแปลความ และการตีความหมาย 

 3. ความสามารถในการวเิคราะห์และแยกแยะความสัมพนัธ์ 

 4. ความสามารถในการคาํนวณ 

 5. การมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 6. การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 7. สติปัญญาและวฒิุภาวะ 
 

สรุปไดว้า่ ในการแกปั้ญหาจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่ง เร่ิมตั้งแต่ความรู้ 

ความสามารถในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ทกัษะในการอ่าน การแปล และการตีความหมาย การคิด

วเิคราะห์ การคาํนวณตลอดจนความสนใจ และเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนจึงเป็นผูท่ี้มี

บทบาทสาํคญัในการจดัสถานการณ์ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน และพฒันาความสามารถดงัท่ีกล่าวเพื่อ

ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน ไดมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 

 4. ข้ันตอนของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

     การแกโ้จทยปั์ญหาเป็นกระบวนการท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบของปัญหา ใน 

การแกปั้ญหาจะตอ้งมีการวางแผน การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ การกาํหนดสารสนเทศท่ีตอ้ง 

การเพิ่มเติม มีการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายและ

ตรวจสอบวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมเพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุป ดงันั้นการแกปั้ญหาเพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ี

ถูกตอ้งนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ การหาคาํตอบของโจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ก็เหมือนกบัการแกโ้จทยปั์ญหาทัว่ไป การจดัลาํดบัขั้นตอนในการคิดหาคาํตอบท่ีโจทย์

ถามนั้นเป็นกระบวนการคิดท่ีทาํใหไ้ดค้าํตอบท่ีโจทยต์อ้งการ ผูว้จิยัขอนาํเสนอรายละเอียดท่ีมี

นกัการศึกษาต่างประเทศ และนกัการศึกษาภายในประเทศ ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการแกปั้ญหา

ทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  

 นกัการศึกษาต่างประเทศ ท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์  ไดแ้ก่  

 โพลยา (Polya 1985:16-27)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ไว ้ 4  ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นท่ี 1 การทาํความเขา้ใจปัญหา (Understanding  the problem)  เป็นการมองไปท่ี

ตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่โจทยถ์ามอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้งมีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้ง

บา้ง มีความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหานั้นหรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด จน

กระทั้งสามารถสรุปปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้หากยงัไม่ชดัเจนในโจทยอ์าจใชว้ธีิการ

ต่าง ๆ ช่วย เช่น การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหาดว้ย

ถอ้ยคาํของผูเ้รียนเองแลว้แบ่งเง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจโจทยปั์ญหา

มากข้ึน 

              ขั้นท่ี 2  การวางแผนการแกปั้ญหา (Devising  a  plan)  เป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีจะตอ้ง

พิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวิธีใด จะแกปั้ญหาอยา่งไร ผูเ้รียนตอ้งมองเห็นความสาํคญัของขอ้มูล

ต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหาอยา่งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีโจทยถ์าม

กบัขอ้มูลหรือส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให ้ถา้หากไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ไดก้็ควรอาศยัหลกัการของ

การวางแผนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

 1. โจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลกัษณะคลา้ยคลึง 

กบัโจทยปั์ญหาท่ีเคยทาํมาแลว้อยา่งไร 

 2.  เคยพบโจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเม่ือไรและใชว้ธีิการใดในการแกปั้ญหา 

 3.  ถา้อ่านโจทยปั์ญหาคร้ังแรกแลว้ไม่เขา้ใจควรอ่านโจทยปั์ญหาอีกคร้ัง 

แลว้วเิคราะห์ความแตกต่างของปัญหาน้ีกบัปัญหาท่ีเคยทาํมาก่อนดงันั้นการวางแผนการแกปั้ญหา

เป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหาพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกบัประสบการณ์

ในการแกปั้ญหาท่ีผูแ้กปั้ญหามีอยูแ่ลว้นาํมากาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา และเลือกยทุธวธีิ

แกปั้ญหา  

              ขั้นท่ี  3  การดาํเนินการตามแผน (Carrying out  the plan)  เป็นขั้นตอนท่ีลงมือ

ปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหไ้ดค้าํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือกวธีิการคิดคาํนวณ กฎ

หรือสูตร ท่ีเหมาะสมมาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียด

ต่าง ๆ  ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบไดห้รือคน้พบวธีิการ

แกปั้ญหาใหม่ 

             ขั้นท่ี  4  การตรวจสอบผล  (Looking  back)  เป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหามอง

ยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์

โดยพิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งและมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ตลอดจนกระบวนการ

ในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการอีกวธีิหน่ึงตรวจสอบเพื่อดูผลลพัธ์ท่ีไดต้รงกนัหือไม่หรืออาจ

ใชก้ารประมาณค่าของคาํตอบอยา่งคร่าว ๆ แลว้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหา ให้
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กะทดัรัดชดัเจนเหมาะสมข้ึนกวา่เดิม ขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไปขา้งหนา้โดยใชป้ระโยชน์

จากวธีิการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาขยายแนวคิดในการแกปั้ญหาใหก้วา้งขวางข้ึนกวา่เดิม 

 ซ่ึงขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา  แสดงไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 

 

1.  ทาํความเขา้ใจใน                                                                 โจทยถ์ามอะไร 

     ปัญหา 

           โจทยบ์อกอะไร 

 

  2.  วางแผนในการ        แยกปัญหาออก 

                                 แกปั้ญหา         เป็นขอ้ยอ่ย ๆ หา    

   วธีิการสรุปจะใช ้

   วธีิใด มีอะไรเป็น 

   ส่ิงท่ีตอ้งรู้บา้ง   

   วางแผนไปตามนั้น 

  3.  ดาํเนินการตามแผน         นาํขอ้มูลท่ีแยกแยะ 

                                                               ออกมาหาขอ้สรุป 

              รวมขั้นสุดทา้ย 

  4.  ขั้นตรวจสอบ           ตรวจดูวา่ทาํตาม 

                ท่ีโจทยบ์อกครบ     

                          หรือไม่ทาํถูกตอ้ง 

              หรือไม่ 

 

ภาพท่ี 2  แสดงขั้นตอนการแกปั้ญหาของโพลยา 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีโจทยถ์าม 

ส่ิงท่ีโจทยบ์อก 

ตอบปัญหา 

สรุปปัญหา 

ตรวจสอบ 
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วลิสัน  เฟอร์นนัเดช และ ฮาดาเวย ์(Wilson  Fermadez and Hadaway 1993:60-62) กล่าวถึง

กระบวนการแกปั้ญหาโดยทัว่ไปวา่ มกันาํเสนอขั้นตอนเป็นชั้นๆในลกัษณะท่ีเป็นการปัญหาท่ีเป็น

เส้นตรง 
 

                                                                                                                      

 

                                                                              หรือ                                

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 3 กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นเส้นตรง 
 

รูปแบบดงักล่าวมีขอ้บกพ่อง เช่นกระบวนการแกปั้ญหาตอ้งเป็นในลกัษณะเส้นตรงเสมอ

เป็นการเนน้การไดม้าเพียงคาํตอบ การแกปั้ญหาเป็นดงัเช่นชุดของขั้นตอน เป็นตน้ จึงไดมี้ 

การปรับปรุงกระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอนของ โพลยา โดยเสนอเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบั 

การแกปั้ญหาท่ีแสดงความเป็นพลวตั (Dynamic) และเป็นวงจรของขั้นตอนของกระบวนการ

แกปั้ญหา ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นพลวตั 

 

อ่านปัญหา 

พิจารณาปัญหา 

แกปั้ญหา 

ตรวจสอบคาํตอบ 

อ่านปัญหา 

ทาํความเขา้ปัญหา 

การวางแผนแกปั้ญหา 

ดาํเนินการแกปั้ญหา 

ตรวจสอบผล 

กาํหนดสถานการณ์ปัญหา 

ทาํความเขา้ปัญหา 

ตรวจสอบผล การวางแผนแกปั้ญหา 

ดาํเนินการแกปั้ญหา 
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จากภาพ ลูกศรเป็นการพิจารณาตดัสินใจท่ีเป็นการดาํเนินการทาํงาน จากขั้นตอนหน่ึงไป 

สู่อีกขั้นตอนหน่ึงหรืออาจจะพิจารณายอ้นกลบัไปขั้นตอนเดิมหากมีปัญหาหรือขอ้สงสัย จะเห็นวา่

กระบวนการไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแนวตรงตามรูปแบบเดิม เช่นเม่ือนกัเรียนทาํการแกปั้ญหาในขั้นแรก 

คือทาํความเขา้ใจปัญหาแลว้ดาํเนินการไปสู่การวางแผน ระหวา่งการดาํเนินการนั้นนกัเรียนอาจ

คน้พบส่ิงท่ีทาํใหเ้ขา้ใจปัญหาไดดี้ยิง่ข้ึน หรือในขณะท่ีนกัเรียนดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวแ้ต่ไม่

สามารถดาํเนินการไดน้กัเรียนอาจกลบัไปเร่ิมตน้วางแผนใหม่หรือทาํความเขา้ใจปัญหาใหม่ ซ่ึง 

การดาํเนินการดงักล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา โดยไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้

ใหม่ในขั้นทาํความเขา้ใจปัญหาเสมอ    
 

เทราทแ์มน และลิชเทนเบอร์ก (Troutman and Lichtenberg 1995:4-7) ได ้

เสนอขั้นตอนของการแกโ้จทยปั์ญหาไว ้ 6  ขั้นตอนดงัน้ี  

               ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้งทาํความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆท่ีปรากฏใน

ปัญหาแลว้ยงัตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ในปัญหานั้น ส่ิงสาํคญั คือการตั้งคาํถามถามตวัเอง

เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  

               ขั้นท่ี 2  กาํหนดแผนในการแกปั้ญหา กาํหนดอยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงแผนการกาํหนด

แผนไวห้ลาย ๆ แผนจะเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบและเลือกใชแ้ผนท่ีดีท่ีสุด  

อนัส่งผลต่อการกาํหนดยทุธวธีิท่ีนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมท่ีสุด  

              ขั้นท่ี 3  ดาํเนินการตามแผน เป็นขั้นลงมือทาํตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

               ขั้นท่ี 4  ประเมินแผน และคาํตอบ ในขั้นน้ีจะมีการพิจารณาถึง ความเป็นไปได้

หรือความสมเหตุสมผลของคาํตอบ ความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในปัญหา เปรียบเทียบผลจาก 

การลองแกปั้ญหาใหม่ดว้ยวธีิการอ่ืน เปรียบเทียบผลของตนเองกบัผลของเพื่อน ๆ 

               ขั้นท่ี 5  ขยายปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา 

การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน การขยายปัญหา

จะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม 

เสนอปัญหาใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ในการหาคาํตอบ  

               ขั้นท่ี 6  บนัทึกการแกปั้ญหา นกัแกปั้ญหาท่ีดีตอ้งจดบนัทึกการแกปั้ญหาของตน

ไว ้เพื่อท่ีจะไดร้ื้อฟ้ืนหรือทบทวน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาคร้ังต่อไป ส่ิงท่ีควรจด

บนัทึก ไดแ้ก่ แหล่งของปัญหา ตวัปัญหาท่ีกาํหนด แนวคิดในการแกปั้ญหา หรือแบบแผนการคิด

อยา่งคร่าว ๆ ยทุธวธีิท่ีนาํมาใช ้หรือสามารถจะนาํมาใชไ้ด ้ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการขยายผล 

การแกปั้ญหา  

เบลล ์(Bell 1978:312 อา้งถึงใน สมเดช  บุญประจกัษ ์2540:15) ไดเ้สนอ 
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ขั้นตอนในการแกปั้ญหาเป็นขั้น ๆ ไว ้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

               1.  นาํเสนอปัญหาในรูปทัว่ไป  

 2.  เสนอปัญหาในรูปท่ีสามารถดาํเนินการได ้ 

 3.  ตั้งสมมติฐาน และเลือกวิธีดาํเนินการแกปั้ญหาเพื่อให้ไดค้าํตอบของปัญหา  

 4.  ตรวจสอบสมมติฐาน และดาํเนินการแกปั้ญหาเพื่อหาคาํตอบหรือ 

ชุดคาํตอบท่ีเป็นไปได ้ 

 5.  วเิคราะห์และประเมินคาํตอบ รวมถึงวธีิซ่ึงนาํไปสู่การคน้พบยทุธวธีิ 

ในการแกปั้ญหา อ่านปัญหา พิจารณาปัญหา แกปั้ญหา ตรวจสอบคาํตอบ อ่านปัญหา ทาํความเขา้ใจ

ปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหา ตรวจสอบผล  
 

 นกัการศึกษาภายในประเทศ ท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์  ไดแ้ก่    

  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544:191-192)ไดส้รุปขั้นตอน 

การแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 

   ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา ผูส้อนตอ้งสร้างพื้นฐาน

ใหผู้เ้รียนมีความคุน้เคยกบักระบวนการแกไ้ขปัญหาซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะใน 

การแกปั้ญหา กระบวนการแกไ้ขปัญหา 4 ขั้นตอน มีดงัน้ี 

    ขั้นตอนท่ี 1 ทาํความเขา้ใจปัญหา หรือวเิคราะห์ปัญหา 

   ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการแกปั้ญหา 

   ขั้นตอนท่ี 3 ดาํเนินการแกปั้ญหา 

    ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั 

  ในกระบวนการแกไ้ขปัญหา 4 ขั้นตอนยงัอาศยัทกัษะอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา หรือวเิคราะห์ปัญหา ตอ้งอาศยัทกัษะท่ีสาํคญั

และจาํเป็นอีกหลายประการ เช่น ทกัษะการอ่านโจทยปั์ญหา ทกัษะการแปลความหมายทางภาษาซ่ึง

ผูเ้รียนควรแยกแยะไดว้า่โจทยก์าํหนดอะไรให้และโจทยต์อ้งการหาอะไร หรือพิสูจน์ขอ้ความใด 

  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผนแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุด ตอ้งอาศยัทกัษะใน 

การนาํความรู้หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเรียนรู้มาแลว้ ทกัษะในการเลือกใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสม เช่น 

เลือกใชก้ารเขียนรูป  หรือแผนภาพ ตาราง การสังเกตหารูปแบบหรือสัมพนัธ์ เป็นตน้ ในบางปัญหา

อาจใชท้กัษะในการประมาณค่า คาดการณ์ หรือคาดคะเนคาํตอบประกอบดว้ย ผูส้อนจะตอ้งหาวธีิ

ฝึกวเิคราะห์แนวคิดใหม้าก 

  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นดาํเนินแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัทกัษะในการคิดคาํนวณหรือ 
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การดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั ตอ้งอาศยัทกัษะในการคาํนวณ  

การประมาณคาํตอบ การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีหาไดโ้ดยอาศยัความรู้สึกเชิงจาํนวน (number sense)

หรือความรู้สึกเชิงปริภูมิ (spatial sense)ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ีสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์หรือปัญหา  
 

 ทิศนา แขมมณี (2545:124-125) กล่าววา่ ขั้นตอนในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์มีดงัน้ี 

 1.  การสังเกต : ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาขอ้มูล รับรู้และทาํความเขา้ใจในปัญหาจน 

สามารถสรุป และตระหนกัในปัญหานั้น 

 2.  การวเิคราะห์ : ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อแยกแยะ 

ประเด็นปัญหาสภาพ สาเหตุ และลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

 3.  สร้างทางเลือก : ใหผู้เ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย  

ซ่ึงอาจมีการทดลองคน้ควา้ตรวจสอบ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการทาํกิจกรรมกลุ่ม และควรมี 

การกาํหนดหนา้ท่ีในการทาํงานใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 

5. เก็บขอ้มูลประเมินทางเลือก : ผูเ้รียนปฏิบติัตามแผนงานและบนัทึก  

การปฏิบติังานเพื่อรายงาน และตรวจสอบความถูกตอ้งของทางเลือก 

 5.  สรุป : ผูเ้รียนสรุปความดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจทาํในรูปของรายงาน 
 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545:114) กล่าววา่ ขั้นตอนการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ มีดงัน้ี 

 1.  ขั้นนาํเขา้สู่ปัญหา เป็นการศึกษาถึงสภาพของปัญหาวา่ เป็นอยา่งไรปัญหาเกิด

จากอะไรบา้งเป็นการคน้พบปัญหาท่ีอาจจะเป็นไปได ้

 2.  ขั้นวเิคราะห์ปัญหา เป็นการศึกษา วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ ใหรู้้วา่ ปัญหาท่ี 

แทจ้ริงคืออะไรและอะไรบา้งท่ีไม่ใช่ปัญหาท่ีแทจ้ริง 

 3.  ขั้นระบุปัญหา เป็นการนาํเอาปัญหาท่ีเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง มาเป็นประเด็น

สาํคญัในการศึกษารวบรวมขอ้มูลสาํหรับแต่ละเร่ือง 

 4.  ขั้นกาํหนดวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดเป้าหมาย เพื่อการแกปั้ญหานั้นวา่จะ 

ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางดา้นใด 

 5.  ขั้นตั้งสมมุติฐาน เป็นการเสนอแนวทาง และวธีิการในการแกปั้ญหาให้ตรงกบั 

สาเหตุท่ีจะทาํใหส้ามารถแกปั้ญหานั้นไดส้าํเร็จ 

 6.  ขั้นทดลองหรือทดสอบสมมุติฐาน เป็นการนาํวธีิแกปั้ญหาในขั้นตั้งสมมุติฐาน

ไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
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 7.  ขั้นสรุปผล 

 8.  ขั้นนาํไปใช ้
 

 ปฐมพร  บุญลี  (2545:42)  กล่าวถึงขั้นตอนในกระบวนการแกปั้ญหาไว ้4  ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ทาํความเขา้ใจปัญหา โดยอาศยัทกัษะการแปลความหมาย การวเิคราะห์ 

ขอ้มูลวา่ปัญหาตอ้งการหาอะไร กาํหนดอะไรมาบา้ง จาํแนกแยกแยะส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและส่ิง

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาให้แยกออกจากกนั 

 2. วางแผนแกปั้ญหา ตอ้งหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ี

กาํหนดใหแ้ละขอ้มูลท่ีไดต้ามมาจากส่ิงท่ีกาํหนดให ้หาวิธีการแกปั้ญหาโดยนาํกฎเกณฑห์ลกัการ 

เหตุผล มาประกอบกบัขอ้มูล  แลว้เสนอออกมาในรูปวธีิการ 

 3.  ดาํเนินการตามแผน คิดคาํนวณเพื่อหาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ตามแผนท่ีวางไวแ้ละ

ตอ้งรู้จกัวธีิการคาํนวณท่ีเหมาะสม 

 4.  ตรวจสอบวธีิการและคาํตอบ ถา้ไม่พบคาํตอบตามเง่ือนไขของปัญหาตอ้ง

กลบัไปวางแผนการแกปั้ญหาใหม่ หรือในขณะท่ีนกัเรียนดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวแ้ต่ไม่สามารถ

ดาํเนินการได ้นกัเรียนอาจจะกลบัไปเร่ิมวางแผนใหม่ หรือทาํความเขา้ใจปัญหาใหม่  
 

 สรุปไดว้า่ ขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ จากนกัการศึกษาหลายท่าน 

สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี คือ  1)  การทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  2) การวางแผนการแกปั้ญหา  3)  การดาํเนินการตามแผน  4)  การตรวจสอบผล  5) ขยาย

ปัญหา 6)  สรุป   สามารถแสดงการสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์    

ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  แสดงการสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

        แนวคิด   
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1.นาํเสนอปัญหาในรูปทัว่ไป 

การอ่านปัญหา 

การทาํความเขา้ใจปัญหา /  

เสนอปัญหาในรูปท่ีสามารถ

ดาํเนินการได ้/ 

การสังเกต/ 

นาํเขา้สู่ปัญหา / 

วเิคราะห์ปัญหา / 

ระบุปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

2.วางแผนการแกปั้ญหา / 

กาํหนดวตัถุประสงค ์/ 

ตั้งสมมติฐาน / 

วเิคราะห์ 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 5 

2 

2 

9 

3.การดาํเนินการตามแผน / 

สร้างทางเลือก/ 

ทดลองหรือทดสอบ

สมมติฐาน 

      

 

 

 

 

 6 

1 

1 

8 

4.การตรวจสอบผล /  

ประเมินแผน และคาํตอบ / 

เก็บขอ้มูลประเมินทางเลือก  

   

 

 

 

  

 

 

  4 

2 

1 

7 
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ตาราง 4  แสดงการสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์(ต่อ) 

 

        แนวคิด   

        

 

        ข้ันตอน 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

คว
าม

ถี่ 

รว
มค

วา
มถ

ี่ 

โพ
ลย

า 
 ( 

19
85

) 

 ว
ลิสั

น
  เ

ฟ
อร์

นั
น

เด
ช 

แล
ะ 

 

 ฮ
าด

าเ
วย์

  (
 1

99
3 

) 

เท
รา

ท์
แม

น
 แ

ละ
ลชิ

เท
น

เบ
อร์

ก 

  (
19

95
) 

เบ
ลล์

 (1
98

7)
 

สส
วท

. (
25

44
) 

ท
ศิน

า 
 แ

ขม
ม

ณ
 ี(2

54
5)

 

วฒั
น

าพ
ร 

 ร
ะงั

บ
ทุ

กข์
  (

25
45

) 

ป
ฐม

พ
ร 

 บุ
ญ

ล ี
  (

25
45

) 

5.ขยายปัญหา / 

นาํไปใช ้

   

 

    

 

 1 

1 

2 

6.บนัทึกการแกปั้ญหา / 

สรุป / 

      

 

 

 

 1 

2 

3 

  

จากตาราง 4  พบวา่  การสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์จาก  

นกัการศึกษาหลายท่าน ผูว้จิยัไดเ้ลือกขั้นตอนท่ีมีนกัการศึกษาใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดนั้น        

มากท่ีสุด สามารถสรุปได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1  การทาํความเขา้ใจปัญหา  ขั้นท่ี 2 วางแผน 

การแกปั้ญหา    ขั้นท่ี 3  การดาํเนินการตามแผน  ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบผล  ขั้นท่ี 5 ขยายปัญหา  

และ ขั้นท่ี 6  สรุป 
 

 5. ประโยชน์ของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

    การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อนกัเรียนหลายประการ ดงัมีนกัการศึกษา

หลายท่านกล่าวไวต่้อไปน้ี 

    สมเดช  บุญประจกัษ ์ (2543:27-28)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

 1.  นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาของตนเองแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ในการแกปั้ญหา

ก่อนท่ีจะปรับปรุงไปสู่ภาษาทางเทคนิค ท่ีใชใ้นการดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ 

 2.  นกัเรียนไดท้าํงานร่วมกนั เป็นการสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสอภิปราย

ปัญหาคาํตอบท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหา ทาํใหน้กัเรียนไดข้ยายการรับรู้ทางคณิตศาสตร์ช่วยใหแ้ต่ละ

คนไดป้รับปรุงและส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน 

 3.  ทาํใหน้กัเรียนไดรู้้จกัเลือกสถานการณ์ ท่ีเหมาะสมในการวางแผนพฒันา 
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเอง 

 4.  สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน โดยท่ีสถานการณ์ 

ปัญหาจะตอ้งแบ่งปัญหาท่ีซบัซอ้นออกเป็นปัญหายอ่ย ๆ แลว้นาํไปสู่คาํตอบของปัญหา 
 

ปฐมพร  บุญลี  (2545:35)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการแกปั้ญหาทางคณิตศาตร์วา่เป็น

การทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด รู้จกัวางแผนโดยใชเ้หตุผล และทาํตามระเบียบวธีิเป็นลาํดบัขั้นตอน

อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ทาํใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ ในการท่ีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน

ชีวติประจาํวนัต่อไป 
 

 สรุปไดว้า่  การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยใหน้กัเรียนเกิดทกัษะทางภาษา และทกัษะ

ทางการคิดอยา่งเป็นระบบอยา่งมีระเบียบตามขั้นตอนโดยการใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ ใน

การวางแผนการทาํงานต่าง ๆ และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนัได ้  

ผูว้จิยัวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะ 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5    

ภาคเรียนท่ี  1  ดงัรายละเอียดในตาราง 5 
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ตาราง  5  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ ในดา้นความรู้และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  

                 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 

หน่วย

การ

เรียนรู้ 

 

 

ตวัช้ีวดั 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

จาํ
น

วน
ชัว่

โม
ง 

ดา้นความรู้ : ขั้นพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

ดา้
น

ท
กัษ

ะก
าร

แก
โ้จ

ท
ยป์ั

ญ
ห

า 

คว
าม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 ้

กา
รว

เิค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์

 

กา
รป

ระ
เมิ

น
ค่ า

 

1 

ลาํดบั 

(5 

ชัว่โมง) 

เขา้ใจ

ความหมาย

ของลาํดบัและ

หาพจน์ทัว่ไป

ของลาํดบั

จาํกดั 

- บอกความหมายของลาํดบัได ้

-  จาํแนกลาํดบัท่ีกาํหนดใหเ้ป็น

ลาํดบัจาํกดัหรือลาํดบัอนนัตไ์ด ้

-  เขียนลาํดบัท่ีกาํหนดใหเ้ป็น

ลาํดบัแบบแจงพจน์ได ้

- หาพจน์ทัว่ไปของลาํดบัจาํกดัท่ี

กาํหนดใหไ้ด ้

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

   

2 

ลาํดบั 

เลขคณิต 

(4 

ชัว่โมง) 

เขา้ใจ

ความหมาย

ของลาํดบัเลข

คณิตหาพจน์

ต่าง ๆ ของ

ลาํดบัเลขคณิต 

และนาํไปใช ้

- บอกความหมายของลาํดบัเลข

คณิตได ้

- หาพจน์ต่าง ๆ ของลาํดบัเลข

คณิตโดยใชสู้ตรได ้

- คิดวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา

เก่ียวกบัลาํดบัเลขคณิตได ้

 

1 

 

1 

 

2 
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ตาราง  5  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ ในดา้นความรู้และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  

                 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

 

หน่วย

การ

เรียนรู้ 

 

 

ตวัช้ีวดั 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

จาํ
น

วน
ชัว่

โม
ง 

ดา้นความรู้ : ขั้นพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

ดา้
น

ท
กัษ

ะก
าร

แก
โ้จ

ท
ยป์ั

ญ
ห

า 

คว
าม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 ้

กา
รว

เิค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์

 

กา
รป

ระ
เมิ

น
ค่ า

 

3 

ลาํดบั 

เรขา 

คณิต 

(4 

ชัว่โมง) 

เขา้ใจ

ความหมายของ

ลาํดบัเรขา 

คณิตหาพจน์

ต่าง ๆ ของ

ลาํดบัเรขา 

คณิต และ

นาํไปใช ้

- บอกความหมายของลาํดบั

เรขาคณิตได ้

- หาพจน์ต่าง ๆ ของลาํดบั

เรขาคณิตโดยใชสู้ตรได ้

- คิดวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา

เก่ียวกบัลาํดบัเรขาคณิตได ้

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4 

อนุกรม 

เลขคณิต 

(4 

ชัว่โมง) 

เขา้ใจ

ความหมาย

ของผลบวก n 

พจน์แรกของ

อนุกรม 

เลขคณิต หา

ผลบวก n พจน์

แรกโดยใช้

สูตรและ

นาํไปใช ้

- หาผลบวกของลาํดบัจาํกดัได ้

บอกความหมายของอนุกรมจาํกดั

ได ้หาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต

อยา่งง่ายได ้หาผลบวก  n  พจน์

แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยใช้

สูตรได ้

- คิดวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา

อนุกรมเลขคณิตได ้ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 
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ตาราง  5  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ ในดา้นความรู้และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  

                 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

 

หน่วย

การ

เรียนรู้ 

 

 

ตวัช้ีวดั 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

จาํ
น

วน
ชัว่

โม
ง 

ดา้นความรู้ : ขั้นพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

ดา้
น

ท
กัษ

ะก
าร

แก
โ้จ

ท
ยป์ั

ญ
ห

า 

คว
าม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 ้

กา
รว

เิค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์

 

กา
รป

ระ
เมิ

น
ค่ า

 

5 

อนุกรม 

เรขา 

คณิต 

(5 

ชัว่โมง) 

เขา้ใจ

ความหมาย

ของผลบวก n 

พจน์แรกของ

อนุกรม 

เลขคณิต หา

ผลบวก n พจน์

แรกโดยใช้

สูตรและ

นาํไปใช ้

- หาผลบวกของอนุกรมเรขา 

คณิตอยา่งง่ายได ้

- หาผลบวก  n  พจน์แรกของ

อนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรได ้

- คิดวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา

อนุกรมเรขาคณิตได ้ 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

6 

กฎ 

เกณฑ์

เบ้ืองตน้

เก่ียวกบั

การนบั 

(4 

ชัว่โมง) 

อธิบาย 

การทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีได้

ไปใชค้าดการณ์ 

ในสถานการณ์ 

ท่ีกาํหนดให ้

- เขียนแผนภาพตน้ไมแ้สดงผล

ทั้งหมดท่ีจะเป็นไปไดข้อง

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

- บอกจาํนวนขั้นตอนการทาํงาน

ของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ด้

ถูกตอ้ง 

- ใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบั 

การนบัหาจาํนวนวธีิท่ีเป็นไปได้

ทั้งหมดของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให้

จากโจทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 
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ตาราง  5  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ ในดา้นความรู้และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  

                 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

 

หน่วย

การ

เรียนรู้ 

 

 

ตวัช้ีวดั 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

จาํ
น

วน
ชัว่

โม
ง 

ดา้นความรู้ : ขั้นพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

ดา้
น

ท
กัษ

ะก
าร

แก
โ้จ

ท
ยป์ั

ญ
ห

า 

คว
าม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 ้

กา
รว

เิค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์

 

กา
รป

ระ
เมิ

น
ค่ า

 

7 

การ

ทดลอง

สุ่มและ

แชมเปิล 

สเปซ 

(3 

ชัว่โมง) 

อธิบาย 

การทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีได้

ไปใชค้าดการณ์ 

ในสถานการณ์ 

ท่ีกาํหนดให ้

-  บอกไดว้า่เหตุการณ์ท่ีกาํหนดให้

เหตุการณ์ใดเป็นการทดลองสุ่มได้

ถูกตอ้ง 

-  เขียนแซมเปิลสเปซของ

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

- หาจาํนวนวธีิทั้งหมดของ 

การทดลองสุ่ม จากเหตุการณ์ 

โจทยปั์ญหาท่ีกาํหนดใหไ้ด้

ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

เหตุ 

การณ์ 

(3 

ชัว่โมง) 

อธิบาย 

การทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีได้

ไปใชค้าดการณ์ 

ในสถานการณ์ 

ท่ีกาํหนดให ้

 

- เขียนผลทั้งหมดของเหตุการณ์ท่ี

สนใจจากเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให้

ไดถู้กตอ้ง 

- หาจาํนวนวธีิทั้งหมดของ

เหตุการณ์ท่ีสนใจ โจทยปั์ญหา 

ไดถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

3 
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ตาราง  5  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ ในดา้นความรู้และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  

                 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

 

หน่วย

การ

เรียนรู้ 

 

 

ตวัช้ีวดั 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

จาํ
น

วน
ชัว่

โม
ง 

ดา้นความรู้ : ขั้นพฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

ดา้
น

ท
กัษ

ะก
าร

แก
โ้จ

ท
ยป์ั

ญ
ห

า 

คว
าม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 ้

กา
รว

เิค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์

 

กา
รป

ระ
เมิ

น
ค่ า

 

9 

ความ

น่าจะ

เป็นของ

เหตุ 

การณ์ 

(3 

ชัว่โมง) 

ใชค้วามรู้

เก่ียวกบั 

ความน่าจะ

เป็นช่วยใน 

การตดัสินใจ

และแกปั้ญหา 

- หาค่าความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

- ใชค้่าความน่าจะเป็นพิจารณาได้

วา่เหตุการณ์ท่ีกาํหนดให ้

เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนได้

มากท่ีสุดและเหตุการณ์ใดมี

โอกาสเกิดข้ึนไดน้อ้ยท่ีสุด 

 แกโ้จทยปั์ญหาได ้

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

สมบติัท่ี

สาํคญั

ของ

ความ

น่าจะ

เป็น 

(3 

ชัว่โมง) 

ใชค้วามรู้

เก่ียวกบั 

ความน่าจะเป็น

ช่วยใน 

การตดัสินใจ

และแกปั้ญหา 

 

 

- บอกสมบติัของความน่าจะ

เป็นไดถู้กตอ้ง 

- สมบติัความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์หน่ึง หาค่าความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ตรงขา้มกนัได้

ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

3 
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 จากตาราง 5  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในดา้นความรู้และ

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ ท่ีใชท้กัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ พบวา่  บทท่ี 1 เร่ือง  ลาํดบัและอนุกรม  ไดแ้ก่  โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต  โจทย์

ปัญหา โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต  และโจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต    บทท่ี 2  

เร่ือง ความน่าจะเป็น ไดแ้ก่ โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั โจทยปั์ญหาการทดลอง

สุ่มและแซมเปิลสเปซ โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ และโจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    

 จากการศึกษาวเิคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยศึกษาวเิคราะห์แนวคิด หลกัการการวจิยัและพฒันา (Research and 

Development : R&D) การออกแบบการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ โพลยา ใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ หลกัการของ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาํนวน  21  วธีิ ซ่ึงไดส้ังเคราะห์และดาํเนินการดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 6  แสดงการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รูปแบบ 

การเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบั

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

รายช่ือนกัการศึกษาคนท่ี รวม 

จาํนวน 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. รูปแบบ 

การสอนคณิต 

ศาสตร์ ตาม

แนวคิดของ

ทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์

ได
ร์เ

วอ
ร์แ

ละ
เว

ลล
 ์ (

19
86

) 

มา
ร์ติ

น
  แ

ละ
คณ

ะ 
(1

99
4)

 

แฮ
น

เล่
ย ์

 (1
99

4)
 

วฒั
น

าพ
ร 

  ร
ะง

บั
ทุ

กข
 ์ (

25
42

) 

สุ
มา

ลี 
 ก

าญ
จน

ชา
ตร

 (2
54

3)
 

ศูน
ยพ์

ฒั
น

าห
ลกั

สู
ตร

แล
ะ 

กร
ม 

 ว
ชิา

กา
ร 

 (2
54

3)
 

วโิ
ชติ

  พ
งษ

ศ์ิริ
  (

25
43

) 

รัช
นี

วร
รณ

  ข
นั

ชยั
ภูมิ

 (2
55

1)
 

8 

2. การจดั 

การเรียนรู้แบบ

นิรนยั 

 

นิ
รม

ล 
 ศ

ตว
ฒุิ

 แ
ละ

คณ
ะ 

(2
54

3)
 

ส
น

อง
  อิ

น
ละ

คร
  (

25
44

) 

สุ
วทิ

ย ์
 แ

ละ
อร

ท
นั

 มู
ลค

าํ 
 (2

54
6)

 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 (2
54

8)
 

มา
ลินี

  บุ
ณ

ยรั
ตน

์พ
นั

ธุ์ 
(2

54
9)

 

   5 

3. การจดั 

การเรียนรู้แบบ

ใชค้าํถาม 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 

(2
54

3)
 

      

 

1 

4. วธีีสอน 

แบบสาธิต 

 

ไส
ว 

 ฟั
กข

าว
  (

25
44

) 

สุ
วทิ

ย ์
 มู

ลค
าํ 

 (2
54

5)
 

อา
ภร

ณ์
 ใ

จเ
ที่

ยง
 (2

54
6)

 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 (2
55

2)
 

   

 

4 
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ตาราง 6  แสดงการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

                 (ต่อ) 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายช่ือนกัการศึกษาคนท่ี รวม 

จาํนวน 1 2 3 4 5 6 7 

5. รูปแบบการเรียนรู้

โมเดลซิปปา (CIPPA  

Model) 

 

 

 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 (2
54

8)
 

 ก
รอ

งไ
ด 

อุณ
ห

สู
ติ 

(2
55

1)
 

วร
วร

รณ
 ว

าณิ
ชย

เ์จ
ริญ

ชยั
 

(2
55

1:
17

) 

  

 

 3 

6. รูปแบบการเรียน 

การสอนทกัษะปฏิบติั

ของเดวส์ี 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 

(2
55

2)
 

      1 

7. วธีิสอนแบบบรรยาย 

(Lecture  Method) 

 

 

 ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 (2
55

2)
 

      1 

8. การจดัการเรียน 

การสอนแบบ TGT 

(Teams-Games-

Tournaments) 

วฒั
น

าพ
ร 

  ร
ะง

บั
ทุ

กข
 ์ 

(2
54

2)
 

สุ
วทิ

ย ์
 แ

ละ
อร

ท
ยั 

 มู
ลค

าํ 
  

(2
54

5)
 

วชั
รา

  เ
ล่า

เรี
ยน

ดี 

(2
54

7)
 

วมิ
ลรั

ตน
์  สุ

น
ท

รว
โิร

จน
 ์

(2
55

1)
 

   4 

9. วธีิสอนแบบแฮร์

บาร์ต (Herbart 

Method) 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 

(2
55

2)
 

      

1 
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ตาราง 6  แสดงการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

               (ต่อ) 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

รายช่ือนกัการศึกษาคนท่ี รวม 

จาํนวน 1 2 3 4 5 6 7 

10. วธีิสอนแบบศึกษาดว้ย

ตนเอง (Self  Study  Method) 

 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 

(2
55

2)
 

    

  

1 

11. รูปแบบการเรียนการสอน

กระบวนการสืบสอบ และ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 

(Group  Investigation  

Instructional  Model) จอ
ยล

 ์แ
ละ

วลี
ล ์

 (1
99

6)
 

สุ
คน

ธ์ 
สิ

น
ธพ

าน
น

ท
แ์ล

ะ

คณ
ะ 

(2
54

5)
 

วฒั
น

าพ
ร 

 ร
ะง

บั
ทุ

กข
 ์

(2
54

5)
 

  

  

3 

12. การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค  STAD   

 

จนั
ท

รา
  ต

นั
ติพ

งศ
านุ

กรั
กษ

 ์

(2
54

4)
 

วฒั
น

าพ
ร 

 ร
ะง

บั
ทุ

กข
 ์(2

54
5)

 

สุ
วทิ

ย ์
มูล

คาํ
 แ

ละ
อร

ท
ยั 

มูล
คาํ

 

(2
54

7)
 

ชา
ตรี

  เ
กิด

ธร
รม

 (2
54

5)
 

ชว
ลิต

  ชู
กาํ

แพ
ง 

(2
55

0)
 

ส
ลา

วนิ
 (2

55
1)

 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 (2
55

2)
 

7 

13. วธีิสอนโดยใชก้รณี

ตวัอยา่ง (Case) 

 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

 (2
55

1)
 

      

1 

14. รูปแบบการเรียนการสอน

ทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์

(Harrow) แฮ
ร์โ

รว
 ์(1

97
2)

 

 

     

1 

15. เทคนิคการสอนแบบ

อุปนยั (Inductive  Method) 

 จอ
ยล

 ์แ
ละ

วลี
ล ์

  

(1
99

6)
 

ทิ
ศน

า 
 แ

ขม
มณี

   

(2
53

4)
 

     

2 
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ตาราง 6  แสดงการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

               (ต่อ) 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

รายช่ือนกัการศึกษาคนท่ี รวม 

จาํนวน 1 2 3 4 5 6 7 

16. การจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 ชว
อด

 ์ เ
มน

นิ
ม 

แล
ะเ

วบ็
 

(1
98

7)
 

พ
อร์

กา
ที

 

(1
99

7)
 

สุ
ธี 

 พ
รร

ณ

ห
าร

 (2
54

7)
     

3 

17. รูปแบบการเรียนการสอน

เนน้ความจาํ (Memory  

Model) 

 

จอ
ยล

 ์แ
ละ

วลี
ล ์

(1
99

6)
 

 

     

1 

18. รูปแบบกระบวนการ

แกปั้ญหา ตามแนวคิดของ 

Polya โพ
ลย

า 
(1

98
5)

 

      

1 

19. เทคนิคการสอน 

แบบ Math League 

 

 

วสิุ
ท

ธิ์ 
 ค

งก
ลัป์

 

(2
55

0)
 

      

1 

20. เทคนิค K-W-D-L  กบั 

การแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ 

 

 

 

โอ
เกิ

ล 
(1

98
6)

 

ชอ
 แ

ละ
คน

อื่น
ๆ 

(1
99

7)
 

  ว
รีะ

ศกั
ดิ์ 

เลิ
ศโ

ส
ภา

  (
25

44
) 

สุ
ภา

ภร
ณ์

  ท
อง

ใส
 (2

54
8)

 

   4 

21. เทคนิคการวาดรูปบาร์ 

โมเดล (Bar  Model) 

 

กร
อง

ท
อง

  ไ
คริ

รี 

(2
55

4)
 

      

1 
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 จากตาราง  6  การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบวา่รูปแบบท่ีมีนกัการศึกษาสนบัสนุนมากท่ีสุดไดแ้ก่ รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์

ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ รองลงมาคือ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  

รองลงมาคือ การจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั  และรองลงมาคือ เทคนิค K-W-D-L  กบัการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์  การจดัการเรียนการสอนแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments)  วธีีสอน

แบบสาธิต  แต่สาํหรับการวจิยัและพฒันาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมี 

ความเหมาะสมกบันกัเรียนโดยนาํการจดัการเรียนการสอนแบบ TGT (Teams-Games-

Tournaments)  ซ่ึงมีนกัการศึกษาใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดน้ีเป็นลาํดบัท่ี 3 มาใชใ้นกิจกรรม 

การจดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือวธีิหน่ึงท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีการจดัใหน้กัเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4  คน  ท่ีมีระดบั

ความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั นกัเรียนจะบรรลุ

เป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อนร่วมกลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายนั้นร่วมกนันกัเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อ

ช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้  และส่งเสริมการทาํงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จ

นกัเรียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจ บทเรียนหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น 

อยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนมอบหมายเป็นกลุ่ม 

โดยนกัเรียนแต่ละคน  จะเป็นผูแ้ทนของกลุ่มในการเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการกบั

ตวัแทนของกลุ่มอ่ืนท่ีมีระดบัความสามารถใกลเ้คียงกนั จดัเป็นกลุ่มแข่งขนัข้ึนใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนั

อยูภ่ายในกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัตอบปัญหาแต่ละคร้ัง นกัเรียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิมท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํคะแนนท่ีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท่ีสะสมไดจ้ากการตอบปัญหา

มารวมกนัเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่มกลุ่มใดทาํคะแนนไดสู้งถึงเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดรั้บรางวลั ซ่ึง

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT จากแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่านสามารถสังเคราะห์  

ไดด้งัตาราง 7 
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ตาราง 7  แสดงการสังเคราะห์การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

        แนวคิด   

        

 

 

 

        ข้ันตอน 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ความถ่ี 

วฒั
น

าพ
ร 

 ร
ะงั

บ
ทุ

กข์
  

 ( 
25

42
:3

7)
 

 สุ
วทิ

ย์ 
 มู

ลค
ํา 

แล
ะ 

อร
ท

ัย 
 มู

ลค
ํา 

 

  (
 2

54
5:

16
5-

16
6)

 

วชั
รา

  เ
ล่า

เรี
ยน

ดี 
 

(2
54

7:
16

) 

วมิ
ลรั

ตน์
  สุ

น
ท

รว
ิโร

จน์

(2
55

1:
11

-2
8)

 

1.  ขั้นนาํ/ 

    ขั้นเตรียมเน้ือหา 

    3 

2.  ขั้นสอน     2 

3.  ขั้นแบ่งกลุ่ม/ 

     ขั้นจดัทีม / 

      ขั้นกิจกรรม  

      กลุ่ม 

    4 

4.  ขั้นจดัการ 

     แข่งขนั/ 

    จดัลาํดบัคะแนน 

 

 

 

   

 

 

6 

5.  มอบรางวลั     4 

   

จากตาราง 7  พบวา่ ขั้นตอนในการสังเคราะห์การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

จากนกัการศึกษาหลายท่าน สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ไดด้งัน้ี 

คือ  1)  ขั้นนาํ  2) ขั้นสอน  3)  ขั้นจดัทีม  4) ขั้นการแข่งขนั  5)  ขั้นมอบรางวลั  และใหเ้รียนร่วมกบั

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   เพราะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ทาํให้

นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาของตนเองแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์  ในการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะปรับปรุง

ไปสู่ภาษาทางเทคนิค ท่ีใชใ้นการดาํเนินการทางคณิตศาสตร์นกัเรียนไดท้าํงานร่วมกนั รู้จกัเลือก

สถานการณ์ ท่ีเหมาะสมในการวางแผนพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเอง และ

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน โดยท่ีสถานการณ์ปัญหาจะตอ้งแบ่งปัญหาท่ี

ซบัซอ้นออกเป็นปัญหายอ่ย ๆ แลว้นาํไปสู่คาํตอบของปัญหาได ้ 
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  กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ จากแนวคิดของนกัการศึกษา 

หลายท่านสามารถสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ไดด้งัตาราง 8 
 

ตาราง 8  แสดงการสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

        แนวคิด   

        

 

        ข้ันตอน 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

คว
าม

ถี่ 

โพ
ลย

า 
 ( 

19
85

) 

 ว
ลิสั

น
  เ

ฟ
อร์

นั
น

เด
ช 

แล
ะ 

 

 ฮ
าด

าเ
วย์

  (
 1

99
3 

) 

เท
รา

ท์
แม

น
 แ

ละ
ลชิ

เท
น

เบ
อร์

ก 
 (1

99
5)

 

เบ
ลล์

 (1
98

7)
 

สส
วท

. (
25

44
) 

ท
ศิน

า 
 แ

ขม
ม

ณ
 ี(2

54
5)

 

วฒั
น

าพ
ร 

 ร
ะงั

บ
ทุ

กข์
  

(2
54

5)
 

ป
ฐม

พ
ร 

 บุ
ญ

ล ี
  (

25
45

) 

นาํเสนอปัญหาในรูปทัว่ไป 

การอ่านปัญหา 

การทาํความเขา้ใจปัญหา /  

เสนอปัญหาในรูปท่ี

สามารถดาํเนินการได ้/ 

การสังเกต/ 

นาํเขา้สู่ปัญหา / 

วเิคราะห์ปัญหา / 

ระบุปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

วางแผนการแกปั้ญหา / 

กาํหนดวตัถุประสงค ์/ 

ตั้งสมมติฐาน / 

วเิคราะห์ 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 9 

การดาํเนินการตามแผน / 

สร้างทางเลือก/ 

ทดลองหรือทดสอบ

สมมติฐาน 

      

 

 

 

 

 9 
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ตาราง 8  แสดงการสังเคราะห์กระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

 

        แนวคิด   

        

 

        ข้ันตอน 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

คว
าม

ถี่ 

โพ
ลย

า 
 ( 

19
85

) 

 ว
ลิสั

น
  เ

ฟ
อร์

นั
น

เด
ช 

แล
ะ 

 

 ฮ
าด

าเ
วย์

  (
 1

99
3 

) 

เท
รา

ท์
แม

น
 แ

ละ
ลชิ

เท
น

เบ
อร์

ก 
 

(1
99

5)
 

เบ
ลล์

 (1
98

7)
 

สส
วท

. (
25

44
) 

ท
ศิน

า 
 แ

ขม
ม

ณ
 ี(2

54
5)

 

วฒั
น

าพ
ร 

 ร
ะงั

บ
ทุ

กข์
  (

25
45

) 

ป
ฐม

พ
ร 

 บุ
ญ

ล ี
  (

25
45

) 

การตรวจสอบผล /  

ประเมินแผน และคาํตอบ / 

เก็บขอ้มูลประเมิน

ทางเลือก  

   

 

 

 

  

 

 

  7 

ขยายปัญหา / 

นาํไปใช ้

   

 

    

 

 2 

บนัทึกการแกปั้ญหา / 

สรุป / 

      

 

 

 

 3 

   

ตาราง 8  พบวา่ ขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ จากนกัการศึกษาหลายท่าน 

สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี คือ  1)  การทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  2) การวางแผนการแกปั้ญหา  3)  การดาํเนินการตามแผน  4)  การตรวจสอบผล         

5) ขยายปัญหา 6)  สรุป   

 ในการพฒันาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1  

มาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงไดร่้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนาํขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงประกอบดว้ย  5  

ขั้นตอน  1)  ขั้นนาํ  2) ขั้นสอน  3)  ขั้นจดัทีม  4) ขั้นการแข่งขนั  5)  ขั้นมอบรางวลั  และ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 6  ขั้นตอน  คือ  1)  การทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  2) การวางแผนการแกปั้ญหา  3)  การดาํเนินการตามแผน  4)  การตรวจสอบผล  5) ขยาย
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ปัญหา 6)  สรุป  นาํมาร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

  1.  ขั้นนาํ  (TGT) เป็นการจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อ

เช่ือมโยงความรู้เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน เช่น การใชเ้กม เพลง นิทาน การทบทวนความรู้เดิมของ

นกัเรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน เพื่อเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัเน้ือหาใหม่ เป็นตน้ 

  2.  ขั้นสอน (TGT) ครูสอนบทเรียน โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้ง 

สนใจ และตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั ซ่ึงจะ 

ส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้และในขั้นตอนน้ีสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนใน 

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี คือ  

2.1 การทาํความเขา้ใจปัญหา (Understanding  the  Problem :P)  เป็น 

การมองไปท่ีตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่โจทยถ์ามอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้งมีสาระความรู้

ใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง มีความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหานั้นหรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่น

รูปแบบใด จนกระทั้งสามารถสรุปปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้หากยงัไม่ชดัเจนใน

โจทยอ์าจใชว้ธีิการต่าง ๆ ช่วย เช่น การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียน

สาระของปัญหาดว้ยถอ้ยคาํของผูเ้รียนเองแลว้แบ่งเง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงจะช่วยทาํให้

เขา้ใจโจทยปั์ญหามากข้ึน 

   2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  (Devising  a  Plan:P)  เป็นขั้นตอนสาํคญั

ท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวธีิใด จะแกปั้ญหาอยา่งไร ผูเ้รียนตอ้งมองเห็นความสาํคญัของ

ขอ้มูลต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหาอยา่งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีโจทย์

ถามกบัขอ้มูลหรือส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให ้ถา้หากไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ไดก้็ควรอาศยัหลกัการ

ของการวางแผนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

1) โจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบัโจทยปั์ญหาท่ีเคยทาํมาแลว้อยา่งไร 

2) เคยพบโจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเม่ือไรและใชว้ธีิการใดใน 

การแกปั้ญหา 

3) ถา้อ่านโจทยปั์ญหาคร้ังแรกแลว้ไม่เขา้ใจควรอ่านโจทยปั์ญหา 

อีกคร้ังแลว้วิเคราะห์ความแตกต่างของปัญหาน้ีกบัปัญหาท่ีเคยทาํมาก่อนดงันั้นการวางแผน 
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การแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหาพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกบั

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีผูแ้กปั้ญหามีอยูแ่ลว้นาํมากาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา และ

เลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  

   2.3  การดาํเนินการตามแผน  (Carrying  out  the  Plan:P)  เป็นขั้นตอนท่ี

ลงมือปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหไ้ดค้าํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือกวธีิการคิดคาํนวณ 

กฎหรือสูตร ท่ีเหมาะสมมาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ  

ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบไดห้รือคน้พบวธีิการแกปั้ญหาใหม ่

   2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ (Monitor  Performance:P) เป็น

ขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่

ผลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดยพิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งและมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือได้

หรือไม่ตลอดจนกระบวนการในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการอีกวธีิหน่ึงตรวจสอบเพื่อดู

ผลลพัธ์ท่ีไดต้รงกนัหือไม่หรืออาจใชก้ารประมาณค่าของคาํตอบอยา่งคร่าว ๆ แลว้พิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหา ใหก้ะทดัรัดชดัเจนเหมาะสมข้ึนกวา่เดิม ขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึง 

การมองไปขา้งหนา้โดยใชป้ระโยชน์จากวธีิการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาขยายแนวคิดในการแกปั้ญหาให้

กวา้งขวางข้ึนกวา่เดิม 

   2.5  ขยายปัญหา (Expansion  Problem:P)  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบ

ทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหา

อยา่งชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียน

ปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ  

ในการหาคาํตอบ 

  3. ขั้นจดัทีม (TGT) ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละ

นกัเรียนท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติั

กิจกรรม และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั 

  4. ขั้นการแข่งขนั (TGT) ขั้นการแข่งขนั นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบ

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยยดึหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่ง

ของแต่ละทีมแข่งขนักนันกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีม 

แข่งขนักนั ใหน้าํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 

5. ขั้นสรุป (TGT)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีได ้

คะแนนสูงสุด 
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  แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปของแผนภูมิ แสดงรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ดงัภาพท่ี  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   
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ส่วนที ่5 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 ผูว้จิยัจะนาํเสนอเก่ียวกบั ความหมายของความพึงพอใจ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจ

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ซ่ึงมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของความพงึพอใจ 

      จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจนกัการศึกษาหลายท่าน (Applewhite 

(1965, p. 6); Good (1973, p. 161); Davis (1981, p. 83); กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546); ชาติชาย 

โพยมเมฆา (2549, น. 64); อมัพวา รักบิดา (2549, น. 47); นจัญมี์ย ์สะอะ (2550, น. 62) ไดใ้ห้

ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ความพึงพอใจ  เป็นความรู้สึกท่ีดีส่วนตวัของบุคคลใน 

การปฏิบติังาน ซ่ึงมีความหมายกวา้งรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การมี

ความสุขท่ีไดท้าํงานร่วมกบัคนอ่ืน ทศันคติท่ีดีต่อการทาํงานหรือการปฏิบติักิจกรรมใด ๆ เป็น 

การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้สามารถสังเกต

โดยการแสดงออกค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและมีส่ิงเร้า ท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคลจึงจะทาํให้

บุคคลเกิดความยนิดี เตม็ใจ ความพึงพอใจ 

    จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือไม่ดี ความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
 

 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความพึงพอใจ 

 ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) ท่ีกล่าว

วา่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเหมือนกนั แต่ความตอ้งการนั้นเป็นลาํดบัขั้น เขาไดต้ั้งสมมติฐาน

เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยคื์อ มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุดความตอ้งการ

ท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจสาํหรับพฤติกรรมอ่ืนต่อไป ความตอ้งการของมนุษย์

จะเรียงเป็นลาํดบัขั้นตามลาํดบัความสาํคญั กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการในระดบัตํ่าไดรั้บ 

การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนอง ซ่ึงลาํดบัขั้น 

ความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ขั้นตอน คือ 1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็น

ความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวติ เช่น ความตอ้งการในเร่ืองของอาหาร นํ้ า อากาศ 

เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั และความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ก็ต่อเม่ือความตอ้งการทั้งหมดของคนยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง  

2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security of Safety Needs) ถา้ความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้มนุษยจ์ะตอ้งการในขั้นสูงต่อไป คือ เป็น

ความรู้สึกท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้



 88 

และความอบอุ่นใจ 3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belonging Needs) หลงัจากท่ีมนุษย์

ไดรั้บการตอบสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการสูงข้ึนอีก คือ ความตอ้งการทาง

สังคมเป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจาก

เพื่อน 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการใหค้นอ่ืน 

ยกยอ่ง ใหเ้กียรติ และเห็นความสาํคญัของตนเอง อยากเด่นในสังคม รวมถึงความสาํเร็จ ความรู้

ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต (Self 

Actualization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของมนุษย ์ส่วนมากจะเป็นการความคิดของตน หรือ

ตอ้งการจะเป็นมากกวา่ท่ีตวัเองเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ เรียกวา่ The Motivation Hygiene Theory 

ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานมี 2 ปัจจยั คือ 1. ปัจจยักระตุน้ 

(Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน ซ่ึงมีผลก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น 

ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้

ในตาํแหน่งการงาน 2. ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใน 

การทาํงานและมีหนา้ท่ีใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้

ในอนาคตสถานะของอาชีพ สภาพการทาํงาน การจูงใจใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการทาํงานท่ีจะ

ใหผ้ลเชิงปฏิบติัคืองานควรมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั งานนั้นจะมีความหมาย

สาํหรับผูจ้ดัทาํงานนั้นตอ้งมีการวางแผนและวดัความสาํเร็จ โดยใชร้ะบบการทาํงานและ 

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหไ้ดผ้ลในการจูงใจ ภายในเป้าหมายของงานจะตอ้งมี

ลกัษณะคือ 1. คนทาํงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 2. ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลสาํเร็จในการทาํงาน

โดยตรง 3. งานนั้นสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้Herzberg (1959, p. 113-115); Scott (1967, p. 124) ใน

การดาํเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะกระตุน้ให้นกัเรียนทาํงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายหรือตอ้งการปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคค์รูซ่ึงในสภาพปัจจุบนัเป็นเพียงผู ้

อาํนวยความสะดวกหรือใหค้าํแนะนาํปรึกษาจึงตอ้งคาํนึงถึงความพอใจในการเรียนรู้การทาํให้

นกัเรีนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังานมีแนวคิดพื้นฐานท่ีต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ 

 1. ความพึงพอใจนาํไปสู่การปฏิบติังาน 

  การตอบสนองความตอ้งการผูป้ฏิบติังานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานท่ีสูงกวา่ผูไ้ม่ไดรั้บการตอบสนอง จากแนวคิดดงักล่าว ครูท่ี

ตอ้งการใหกิ้จกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางบรรลุผลสาํเร็จ จึงตอ้งคาํนึงถึง

การจดับรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งส่ือ อุปกรณ์การจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียน เพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของนกัเรียนใหมี้แรงจูงใจในการทาํกิจกรรมจนบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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 2. ผลของการปฏิบติังานนาํไปสู่ความพึงพอใจ 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยั

อ่ืนๆ ผลการปฏิบติังานท่ีดีท่ีจะนาํไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะนาํไปสู่การตอบสนอง

ความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานยอ่มไดรั้บการตอบสนองในรูปของรางวลั หรือผลตอบแทน ซ่ึง

แบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic 

Rewards) โดยผา่นการรับรู้เก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ี ปริมาณของ

ผลตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ นัน่คือ ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังานจะถูกกาํหนดโดย

ความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง และการรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัความยติุธรรมของ

ผลตอบแทนท่ีรับรู้แลว้ความพึงพอใจยอ่มเกิดข้ึน สมยศ  นาวกีาร (2521, น. 119) 

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่เม่ือนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ ผลตอบแทนภายใน เป็นผลดา้นความรู้สึกของนกัเรียนท่ีเกิดแก่ตวันกัเรียนเอง เช่น 

ความรู้สึกต่อความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถดาํเนินงานภายใตค้วามยุง่ยากทั้งหลายไดส้าํเร็จ ทาํให้

เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวลัท่ีผูอ่ื้นจดัหาใหม้ากกวา่ท่ี

ตนเองใหต้นเอง เช่นการไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชยจากครู พอ่แม่ และการไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ 
 

 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

 Barnard (1968, p. 339) กล่าวไวว้า่บุคคลจะมีความพึงพอใจต่อการทาํงานหรือกิจกรรม

นั้นข้ึนอยูก่บัการกระตุน้ของส่ิงจูงใจ 8 ประการ คือ 

 1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงินทอง ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้ภาพแวดลอ้ม เก่ียวกบั

การทาํงาน 

 2. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคล ไดแ้ก่ ช่ือเสียง เกียรติยศ อาํนาจพิเศษ ตาํแหน่ง 

 3. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบังาน 

 4. ส่ิงจูงใจในอุดมคติ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดแ้สดงฝีมือ และความรู้สึก ท่ี

ไดท้าํงานอยา่งเตม็ท่ี 

 5. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นความดึงดูดใจทางสังคม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรในหมู่เพื่อน

ร่วมงาน การยกยอ่งนบัถือซ่ึงกนัและกนั 

 6. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพการทาํงาน ไดแ้ก่ การปรับปรุงวถีิการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั

ความรู้ความสามารถ และให้สอดคลอ้งกบัทศันคติของแต่ละบุคคล 

 7. ส่ิงจูงใจท่ีเอ้ือโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการทาํงาน ไดแ้ก่ การมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในงานทุกชนิดท่ีหน่วยงานจดัข้ึน 
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7. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพการอยูร่่วมกนั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดอ้ยูร่่วมกนั  

การรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ความสนิทสนมกลมเกลียว ความร่วมมือในการทาํงาน 

 จากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้จิยัเห็นวา่ส่ิงจูงใจท่ีนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้คือส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพ ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้น 

การจดัการเรียนรู้ และความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรในหมู่เพื่อนร่วมงาน การยกยอ่งนบัถือซ่ึงกนัและกนั 

รวมทั้งการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในงานทุกชนิดท่ีจดัข้ึน 
 

 การวดัความพงึพอใจ 

 จากการศึกษาการวดัความพึงพอใจ จากนกัการศึกษา ถนอมทรัพย ์มะลิซอ้น (2540, น. 

42-43) และ อมรรัตน์ เชิงหอม (2545, น. 37) กล่าววา่ มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํได้

หลายวธีิ ไดแ้ก่ 

 1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง โดยการขอร้อง

หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดัแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีกาํหนด

คาํตอบไวใ้ห้เลือกตอบหรือเป็นคาํตอบอิสระโดยคาํถามท่ีถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ของ

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวธีิท่ีวดัระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค

และความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตอบคาํถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง 

การสัมภาษณ์เป็นการวดัระดบัความพึงพอใจโดยวธีิการท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพวธีิหน่ึง 

 3. การสังเกต เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะทาํใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจได ้โดยวธีิ 

การสังเกตจากพฤติกรรมก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน

และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ เช่น การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพดู สีหนา้  

การโตต้อบ การร่วมกิจกรรม การวดัความพึงพอใจโดยวธีิน้ีผูว้ดัตอ้งทาํอยา่งจริงจงัและมีแบบแผน

ท่ีแน่นอนจึงจะสามารถประเมินไปถึงความพึงพอใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 จากการวดัความพึงพอใจผูว้จิยัสรุปไดว้า่  การวดัความพึงพอใจสามารถทาํไดห้ลายวธีิ แต่

วธีิท่ีผูว้จิยัคิดวา่ดีท่ีสุด วดัไดช้ดัเจนท่ีสุด คือ การวดัความพึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ ซ่ึงจะไดค้าํตอบอิสระโดยถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ของการจดักิจกรรม 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 
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ส่วนที ่6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 งานวจัิยภายในประเทศ 

 ศิริพฒัน์  คงศกัด์ิ  (2550:98) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี 

แอล  และการจดัการเรียนรู้ตามแนว  สสวท. ผลการวจิยัพบวา่  1)  ผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ู ดี  

แอล  และการจดัการเรียนรู้ตามแนวสสวท.  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดย

ผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเค ดบัเบิ้ลย ู 

ดี  แอล  สูงกวา่ผลการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวสสวท.  2)  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เห็น

ดว้ยในระดบัมากต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดีแอล เรียงตามลาํดบัดงัน้ี (1)  ดา้น

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์และความรู้ใหม่และกลา้

แสดงออกมากยิง่ข้ึน  (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และ (3)  ดา้น

วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนชอบการสรุปและการนาํเสนอในการแกโ้จทยปั์ญหาและ

นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวสสวท.เรียงลาํดบั ดงัน้ี  ดา้น

บรรยากาศในการเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บความสนุกสนานและมีความสุขจากการเรียนรู้  ดา้น

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ จาก

การเรียนรู้ และ ดา้นวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่และ

ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ 
 

 นงลกัษณ์  ศรีบวับาน (2550:69) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบ TGT และ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเร่ือง สถิติผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี  1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบ TGT และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.45/79.75 และ 81.19/76.06 ตามลาํดบั ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์  75/75 ท่ีตั้งไว ้  

2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบ  

TGT และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเท่ากบั 0.7107 และ 0.6540 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ 

นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.07 และ 65.40 ตามลาํดบั  3) นกัเรียนท่ีเรียน 

ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบ TGT มีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เจตคติ  ต่อวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ี เรียน 

ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 อารมณ์  จนัทร์ลาม (2550:93) ผลของการสอนแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนโดยใชก้ระบวนการ 

แกปั้ญหาของโพลยาท่ีมีต่อทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวจิยั  

พบวา่ 1) ความสามารถของนกัเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

ของโพลยา หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  มีนกัเรียนท่ีมี 

ผลการสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑ ์ 60% คิดเป็นร้อยละ  90.20  2) ความสามารถของนกัเรียนใน 

การแกปั้ญหาในสถาการณ์ท่ีกาํหนดหลงัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา สูงกวา่ 

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  3)  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโจทย ์

ปัญหาเศษส่วน หลงัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยาอยูใ่นระดบัมาก 
 

 วนิดา  อารมณ์เพียร (2552:103)  ไดศึ้กษาวจิยัการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 

คณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เร่ือง  การหารทศนิยม และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD และ  TGT  ผลการวจิยั  

พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การหารทศนิยม ของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้  

โดยใชเ้ทคนิค STAD และ TGT  สูงข้ึน นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และพฤติกรรมใน 

การทาํงานกลุ่มดีข้ึน 
 

 พิมพส์รณ์  ตุกเตียน (2552:94-95) ไดศึ้กษาวจิยัผลการใชว้ธีิสอนแกโ้จทยปั์ญหาของ 

โพลยาร่วมกบัเทคนิคการจดักลุ่มแบบรายบุคคล (TAI) ต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  1) ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชว้ธีิสอนแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา 

ร่วมกบัเทคนิคการจดักลุ่มแบบรายบุคคล (TAI) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  2) ระดบัความพึงพอใจ 

ต่อวธีิสอนแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการจดักลุ่มแบบรายบุคคล (TAI) ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 อยูใ่นระดบัมาก  3) ความพึงพอใจกบัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก 
 

 วราภรณ์  กิจสวสัด์ิ (2553:40) ไดศึ้กษาวจิยัการพฒันาผลการเรียนรู้และความสามารถ 

ในการแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

เทคนิค  KWDL ผลการเรียนรู้และความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนของนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL  หลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง  

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 ศศิธร  แกว้มี (2555:81-82) ไดศึ้กษาวจิยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค KWDL สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวจิยั พบวา่  

1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค KWDL  สาํหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ  79.29/77.33  สรุปไดว้า่มีประสิทธิภาพตาม 

เกณฑ ์ 75/75  2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค KWDL   

สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  3)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี 

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค  KWDL  มีความพึงพอใจต่อ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค KWDL อยูใ่นระดบัมาก 
 

 กฤษกร สุขอนนัต ์ (2558:53) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง  เรขาคณิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ แบบ 

ร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT  ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มท่ี 

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน 

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มท่ีไดรั้บ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวาก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 
 

 นิภาพร  จิตรสุวรรณ  (2559:145) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

พบวา่ 1) การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 พบวา่ การบูรณาการกระบวนการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการวจิยัแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีประสิทธิภาพเท่ากบั   

83.69/81.03   2)  การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั   

84.38/81.30  และมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่า
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กวา่หลงัเรียน นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  63  3)นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัพอใจ

มากท่ีสุดทุกรายการ โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.84  คะแนน 

 ภูษณิศา  มัน่เจก๊ (2559:71)  ไดศึ้กษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็นโดย

ใชเ้ทคนิคการสอน  STAD  และกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 พบวา่ การสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิคการสอน STAD และกระบวนการ

แกปั้ญหาของโพลยา เร่ืองความน่าจะเป็น ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนขั้นกิจกรรม

กลุ่มยอ่ย เป็นการจดัการเรียนรู้โดยนาํวธีิการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา มีขั้นตอนคือ การทาํ 

ความเขา้ใจปัญหา การวางแผนการแกปั้ญหา การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบวธีิการและ

คาํตอบ ขั้นวดัและประเมินผล ขั้นการรับรองผลงาน เผยแพร่ สรุปผลประเมินพบวา่นกัเรียนมี

ความสามารถในการแกปั้ญหาสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

คลาร์กสัน (Clarkson.1979:4101 – A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการแปล

ความหมายในวชิาคณิตศาสตร์กบัความในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และศึกษาดูวา่นกัเรียน

จะใชก้ารแปลความหมายในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์หรือไม่ ตวัอยา่งประชากรเป็นนกัเรียน

ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนพีชคณิตศาสตร์ จาํนวน 5 หอ้งเรียนนาํมาทดสอบความสามารถในการแปล

ความหมาย 3 ฉบบั คือ ลกัษณะท่ีเป็นสัญลกัษณ์และลกัษณะท่ีเป็นรูปภาพแลว้นาํคะแนนไปหา

ความสัมพนัธ์กบัคะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์รากฎวา่การแปล

ความหมายทั้ง 3 แบบ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแปลความหมายต่างกนั จะมี

ความสามารถในการโจทยปั์ญหาความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

วลิเลียมส์  (Williams  1988)  ไดท้าํการวจิยัเก่ียวกบัการใชย้ทุธวธีิการเรียนแบบร่วมมือกนั

วา่ใหป้ระสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพีชคณิต  ทศันคติท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น

ต่อวชิาพีชคณิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอน

ปลายท่ีเรียนวชิาพีชคณิต จาํนวน 105 คน  โดยแบ่งนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มควบคุม 

1 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม  ส่วนนกัเรียนชั้นมยัมศึกษาตอนตน้แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม  และ

กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ทาํการทดลองโดยใชว้ธีิสอนผสมผสานระหวา่งกิจกรรมแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิกลุ่ม

แข่งขนั  ผลการทดลองพบวา่ คะแนนเฉล่ียระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติและทศันคติของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มไม่เปล่ียนแปลง  อยา่งมีนยัสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 บุล (Bull 1993:54-07 A) ไดศึ้กษาการสาํรวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนกัเรียนในระดบัเกรด 8 โดยใชก้ารเรียนแบบปัญหา 4 ขั้นตอน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกบัครูจาํนวน 5 คน และนกัเรียนเกรด 8 จาํนวน 237  คนกลุ่มทดลอง ครูจะ

สอนโดยใชชุ้ดการเรียน “Magic Math”โดยสังเกตการณ์สอนของครูในชั้นเรียนส่วนกลุ่มทดลองครู

จะสอนถามปกติ  ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนจากชุดการเรียน“Magic Math” มีความสามารถ

มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ 
 

 เมลอยและคณะ (Malloy and other 1998  อา้งถึงใน วรีะศกัด์ิ เลิศโสภา 2544:43) ได ้

กษาวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้

ของจริง ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและใชข้องจริงมีผลสัมฤทธ์ิใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากการทาํแบบทดสอบสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วม งานวจิยัน้ี

แสดงใหเ้ห็น วา่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและใชข้องจริง จะช่วยพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

 กิลเบิท (Gilbert 1984:abstract  อา้งถึงใน นิรันดร์ แสงกุหลาบ 2547:67) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยวธีิสอนแบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้และการสอนทั้งชั้นเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 5 ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 

การสอนทั้งสองวธีิไม่แตกต่างกนั 2) นกัเรียนจากการเรียนทั้งชั้นเรียน มีความชอบในการแกปั้ญหา

มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนเป็นกลุ่ม 3) นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีดีขั้น 
 

 เวด (Wadc 1995:abstract  อา้งถึงใน  นิรันดร์ แสงกุหลาบ 2547:67) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง 

การศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากพื้นฐานการสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง ในดา้นเจตคติ การประเมินตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียน 

เกรด 5 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 5 จาํนวน 17 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บ 

การสอนดว้ยโปรมแกรมการสอนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากพื้นฐานการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย

ตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

2) นกัเรียนท่ีมีสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ามีผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจ

ต่อการเรียนการสอนก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
 

 อลัเบิร์ด (Albert 1996:abstract  อา้งถึงใน  นิรันดร์ แสงกุหลาบ 2547:67) ไดท้าํการวจิยั

เร่ืองการศึกษารายกรณีสาํหรับความซบัซอ้นของการเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาผล ของ     
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กลยทุธพฤติกรรมกระบวนการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 7 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

เกรด 7 จาํนวน 60 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีการพฒันาความเขา้ใจและ

พฤติกรรมในการแกโ้จทยปั์ญหาสูงกวา่นกัเรียนในกลุ่มควบคุม 2) นกัเรียนในกลุ่มทดลอง มี 

ความพึงพอใจเก่ียวกบัการเขียนในการเรียนคณิตศาสตร์ มากกวา่นกัเรียนในกลุ่มทดลอง  

3) ความเช่ือพฤติกรรมและมุมมองของครูเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีผลต่อ 

การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

 สรุปไดว้า่จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบใชก้ระบวนการแกปั้ญหา

คณิตศาสตร์ และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่  

การจดัการเรียนรู้แบบใชก้ระบวนการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

มีผลดีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ช่วยพฒันาทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และกระบวนการกลุ่มของนกัเรียน กระบวนการ และเทคนิควธีิการ

ดงักล่าวน้ีเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียน ซ่ึงสามารถ

พฒันาใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนได ้



บทที ่ 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เป็นการวิจยัและพฒันา 

(Research  and  Development)  มีรายละเอียดและขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยัดงัน้ี 
 

ข้ันตอนในการดําเนินการวจัิย 

 ในการดาํเนินการวจิยัเพื่อการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   ผูว้จิยั

แบ่งการดาํเนินงานพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เป็น  5  ขั้นตอนคือ 

 ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ       

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถ  

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

 ขั้นตอนท่ี  3  การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

ขั้นตอนท่ี 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 ขั้นตอนท่ี  5  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   
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ข้ันตอนที ่ 1  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                      คณติศาสตร์ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์สําหรับนักเรียน 

                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

 ในการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ของครูผูส้อน ในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต 39 อุตรดิตถ ์ ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) โดยมี

ขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

 1.  กลุ่มตวัอยา่ง 

      กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ โรงเรียนใน

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 อุตรดิตถ ์ จาํนวน  20  คน 
 

 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

      การศึกษาในระยะน้ี  ผูว้จิยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใน 

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ในสังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 อุตรดิตถ ์โดยมีกรอบเน้ือหา ดงัน้ี 

1) ดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ 

2) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

3) ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

4) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

5) ดา้นการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

6) ดา้นความตอ้งการการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ 

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   
 

 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบั

สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ในสังกดั
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สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 อุตรดิตถ ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  5  ระดบั (Rating  Scale) และแบบปลายเปิดท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

4.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  และแบบปลายเปิดท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั รูปแบบการจดั 

การเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

2) กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการพฒันารูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

โดยกาํหนดกรอบเน้ือหาเป็น 6  ดา้น คือ   ดา้นมาตรฐานการเรียนรู้  ดา้นการจดัการเรียนรู้  ดา้นส่ือ

และแหล่งการเรียนรู้  ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ดา้นการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  

และดา้นความตอ้งการการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

3) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีกาํหนด เพื่อศึกษาสภาพปัญหา 

และความตอ้งการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการสอน

คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ของครูผูส้อนใน

รายวชิาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 อุตรดิตถ์ 

   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามของครูเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันารูปแบบการ 

จดัการเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ของ

ครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 

อุตรดิตถ์ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

ของแบบสอบถามในแง่ความเหมาะสม  ความเช่ือมัน่  ความถูกตอ้ง  ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้

คาํถามกบัประเด็นท่ีกาํหนด 

5) เม่ือผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านไดเ้สนอแนะและใหข้อ้คิดเห็นแลว้ นาํขอ้คาํถามมา 

พิจารณาหาค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑข์อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณและเลือกขอ้

ท่ีไดค้่าเฉล่ีย ตั้งแต่  3.50  ข้ึนไป ทุกขอ้มาเป็นแบบสอบถาม 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไป 
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ทดลองใช ้(Try Out) กบัครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 อุตรดิตถ ์ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  30  คน  และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิของ Cronbach (1980:Unpaged  อา้งถึงใน   

เสนอ  ภิรมจิตรผอ่ง. 2542:22-25) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและทดลองใชแ้ลว้ จดัทาํ

เป็นฉบบัสมบูรณ์นาํไปใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัต่อไป  
 

5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยั 

ดาํเนินจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลในงาน “การขยายผลองคค์วามรู้ทาง

วชิาการและการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์สู่โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั สพฐ. 

ในจงัหวดัอุตรดิตถ”์  วนัท่ี 3-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี มีตวัแทนแต่ละโรงเรียนท่ี

สังกดั สพฐ. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์โรงเรียนละ 2 คน  ดงัน้ี 

    5.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้อุตรดิตถ์    

    5.2 โรงเรียนพิชยั 

    5.3 โรงเรียนด่านแม่คาํมนัพิทยาคม 

    5.4 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 

    5.5 โรงเรียนทองแสนขนัวิทยา 

    5.6 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

    5.7 โรงเรียนนํ้าปาดชนูปถมัภ ์

    5.8 โรงเรียนฟากท่าวทิยาคม 

    5.9 โรงเรียนบา้นโคกวทิยาคม 

    5.10 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 
 

 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

    ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ร้อยละ เพื่ออธิบายเก่ียว 

กบัขอ้มูลทัว่ไปและความตอ้งการพฒันาตนเองของผูต้อบแบบสอบถาม  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  สาํหรับการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 จงัหวดัอุตรดิตถ ์กาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย
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ทั้งรายขอ้  รายดา้น  และโดยรวม โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี  (ธีรวฒิุ  เอกะกุล  

2544:73) 

  ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั/ปัญหามากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั/ปัญหามาก 

  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั/ปัญหาปานกลาง 

ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั/ปัญหานอ้ย 

  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั/ปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 

 7.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      7.1  ค่าความถ่ี 

      7.2  ค่าร้อยละ 

      7.3  ค่าเฉล่ีย  คาํนวณไดจ้ากสูตร (ระพินทร์ โพธ์ศรี. 2549 : 46 ) 

                                 สูตร X     =   n
x∑

                    

              เม่ือ        X       คือ   ค่าเฉล่ีย 

                                               ∑ x    คือ   ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

                                                n        คือ  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

      7.4   หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาํนวณไดจ้ากสูตร (ระพินทร์ โพธ์ศรี. 2549 : 47 ) 

            สูตร    S.D.     =    ( )
1

2

−
−∑

n
xx    

    เม่ือ          S.D.      คือ   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             x          คือ   คะแนน 

           X          คือ   ค่าเฉล่ียของคะแนนทั้งหมด  

                                n          คือ   จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  

ข้ันตอนที ่2  การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

                     คณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถ 

                     ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์
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ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 มีขั้นตอนการดาํเนินงานโดยใชแ้บบ

แผนการวิจยัและพฒันา (R&D : Research  and  Development)  ดงัน้ี 

 1.  กลุ่มตวัอยา่ง  

      กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองภาคสนามในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียน            

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ภาคเรียนท่ี  1   

ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  32  คน 
 

 2.  นวตักรรมและเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 

      นวตักรรมท่ีนาํมาวจิยัทดลองคร้ังน้ี  คือ 

      2.1  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

      2.2  เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ไดแ้ก่  

คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ 

      2.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช ้    

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5  จาํนวน 2 ฉบบั คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 

 3.  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบ และแบบวดัความพึงพอใจ   

มีขั้นตอนและรายละเอียดในการสร้าง ดงัน้ี    

3.1 การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  จาํนวน  22  แผน    มีขั้นตอน

ในการสร้าง  ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  วเิคราะห์ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นในการสร้างรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT   โดยศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารตาํรา ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
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การสร้าง ดงัน้ี 

1.1 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  และศึกษาเก่ียวกบั ตวัช้ีวดัและกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

1.2 ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและวธีิการสร้าง             

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   การวดัผล และการประเมินผล 

1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  เก่ียวกบัเร่ือง โจทยปั์ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ ในเน้ือหาของบทเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 

 ขั้นท่ี  2  สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ    

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ในการสร้าง ผูว้ิจยั 

ดาํเนินการดงัน้ี 

 2.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT   แลว้เลือกสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถ ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  จาํนวน  

22  แผน  ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จาํนวน  20  ชัว่โมง  ไม่รวมเวลาการทดสอบ  ก่อน

เรียนและหลงัเรียน   

  2.2  กาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

       2.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับครู  แผนการจดัการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย  ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่ง 

การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  เอกสารสาํหรับนกัเรียนประกอบดว้ย  ใบความรู้  ใบงานและ

แบบทดสอบ 

2.2.2  กาํหนดเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เก่ียวกบัเร่ือง โจทย์

ปัญหา  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  โดยผูว้จิยักาํหนดเน้ือหา เป็นจาํนวน  

22  แผนการจดัการเรียนรู้ ใชเ้วลาทั้งหมด  22  ชัว่โมง   ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง  9  จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน เพื่อส่งเสริม 

                ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

                ปีท่ี  5   

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้ือหา ชัว่โมง 

1 ทดสอบก่อนเรียน 1 

2 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 1 1 

3 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 2 1 

4 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 1 1 

5 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 2 1 

6 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 1 

7 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 2 1 

8 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 3 1 

9 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 1 

10 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 2 1 

11 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 3 1 

12 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 1 

13 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 2 1 

14 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 3 1 

15 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 1 1 

16 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 2 1 

17 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 1 1 

18 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 2 1 

19 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 1 

20 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 2 1 

21 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 3 1 

22 ทดสอบหลงัเรียน 1 

รวม 22 
 

     ขั้นท่ี  3  กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไว ้

     ขั้นท่ี  4  ดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนด 
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     ขั้นท่ี  5  ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยนาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  

จาํนวน  5  คน โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  ในดา้นคณิตศาสตร์  3  คน และดา้นการวดัผล  1  คน และดา้น

หลกัสูตร  1  คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  โดยใชแ้บบประเมินแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  แลว้มาหาค่าเฉล่ีย  โดยยดึเกณฑก์ารตดัสิน  คือ ได้

ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.51  ถึง  5.00  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทุกแผน  มีค่าเฉล่ียระหวา่ง  

4.69  ถึง  4.89  และไดค้่าเฉล่ียรวมทุกแผนเป็น  4.76  หมายถึง แผนการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

มากท่ีสุด 

       ขั้นท่ี  6  นาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ท่ีสร้างข้ึน  ไปทดลองเพื่อหา 

ค่าประสิทธิภาพ ( 21 E/E ) โดยการประเมินใบงานท่ีอยูท่า้ยแผนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงประเมิน

ความสามารถในการวเิคราะห์  ตามกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  5 ขั้นตอน  

คือ   1)  ขั้นการทาํความเขา้ใจปัญหา   2)  ขั้นการวางแผนการแกปั้ญหา  3)  ขั้นดาํเนินการตามแผน       

4)  ขั้นตรวจสอบ  5) ขั้นขยายปัญหา  ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์  มีรายละเอียดดงัในตาราง   10  
 

ตาราง 10  เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการแก ้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
คะแนน เกณฑก์ารพิจารณา 

1.  ความสามารถในการทาํ

ความเขา้ใจปัญหา 

3 บอกส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด  ส่ิงท่ีโจทยถ์าม หรือแยกแยะ

สถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหาดว้ยถอ้ยคาํของ

ผูเ้รียน แลว้แบ่งเง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ หรือ 

วาดรูป หรือ เขียนแผนภูมิ ไดถู้กตอ้ง 

2 บอกส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด  ส่ิงท่ีโจทยถ์าม หรือแยกแยะ

สถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหาดว้ยถอ้ยคาํของ

ผูเ้รียน แลว้แบ่งเง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ หรือ 

วาดรูป หรือ เขียนแผนภูมิ ไดแ้ต่ถูกตอ้งบางส่วน 

1 มีร่องรอยการเขียนในการบอกส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด  หรือ 

ส่ิงท่ีโจทยถ์าม หรือแยกแยะสถานการณ์ แต่เขียนไม่ครบ 
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ตาราง 10  เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  (ต่อ) 

ความสามารถในการแก ้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
คะแนน เกณฑก์ารพิจารณา 

2. ความสามารถใน 

การวางแผนการแกปั้ญหา 

3 วางแผนแกปั้ญหา โดยบอกขั้นตอนการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

ไดค้รบและถูกตอ้งทั้งหมดทุกขั้นตอน 

     2 วางแผนแกปั้ญหา โดยบอกขั้นตอนการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

ไดค้รบทุกขั้นตอน แต่ถูกตอ้งบางขั้นตอน 

     1 มีร่องรอยในการวางแผนแกปั้ญหา โดยบอกขั้นตอน 

การแกปั้ญหาต่าง ๆ  ไดแ้ต่ไม่สาํเร็จ 

3. ความสามารถใน 

การดาํเนินการ ตามแผน 

 

 

3 แสดงวธีิทาํ ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวไ้ดค้รบถว้นถูกตอ้ง

ทุกขั้นตอน และมีคาํตอบถูกตอ้ง  

2 แสดงวธีิทาํ ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวไ้ดค้รบ ทุกขั้นตอน 

แต่ถูกตอ้งบางขั้นตอน และมีคาํตอบถูกตอ้ง 

1 มีร่องรอยการแสดงวธีิทาํ ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวแ้ต่ 

ไม่สาํเร็จ 

4.  ความสามารถใน 

การตรวจสอบ 

3 เขียนขั้นตอนการตรวจคาํตอบยอ้นกลบัไดถู้กตอ้ง

สมบูรณ์  

2 เขียนขั้นตอนการตรวจคาํตอบยอ้นกลบัไดถู้กตอ้ง

บางส่วน 

1 เขียนขั้นตอนการตรวจคาํตอบไดแ้ต่ไม่สาํเร็จ 

5. ความสามารถใน 

การขยายปัญหา 

3 เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิมข้ึนมาใหม่ อีก 1  ขอ้ 

แลว้ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี ทาํความเขา้ใจปัญหา  

วางแผนการแกปั้ญหา  ดาํเนินการตามแผนและหา

คาํตอบ  สรุปบทเรียน  และขยายปัญหา 

2 เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิมข้ึนมาใหม่ อีก 1  ขอ้ 

แลว้ดาํเนินการตามขั้นตอน ไดบ้างส่วน 

1 เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิมข้ึนมาใหม่ อีก 1  ขอ้ แต่

ไม่ดาํเนินการตามขั้นตอน 
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และนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ท่ีสร้างข้ึน  ไปทดลองเพื่อหาค่าประสิทธิภาพ ( 21 E/E )  

ดงัน้ี 

    6.1  ขั้นทดลองรายบุคคล  (Individual Tryout ; 1 : 1 : 1) โดยทดลอง 

ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  ท่ีมี

ระดบัความรู้แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 1 คน รวม 3 คน   แลว้นาํผลคะแนนท่ีได้

จากการทดลองมาวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  ( 21 E/E ) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั  76.78/74.44   

แต่ยงัไม่ไดม้าตรฐาน  80/80   จึงนาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  

ไปปรับปรุงดา้นความยากของเน้ือหาใหง่้ายข้ึนเหมาะกบัความสามารถของนกัเรียน  ปรับสาํนวน

ภาษาใหน้กัเรียนอ่านแลว้น่าสนใจ  สามารถเขา้ใจไดง่้าย  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ค   

หนา้  210-211)  

      6.2  ขั้นทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (Small Group Tryout) โดยทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   ท่ีมีระดบั

ความรู้แตกต่างกนั คือ เก่ง  ปานกลาง  อ่อน อยา่งละ  3  คน รวม  9  คน นาํผลคะแนนท่ีไดจ้าก 

การทดลองมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ ( 21 E/E ) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั   78.30/76.30     

แต่ยงัไม่ไดม้าตรฐาน  80/80  ผลจากการทดลอง พบวา่ มีปัญหาในดา้นเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ยงัไม่เหมาะสม  การใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ และ ใบงาน ยงัมีความไม่ชดัเจนของ

โจทยปั์ญหา โจทยปั์ญหาท่ีพบในชีวติประจาํวนัมีเน้ือหาค่อนขา้งยาว ตวัเลขในการคาํนวณมาก

เกินไป  ผูว้จิยัจึงปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใหม่โดยกาํหนดเวลาใหมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหา และปรับปรุงโจทย์

ปัญหาใหมี้ความชดัเจน  การใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใหถู้กตอ้งและมีความเหมาะสมมาก

ยิง่ข้ึน  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ค  หนา้ 213-214) 

    6.3  ขั้นทดลองภาคสนาม  (Field Tryout ; 1 : 1 : 1) โดยทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  ท่ีมีระดบั

ความรู้แตกต่างกนั คือ  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  รวม  32  คน แลว้นาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลอง 

มาวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  ( 21 E/E ) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั  85.35/84.17  ตามเกณฑ์ท่ีตั้ง

ไว ้ 80/80   (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ค  หนา้  216-217) 
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       ขั้นท่ี  7  นาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ        

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มาแกไ้ขขอ้บกพร่องให้

สมบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3.1 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

3.2.1  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั  ซ่ึงเป็นชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้   

        3.2.2  นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5  คน โดยเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ  ในดา้นคณิตศาสตร์  3  คน และดา้นการวดัผล  1  คน และดา้นหลกัสูตร  1  คน ซ่ึงเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีประสบการณ์สอนมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 5 ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรง   

เชิงเน้ือหา (Content  Validity) และเกณฑก์ารใหค้ะแนน นาํผลคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย       

อยูร่ะหวา่ง 4.60 – 5.00  แสดงวา่แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (รายละเอียด

ปรากฏในภาคผนวก  ค  หนา้ 192-199)   

       3.2.3  นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน  ไปทดลองภาคสนาม กบันกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัท่ีทดลองใช ้ (Try  out)  

แผนการเรียนรู้มาแลว้  จากนั้นนาํผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก 

โดยใชสู้ตรของวทินียแ์ละซาเบอร์ (Whitney & Sabers) และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั) (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2543: 

199-201)   ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9265  ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง  0.46 - 0.81 และค่าอาํนาจ

จาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.19 - 0.71  (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ฉ หนา้  260-266)   

              3.2.4  ปรับปรุงและจดัพิมพแ์บบทดสอบสาํหรับนาํไปใชจ้ริงกบั 

กลุ่มตวัอยา่ง 
 

 4.  การสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 

     ขั้นท่ี  1  กาํหนดกรอบเน้ือหาความพึงพอใจ  ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดย  ศึกษาเอกสาร 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                 ขั้นท่ี  2  เลือกประเด็นท่ีจะวดัความพึงพอใจและกาํหนดวธีิการวดั ประเด็นท่ีจะวดั   

ความพึงพอใจใหเ้ลือกมาจากกรอบเน้ือหาท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี  1 โดยกาํหนดใหค้ะแนนระดบั

ความพึงพอใจ  ดงัน้ี 

   5     หมายถึง     มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   4     หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
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   3     หมายถึง     มีความพึงพอใจพอสมควร 

   2     หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ย 

   1     หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

     ขั้นท่ี  3  จดัทาํแบบวดัความพึงพอใจฉบบัร่าง 

     ขั้นท่ี  4  ทดลองกบักลุ่มยอ่ยจาํนวน  5  คน  ตรวจสอบความแม่นตรงเฉพาะหนา้  

                 ขั้นท่ี  5  ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชภ้าษาในแต่ละขอ้มี

ความชดัเจนและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

     ขั้นท่ี   6  ทดลองภาคสนาม เพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพแบบวดัความพึงพอใจ 

     ขั้นท่ี  7  นาํไปใชจ้ริง 
 
 5.  การดาํเนินการทดลอง 

      การดาํเนินการทดลองมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

      5.1  ผูว้จิยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งใน ภาคเรียน

ท่ี  1  ปีการศึกษา  2560   จาํนวน  22  ชัว่โมง  ในชัว่โมงคณิตศาสตร์ สอนสัปดาห์ละ  2  วนั  คือ 

วนัองัคาร  คาบท่ี 1 เวลา 08.30 น. – 09.20 น. และวนัศุกร์  คาบท่ี  7  เวลา  13.30 น. – 14.20 น.   

      5.2  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน  จากนั้นใหต้อบแบบวดัความพงึพอใจต่อรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5    

     5.3  ตรวจผลการทาํใบงานระหวา่งเรียน  และแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ แลว้นาํผล 

มาวเิคราะห์การทดลองวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารบูรณา

การกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   ได้

ดาํเนินการทดลอง  รวม  22  ชัว่โมง  ในชัว่โมงคณิตศาสตร์ สอนสัปดาห์ละ  2  วนั คือวนัองัคาร  

คาบท่ี 1 เวลา 08.30 น. – 09.20 น. และวนัศุกร์  คาบท่ี  7  เวลา  13.30 น. – 14.20 น.  วนัละ 1 ชัว่โมง 

ตั้งแต่วนัท่ี  2 มิถุนายน 2560  ถึง  25  สิงหาคม  2560 

โดยทาํการทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ จาํนวน  44  คน  แสดงดงัตาราง 11 
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ตาราง  11  วนัเวลาในการดาํเนินการทดลอง 

วนั /เดือน /ปี เวลา บทที ่ แผนที่ เร่ือง 

วนัศุกร์ท่ี  2   

มิถุนายน  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1 1 ทดสอบก่อนเรียน 

วนัองัคารท่ี  6 

  มิถุนายน  2560    

08.30 น. – 09.20 น. 1 2 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 

วนัศุกร์ท่ี  9 

  มิถุนายน  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1 3 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 

วนัองัคารท่ี 13  

มิถุนายน  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 1 4 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 

วนัศุกร์ท่ี  16  

มิถุนายน  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1 5 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 

วนัองัคารท่ี  20  

มิถุนายน  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 1 6 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 

วนัศุกร์ท่ี  23  

มิถุนายน  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1 7 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 

วนัองัคารท่ี  27  

มิถุนายน  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 1 8 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 

วนัศุกร์ท่ี  30  

มิถุนายน  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1 9 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 

วนัองัคารท่ี  4 

  กรกฎาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 1 10 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 

วนัศุกร์ท่ี   7  

กรกฎาคม  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1 11 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 

วนัองัคารท่ี  11  

 กรกฎาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 2 12 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบั 

วนัศุกร์ท่ี    14 

กรกฎาคม  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   2 13 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบั 

วนัองัคารท่ี  18   

กรกฎาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 2 14 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบั 
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ตาราง  11  วนัเวลาในการดาํเนินการทดลอง (ต่อ) 

วนั /เดือน /ปี เวลา บทท่ี แผนท่ี เร่ือง 

วนัองัคารท่ี  1 

 สิงหาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 2 15 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและ 

แซมเปิลสเปซ 

วนัศุกร์ท่ี    4  

สิงหาคม  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   2 16 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและ

แซมเปิลสเปซ 

วนัองัคารท่ี  8 

 สิงหาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 2 17 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 

วนัศุกร์ท่ี    11  

สิงหาคม  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   2 18 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 

วนัองัคารท่ี  15 

สิงหาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 2 19 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

วนัศุกร์ท่ี    18 

 สิงหาคม  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   2 20 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

วนัองัคารท่ี  22  

สิงหาคม  2560   

08.30 น. – 09.20 น. 2 21 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

วนัศุกร์ท่ี    25  

สิงหาคม  2560   

13.30 น. – 14.20 น.   1, 2 22 ทดสอบหลงัเรียน 

 

ข้ันตอนที ่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ 

                     ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริม 

                      ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

        ศึกษาปีที ่ 5 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.1 ประชากร  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง   

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2560   
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1.2  กลุ่มตวัอยา่ง   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน   

1 หอ้งเรียน  จาํนวน  44  คน  ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

        1.2.1  ผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายใหท้าํการสอนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดบั 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  5  หอ้งเรียน  คือ  ชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี  5/1, 5/2, 5/9    และ 5/12 

        1.2.2  พิจารณาความสามารถของนกัเรียนทางดา้นการเรียนรายหอ้งจาก 

ผลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในภาคเรียนท่ี  2   

ปีการศึกษา 2559  ดงัน้ี 
 

ชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 

จาํนวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 
ระดบัผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

4/1 30 20 - 1 - - - - 

4/2 37 32 3 - 2 - - - 

4/9 44 5 3 3 9 12 10 2 

4/12 43 4 2 4 8 10 13 2 

  เก่ง ปลานกลาง อ่อน 
   

         1.2.3  เม่ือพิจารณาถึงความสามารถของนกัเรียนในแต่ละหอ้งเพื่อท่ีจะไดน้กัเรียน 

ท่ีมีความสามารถในการเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน ในอตัราส่วนท่ีเกือบเท่าๆ กนั  ผูว้จิยัจึง 

ทาํการเลือกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/9  จาํนวน  44  คน  มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลองคร้ังน้ี   

มีอตัราส่วนจาํนวนนกัเรียนเก่ง  ต่อ  จาํนวนนกัเรียนปานกลาง  ต่อ  จาํนวนนกัเรียนอ่อน เป็น

อตัราส่วนเท่ากบั  11: 21: 12  หรือนาํมาปรับใหม่เป็น  11: 22: 11  นัน่เอง 
 

 การดําเนินการทดลอง 

 การวจิยัในคร้ังน้ีทดลองโดยใชรู้ปแบบ  One Group Pretest – Posttest Design  

(ประวติ  เอราวรรณ์. 2543:86) ดงัน้ี 
   

กลุ่ม Pre - test Treatment Post - test 

ทดลอง T1 X T2 
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  T1     แทน การทดสอบก่อนเรียน 

  X แทน รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

  T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 
 

 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

อุตรดิตถด์รุณี โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสอนเอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนจากรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

 2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการสอน  ผลการทดสอบก่อนเรียน  หลงัเรียนและผล

การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 3.  วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อนาํขอ้มูลมาประเมินผลของ

รูปแบบการสอนท่ีสร้างข้ึน 

 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

      4.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ก่อน

เรียนและหลงัเรียน โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  และหาค่าดชันีประสิทธิผลของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ใชสู้ตรดงัน้ี (ไชยยศ   เรืองสุวรรณ. 2546) 
 

   ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

                (จาํนวนนกัเรียน×คะแนนเตม็) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

ดชันีประสิทธิผล (E.I.)  =         
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     4.2  การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  (เสาวนีย ์ สิกขาบณัฑิต. 2528 : 295) 
 

                                                    ( ) 100/
1 ×= ∑

A
NxE  

     เม่ือ   1E      คือ     ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้น 

        การบูรณาการแกโ้จทยปั์ญหาร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

                                 เทคนิค TGT คิดเป็นร้อยละของค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนน  

                                 การทาํแบบฝึกหดั ระหวา่งเรียน 

                                      ∑ x     คือ     คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

                               N       คือ     จาํนวนผูเ้รียน           

A           คือ     คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน   

 

                     
( ) 100/

2 ×= ∑
B

NFE  

 

                         เม่ือ       2E     คือ     ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  คิดเป็นร้อยละของค่าเฉล่ีย 

           ของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

∑F     คือ     คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน   

 N       คือ     จาํนวนผูเ้รียน           

                                     B          คือ     คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

      4.3  การวเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ระพินทร์  

โพธ์ศรี. 2549:62 - 66)  ประกอบดว้ย 

        4.3.1  หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

  








 Σ−








−
= 2

22

1 x

ix
xx

s
ss

m
mR

      

  เม่ือ   m       คือ   จาํนวนขอ้คาํถาม 

    sx
2

     คือ   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 si
2

     คือ   ความแปรปรวนของคะแนนขอ้คาํถาม  
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  4.3.2  ค่าความยากง่าย 

   P        =     
( )( )

Txn

xΣ
   

เม่ือ   x        คือ   คะแนนของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

     n       คือ   ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  xr     คือ   คะแนนเตม็ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

 

4.3.3  วเิคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนก 

      R cr     =     ( n1/nH)  -   ( n2/nL)   

   เม่ือ           R cr    คือ   ค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าระหวา่ง  -1.00 ถึง +1.00 

    nH     คือ   กลุ่มสูงสุด คือ จาํนวนนกัเรียนทาํคะแนนเท่ากบั 

                     หรือสูงกวา่คะแนน ณ จุด  Px    คะแนนรวม 

    nL     คือ   กลุ่มตํ่า คือ จาํนวนนกัเรียนทาํคะแนนตํ่ากวา่คะแนน   

                    ณ จุด  Px   คะแนนรวม 

        n1        คือ   จาํนวนนกัเรียนทาํคะแนนในกลุ่มสูงซ่ึงทาํขอ้คาํถาม 

                                                             ท่ีกาํลงัวเิคราะห์ถูก 

    n2     คือ   จาํนวนนกัเรียนทาํคะแนนในกลุ่มตํ่าซ่ึงทาํขอ้คาํถาม 

                     ท่ีกาํลงัวเิคราะห์ถูก 

 

ข้ันตอนที ่4  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ 

       การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 

       ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ 

       ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชรู้ปแบบ 

การเรียนการสอน มีขั้นตอนดงัน้ี 

    4.1  นาํกระดาษคาํตอบของนกัเรียนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน  มาตรวจใหค้ะแนนโดยขอ้ท่ีตอบถูกให ้ 1  คะแนน  และ  0  คะแนน

สาํหรับคาํตอบท่ีผดิ  หรือไม่ตอบ 
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    4.2  นาํคะแนนสอบของนกัเรียนทั้งหมดท่ีไดใ้นขอ้  4.1  มาทดสอบค่าที  กรณี

กลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่มสัมพนัธ์กนั  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเลขคณิต  ของกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม

ขา้งตน้  โดยใชสู้ตร (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535,  หนา้  109) 

D
t = 

2 2n D - ( D)
n -1

∑
∑ ∑

 

 

เม่ือ t แทนค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต 

 D แทนผลต่างระหวา่งคะแนนหลงัเรียนและก่อนเรียน 

 n แทนจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 D∑  แทนผลรวมของผลต่างของคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 

 
2

D∑  แทนผลรวมกาํลงัสองของผลต่างของคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 

 ( )2

D∑
 

แทนกาํลงัสองผลรวมของผลต่างของคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 

 

4.3  ดชันีประสิทธิผลของ การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ใชสู้ตร ดงัน้ี  (เผชิญ  กิจระการ และ 

สมนึก  ภทัธิยธนี. 2545 : 1-3) 
 

 

ดชันีประสิทธิผล (E.I)  = 

 
 

 เกณฑก์ารแปลผล  ดชันีประสิทธิผลตอ้งไม่ตํ่ากวา่ .50  หรือร้อยละ 50.00 

 

ข้ันตอนที ่ 5  การศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา

คณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพือ่ส่งเสริม ความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่ 5   

 

ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

     (คะแนนเตม็ x  จาํนวนนกัเรียน)   – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 



 117 

 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ก่อนและหลงัการเรียนโดยใช ้

รูปแบบการเรียนการสอน มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  วเิคราะห์ผลดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

การวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) โดยวเิคราะห์ไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 
 

        1.1  ค่าเฉล่ีย คาํนวณไดจ้ากสูตร (ระพินทร์ โพธ์ศรี.2549 : 46) 

                                                  สูตร X     =   n
x∑

                    

              เม่ือ        X       คือ   ค่าเฉล่ีย 

                                               ∑ x      คือ   ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

                                                n        คือ   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

                         1.2  หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (ระพินทร์ โพธ์ศรี.2549 : 47) 
 

            สูตร    S.D.     =    
( )

1

2

−
−∑

n
xx

   

    เม่ือ          S.D.      คือ   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             x          คือ   คะแนน 

           X          คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนทั้งหมด  

                                n          คือ  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

 

การแปลความหมายการวดัความพงึพอใจ 

    กรณีวดัความพึงพอใจท่ีเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5  ระดบั สามารถแปล

ความหมายระดบัความพอใจไดด้งัน้ี  (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2549:39)   

1.00 – 1.50  หมายถึง  พอใจนอ้ยท่ีสุด 

  1.51 – 2.25  หมายถึง  พอใจนอ้ย 

  2.26 – 3.75  หมายถึง  พอใจพอสมควร 

  3.76 – 4.50  หมายถึง  พอใจมาก 

  4.51 – 5.00  หมายถึง  พอใจมากท่ีสุด    



 บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การวจิยั เร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 คร้ังน้ี ผูว้จิยันาํเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น  5  ตอน ดงัน้ี   

  ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ     

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

  ตอนท่ี  2  ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ        

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถ  

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

  ตอนท่ี  3  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ  

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถ  

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

ตอนท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

  ตอนท่ี  5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ตอนที ่ 1   ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 คณติศาสตร์ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียน 

                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5   

  จากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ 
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ระดบัมธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์ ผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตาราง  12   จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

     ชาย 5 25.00 

     หญิง 15 75.00 

รวม 20 100.00 

2.  อาย ุ   

     41 – 50  ปี 13 65.00 

     51 – 60  ปี 7 35.00 

รวม 20 100.00 

3.  การศึกษาสูงสุด   

     ปริญญาตรี 9 45.00 

     ปริญญาโท 11 55.00 

รวม 20 100.00 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน   

     11 – 20  ปี 13 65.00 

     21 – 30  ปี 5 25.00 

     31 -  40  ปี 2 10.00 

รวม 20 100.00 

5.  ระดบัชั้นท่ีสอน   

     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 2 10.00 

     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 18 90.00 

รวม 20 100.00 

6.  ประสบการณ์การเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการ 

     เรียนรู้เพ่ือพฒันาการคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

     ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

  

     เคยเขา้รับการอบรม 3 15.00 

     ไม่เคยเขา้รับการอบรม 17 85.00 

รวม 20 100.00 
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  จากตาราง 12  พบวา่ ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.00)  มีอายรุะหวา่ง  41 – 50  ปี 

(ร้อยละ 65.00) โดยครูส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 55.00)  เป็นผูมี้

ประสบการณ์ในการทาํงานของครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 – 20  ปี  (ร้อยละ 

65.00)  ซ่ึงสอนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ร้อยละ 90.00)  และเม่ือพิจารณาประสบการณ์

การเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ใน

รอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ครูไม่เคยเขา้รับการอบรม (ร้อยละ 85.00)   

 

ตาราง  13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                  ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ 

                  แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบั 

                 มธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์  

                 จาํนวน  20  คน 

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัเน้ือหาคณิตศาสตร์ 

2.75 0.55 ปานกลาง 2.40 0.50 นอ้ย 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัทกัษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

2.50 0.51 นอ้ย 2.50 0.51 นอ้ย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัรูปแบบวธีิการ

สอนหรือนวตักรรมการ

เรียนการสอนท่ีใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการ        

แกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 4.35 0.49 มาก 
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ตาราง  13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                  ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ 

                  แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบั 

                 มธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์(ต่อ) 

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

4.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

     ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เพื่อ 

      ส่งเสริมความสามารถใน 

      การแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

      คณิตศาสตร์ 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 4.35 0.59 มาก 

5. มีความสามารถในการ

ออกแบบการเรียนรู้ 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 4.20 0.52 มาก 

6. มีความสามารถในการจดัทาํ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้การแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 3.95 0.69 มาก 

7. มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น 

ลาํดบัขั้นตอน 

2.15 0.37 นอ้ย 2.20 0.41 นอ้ย 

9. ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ี 

หลากหลาย 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

10. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

     ใหน้กัเรียนทราบก่อนเรียน 

     ทุกคร้ัง 

1.85 0.37 นอ้ย 2.15 0.37 นอ้ย 
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ตาราง  13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                  ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ 

                   แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบั 

                  มธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์(ต่อ) 

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

11.  กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้ 

นกัเรียนไดว้เิคราะห์ปัญหา

และทาํความเขา้ใจปัญหา 

2.45 0.51 นอ้ย 2.65 0.49 ปานกลาง 

12. ใชค้าํถามกระตุน้เพื่อให้ 

นกัเรียนไดฝึ้กการคิดเพื่อ

หาคาํตอบ 

2.95 0.51 ปานกลาง 3.15 0.37 ปานกลาง 

13. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

การแกโ้จทยปั์ญหา  

4.70 0.47 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

14. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

นาํเสนอผลการคิดของ

ตนเองและของกลุ่มยอ่ย 

4.15 0.67 มาก 3.90 0.45 มาก 

15. ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

นกัเรียนโดยดูจากการร่วม

กิจกรรมของนกัเรียน 

2.15 0.59 นอ้ย 2.25 0.44 นอ้ย 

รวม 3.58 0.10 มาก 3.51 0.12 มาก 
   

       จากตาราง 13  พบวา่  โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  39 อุตรดิตถ ์ มีสภาพปัญหาดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.58, S.D.=0.10)  และความตอ้งการในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.51,S.D.=0.12)  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ 

สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  คือ ขอ้  7  มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ ( X  =  4.85,S.D.=0.37) รองรองมา คือ ขอ้ 6  มีความสามารถในการจดัทาํแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ( X  =  4.70,S.D.=0.47) อยูใ่นระดบัมาก
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ท่ีสุด และขอ้ท่ี 13  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหา ( X  =  4.70,S.D.=0.47) อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด    

  ผลการวเิคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการศึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนตํ่าทั้งจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ 

การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปัจจยัสาํคญัหน่ึงคือวธีิการสอนหรือวธีิจดัการเรียนรู้ 

เพราะหวัใจสาํคญั คือ สอนใหผู้เ้รียนเรียนรู้เป็น มีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิผล 

ไม่ใช่สอนใหผู้เ้รียนรู้และจาํแต่เพียงเน้ือหาแต่ไม่เขา้ใจในมโนทศัน์ ควรสอนใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้วชิาคณิตศาสตร์มีส่วน

สาํคญัในการพฒันาความคิดเชิงวเิคราะห์ ฝึกใหใ้ชค้วามคิดเชิงวเิคราะห์ในการแกปั้ญหา และฝึก

วเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์กระบวนการ หาขอ้สรุป

ขั้นตอนวธีิท่ีจะตอ้งทาํในการแกปั้ญหา สาเหตุสาํคญัท่ีนกัเรียนคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไม่ได้

เพราะ ไม่ทราบวา่จะเร่ิมตน้แกปั้ญหาอยา่งไรและไม่เขา้ใจปัญหา   

ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนอยา่งไม่เป็นทางการเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์และปัญหาท่ีพบ  (สัมภาษณ์นกัเรียน  จาํนวน  44  คน  เม่ือวนัท่ี  26  

พฤษภาคม  2560 ) สรุปไดด้งัน้ี 

 

ตาราง  14  ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

                 การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์   

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีใชท้กัษะการคิด 

วเิคราะห์ ครูสอนเขา้ใจ และมีความสนุกในการเรียน 

6 13.64 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีใชค้วามเขา้ใจ 

มากกวา่การท่องจาํ สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บเอาไปใชใ้น 

การแกปั้ญหาในคณิตศาสตร์ได ้

12 27.27 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีไดฝึ้กทกัษะ 

การคิด  ครูสอนสนุก รู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้รียน ครูใจดี 

3 6.82 
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ตาราง  14  ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

                 การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  (ต่อ) 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีใชท้กัษะการคิด 

คาํนวณ ความมีเหตุผล สอนใหเ้รารู้จกัคิดก่อนตดัสินใจ 

11 25.00 

- ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวชิาท่ีฝึกสมอง ฝึก 

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ฝึกการสร้างคาํถามดว้ยตนเองและมี

ความสนุกสนานในการเรียน 

12 27.27 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

  

- ตีโจทยไ์ม่เก่ง ไม่รู้วา่โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร 11 25.00 

- โจทยปั์ญหาบางขอ้มีความซบัซอ้น หลายขั้นตอนทาํ 

ใหง้ง ตีโจทยไ์ม่ได ้ ไม่เขา้ใจวา่โจทยต์อ้งการใหท้าํอะไร 

16 36.36 

- แกโ้จทยปั์ญหาไดใ้นบางขอ้ แต่ถา้โจทยปั์ญหามี 

ความซบัซอ้นมากก็จะตีโจทยไ์ม่แตกทาํไม่ได ้และเพื่อนชอบ

ชวนคุยในเวลาเรียนทาํใหไ้ม่มีสมาธิในการเรียน คิดไม่ออก ทาํ

ไม่ได ้

10 22.72 

- เรียนไม่ค่อยทนัเพื่อน ๆ เพราะเป็นคนคิดชา้ 7 15.90 

 

  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนคณิตศาสตร์อยา่งไม่เป็นทางการ

เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ต่อไปน้ี  (สัมภาษณ์อาจารย ์จาํนวน   5 คน 

เม่ือวนัท่ี   3  มิถุนายน  2560)  สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

ตาราง  15  ผลการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

                 การเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ขอ้มลู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  ท่านพบปัญหาอะไรบา้งในการจดัการเรียนการสอนการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

  

- วชิาคณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรมสูง ผูเ้รียนไม่ 

สามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้ ตีความ วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 

ไม่เป็น  

2 40.00 

- ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเรียนคณิตศาสตร์ ในส่วน 

ท่ีเป็นโจทยปั์ญหา เพราะวา่จะตอ้งตีความของโจทยปั์ญหา วา่

โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร บางคนไม่รู้วา่โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร  

1 20.00 

- ผูเ้รียนส่วนใหญ่คิดวา่คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ียาก  ไม ่

อยากเรียนจึงทาํใหไ้ม่สนใจในการเรียน  เม่ือทาํการบา้นไม่ได ้

กอ้จะลอกเพื่อนมาส่ง  

1 20.00 

- ผูเ้รียนชอบพดูคุย เล่น ในขณะท่ีครูทาํการสอน  

ไม่ค่อยตั้งใจเรียน 

1 20.00 

2.  ท่านคิดวา่ควรสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์อยา่งไร

จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ 

  

- ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนทศัน์ในการเรียนไดใ้น 

การเช่ือมโยงในเน้ือหา ตอ้งอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การจดจาํ 

จึงจะสามารถเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

3 60.00 

- ควรหาเทคนิควธีิการใหม่ๆมาจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนใหก้บัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสนใจในวชิา

คณิตศาสตร์มากข้ึนและท่ีสาํคญัผูส้อนควรคาํนึงถึง 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 

2 40.00 

 

  โดยสรุปแลว้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ตํ่ากวา่วชิาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทกัษะดา้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์นกัเรียนมี

ปัญหาในเร่ืองของการตีโจทยปั์ญหาไม่แตก ในบางราย ชอบพดูคุย เล่น ในขณะท่ีครูทาํการสอน  
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ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียน และในเร่ืองของความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้น รวมทั้งแบบแผนวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน

ซ่ึงบางคนเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่ แต่บางคนตอ้งการการอธิบายท่ีละเอียดชดัเจน และหลาย ๆ รอบกวา่จะ

เขา้ใจ 

   

ตอนที ่ 2  ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

                คณติศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถ              

                ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
 

  การวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหา จาํนวน  22  แผน ดงันั้นจากการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหา จาํนวน  22  แผน จึงใชจ้าํนวนชัว่โมงในการสอนทั้งหมด  22  ชัว่โมง จาํนวน  

11 สัปดาห์ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตาราง  16  จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน เพื่อส่งเสริม 

                  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น  

                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้ือหา ชัว่โมง 

1 ทดสอบก่อนเรียน 1 

2 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 1 

3 โจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 1 

4 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 1 

5 โจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 1 

6 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 

7 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 

8 โจทยปั์ญหาอนุกรมเลขคณิต 1 

9 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 

10 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 

11 โจทยปั์ญหาอนุกรมเรขาคณิต 1 
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ตาราง  16  จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน เพื่อส่งเสริม 

                  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น  

                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้ือหา ชัว่โมง 

12 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 

13 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 

14 โจทยปั์ญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 1 

15 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 1 

16 โจทยปั์ญหาการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 1 

17 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 1 

18 โจทยปั์ญหาเหตุการณ์ 1 

19 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 

20 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 

21 โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1 

22 ทดสอบหลงัเรียน 1 

รวม 22 
   

จากตาราง  16  พบวา่ จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีจาํนวน  22  แผน  22  ชัว่โมง  

  ในการพฒันาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1  

มาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงไดร่้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนาํขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงประกอบดว้ย  5  

ขั้นตอน  1)  ขั้นนาํ  2) ขั้นสอน  3)  ขั้นจดัทีม  4) ขั้นการแข่งขนั  5)  ขั้นมอบรางวลั  และ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย  6  ขั้นตอน  คือ  1)  การทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  2) การวางแผนการแกปั้ญหา  3)  การดาํเนินการตามแผน  4)  การตรวจสอบผล  5) ขยาย

ปัญหา 6)  สรุป  นาํมาร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

   1.  ขั้นนาํ  (TGT) เป็นการจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อเช่ือมโยง 
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ความรู้เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน เช่น การใชเ้กม เพลง นิทาน การทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ือง 

ท่ีจะเรียน เพื่อเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัเน้ือหาใหม่ เป็นตน้ 

 2.  ขั้นสอน (TGT) ครูสอนบทเรียน โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้งสนใจ 

และตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั ซ่ึงจะส่งเสริมเกิด

การเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้และในขั้นตอนน้ีสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนในการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์สาํหรับใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี คือ  

    2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา (Understanding  the  Problem :P)  เป็นการมองไป 

ท่ีตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่โจทยถ์ามอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้งมีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้ง

บา้ง มีความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหานั้นหรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด จน

กระทั้งสามารถสรุปปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้หากยงัไม่ชดัเจนในโจทยอ์าจใชว้ธีิ 

การต่างๆ ช่วย  เช่น การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหา

ดว้ยถอ้ยคาํของผูเ้รียนเองแลว้แบ่งเง่ือนไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจโจทย์

ปัญหามากข้ึน 

  2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  (Devising  a  Plan:P)  เป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีจะตอ้ง

พิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวิธีใด จะแกปั้ญหาอยา่งไร ผูเ้รียนตอ้งมองเห็นความสาํคญัของขอ้มูล

ต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหาอยา่งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีโจทยถ์าม

กบัขอ้มูลหรือส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให ้ถา้หากไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ไดก้็ควรอาศยัหลกัการของ

การวางแผนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

1) โจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบัโจทยปั์ญหาท่ีเคยทาํมาแลว้อยา่งไร 

2) เคยพบโจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีเม่ือไรและใชว้ธีิการใดใน 

การแกปั้ญหา 

3) ถา้อ่านโจทยปั์ญหาคร้ังแรกแลว้ไม่เขา้ใจควรอ่านโจทยปั์ญหา 

อีกคร้ังแลว้วิเคราะห์ความแตกต่างของปัญหาน้ีกบัปัญหาท่ีเคยทาํมาก่อนดงันั้นการวางแผน 

การแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหาพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกบั

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีผูแ้กปั้ญหามีอยูแ่ลว้นาํมากาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา และ

เลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  

  2.3  การดาํเนินการตามแผน  (Carrying  Out  The  Plan:P)  เป็นขั้นตอนท่ีลงมือ

ปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหไ้ดค้าํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือกวธีิการคิดคาํนวณ  กฎ

หรือสูตร ท่ีเหมาะสมมาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียด
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ต่าง ๆ  ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบไดห้รือคน้พบวธีิการ

แกปั้ญหาใหม่ 

    2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ  (Monitor  Performance:P) เป็นขั้นตอนท่ี 

ผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ี 

ไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดยพิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งและมีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่

ตลอดจนกระบวนการในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการอีกวธีิหน่ึงตรวจสอบเพื่อดูผลลพัธ์ท่ีได้

ตรงกนัหือไม่หรืออาจใชก้ารประมาณค่าของคาํตอบอยา่งคร่าว ๆ แลว้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข

วธีิการแกปั้ญหา ใหก้ะทดัรัดชดัเจนเหมาะสมข้ึนกวา่เดิม ขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงการมองไป

ขา้งหนา้โดยใชป้ระโยชน์จากวธีิการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาขยายแนวคิดในการแกปั้ญหาใหก้วา้งขวาง

ข้ึนกวา่เดิม 

  2.5  ขยายปัญหา (Expansion  Problem:P)  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไป

ของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่ง

ชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหาท่ี

คลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ในการหา

คาํตอบ 

 3. ขั้นจดัทีม (TGT) ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละนกัเรียน 

ท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติักิจกรรม 

และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั 

 4. ขั้นการแข่งขนั (TGT) ขั้นการแข่งขนั นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบคาํถาม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยยดึหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่งของ 

แต่ละทีมแข่งขนักนันกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีม 

แข่งขนักนั ใหน้าํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 

5. ขั้นสรุป (TGT)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีได ้

คะแนนสูงสุด 

  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  และแกไ้ขปรับปรุง 

1. การดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบ 
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X

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ผลการตรวจสอบ พบวา่  รูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/

สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (     =  4.93  ,  S.D. = 0.06 ) (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข 

หนา้  185) 

2. การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

   จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีมีค่าความสอดคลอ้งตํ่ากวา่เกณฑ ์

ท่ีกาํหนด (พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.20  ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 )  อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไดน้าํคาํแนะนาํท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมมา

พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

    2.1  ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ จากเดิมมี 10  

ขั้นตอน แลว้ปรับใหม่ใหเ้หลือ 5  ขั้นตอน  รายละเอียด ดงัน้ี 

     2.1.1  ขั้นนาํ   

     2.1.2  ขั้นสอน  

      2.1.2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา    

      2.1.2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา 

            2.1.2.3  การดาํเนินการตามแผน       

            2.1.2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ 

            2.1.2.5  ขยายปัญหา  

     2.1.3  ขั้นจดัทีม   

     2.1.4  ขั้นการแข่งขนั   
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     2.1.5  ขั้นสรุป 

2.2  ในขั้นสอน ใชค้าํวา่  “ขยายปัญหา” แทนคาํวา่ “ขั้นการขยายของปัญหา” 

    แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปของแผนภูมิ แสดงรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   ดงัภาพท่ี  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

ภาพท่ี 6  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  
 

  ผลของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   ในดา้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ ปรากฏดงั  ตาราง  17 

TGT 

ขั้นนาํ 

ขั้นสอน  5P 

- การทาํความเขา้ใจปัญหา  

  (Understanding  The   

    Problem:P) 

-การวางแผนการแกปั้ญหา 

  (Devising  a  Plan:P) 

-การดาํเนินการตามแผน   

 (Carrying  Out  

 The  Plan:P)   

-การตรวจสอบผล 

 การดาํเนินการ 

 (Monitor  Performance:P) 

-ขยายปัญหา  

(Expansion  Problem:P)   

 

 

TGT 

ขั้นจดัทีม 

TGT 

ขั้นการเขา้แข่งขนั 

TGT 

ขั้นสรุป 

TGT5P 

Model 
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 ตาราง 17  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5    
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินความเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แปลผล 

1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.  สาระการเรียนรู้ 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

5.  การวดัและการประเมินผล 

4.89 

4.80 

4.73 

4.70 

4.73 

0.06 

0.08 

0.17 

0.11 

0.09 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

6.  แผนการจดัการเรียนรู้ 4.69 0.06 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 0.09 มากทีสุ่ด 
     

  จากตาราง 17   แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   โดยผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่โดยภาพรวม องคป์ระกอบของแผนการจดั 

การเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  ( X =4.76, S.D.=0.09)  

  การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ใชเ้กณฑ ์ 

E1 / E2 เท่ากบั   80 / 80  โดย  E1   คือ ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2 - 21   และ  E2  คือ  ร้อยละของ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  

ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง   

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  32  คน ปรากฏดงัตาราง 18  และตาราง  19 



 

 

133 

ตาราง 18  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่ 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21  ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา  2559  จาํนวน 32  คน 

  แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 12.44 82.92 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 13.03 86.88 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 12.22 81.46 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 12.28 81.88 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.81 85.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 12.69 84.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 12.53 83.54 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.88 85.83 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 12.72 84.79 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.56 83.75 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 13.16 87.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 12.66 84.38 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 13.09 87.29 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 13.41 89.38 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 12.75 85.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 13.16 87.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 12.41 82.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 13.19 87.92 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 12.84 85.63 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 13.25 88.33 

รวม 300 12.80 85.35 
 

  จากตาราง  18  พบวา่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ปีการศึกษา  2559  ค่าร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัของรูปแบบ
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การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 - 21  (E1)  เท่ากบั  85.35 
 

ตาราง 19   ผลการหาประสิทธิภาพของของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ภาคสนามของกลุ่มตวัอยา่ง  

                   ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  32   คน 

คนท่ี คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ทางคณิตศาสตร์  (30 คะแนน) 

คนท่ี คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ  

วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ทางคณิตศาสตร์ (30 คะแนน) 

1 20 17 28 

2 20 18 26 

3 20 19 29 

4 24 20 25 

5 24 21 27 

6 21 22 27 

7 26 23 23 

8 26 24 27 

9 27 25 24 

10 28 26 27 

11 29 27 28 

12 25 28 22 

13 28 29 26 

14 24 30 24 

15 26 31 27 

16 24 32 26 

   คะแนนเฉล่ีย             24.83 

   E2 = 84.17 
 

   จากตาราง  19  พบวา่  คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ีย (E2) เท่ากบั  84.17 

  จากตาราง 18 และตาราง  19 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย

ใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
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TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ของกลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา  2559  มีประสิทธิภาพเท่ากบั   85.35/84.17 
   

ตอนที ่ 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ 

                ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถ 

                ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   

  ผลการทดลองวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใช้

เกณฑ ์ E1 / E2 เท่ากบั  80 / 80  โดย  E1   คือ ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงาน

ระหวา่งเรียนตั้งแต่แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21  และ  E2  คือ  ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้

จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ของกลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา  2560  ดงัตาราง 20  และตาราง 21 
 

ตาราง 20  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่  

                  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21   ของกลุ่มตวัอยา่ง  

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 12.39  82.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 12.89 85.91 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 12.36 82.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 12.11 80.76 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.89 85.91 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 12.55 83.64 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 12.39 82.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.86 85.76 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 12.48 83.18 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.36 82.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 13.27 88.48 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 12.95 86.36 
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ตาราง 20  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียนตั้งแต่   

                  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 21   ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 13.05 86.97 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 13.39 89.24 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 12.55 83.64 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 12.91 86.06 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 12.30 81.97 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 12.91 86.06 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 12.82 85.45 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 13.02 86.82 

รวม 300 12.72 84.81 
 

จากตาราง  20  พบวา่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ 

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5      

ค่าร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานระหวา่งเรียน ตั้งแต่ใบงานท่ี 2 – 21 (E1)  

เท่ากบั  84.81 
 

ตาราง  21  แสดงร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถ 

                  ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

แบบทดสอบ ค่าความ

เช่ือมัน่ 

(Rxx) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

E2(%) 

แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

0.9265 30 24.75 1.65 82.50 

      

จากตาราง  21  พบวา่  คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ีย (E2) เท่ากบั  82.50 
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จากตาราง 20  และตาราง  21  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  84.81/82.50  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 80 / 80   

 ผูว้จิยันาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง บนัทึกผล

คะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  แลว้นาํคะแนน

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการดว้ยการหาค่าดชันีประสิทธิผล  ปรากฏผลดงั

ตาราง 22 
 

ตาราง 22  การเปรียบเทียบความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัใช ้

                 รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

                 ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. E.I. 

ก่อนเรียน 44 30 12.50 2.10 
0.70 

หลงัเรียน 44 30 24.75 1.65 

 

  จากตาราง 22  พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 12.50 คะแนน มีคะแนนเฉล่ีย

หลงัเรียนเท่ากบั 24.75 คะแนน และการหาค่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  มีค่าเท่ากบั  0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่นกัเรียนมี 

ความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 
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ตอนที ่4  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนทีเ่รียนด้วยรูปแบบ 

               การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบั 

              การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง 

              คณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ตาราง23     แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัจากการเรียน        

                   ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

                   การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D. n df t-test p-value 

ก่อนเรียน 30 12.50 2.47 
45 44 -36.924 .000* 

หลงัเรียน 30 24.75 2.71 

*  มีนยัความสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 

 จากตาราง 23  พบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียน  เท่ากบั 12.50 คะแนน        

และคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหลงัเรียน  เท่ากบั  24.75 คะแนน  มีค่าการทดสอบที (t-test) ท่ีได ้   

เท่ากบั  -36.924  แสดงวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตอนที ่ 5  ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ 

                ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

                คณติศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพือ่ส่งเสริมความสามารถใน 

                การแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   
 

  เม่ือทาํการทดลองรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เสร็จแลว้ผูว้จิยัไดศึ้กษา 

ความพึงพอใจของนกัเรียน  โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 
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การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงเป็นแบบใหป้ระมาณค่า  5  ระดบั  ไดแ้ก่  พอใจนอ้ยท่ีสุด    

พอใจนอ้ย  พอใจพอสมควร  พอใจมาก  และพอใจมากท่ีสุด  ดงัรายละเอียดความพึงพอใจแต่ละ

รายการ  ดงัแสดงในตาราง  24        

 

ตาราง  24    แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

                    การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

                    การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

รายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 

( X ) 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ความหมาย 

1.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 4.89 0.32 พอใจมากท่ีสุด 

2.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เรียงลาํดบัเน้ือหา 

     ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

4.72 

 

0.46 

 

พอใจมากท่ีสุด 

3.  การกาํหนดเน้ือหาการเรียนมีความเหมาะสม 4.72 0.57 พอใจมากท่ีสุด 

4.  เน้ือหาของการเรียนมีเหมาะสมกบัเวลา 4.67 0.59 พอใจมากท่ีสุด 

5.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

     ส่งเสริมการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

 

4.94 

 

0.24 

 

พอใจมากท่ีสุด 

6.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

     น่าสนใจ  สนุก  ไม่น่าเบ่ือ 

 

4.89 

 

0.32 

 

พอใจมากท่ีสุด 

7.  ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา  และ 

     กิจกรรมการเรียนรู้   

 

4.83 

 

0.51 

 

พอใจมากท่ีสุด 

8.   ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความ 

      เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 

4.83 

 

0.38 

 

พอใจมากท่ีสุด 

9.   ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไม่ยุง่ยากและ 

      ซบัซอ้น   

 

4.78 

 

0.43 

 

พอใจมากท่ีสุด 

10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทาํใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะ 

      การแกโ้จทยปั์ญหา ทางคณิตศาสตร์   

 

4.89 

 

0.32 

 

พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.82 0.43 พอใจมากท่ีสุด 
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จากตาราง  24   ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ การจดั 

การเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X =4.82, 

S.D.=0.43) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ   



บทที ่ 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวจิยั เร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ซ่ึงไดด้าํเนินการตาม

กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

4.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง   

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2560           

2. กลุ่มตวัอยา่ง   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  1 

หอ้งเรียน  จาํนวน  44  คน  ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดั 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ของ

ครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ 

2. สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT 

3. สัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT 

4. แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแก ้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

5. แบบทดสอบวดัความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

6. แบบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

 โดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิผล 

การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์เน้ือหา โดยสรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวิจยัและ

ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

  1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบวา่ โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนใน

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์มีสภาพปัญหาดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก   ( X  =  3.58, S.D.=0.10)  และความตอ้งการในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.51,S.D.=0.12)    

  2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 พบวา่ การบูรณาการ

กระบวนการ  แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการวจิยัแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีขั้นตอน  

การสอน  5  ขั้นตอน (TGT5P  Model) ไดแ้ก่    ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ  (TGT)  ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน   (TGT)  

2.1)  การทาํความเขา้ใจปัญหา ( Understanding  The Problem : P )  2.2)  การวางแผนการแกปั้ญหา 

( Devising  a  Plan : P )    2.3)  การดาํเนินการตามแผน  ( Carrying  Out  The  Plan : P )                

2.4)  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ ( Monitor  Performance : P )  2.5)  ขยายปัญหา ( Expansion  

Problem : P )  ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัทีม  (TGT)  ขั้นท่ี 4 ขั้นการแข่งขนั  (TGT)  ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุป  (TGT)  

และมีประสิทธิภาพเท่ากบั   84.81/82.50 

  3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พบวา่ มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั   84.81/82.50  และมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนน

เฉล่ียตํ่ากวา่หลงัเรียน เม่ือวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั  0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ 

ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5 พบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

  5.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X =4.82, S.D.=0.43) โดยนกัเรียนมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ   
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อภิปรายผล 

  การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ         

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ      

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  (TGT5P  Model) 

อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

  1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบวา่ โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์มีสภาพปัญหาดา้น 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก   ( X  =  3.58, S.D.=0.10)  และความตอ้งการใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  ( X  =  3.51,S.D.=0.12) เม่ือพิจารณาในรายดา้น 

พบวา่ สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  คือ ขอ้  7  มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( X  =  4.85,S.D.=0.37) รองรองมา คือ ขอ้ 6  มีความสามารถในการจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ( X  =  4.70,S.D.=0.47) และขอ้ท่ี 

13  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหา ( X  =  4.70,S.D.=0.47) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  พบวา่ ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ คือ นกัเรียนชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวชิาท่ีใชท้กัษะ 

การคิดคาํนวณ คิดวิเคราะห์  ความมีเหตุผล  และความเขา้ใจ  มากกวา่การท่องจาํ  ปัญหาใน 

การเรียนคณิตศาสตร์  คือ โจทยปั์ญหาบางขอ้มีความซบัซอ้น หลายขั้นตอนทาํให้นกัเรียนตีโจทย์

ปัญหาไม่ได ้ ไม่รู้วา่โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร เกิดความไม่เขา้ใจในโจทยปั์ญหานั้นๆ และจาก 

การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนการสอนคณิตศาสตร์อยา่งไม่เป็นทางการเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบใน 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรม ผูเ้รียนตอ้ง

สร้างมโนทศัน์ได ้ในการเช่ือมโยงในเน้ือหา  ตอ้งอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การจดจาํ และตอ้งมี

สมาธิในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีตอ้งใชท้กัษะการคิด

คาํนวณ ความมีเหตุผล มีความเป็นนามธรรมจึงทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดช้า้ และการเรียน

เก่ียวกบัเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาต่าง ๆ นกัเรียนส่วนใหญ่มกัจะทาํไม่ค่อยได ้หรือนกัเรียนไม่คุน้เคย

กบัการแกโ้จทยปั์ญหามาก่อน จึงไม่สามารถหาคาํตอบได ้ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเขียนและ

ฝึกทาํบ่อย ๆ หรือปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนนั้น โจทยปั์ญหาอาจมีความไม่ชดัเจนยาก

เกินไปสาํหรับวยัของนกัเรียน  นกัเรียนจึงทาํไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถาบนัส่งเสริม
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การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546:78)  สุภาพร  บุญหนกั (2544:48)  ท่ีไดก้ล่าวถึง แนวคิด

เก่ียวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์วา่ ในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกนั

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวฒิุภาวะทางสมองประสบการณ์  ความสนใจ ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และ

สภาพแวดลอ้ม สาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด รู้จกัพิสูจน์หาขอ้สรุป มี

การวางแผนก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผลได ้โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาตาม

ขั้นตอนการแกปั้ญหา 

  2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 พบวา่ การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการวจิยัแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีขั้นตอน     

การสอน  5  ขั้นตอน (TGT5P  Model) ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ  (TGT)  ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน   (TGT)         

2.1)  การทาํความเขา้ใจปัญหา   2.2)  การวางแผนการแกปั้ญหา     2.3)  การดาํเนินการตามแผน  

2.4)  การตรวจสอบผลการ  2.5)  ขยายปัญหา  ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัทีม  (TGT)  ขั้นท่ี 4 ขั้นการแข่งขนั  

(TGT)  ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุป  (TGT)  และมีประสิทธิภาพเท่ากบั   84.81/82.50  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนน้ี มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  กระทรวงศึกษาธิการ (2560: ฉ-

ช) ท่ีไดก้ล่าวถึงทกัษะเพื่อการดาํรงชีวติในศตวรรษท่ี 21โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะ

และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  ประกอบดว้ย ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี 3Rs 

ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ไดแ้ก่ 

ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (CriticalThinking and Problem 

Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) ทกัษะดา้น 

ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้น 

ความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ (Collaboration, Tamwork and Leadership) ทกัษะ

ดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ(Communications, Information and Media 

Literacy) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 

Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  ซ่ึงรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนช่วยส่งเสริมความสามารถของ

นกัเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาเพิ่มมากข้ึน การไดเ้ขียนและอธิบาย หรือแสดงวธีิทาํในขั้นตอน 

ต่าง ๆ ทาํใหน้กัเรียนทราบถึงท่ีมาของโจทยปั์ญหาในขอ้ ต่าง ๆ ประกอบกบัการทาํซํ้ าๆ จึงทาํให้

นกัเรียนเกิดการเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน 
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  3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พบวา่ มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั   84.81/82.50  และมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนน

เฉล่ียตํ่ากวา่หลงัเรียน เม่ือวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ 

ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT นั้น กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดเ้พิ่มเติมขั้นตอน

ขยายปัญหา ซ่ึงในขั้นน้ีเกิดจากการสังเคราะห์จากนกัการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

จากหลายๆ ท่านมาแลว้ในส่วนขยายปัญหาน้ีเป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไปของ

คาํตอบของปัญหา  การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่ง

ชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหา 

ท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่  เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ใน 

การหาคาํตอบซ่ึงเป็นการเพิ่มความชาํนาญใหก้บัผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เทราท์

แมน และลิชเทนเบอร์ก (Troutman and Lichtenberg. 1995 : 4 - 7) ท่ีไดเ้สนอขั้นตอนของ การแก้

โจทยปั์ญหาไว ้ 6  ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจปัญหา ขั้นท่ี 2  กาํหนดแผนในการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 3  ดาํเนินการตามแผน ขั้นท่ี 4  ประเมินแผน และคาํตอบ  ขั้นท่ี 5  ขยายปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้ง

คน้หารูปแบบทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจ

โครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหาการขยาย

ปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หา

รูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ในการหาคาํตอบ ขั้นท่ี 6  บนัทึกการแกปั้ญหา ส่วนการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค TGT เทคนิคน้ีผูเ้รียนในกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเด็กเก่งคอยช่วยเหลือเด็กอ่อน 

และการแข่งขนัทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีความกระตือรือร้น และตั้งใจมากข้ึน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสลาวนิ  (Slavin  1995:84-93)  กล่าววา่การเรียนแบบร่วมมือประเภท 

การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มเกม (Teams – Games  Tournament  หรือ  TGT)  คือ เทคนิควธีิเรียนแบบ

ร่วมมือวธีิหน่ึงท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีการจดัให้นกัเรียน

ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก  4  คน  ท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกภายใน

กลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั นกัเรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อนร่วมกลุ่มบรรลุถึง

เป้าหมายนั้นร่วมกนันกัเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้  และ

ส่งเสริมการทาํงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จนกัเรียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซ่ึงกนั
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และกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจ บทเรียนหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรม

การแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนมอบหมายเป็นอยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรม 

การแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูแ้ทน

ของกลุ่มในการเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการกบัตวัแทนของกลุ่มอ่ืนท่ีมีระดบั

ความสามารถใกลเ้คียงกนั จดัเป็นกลุ่มแข่งขนัข้ึนใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนัอยูภ่ายในกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ิน

การแข่งขนัตอบปัญหาแต่ละคร้ัง นกัเรียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิมท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํ

คะแนนท่ีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท่ีสะสมไดจ้ากการตอบปัญหามารวมกนัเป็นคะแนนเฉล่ียของ

กลุ่มกลุ่มใดทาํคะแนนไดสู้งถึงเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดรั้บรางวลั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เนตรนรินทร์  พิมละมาศ  (2549:127-128)  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแคทเธอรีน (Catherine    

M.Muiryan 1992.อา้งถึงใน พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ  2539 : 72 ) เสาวภาคย ์ เศรษฐศกัดาศิริ  

(2549:101-102)  ท่ีไดศึ้กษาวจิยัการศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ท่ีสอนดว้ยวธีิ

สอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ผลการวจิยั พบวา่  ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT) และ

เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 

ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบั  ปานกลาง ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

วธีิสอนแบบร่วมมือในภาพรวม พบวา่ นกัเรียนเห็น ดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัท่ี 1 ในดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้คือ การจดัการเรียนรู้ 

แบบน้ี ทาํใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานน่าสนใจ รองลงมาเป็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ  

การเรียนรู้แบบน้ี ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และ  การทาํงานกลุ่มมากข้ึน และ

ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ คือ การจดัการเรียนรู้แบบน้ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดง 

ความคิดเห็นและร่วมอภิปรายกบัเพื่อนเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดย 

ใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5 พบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของ ศีริพฒัน์  คงศกัด์ิ  (2550:98) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี 

แอล  และการจดัการเรียนรู้ตามแนว  สสวท. ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหา
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คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ู ดี  

แอล  และการจดัการเรียนรู้ตามแนว  สสวท.  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดย

ผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเค ดบัเบิ้ลย ู  

ดี  แอล  สูงกวา่ผลการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวสสวท.  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 

กฤษกร สุขอนนัต ์ (2558:53) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง  เรขาคณิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ แบบ 

ร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT  ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มท่ี 

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  และเคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เวด 

(Wadc 1995:abstract  อา้งถึงใน  นิรันดร์ แสงกุหลาบ 2547:67) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการศึกษาผลของ

โปรแกรมการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากพื้นฐานการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ใน

ดา้นเจตคติ การประเมินตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนเกรด 5 กลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนเกรด 5 จาํนวน 17 คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยโปรมแกรมการสอน

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากพื้นฐานการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

  5.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X =4.82, S.D.=0.43) โดยนกัเรียน 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน  

ขอ้ 5)  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนส่งเสริมการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

มากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดว้เิคราะห์เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 สังเคราะห์

รูปแบบ การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาจากนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านและ

ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จึงทาํใหง้านวจิยัเม่ือนาํมาทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายแลว้ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความสนใจ สนุกสนานกบัการเรียน ผูเ้รียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้ผูเ้รียนกลุ่มเก่งคอย

ช่วยเหลือเพื่อนผูเ้รียนกลุ่มอ่อน การตรวจสอบคาํตอบของการดาํเนินการ และการขยายปัญหา ทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน จึงส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  มากยิง่ข้ึนและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  กระทรวงศึกษาธิการ (2560: ฉ-ช) ท่ีไดก้ล่าวถึงทกัษะ

เพื่อการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  ประกอบดว้ย ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี 3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก 

(Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิด
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อยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (CriticalThinking and Problem Solving) ทกัษะดา้น

การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม 

ต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม 

และภาวะผูน้าํ (Collaboration, Tamwork and Leadership) ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และ

การรู้เท่าทนัส่ือ(Communications, Information and Media Literacy) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะ 

การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 

(Compassion)  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณีแสง  เทศทิม (2549:104) นงลกัษณ์  ศรีบวับาน 

(2550:69)  อารมณ์  จนัทร์ลาม (2550:93) พิมพส์รณ์  ตุกเตียน (2552:94-95) ศศิธร  แกว้มี 

(2555:81-82) นิภาพร  จิตรสุวรรณ (2559:145-147) ภูษนิศา  มัน่เจก๊ (2559:71-73) และอลัเบิร์ด 

(Albert.1996:abstract. อา้งถึงใน  นิรันดร์ แสงกุหลาบ.2547:67)  ท่ีไดท้าํการวจิยัเก่ียวกบัการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาและเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

TGT ทาํใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนในระดบัมากท่ีสุด 

 

  ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวจิยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชก้ารบูรณาการ 

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

(TGT5P  Model) นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน แสดง

วา่รูปแบบน้ีสามารถพฒันาความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนได ้ดงันั้นในการจดั 

การเรียนการสอน  สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นการพฒันา

ความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ในการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชก้บันกัเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ ควรปรับกิจกรรม       

ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถและศกัยภาพของนกัเรียน 

3. ในการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชก้บันกัเรียนคาวนใชค้วบคู่กบัการกระตุน้ให้ 

นกัเรียนคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ไดพ้ดูแสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมการคิดสาํหรับเป็นพื้นฐานใน

การเรียนคณิตศาสตร์ระดบัสูงต่อไป 
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  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียน 

2. ควรมีการพฒันาวธีิการ เทคนิค และนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีแปลกใหม่เพื่อใชใ้นการพฒันา 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนทั้งในวชิาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืน ๆ 

3. ควรมีการนาํรูปแบบใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ดา้นอ่ืน เช่น การให้เหตุผล การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาํเสนอและการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ

กระบวนการ แก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพือ่ส่งเสริม

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

 

1. ศาสตราจารย ์ดร. มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพิษณุโลก 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 

2.  ดร.สุกญัญา  รุจิเมธาภาส  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรครุศาสตร์ดุษฏีบณัฑิต 

     สาขาวจิยัและวดัผลประเมินผลทางการศึกษา 

                                                                    มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล 
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     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

4.  ดร.นนัทิมา  นาคาพงศ ์  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศึกษา วทิยาลยัทางการศึกษา 

     วทิยาเขตจงัหวดัพะเยา 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

5.  นางสาวอนงค ์  ล้ิมสกุล  ครูเช่ียวชาญ  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 
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แบบตอบรับการเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

เรียน  นางวิไลลักษณ    วังวลสินธุ 
 
 ตามท่ีโรงเรียนอุตรดิตถดรุณีไดขอความอนุเคราะหใหขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง  
              ๑.  การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค๓๒๑๐๑) 
 ๒.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการกระบวนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕   

 เพ่ือตรวจสอบ  พิจารณาความเหมาะสม  ความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา  ตามท่ีสงมาใหดังรายการตอไปนี้  คือ 

 ๑.  แบบตอบรับการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๒.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๓.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๔.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู   จํานวน  ๑  ชุด 
 ๖.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๘. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 
 บัดนี้  ขาพเจาไดรับเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  
 

   ยินดีเปนผูเชี่ยวชาญ 
   ไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได 
 
                                             ลงชื่อ 
 

                                                        (รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ ) 

                                              ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา 
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แบบตอบรับการเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

เรียน  นางวิไลลักษณ    วังวลสินธุ 
 
 ตามท่ีโรงเรียนอุตรดิตถดรุณีไดขอความอนุเคราะหใหขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง  
              ๑.  การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค๓๒๑๐๑) 
 ๒.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการกระบวนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕   

 เพ่ือตรวจสอบ  พิจารณาความเหมาะสม  ความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา  ตามท่ีสงมาใหดังรายการตอไปนี้  คือ 

 ๑.  แบบตอบรับการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๒.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๓.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๔.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู   จํานวน  ๑  ชุด 
 ๖.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๘. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 
 บัดนี้  ขาพเจาไดรับเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  
 

   ยินดีเปนผูเชี่ยวชาญ 
   ไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได 
 
                                          ลงชื่อ 
 

                                                   ( ดร.สุกัญญา  รุจิเมธาภาส ) 

                                      ตําแหนง อาจารยประจําวิชาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                                                   สาขาวิจัยและวัดผลประเมินผล         
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แบบตอบรับการเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

เรียน  นางวิไลลักษณ    วังวลสินธุ 
 
 ตามท่ีโรงเรียนอุตรดิตถดรุณีไดขอความอนุเคราะหใหขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง  
              ๑.  การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค๓๒๑๐๑) 
 ๒.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการกระบวนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕   

 เพ่ือตรวจสอบ  พิจารณาความเหมาะสม  ความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา  ตามท่ีสงมาใหดังรายการตอไปนี้  คือ 

 ๑.  แบบตอบรับการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๒.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๓.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๔.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู   จํานวน  ๑  ชุด 
 ๖.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๘. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 
 บัดนี้  ขาพเจาไดรับเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  
 

   ยินดีเปนผูเชี่ยวชาญ 
   ไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได 
 
                                             ลงชื่อ 
 

                                                        ( ดร.สะอาด  อยูเย็น ) 

                                              ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร 
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แบบตอบรับการเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

เรียน  นางวิไลลักษณ    วังวลสินธุ 
 
 ตามท่ีโรงเรียนอุตรดิตถดรุณีไดขอความอนุเคราะหใหขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง  
              ๑.  การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค๓๒๑๐๑) 
 ๒.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการกระบวนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕   

 เพ่ือตรวจสอบ  พิจารณาความเหมาะสม  ความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา  ตามท่ีสงมาใหดังรายการตอไปนี้  คือ 

 ๑.  แบบตอบรับการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๒.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๓.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๔.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู   จํานวน  ๑  ชุด 
 ๖.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๘. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 
 บัดนี้  ขาพเจาไดรับเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  
 

   ยินดีเปนผูเชี่ยวชาญ 
   ไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได 
 
                                          ลงชื่อ 
 

                                                     ( ดร.นันทิมา  นาคาพงศ ) 

                                          ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา 
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แบบตอบรับการเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

เรียน  นางวิไลลักษณ    วังวลสินธุ 
 
 ตามท่ีโรงเรียนอุตรดิตถดรุณีไดขอความอนุเคราะหใหขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง  
              ๑.  การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค๓๒๑๐๑) 
 ๒.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการกระบวนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕   

 เพ่ือตรวจสอบ  พิจารณาความเหมาะสม  ความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา  ตามท่ีสงมาใหดังรายการตอไปนี้  คือ 

 ๑.  แบบตอบรับการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๒.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๓.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๔.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๕.  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู   จํานวน  ๑  ชุด 
 ๖.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  
จํานวน  ๑  ชุด 
 ๘. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  ๑  ชุด 
 
 บัดนี้  ขาพเจาไดรับเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  
 

   ยินดีเปนผูเชี่ยวชาญ 
   ไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได 
 
                                          ลงชื่อ 
 

                                                     ( นางสาวอนงค  ลิ้มสกุล ) 

                                          ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

1 นาย  ศรัณย ์ เอ่ียมพิพิธภกัดี 23 นางสาว สกุลทิพย ์ รักสนิท 

  2 นางสาว ณฐักานต ์ พนัธ์ุทหาร 24 นางสาว นพรัตน์ ตะสี 

3 นางสาว ตุลญาดา อโนทยั 25 นางสาว มลวภิา คลา้ยชม 

4 นางสาว องัศุมาลี พฤกษอุ์ดม 26 นางสาว ศรีสกุล วงัซา้ย 

5 นางสาว นิศาชล มัน่คง 27 นางสาว สุธิมา อยูสุ่ข 

6 นางสาว ภสัสร หาญประเสริฐ 28 นางสาว ณฐัชยา นิยมการ 

7 นางสาว มนสัว ี ฟักวงศ ์ 29 นางสาว ธญัวรรณ เชียงลา 

8 นางสาว จิตราดา พลฤทธ์ิ 30 นางสาว นฤมล เช้ือผูดี้ 

9 นางสาว ฐานิดา อินนดัดา 31 นางสาว พิมพฤ์ทยั คลงัวเิชียร 

10 นางสาว ดารารัตน์ โสดา 32 นางสาว กานตพ์ิชชา กาญจนวรกลู 

11 นางสาว ปฐมพร ปมิตตธ์ศิล 33 นางสาว  กญัญากานต ์ สอดจนัทร์ 

12 นางสาว อภิสรา เม่นแตม้ 34 นางสาว  กิตติวรา แหลมหลวง 

13 นางสาว ชนญัชิดา ม่วงแกม 35 นางสาว  ณฐัพร สุวชิยั 

14 นางสาว ณิชากร บุญแกว้ 36 นางสาว  ธีราพร อ่อนคง 

15 นางสาว สุประวณ์ี ตนัดี 37 นางสาว  นฤมล เช้ือคาํ 

16 นางสาว อรพรรณ มากพนัธ์ุ 38 นางสาว  ปนดัดา เงินเช้ือ 

17 นางสาว อิศริยา แพง่สุภา 39 นางสาว  พิชญาพร ทองศิริ 

18 นางสาว ธนภรณ์ จนัทร์ตะ๊มูล 40 นางสาว  พิชญาภรณ์ สุขชีพ 

19 นางสาว ธญัรดา คํ้าชู 41 นางสาว  ศรีธรา พิชยั 

20 นางสาว นวพร เผา่ชู 42 นางสาว  สุภสัสร เขม็เพช็ร 

21 นางสาว ปลายฟ้า สัมมาทิศ 43 นางสาว  สุมิตรา ดีบ้ี 

22 นางสาว นุชนาฏ ถ่ินอ่อน 44 นางสาว  อรอนงค ์ วชิรเกรียงไกร 

 

 
 
 



 178 

รายช่ือนักเรียนกลุ่มทดลองใช้ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

1 นาย ธนฤทธ์ิ อยูจุ่ย้ 17 นางสาว กินรี สังขท์อง 

2 นาย ยทุธภูมิ ทองไทย 18 นางสาว เนตรชนก คนัทะพรม 

3 นางสาว จณิศตา ทองเช้ือเดช 19 นางสาว ปริญญา ทองคาํ 

4 นางสาว ธญัพิชชา อ่อนชูศรี 20 นางสาว สุชาดา โตอ่ิม 

5 นางสาว พีรยา เดชพริก 21 นางสาว ชลิตตา สวา่งไสว 

6 นางสาว สุวภทัร ป่ินนาค 22 นางสาว ชลิตา พรมโต 

7 นางสาว หทยัทิพย ์ วทิยาพลู 23 นางสาว สุพรรณพฏั จนัทร์มี 

8 นางสาว อโรชา ทา้วเทียมวงค ์ 24 นางสาว กมลพร สอนสัมฤทธ์ิ 

9 นางสาว กญัญาณัฐ เผอืกทิม 25 นางสาว ปนดัดา ลุนลา 

10 นางสาว กุลสิณี เพง็ดี 26 นางสาว ปวณีา อินนาง 

11 นางสาว จิรารัตน์ วงศว์ชิระนนท ์ 27 นางสาว พชัราภา คาํเคร่ือง 

12 นางสาว ณฏัฐณิชา ทองคาํ 28 นางสาว เพญ็พิชชา จีนหน่อ 

13 นางสาว ปรางทิพย ์ บุญอินเขียว 29 นางสาว วรรณพร รสชุ่ม 

14 นางสาว พิชญากร แกว้ประเสริฐ 30 นางสาว ศศิมาพร ศิริศกัด์ิ 

15 นางสาว กุลธิดา จนัทร์เส็ง 31 นางสาว สโรชา ละอองเภา 

16 นางสาว ณฐัสุดา ฉิมสอาด 32 นางสาว อรวรรณ โมเ้กิด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

ผลการหาคุณภาพในด้าน 

• แบบสอบถามแสดงความคดิเห็น 

• แบบสัมภาษณ์ 

• รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

• แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 

• แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

  

 
 
 
 

 

 

 



 180 

 

การประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

เกีย่วกบัสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์  

ของครูผู้สอนในรายวชิาคณติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ 

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

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํแบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการใน

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  

ของครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์  ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็น 

การประเมินโดยแต่ละประเด็นการประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

 จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียวา่แบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์มีความเหมาะสมระดบัใด 
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ตาราง 25  ผลการประเมินความเหมาะสมแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                 ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการ 

                 แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา

คณิตศาสตร์ 5 4 5 5 4 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ

วธีิการสอนหรือนวตักรรมการเรียน

การสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 4 5 4 5 5 

4.    มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

      ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เพื่อ 

      ส่งเสริมความสามารถใน 

      การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 

5. มีความสามารถในการออกแบบ 

การเรียนรู้ 5 5 5 5 5 

6. มีความสามารถในการจดัทาํ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 5 4 5 5 5 

7. มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น 

ลาํดบัขั้นตอน 4 5 5 4 5 

9. ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ี 

หลากหลาย 5 5 4 5 5 
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ตาราง 25  ผลการประเมินความเหมาะสมแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

                 ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการ 

                 แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

10. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ใหน้กัเรียนทราบก่อนเรียนทุกคร้ัง 5 5 5 5 4 

11.  กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้ 

นกัเรียนไดว้เิคราะห์ปัญหาและทาํ

ความเขา้ใจปัญหา 5 5 4 5 5 

12. ใชค้าํถามกระตุน้เพื่อให้ 

นกัเรียนไดฝึ้กการคิดเพื่อหาคาํตอบ 5 5 5 5 5 

13. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

การแกโ้จทยปั์ญหา  5 5 5 5 5 

14. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

นาํเสนอผลการคิดของตนเองและ

ของกลุ่มยอ่ย 5 5 5 4 5 

15. ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

นกัเรียนโดยดูจากการร่วมกิจกรรม

ของนกัเรียน 4 4 5 5 5 

รวม 72 72 72 73 73 

รวมทั้งส้ิน 362 

เฉล่ีย 4.83 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.04 
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การประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ของนักเรียนและครูผู้สอนคณติศาสตร์   

โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํแบบสัมภาษณ์ของนกัเรียนและครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็นการประเมินโดยแต่ละประเด็น 

การประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียวา่แบบสัมภาษณ์ของนกัเรียนและครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 

มีความเหมาะสมระดบัใด 
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ตาราง 26  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ของนกัเรียนและครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

สัมภาษณ์นกัเรียน 

1. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 5 5 5 5 4 

2. ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียน 5 4 5 5 5 

สัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 

1.  ท่านพบปัญหาอะไรบา้งในการจดั 

     การเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหา  

     คณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 

2.  ท่านคิดวา่ควรสอนการแกโ้จทยปั์ญหา 

     คณิตศาสตร์อยา่งไรจึงจะทาํใหผู้เ้รียน 

     เกิดความเขา้ใจ 5 5 5 5 5 

รวม 20 19 20 20 19 

รวมทั้งส้ิน 98 

เฉล่ีย 4.90 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.14 
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การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้   โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ          

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พร้อมแบบสอบถาม 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็นการประเมินดงัน้ี    

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

โดยแต่ละประเด็นการประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดบัใด 
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ตาราง  27  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

                  กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

                  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

1.   ขั้นนาํ  (TGT) เป็นการจดักิจกรรม

กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อ

เช่ือมโยงความรู้เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน  5 5 5 5 5 

2.  ขั้นสอน (TGT) ครูสอนบทเรียน โดย 

ใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้ง 

สนใจ และตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํ 

ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้น 

การแข่งขนั ซ่ึงจะส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ 

ในการแสวงหาความรู้และในขั้นตอนน้ี 

สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนในการแก ้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับใชใ้น 

การวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี คือ  

        2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา 

(Understanding  the  Problem : P)  เป็น

การมองไปท่ีตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่

โจทยถ์ามอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมาให้

บา้งมีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง มี

ความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหานั้น

หรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่น

รูปแบบใด จนกระทั้งสามารถสรุปปัญหา

ออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้หากยงั

ไม่ชดัเจนในโจทยอ์าจใชว้ธีิการต่าง ๆ 

ช่วย 5 5 5 5 5 
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ตาราง  27  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

                  กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

                  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

       2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  

(Devising  a  Plan:P)  เป็นขั้นตอนสาํคญัท่ี

จะตอ้งพิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวธีิใด 

จะแกปั้ญหาอยา่งไร 

       2.3  การดาํเนินการตามแผน  

(Carrying  out  the  Plan:P)  เป็นขั้นตอนท่ี

ลงมือปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อให้

ไดค้าํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือก

วธีิการคิดคาํนวณ กฎหรือสูตร ท่ีเหมาะสม

มาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความ

เป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียด  

ต่าง ๆ  ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือ

ปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบได้

หรือคน้พบวธีิการแกปั้ญหาใหม่ 

      2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ  

(Monitor  Performance:P) เป็นขั้นตอนท่ี 

ผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอน  

ต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้

แน่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดย

พิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งและ

มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ตลอดจน

กระบวนการในการแกปั้ญหา 
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ตาราง  27  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

                  กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

                  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

       2.5  ขยายปัญหา (Expansion  

Problem:P)  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบ

ทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะ

ขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจ

โครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน การ

ขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการ

แกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียน

ปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหา

ใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบ

ทัว่ไป หรือกฎ ในการหาคาํตอบ 4 5 4 5 4 

3. ขั้นจดัทีม (TGT) ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่ม

นกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละนกัเรียน 

ท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  

เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการ

ปฏิบติักิจกรรม และเตรียมความพร้อม

ก่อนท่ีจะแข่งขนั 5 5 5 5 5 
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ตาราง  27  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 

                    กระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

                    เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน 

                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

4. ขั้นการแข่งขนั (TGT) ขั้นการแข่งขนั

นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบ

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยยดึ

หลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนั

คือนกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนักนั

นกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั 

และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขนักนั 

ใหน้าํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมา

รวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม 5 5 5 5 5 

5.  ขั้นสรุป (TGT)  ครูและนกัเรียนร่วมกนั

สรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีได ้

คะแนนสูงสุด 5 5 5 5 5 

รวม 
44 45 44 45 44 

รวมทั้งส้ิน 222 

เฉล่ีย 4.93 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 

 

 

 

 

 

 

 



 190 

การประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน   โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็น 

การประเมินโดยแต่ละประเด็นการประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียวา่แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

มีความเหมาะสมระดบัใด 
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ตาราง  28  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

                  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหา 

                  คณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

                  ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5    

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

1.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ง่ายต่อการทาํ

ความเขา้ใจ 5 4 5 4 5 

2.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เรียงลาํดบัเน้ือหา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม   5 5 4 5 5 

3.  การกาํหนดเน้ือหาการเรียนมี 

ความเหมาะสม 5 5 5 5 5 

4.  เน้ือหาของการเรียนมีเหมาะสมกบัเวลา 4 4 4 5 5 

5.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียน

การสอนส่งเสริมการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตฯ 5 5 5 5 5 

6.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียน

การสอนน่าสนใจ  สนุก  ไม่น่าเบ่ือ 4 5 4 5 4 

7.  ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบั

เน้ือหา  และ กิจกรรมการเรียนรู้   4 4 4 4 5 

8.  ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้มี

ความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 4 4 

9.  ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น   4 5 4 5 4 

10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทาํใหผู้เ้รียน

พฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ทางคณิตฯ 5 5 5 5 5 

รวม 47 48 46 48 48 

รวมทั้งส้ิน 237 

เฉล่ีย 4.74 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 
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การประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา ของรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็น 

การประเมินโดยแต่ละประเด็นการประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียวา่แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา มีความเหมาะสม

ระดบัใด 
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ตาราง  29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                  ปัญหา  

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัลาํดบัเลขคณิต 

                      และนาํไปใชไ้ด ้

1.  ลาํดบัเลขคณิตท่ีมี  14,  a,  b,  c   

     และ  42  ผลบวกของ a, b  และ c   

     ตรงกบัขอ้ใด 5 5 5 5 5 

2.  จาํนวนคู่ทั้งหมดท่ีอยูร่ะหวา่ง  41   

     และ  101  มีก่ีจาํนวน 5 5 5 5 5 

3. นายประหยดัใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

    ของพอเพียงซ้ือบา้นหลงัหน่ึง โดยผอ่น 

    ส่งเป็นรายเดือน  เดือนแรกจ่ายเงิน  

    จาํนวน 5,000 บาท และเดือนถดัไปจ่าย 

    เพิ่มจากเดือนท่ีแลว้เดือนละ 200 บาท   

    ครบ  5   ปี  นายประหยดัจ่ายเงินค่าบา้น 

    งวดสุดทา้ยเป็นเงิน 5 4 5 5 5 

4. โรงละครแห่งหน่ึงจดัเกา้อ้ีนัง่สาํหรับ 

     ผูช้มแถวแรกอยูด่า้นหนา้สุด  14  ท่ีนัง่ 

     แถวท่ีสองจดัเกา้อ้ีนัง่  จาํนวน  18  ท่ีนัง่ 

     และแถวต่อๆ ไปจะจดัเกา้อ้ีนัง่เพิ่มข้ึน 

     เร่ือย ๆ แถวละ  4  ท่ีนัง่  แถวท่ี  15 จะมี  

     เกา้อ้ีนัง่จาํนวนก่ีท่ีนัง่ 5 5 5 5 5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัลาํดบัเรขาคณิต 

                      และนาํไปใชไ้ด ้

5.  พจน์ท่ี  9  ของลาํดบัเรขาคณิต   

     1,  - 2,  4,  -8,  . . . ตรงกบัขอ้ใด 4 5 5 4 5 
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ตาราง  29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                  ปัญหา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

6.  อตัราส่วนร่วมของลาํดบัเรขาคณิตท่ีมี 

     a4  =  24  และ  a7  =  192  เท่ากบัขอ้ใด 5 5 5 5 4 

7.  กลอ้งอนัหน่ึงราคา  15,000   บาท ถา้ 

     มูลค่าของกลอ้งลดลง  20%  ของมูลค่า 

     เดิมทุกปี จงหาราคาของกลอ้งเม่ือใชไ้ป 

     แลว้อีก 5 ปีขา้งหนา้ 5 5 5 5 5 

8.  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     นายสนิท เก็บเงินฝากธนาคาร  200,000 

     บาท  ธนาคารคิดดอกเบ้ียใหร้้อยละ  3 

     ต่อปี  เม่ือฝากครบ  7  ปี  นายสนิทจะ 

    ไดรั้บเงินดอกเบ้ียทบตน้ตรงกบัขอ้ใด 

     เม่ือกาํหนดให ้ (1.30)6  =  4.82681

    (1.03)6  =  1.19405 

    (1.30)7  =  6.27485

    (1.03)7  =  1.22987 4 5 4 4 5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอนุกรมเลขคณิต 

                      และนาํไปใชไ้ด ้

9.  ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต  2  พจน์ 

     แรกเท่ากบั  16     และผลบวกของ 

     อนุกรมเลขคณิต 3  พจน์แรกเท่ากบั  30  

     แลว้    ผลต่างร่วมของอนุกรมน้ีเท่ากบั 

     ขอ้ใด 5 5 5 4 5 
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ตาราง 29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                 ปัญหา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

10.  ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ชมรมกิจกรรมงด 

       สูบบุหร่ี  ไดเ้ชิญชวนสมาชิกใหล้ด 

       จาํนวนบุหร่ีลงสัปดาห์ละ 3 มวน  

       คุณสุวทิยเ์คยสูบบุหร่ีสัปดาห์ละ 27  

       มวน  คุณสุวทิยส์ามารถทาํตามคาํเชิญ 

       ชวนอยา่งเคร่งครัดจนหยดุสูบ  

       ระหวา่งทาํกิจกรรมน้ีตั้งแต่แรกจน 

       ส้ินสุดจาํนวนบุหร่ีท่ีคุณสุวทิยใ์ช ้

       ทั้งหมดตรงกบัขอ้ใด 5 5 5 5 5 

11. นาฬิกาเรือนหน่ึงเม่ือเขม็สั้นช้ีตวัเลข 1  

      จะตี 1 คร้ัง ถา้ช้ีตวัเลข 2 จะตี 2 คร้ัง ถา้ 

      ช้ีตวัเลข 3 จะตี 3 คร้ัง เป็นเช่นน้ี  

      เร่ือยๆไป ดงันั้นภายใน 7 วนั นาฬิกา  

      เรือนน้ีจะตีทั้งหมดก่ีคร้ัง 5 4 5 5 4 

12. นาย ก และ ข อยูห่่างกนั 255 กิโลเมตร 

      และตั้งใจจะเดินทางมาพบกนัโดยตั้ง 

      ตน้เดินทางพร้อม ๆ  กนั เดินทางวนั 

      แรก 1 กิโลเมตร วนัท่ีสอง 3 กิโลเมตร  

      วนัท่ีสาม 5 กิโลเมตร เช่นน้ีไปเร่ือย  ๆ  

      ส่วน ข  เดินทางวนัแรก 20 กิโลเมตร   

      วนัท่ีสอง 19 กิโลเมตร   วนัท่ีสาม 18  

      กิโลเมตร  เช่นน้ีไปเร่ือย  ๆ  นาน 

      ก่ีวนัท่ีทั้งสองคนจึงจะมาพบกนั 5 5 4 5 4 
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ตาราง  29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                  ปัญหา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอนุกรมเรขาคณิต 

                      และนาํไปใชไ้ด ้

13.  ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต   

      1 + (-2) + 4 + (-8) + . . .  เท่ากบั  171 

      จาํนวนพจน์ของอนุกรมน้ีเท่ากบัขอ้ใด 5 4 5 5 5 

14.  ถา้ผลบวก  3 พจน์แรกของลาํดบั 

       เรขาคณิตลาํดบัหน่ึงเท่ากบั  7  และผล 

       คูณของ 3 พจน์เท่ากบั 8  เม่ือกาํหนด   

       r > 0  แลว้ a7 ตรงกบัขอ้ใด 5 5 5 4 4 

15.  บุญส่งนาํเงินไปฝากธนาคาร  5,000  

       บาท  ธนาคารคิดดอกเบ้ียใหร้้อยละ  5 

       ต่อปี  บุญส่งฝากไวค้รบ 5 ปี  โดยไม่ 

       ถอนดอกเบ้ียเลย  เม่ือส้ินปีท่ี  5  เขาจะ 

       ไดรั้บเงินทั้งหมดเท่าไร 4 5 5 4 5 

16. ไร่ดอกทานตะวนัแห่งหน่ึง   ปลูกคร้ัง 

       แรกจาํนวน  15  แปลง  เวลาผา่นไป 

       หน่ึงเดือนไดป้ลูกดอก ทานตะวนัเพิ่ม 

       จาํนวนข้ึนเป็น  30  แปลง  ผา่นไป 

       สองเดือนไดป้ลูกดอกทานตะวนัเพิ่ม 

       จาํนวนข้ึนเป็น  60  แปลง  เป็นเช่นน้ี 

       เร่ือยไป  จนกระทัง่ครบ 10  เดือน   

       สวนดอกไมแ้ห่งน้ีมีจาํนวนทั้งหมด 

      ก่ีแปลง 5 4 5 5 4 
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ตาราง 29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                 ปัญหา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบักฎเกณฑเ์บ้ืองตน้ 

                      เก่ียวกบัการนบัได ้

17. ชายคนหน่ึงมีกางเกงสีต่าง ๆ กนั  5  

       ตวั  และมีเส้ือแบบต่าง ๆ กนั  7  ตวั  

       จงหาวา่ชายคนน้ีมีวธีิแต่งตวั โดยสวม 

       กางเกงและสวมเส้ืออยา่งละตวัเป็นชุด 

       ท่ีต่างกนัไดก่ี้ชุด 5 5 5 5 5 

18. กระเป๋าเดินทางใชกุ้ญแจรหสัมีเลข  3 

      หลกั  แต่ละหลกัหมุนไดต้ั้งแต่  0  ถึง  

      9  ถา้ตั้งรหสัใหกุ้ญแจเปิดไดมี้เพียง 

      วธีิเดียว  จงหาวธีิท่ีกุญแจเปิดไม่ได ้ 5 4 4 5 5 

19. มีแผน่ป้าย  4  แผน่  เขียนหมายเลข 

      ของแผน่ป้ายเป็น ป้ายหมายเลข  6,  

      หมายเลข 7, หมายเลข 8, และ 

      หมายเลข 9 ถา้นาํแผน่ป้ายทั้งหมดมา 

      วางเรียงเป็นจาํนวนเตม็บวกท่ีมี 4 หลกั 

      จะไดจ้าํนวนเตม็บวกท่ีมีค่าต่าง ๆ กนั 

      ทั้งหมดก่ีจาํนวน  5 5 4 5 5 

20. ทอดลูกเต๋า  2  ลูก  จงหาจาํนวนวธีิท่ี 

      ลูกเต๋าลูกท่ี 1ข้ึนแตม้คู่และลูกเต๋าลูก 

      ท่ี 2 ข้ึนแตม้ค่ี 5 5 5 5 5 

21. โยนเหรียญ 1  อนัและทอดลูกเต๋า 1 ลูก 

      พร้อมกนั  จงหาจาํนวนวิธีท่ีเหรียญจะ 

      ข้ึนหวัและลูกเต๋าข้ึนแตม้คู่ 5 5 5 5 5 
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ตาราง  29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                  ปัญหา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

22. โรงงานแห่งหน่ึงมีตาํแหน่งงานวา่ง 

       อยู ่ 2  ตาํแหน่ง  มีผูท่ี้ผา่นการ 

       สัมภาษณ์  5  คน  คือ ก, ข, ค, ง, จ  

       ผูจ้ดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ผูท่ี้ 

       เหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ี 1  มี  3  คน   

       คือ ก, ค, ง และผูท่ี้เหมาะสมกบั 

       ตาํแหน่งท่ี 2  มี  4  คน  คือ  ข, ค, ง, จ  

       จงหาจาํนวนวธีิท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 

       ของการบรรจุคนเขา้ทาํงาน  2   

       ตาํแหน่งน้ี 5 4 5 5 5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม   

                      แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ช่วยในการตดัสินใจได ้

23. โยนเหรียญ  1  เหรียญ  และลูกเต๋า  1 

       ลูก  พร้อมกนั  จงเขียนแซมเปิลสเปซ 

       ทั้งหมด 5 5 5 5 5 

24. จงหาจาํนวนสมาชิกแซมเปิลสเปซของ 

     การสุ่มหยบิลูกแกว้  2  ลูก  จากถุงใบ 

     หน่ึงท่ีมีลูกแกว้  4  ลูก  ซ่ึงมีสีฟ้า  สีขาว 

     สีดาํ  และสีเหลือง  โดยหยบิลูกแกว้ 

     คร้ังละ 1 ลูก และใส่คืนก่อนจะหยบิ 

     คร้ังต่อไป 5 5 5 5 5 

25. ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 คร้ัง  ถา้ 

      ผลลพัธ์ท่ีสนใจคือจาํนวนแตม้ท่ีได ้ 

      จงหาเหตุการณ์ (E) ท่ีไดแ้ตม้ 

      ซ่ึงหารดว้ย  2  ลงตวั  ขอ้ใดถูกตอ้ง 5 5 5 5 5 
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ตาราง  29  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย ์

                  ปัญหา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

26. โยนเหรียญ  3  เหรียญ  1  คร้ัง จงเขียน 

      เหตุการณ์ท่ีไดห้วัอยา่งนอ้ย  1  หวั 5 4 4 5 5 

จุดประสงค ์: นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัความน่าจะเป็นได ้                      

 

27. ความน่าจะเป็นท่ีรางวลัเลขทา้ย  2  ตวั 

      ของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขทั้ง 

      สองหลกัเป็นเลขเดียวกนั  เท่ากบัขอ้ใด 5 5 5 5 5 

28. ครอบครัวหน่ึงมีบุตรได ้ 3  คน   

     โอกาสท่ีจะมีบุตรชาย  2  คน  และ 

      บุตรสาว  1  คน  เป็นเท่าไร 5 5 5 5 5 

29. ในกล่องมีลูกบอลสีแดง  3  ลูก  สีขาว 

       2 ลูกและสีเหลือง 4  ลูก  หยบิลูกบอล 

       ออกจากกล่องโดยวธีิสุ่ม  1  ลูก จงหา 

       ความน่าจะเป็นท่ีหยบิไดลู้กบอล 

       สีแดงหรือสีขาว 5 4 4 5 5 

30. กล่องใบหน่ึงบรรจุหลอดไฟซ่ึง 

      แตกต่างกนั   10  หลอด ซ่ึงใน  10  

      หลอดน้ีมีเสียอยู ่ 2  หลอด   

      ถา้หยบิหลอดไฟน้ีออกมา  3  หลอด 

      อยา่งสุ่ม  จงหาความน่าจะเป็นท่ี 

      หลอดไฟท่ีหยบิไดมี้เสีย 1  หลอด 5 5 5 5 4 

รวม 147 142 144 145 144 

รวมทั้งส้ิน 722 

เฉล่ีย 4.81 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 
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การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้   โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ          

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พร้อมแบบสอบถาม 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็นการประเมินดงัน้ี    

1.  จุดปะสงคก์ารเรียนรู้ 
2.  สาระการเรียนรู้ 
3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

5.  การวดัและประเมินผล 

โดยแต่ละประเด็นการประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดบัใด 
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ตาราง 30  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

                โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบ 

                 ร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  

                 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ในดา้นจุดปะสงคก์ารเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

1. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาลาํดบัเลขคณิต 

และนาํไปใชไ้ด ้ 5 5 5 5 5 

2. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาลาํดบัเรขาคณิต 

และนาํไปได ้ 5 5 5 5 5 

3. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาอนุกรม 

เลขคณิตและนาํไปใชไ้ด ้ 5 5 5 5 5 

4. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาอนุกรม

เรขาคณิตและนาํไปได ้ 5 5 5 5 5 

5. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหากฎเกณฑ ์

 เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัได ้ 5 5 5 4 5 

6. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาการทดลองสุ่ม  

แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ช่วยใน 

การตดัสินใจได ้ 5 4 5 5 4 
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ตาราง30  ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ในดา้นจุดปะสงคก์ารเรียนรู้ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

7. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาความน่าจะ

เป็นได ้ 5 5 4 5 5 

รวม 35 34 34 34 34 

รวมทั้งส้ิน 171 

เฉล่ีย 4.89 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 
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ตาราง  31  ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                 การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

   การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                 ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ในดา้นสาระการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1. เหมาะสมกบัศกัยภาพของ 

             นกัเรียน 5 5 5 4 5 

2. นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4 5 5 5 5 

3. เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5 4 5 5 5 

4. การกาํหนดหวัขอ้เน้ือหาใน

แต่ละแผนฯมีความเหมาะสม 5 5 5 5 4 

5. การกาํหนดเน้ือหาในแต่ละ

แผนฯ มีความเหมาะสม 5 5 5 5 4 

6. มีการจดัเรียงลาํดบัความยาก

ง่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม 5 5 5 5 5 

7. มีความเหมาะสมกบัเวลา 

       ท่ีกาํหนด 5 4 4 5 5 

รวม 34 33 34 34 33 

รวมทั้งส้ิน 168 

เฉล่ีย 4.80 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตร 0.08 
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ตาราง  32  ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                 การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                 ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1.  ในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละ 

      แผนมีขั้นตอนการสอนท่ี 

      เหมาะสม 5 4 5 5 5 

2.   เหมาะสมกบัศกัยภาพของ       

      นกัเรียน 5 5 4 5 5 

3.   เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5 4 4 5 5 

4.   ส่งเสริมความสามารถในการแก ้ 

     โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 5 5 5 5 4 

5.   เหมาะสมกบัจุดประสงค ์

      การเรียนรู้ 5 5 5 4 5 

6.   มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 

      ของนกัเรียน 5 5 5 5 4 

7.  เหมาะสมในการนาํไปปฏิบติัจริง 5 4 5 4 5 

8.  ส่งเสริมเจตคติในการเรียน 

     คณิตศาสตร์ 5 5 5 5 4 

9.  ส่งเสริมความคงทนความรู้ และ    

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียน

คณิตศาสตร์ 5 4 5 4 5 

รวม 45 41 43 42 42 

รวมทั้งส้ิน 213 

เฉล่ีย 4.73 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.17 
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ตาราง  33  ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                 การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                 ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ในดา้นส่ือ  และแหล่งการเรียนรู้   

 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1.  เหมาะสมกบัเน้ือหาของแผนฯ  5 4 5 5 5 

2.  เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 4 4 5 

3.  เหมาะสมกบัการส่งเสริม 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 4 4 5 5 5 

4.  เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5 5 5 5 4 

รวม 19 18 19 19 19 

รวมทั้งส้ิน 94 

เฉล่ีย 4.70 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.11 
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ตาราง  34  ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                 การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                 ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ในดา้นการวดัและประเมินผล 
 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     การเรียนรู้แต่ละแผนฯ 5 4 4 5 5 

2.  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาแต่ละแผนฯ 5 5 5 4 5 

3.  สอดคลอ้งกบัวยัของนกัเรียน 5 5 5 5 5 

4.  สอดคลอ้งกบักิจกรรมและ  

     วธีิสอน 4 5 5 5 4 

5.   ส่งเสริมการวดัและประเมินผล 

 ตามสภาพจริง 5 4 5 4 5 

6.  เหมาะสมกบัการวดัและ     

     ประเมินผลดา้นความสามารถใน 

     การแกโ้จทยปั์ญหาทาง   

     คณิตศาสตร์ 4 5 5 5 5 

รวม 28 28 29 28 29 

รวมทั้งส้ิน 142 

เฉล่ีย 4.73 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 
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ตาราง  35  ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดั 

                 การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบั 

                 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

                 ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ในดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1.  เวลาในแต่ละแผนฯมีความ 

      เหมาะสม 

5 4 5 5 5 

2.  เน้ือหาในแต่ละแผนฯมีความ 

      เหมาะสม 

4 5 4 5 5 

3.  จุดประสงคใ์นแต่ละแผนฯมี 

     ความเหมาะสม 

5 4 5 4 5 

4.  ขั้นตอนการจดักิจกรรมใน 

      แต่ละแผนฯมีความเหมาะสม 

4 5 5 5 4 

5.   ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละแผนฯ 

      มีความเหมาะสม 

5 5 5 5 4 

6.  การวดัผลประเมินผลในแต่ละ 

      แผนฯมีความเหมาะสม  

5 5 4 4 5 

7.  ในแต่ละแผนฯเหมาะสมกบัการ 

      นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

5 4 5 5 5 

รวม 33 32 33 33 33 

รวมทั้งส้ิน 164 

เฉล่ีย 4.69 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 

 



 

  

 
 

 

 

ภาคผนวก  ค 

 

• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบรายบุคคล 

• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบกลุ่มเลก็ 

• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ภาคสนาม 

• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ  

ของกลุ่มตวัอย่าง 

• ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมั่น     

ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบรายบุคคล 
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ตาราง 36   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบรายบุคคล  

           แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.00 80.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.00 80.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 11.00 73.33 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 11.33 75.56 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 11.00 73.33 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 11.67 77.78 

รวม 300 11.52 76.78 
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ตาราง 37   ผลการหาประสิทธิภาพของของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบรายบุคคล  

คนท่ี คะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ            

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (30 คะแนน) 

1      27 

2      18 

3      22 

                  คะแนนเฉล่ีย                     22.33 

                                                    E2 = 74.44 
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• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ แบบกลุ่มเลก็ 
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ตาราง 38   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบกลุ่มเล็ก  

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 11.11 74.07 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 12.11 80.74 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 11.89 79.26 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 11.00 73.33 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 11.67 77.78 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 11.56 77.04 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.22 81.48 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 11.56 77.04 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 11.78 78.52 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 11.78 78.52 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 12.33 82.22 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 11.78 78.52 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 12.11 80.74 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 11.78 78.52 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 11.78 78.52 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 11.56 77.04 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 11.89 79.26 

รวม 300 11.74 78.30 
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ตาราง 39   ผลการหาประสิทธิภาพของของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ แบบกลุ่มเล็ก 

 คนท่ี คะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ             

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (30 คะแนน) 

1 18 

2 20 

3 21 

4 26 

5 25 

6 22 

7 28 

8 27 

9 19 

                  คะแนนเฉล่ีย                   22.89 

                                                 E2 = 76.30 
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• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ภาคสนาม 
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ตาราง 40   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ภาคสนาม  

                  กลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา  2559  จาํนวน  32  คน  ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 12.44 82.92 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 13.03 86.88 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 12.22 81.46 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 12.28 81.88 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.81 85.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 12.69 84.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 12.53 83.54 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.88 85.83 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 12.72 84.79 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.56 83.75 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 13.16 87.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 12.66 84.38 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 13.09 87.29 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 13.41 89.38 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 12.75 85.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 13.16 87.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 12.41 82.71 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 13.19 87.92 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 12.84 85.63 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 13.25 88.33 

รวม 300 12.80 85.35 
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ตาราง 41   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ภาคสนาม กลุ่มตวัอยา่ง   

                  ปีการศึกษา  2559   จาํนวน  32  คน  

คนท่ี คะแนน 

จากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ 

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

(30 คะแนน) 

คนท่ี คะแนน 

จากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ 

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

(30 คะแนน) 

1 20 17 28 

2 20 18 26 

3 20 19 29 

4 24 20 25 

5 24 21 27 

6 21 22 27 

7 26 23 23 

8 26 24 27 

9 27 25 24 

10 28 26 27 

11 29 27 28 

12 25 28 22 

13 28 29 26 

14 24 30 24 

15 26 31 27 

16 24 32 26 

   คะแนนเฉล่ีย             24.83 

   E2 = 84.17 
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• การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ  

ของกลุ่มตวัอย่าง 
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ตาราง 42   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ กลุ่มตวัอยา่ง  

                  ปีการศึกษา  2560  ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

แผนการจดัการเรียนรู้  คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย E1(%) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   15 12.39  82.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 15 12.89 85.91 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 15 12.36 82.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  15 12.11 80.76 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  15 12.89 85.91 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   15 12.55 83.64 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   15 12.39 82.58 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   15 12.86 85.76 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  15 12.48 83.18 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11   15 12.36 82.42 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  15 13.27 88.48 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13   15 12.95 86.36 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 15 13.05 86.97 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15   15 13.39 89.24 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  15 12.55 83.64 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17   15 12.91 86.06 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18   15 12.30 81.97 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  15 12.91 86.06 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20   15 12.82 85.45 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  21  15 13.02 86.82 

รวม 300 12.72 84.81 
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ตาราง 43   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ กลุ่มตวัอยา่ง 

                  ปีการศึกษา  2560 

คนท่ี คะแนน 
จากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

(30 คะแนน) 

คนท่ี คะแนน 
จากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

(30 คะแนน) 

1 20 23 21 

2 28 24 26 

3 24 25 23 

4 24 26 22 

5 28 27 27 

6 22 28 25 

7 27 29 22 

8 27 30 28 

9 25 31 27 

10 28 32 27 

11 27 33 28 

12 26 34 24 

13 27 35 27 

14 28 36 23 

15 19 37 21 

16 22 38 26 

17 23 39 27 

18 27 40 23 

19 20 41 20 

20 26 42 26 

21 22 43 25 

22 23 44 28 

   คะแนนเฉล่ีย             24.75 

   E2 = 82.50 
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• ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมั่น    

ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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ตาราง 44  ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ                            

                 วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

  

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก 

1 .5000 .4867 

2 .5313 .5647 

3 .5000 .5375 

4 .7188 .3439 

5 .6875 .2237 

6 .5000 .5375 

7 .6563 .2753 

8 .4688 .7195 

9 .4688 .7195 

10 .5625 .1999 

11 .7188 .5106 

12 .6875 .4823 

13 .7813 .4648 

14 .4688 .7195 

15 .7813 .6068 

16 .5000 .2457 

17 .6875 .4012 

18 .5938 .4047 

19 .7813 .6478 

20 .6250 .6400 

21 .4688 .7195 

22 .7813 .3746 

23 .7813 .6478 

24 .7188 .4084 

25 .4688 .7195 
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ตาราง 44  ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ                            

                 วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก 

26 .6875 .5825 

27 .4688 .7195 

28 .8125 .6385 

29 .7813 .6478 

30 .7813 .6068 

 

ค่าความเช่ือมัน่ α  =  0.9265 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

 

• แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

สําหรับใช้วดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน-หลงัเรียน    ภาคเรียนที ่1    ปีการศึกษา  2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5    

จํานวน     30     ข้อ   30   คะแนน   เวลา    1.00    ช่ัวโมง   

คําช้ีแจง   :  ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย   ทบัขอ้ ก , ข , ค  และ ง  ท่ีเห็นวา่เป็นคาํตอบท่ีถูกท่ีสุด 

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

1.  ลาํดบัเลขคณิตท่ีมี  14,  a,  b,  c  และ  42  ผลบวกของ a, b  และ c  ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  28 ค.  64 

ข.  48 ง.  84 
 

2.  จาํนวนคู่ทั้งหมดท่ีอยูร่ะหวา่ง  41  และ  101  มีก่ีจาํนวน 

ก.  28 ค.  30 

ข.  29 ง.  31 
 

  3. นายประหยดัใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงซ้ือบา้นหลงัหน่ึง โดยผอ่นส่งเป็นรายเดือน 

      เดือนแรกจ่ายเงิน จาํนวน 5,000 บาท และเดือนถดัไปจ่ายเพิ่มจากเดือนท่ีแลว้เดือนละ 200 บาท   

      ครบ  5   ปี  นายประหยดัจ่ายเงินค่าบา้นงวดสุดทา้ยเป็นเงิน 

 ก.  11,500    บาท ค.  15,500   บาท 

 ข. 16,800    บาท ง.  18,000    บาท 
 

4. โรงละครแห่งหน่ึงจดัเกา้อ้ีนัง่สาํหรับผูช้มแถวแรกอยูด่า้นหนา้สุด  14  ท่ีนัง่  แถวท่ีสองจดัเกา้อ้ี  

     นัง่จาํนวน  18  ท่ีนัง่ และแถวต่อๆ ไปจะจดัเกา้อ้ีนัง่เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แถวละ  4  ท่ีนัง่  แถวท่ี  15  

     จะมีเกา้อ้ีนัง่จาํนวนก่ีท่ีนัง่ 

ก.  56      ท่ีนัง่ ค.  70    ท่ีนัง่ 

ข. 60       ท่ีนัง่ ง.  76     ท่ีนัง่ 
 

5.  พจน์ท่ี  9  ของลาํดบัเรขาคณิต  1,  - 2,  4,  -8,  . . . ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  – 256  ค.  – 512  

ข.  256 ง.  512 
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6.  อตัราส่วนร่วมของลาํดบัเรขาคณิตท่ีมี  a4  =  24  และ  a7  =  192  เท่ากบัขอ้ใด 

ก.  4  ค.  2  

ข.  3  ง.  1  

 

7.  กลอ้งอนัหน่ึงราคา  15,000   บาท ถา้มูลค่าของกลอ้งลดลง  20%  ของมูลค่าเดิมทุกปี จงหาราคา 

     ของกลอ้งเม่ือใชไ้ปแลว้อีก 5 ปีขา้งหนา้ 

ก.  3,450    บาท ค.  4,500    บาท    

ข.  3,950    บาท ง.   4,915    บาท   

 

8.  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นายสนิท เก็บเงินฝากธนาคาร  200,000 บาท   

     ธนาคารคิดดอกเบ้ียให้ร้อยละ  3  ต่อปี  เม่ือฝากครบ  7  ปี  นายสนิทจะไดรั้บเงินดอกเบ้ีย 

     ทบตน้ตรงกบัขอ้ใด 

              เม่ือกาํหนดให ้  (1.30)6  =  4.82681  (1.03)6  =  1.19405 

   (1.30)7  =  6.27485  (1.03)7  =  1.22987 

ก.  238,810  บาท  ค.  965,362  บาท 

ข.  245,974  บาท ง.   1,254,970 บาท    

 

9.  ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต  2  พจน์แรกเท่ากบั 16  และผลบวกของอนุกรมเลขคณิต  3   

     พจน์แรกเท่ากบั  30  แลว้    ผลต่างร่วมของอนุกรมน้ีเท่ากบัขอ้ใด 

ก.   - 3 ค.     3 

ข.  -  4 ง.     4 
 

10.  ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ชมรมกิจกรรมงดสูบบุหร่ี  ไดเ้ชิญชวนสมาชิกใหล้ดจาํนวนบุหร่ีลง 

       สัปดาห์ละ 3 มวน  คุณสุวทิยเ์คยสูบบุหร่ีสัปดาห์ละ 27 มวน  คุณสุวทิยส์ามารถทาํตาม 

       คาํเชิญชวนอยา่งเคร่งครัดจนหยดุสูบ  ระหวา่งทาํกิจกรรมน้ีตั้งแต่แรกจนส้ินสุดจาํนวนบุหร่ี 

       ท่ีคุณสุวทิยใ์ชท้ั้งหมดตรงกบัขอ้ใด 

  ก.  135    มวน ค.  147     มวน 

  ข.  140    มวน ง.  152      มวน 
 

11. นาฬิกาเรือนหน่ึงเม่ือเขม็สั้นช้ีตวัเลข 1 จะตี 1 คร้ัง ถา้ช้ีตวัเลข 2 จะตี 2 คร้ัง ถา้ช้ีตวัเลข 3  

       จะตี 3 คร้ัง  เป็นเช่นน้ีเร่ือยๆ ไป ดงันั้นภายใน 7 วนั นาฬิกาเรือนน้ีจะตีทั้งหมดก่ีคร้ัง 

 ก.  78            คร้ัง   ค.  1,092    คร้ัง 

 ข.  156        คร้ัง   ง.   2,184    คร้ัง    
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12. นาย ก และ ข อยูห่่างกนั 255 กิโลเมตร  และตั้งใจจะเดินทางมาพบกนัโดยตั้งตน้เดินทาง 

       พร้อม ๆ  กนั นาย ก เดินทางวนัแรก 1 กิโลเมตร วนัท่ีสอง 3 กิโลเมตร วนัท่ีสาม 5 กิโลเมตร  

       เช่นน้ีไปเร่ือย  ๆ  ส่วน ข เดินทางวนัแรก 20 กิโลเมตร  วนัท่ีสอง 19 กิโลเมตร  วนัท่ีสาม 18   

       กิโลเมตร  เช่นน้ีไปเร่ือย  ๆ  นานก่ีวนัท่ีทั้งสองคนจึงจะมาพบกนั 

ก.  10    วนั ค.  21    วนั 

ข.  30    วนั ง.  51    วนั  

 

13.  ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต  1 + (-2) + 4 + (-8) + . . .  เท่ากบั  171  จาํนวนพจน์ของอนุกรมน้ี 

       เท่ากบัขอ้ใด 

ก.  8 พจน์ ค.  10  พจน์ 

ข.  9  พจน์ ง.  11  พจน์ 
 

14.  ถา้ผลบวก  3 พจน์แรกของลาํดบัเรขาคณิตลาํดบัหน่ึงเท่ากบั  7  และผลคูณของ 3 พจน์ 

       เท่ากบั 8  เม่ือกาํหนด  r > 0  แลว้ a7 ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  32 ค.  
1

16
 

ข.  
1

32
 ง.   64 

 
 

15.  บุญส่งนาํเงินไปฝากธนาคาร  5,000 บาท  ธนาคารคิดดอกเบ้ียใหร้้อยละ  5 ต่อปี  บุญส่ง 

       ฝากไวค้รบ 5 ปี  โดยไม่ถอนดอกเบ้ียเลย  เม่ือส้ินปีท่ี  5  เขาจะไดรั้บเงินทั้งหมดเท่าไร 

ก.  (5,000× 0.05)5 บาท  ค.  5,000(105)5  บาท  

ข.  5,000(1.05)5  บาท  ง.  (5,000× 0.105)5 บาท 
 

16. ไร่ดอกทานตะวนัแห่งหน่ึง   ปลูกคร้ังแรกจาํนวน  15  แปลง  เวลาผา่นไปหน่ึงเดือนไดป้ลูก  

       ดอก ทานตะวนัเพิ่มจาํนวนข้ึนเป็น  30  แปลง  ผา่นไปสองเดือนไดป้ลูกดอกทานตะวนัเพิ่ม 

       จาํนวนข้ึนเป็น  60  แปลง  เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป  จนกระทัง่ครบ 10  เดือน  สวนดอกไมแ้ห่งน้ี 

       มีจาํนวนทั้งหมดก่ีแปลง 

ก.  12,300      แปลง ค.  15,345   แปลง 

ข.  13,456      แปลง ง.  16,535   แปลง 
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17. ชายคนหน่ึงมีกางเกงสีต่าง ๆ กนั  5  ตวั  และมีเส้ือแบบต่าง ๆ กนั  7  ตวั  จงหาวา่ชายคนน้ีมีวธีิ 

      แต่งตวั โดยสวมกางเกงและสวมเส้ืออยา่งละตวัเป็นชุดท่ีต่างกนัไดก่ี้ชุด 

ก.  5     ชุด ค.  12   ชุด 

ข.  7     ชุด ง.  35   ชุด 
 

18. กระเป๋าเดินทางใชกุ้ญแจรหสัมีเลข  3  หลกั  แต่ละหลกัหมุนไดต้ั้งแต่  0  ถึง  9  ถา้ตั้งรหสั 

      ใหกุ้ญแจเปิดไดมี้เพียงวธีิเดียว  จงหาวธีิท่ีกุญแจเปิดไม่ได ้

ก.  1,000     วธีิ ค.  900    วธีิ 

ข.  999        วธีิ ง.  100     วธีิ 
 

 

19. มีแผน่ป้าย  4  แผน่  เขียนหมายเลขของแผน่ป้ายเป็นป้ายหมายเลข  6, หมายเลข 7, หมายเลข 8,  

      และหมายเลข 9 ถา้นาํแผน่ป้ายทั้งหมดมาวางเรียงเป็นจาํนวนเตม็บวกท่ีมี  4  หลกั  จะไดจ้าํนวน 

      เตม็บวกท่ีมีค่าต่าง ๆ กนัทั้งหมดก่ีจาํนวน  

ก.  24    วธีิ ค.  6    วธีิ 

ข.  12        วธีิ ง.  4     วธีิ 
 

20. ทอดลูกเต๋า  2  ลูก  จงหาจาํนวนวธีิท่ีลูกเต๋าลูกท่ี 1ข้ึนแตม้คู่และลูกเต๋าลูกท่ี 2 ข้ึนแตม้ค่ี 

ก.  3    วธีิ ค.  9    วธีิ 

ข.  6    วธีิ ง.  12     วธีิ 
 

21. โยนเหรียญ 1  อนั  และทอดลูกเต๋า  1  ลูกพร้อมกนั  จงหาจาํนวนวธีิท่ีเหรียญจะข้ึนหวัและ 

       ลูกเต๋าข้ึนแตม้คู่ 

ก.  3    วธีิ ค.  5    วธีิ 

ข.  4    วธีิ ง.  6     วธีิ 
 

22. โรงงานแห่งหน่ึงมีตาํแหน่งงานวา่งอยู ่ 2  ตาํแหน่ง  มีผูท่ี้ผา่นการสัมภาษณ์  5  คน  คือ ก, ข, ค,  

       ง, จ  ผูจ้ดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ผูท่ี้เหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ี 1  มี  3  คน  คือ ก, ค, ง และผูท่ี้  

       เหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ี 2  มี  4  คน  คือ  ข, ค, ง, จ  จงหาจาํนวนวธีิท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของ  

       การบรรจุคนเขา้ทาํงาน  2  ตาํแหน่งน้ี 

ก.  3    วธีิ ค.  6    วธีิ 

ข.  4    วธีิ ง.  10     วธีิ 
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23. โยนเหรียญ  1  เหรียญ  และลูกเต๋า  1  ลูก  พร้อมกนั  จงเขียนแซมเปิลสเปซทั้งหมด 

ก.  {(H, T), (1, 2), (3, 4), (5, 6)} ค.  {(H, 1), (H, 2), (H, 3), (H, 4), (H, 5), (H, 6) } 

ข.  { (T, 1), (T, 2), (T, 3), (T, 4), (T, 5),    

         (T,6)} 

 

ง.  {(H, 1), (H, 2), (H, 3), (H, 4), (H, 5), (H, 6), 

       (T, 1), (T, 2), (T, 3), (T, 4), (T, 5), (T, 6)} 

24. จงหาจาํนวนสมาชิกแซมเปิลสเปซของการสุ่มหยบิลูกแกว้ 2  ลูก  จากถุงใบหน่ึงท่ีมีลูกแกว้ 4 

      ลูก  ซ่ึงมีสีฟ้า  สีขาว  สีดาํ  และสีเหลือง  โดยหยบิลูกแกว้คร้ังละ 1 ลูก และใส่คืนก่อนจะหยบิ 

      คร้ังต่อไป 

ก.  16     ค.  22     

ข.  20    ง.  24      
 

 25. ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 คร้ัง  ถา้ผลลพัธ์ท่ีสนใจคือจาํนวนแตม้ท่ีได ้จงหาเหตุการณ์ (E)  

       ท่ีไดแ้ตม้ซ่ึงหารดว้ย  2  ลงตวั  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. { 1, 2, 4, 6 }   ค.  { 2, 4, 6 }   

ข.  { 1, 2, 4 }     ง.  { 2, 4, 6, 8 }      
 

26. โยนเหรียญ  3  เหรียญ  1  คร้ัง จงเขียนเหตุการณ์ท่ีไดห้วัอยา่งนอ้ย  1  หวั 

ก. {HTT, TTH} ค.  { HHT, HTH, HTT, THH,THT} 

ข. {HHH, HHT, HTH, HTT, THH,   

      THT,TTH} 

ง.  {HHT, HTH, HTT, THH, THT,TTH} 

 

27. ความน่าจะเป็นท่ีรางวลัเลขทา้ย  2  ตวั  ของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขทั้งสองหลกั 

      เป็นเลขเดียวกนั  เท่ากบัขอ้ใดต่อไปน้ี 

ก. 
10
1

    ค.  
9
1

   

ข. 
10
2

 ง.   
9
2

 

 

28. ครอบครัวหน่ึงมีบุตรได ้ 3  คน  โอกาสท่ีจะมีบุตรชาย  2  คน  และบุตรสาว  1  คน  เป็นเท่าไร 

ก.   
1
8

   ค.   
5
8

            

ข.   
3
8

 ง.    
7
8
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29. ในกล่องมีลูกบอลสีแดง  3  ลูก  สีขาว  2  ลูก  และสีเหลือง  4  ลูก  หยบิลูกบอลออกจากกล่อง 

      โดยวธีิสุ่ม  1  ลูก จงหาความน่าจะเป็นท่ีหยบิไดลู้กบอลสีแดงหรือสีขาว 

ก.    
9

5
 ค.   2

1
  

ข.  
  13

4
  ง.    2

3
  

 

30. กล่องใบหน่ึงบรรจุหลอดไฟซ่ึงแตกต่างกนั   10  หลอด ซ่ึงใน  10  หลอดน้ีมีเสียอยู ่ 2  หลอด   

      ถา้หยบิหลอดไฟน้ีออกมา  3  หลอดอยา่งสุ่ม  จงหาความน่าจะเป็นท่ีหลอดไฟท่ีหยิบ 

      ไดมี้เสีย 1  หลอด 

ก.   
3
45

 ค.   
5
15

   

ข.  
7
45

 ง.    
7
15
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เฉลยแบบทดสอบ 

วดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

 

1.  ง 16.  ค 

2.  ค 17.  ง 

3.  ข 18.  ข 

4.  ค 19.  ก 

5.  ข 20.  ค 

6.  ค 21.  ก 

7.  ง 22.  ง 

8.  ข 23.  ง 

9.  ง 24.  ก 

10.  ก 25.  ค 

11.  ค 26.  ข 

12.  ก 27.  ก 

13.  ข 28.  ข 

14.  ง 29.  ก 

15.  ข 30.  ง  

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

 

• แบบแสดงความคิดเห็น 

• แบบสัมภาษณ์ 

• แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

• แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการ        

แก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แบบสอบถามแสดงความคดิเห็น 
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แบบสอบถามแสดงความคดิเห็น 

เกีย่วกบัสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์  

ของครูผู้สอนในรายวชิาคณติศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อตุรดิตถ์ 

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

 

คําช้ีแจง 

 แบบแสดงความคิดเห็นฉบบัน้ีเป็นแบบแสดงความคิดเห็น สาํหรับครูผูส้อนในรายวชิา

คณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ผูว้จิยัจึงขอ 

ความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริง 

 

 แบบแสดงความคิดเห็นน้ีแบ่งออกเป็น  2  ตอน  จาํนวน  21  ขอ้  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  6  ขอ้ 

 ตอนท่ี  2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  จาํนวน  15  ขอ้ 

โดยใหท้่านเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องตารางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

  ระดบั  5   หมายถึง   มีปัญหา / ความตอ้ง  มากท่ีสุด 

  ระดบั  4   หมายถึง   มีปัญหา / ความตอ้ง  มาก 

  ระดบั  3   หมายถึง   มีปัญหา / ความตอ้ง  ปานกลาง 

  ระดบั  2   หมายถึง   มีปัญหา / ความตอ้ง  นอ้ย 

  ระดบั  1   หมายถึง   มีปัญหา / ความตอ้ง  นอ้ยท่ีสุด 

 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในคร้ังน้ี 

 

                           นางวไิลลกัษณ์  วงัวลสินธ์ุ 

                                                                                        ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                                                                       โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 
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ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1.  เพศ    

     ชาย    หญิง 

2.  อาย ุ    

     41 – 50  ปี    51 – 60  ปี 

3.  การศึกษาสูงสุด  

     ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน  

     11 – 20  ปี     21 – 30  ปี       31 -  40  ปี 

5.  ระดบัชั้นท่ีสอน  

     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3   

     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6   
6. ประสบการณ์การเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดการแกปั้ญหา 

    อยา่งสร้างสรรค ์ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

      เคยเขา้รับการอบรม 
     ไม่เคยเขา้รับการอบรม 
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ตอนท่ี  2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้  

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์   
สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา

คณิตศาสตร์ 

          

2. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

          

3. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ

วธีิการสอนหรือนวตักรรมการเรียน

การสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ          

แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

          

4.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

     ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เพื่อ 

      ส่งเสริมความสามารถใน 

      การแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

      คณิตศาสตร์ 

          

5. มีความสามารถในการออกแบบ 

    การ เรียนรู้ 

          

6. มีความสามารถในการจดัทาํ 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแก ้

   โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

          

7. มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

   ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง 

   คณิตศาสตร์ 

          

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบั 

    ขั้นตอน 

          

9. ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย           
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ตอนท่ี  2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้  

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
สภาพปัญหา/ความตอ้งการ ระดบัปัญหา ระดบัความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

10.  แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ใหน้กัเรียนทราบก่อนเรียนทุกคร้ัง 

          

11.  กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้ 

นกัเรียนไดว้เิคราะห์ปัญหาและทาํ

ความเขา้ใจปัญหา 

          

12. ใชค้าํถามกระตุน้เพื่อให้ 

นกัเรียนไดฝึ้กการคิดเพื่อหาคาํตอบ 

          

13. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

การแกโ้จทยปั์ญหา  

          

14. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

นาํเสนอผลการคิดของตนเองและ

ของกลุ่มยอ่ย 

          

15. ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

นกัเรียนโดยดูจากการร่วมกิจกรรม

ของนกัเรียน 

          

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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• แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
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แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 

เกีย่วกบัสภาพปัญหาและความคดิเห็นในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การบูรณาการ

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

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

 

คําช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 

ความคิดเห็นในการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ เพื่อนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการทาํวจิยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดย

ใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริง 

 

 แบบสัมภาษณ์น้ีแบ่งออกเป็น  2  ตอน  จาํนวน  7  ขอ้  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  5  ขอ้ 

 ตอนท่ี  2 สภาพปัญหาและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ 

จาํนวน  2  ขอ้ 

 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในคร้ังน้ี 

 

                           นางวไิลลกัษณ์  วงัวลสินธ์ุ 

                                                                                        ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                                                                       โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 
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ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

1.  ช่ือ – สกุล ...................................................................................................................................... 

2.  อาย ุ....................... ปี 

3.  เพศ     ชาย    หญิง 

4.  วฒิุการศึกษา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

5.  ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

     1  ภาคเรียน    2  ภาคเรียน   มากกวา่  2  ภาคเรียน 

 

ตอนท่ี  2  สภาพปัญหาและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1.  ท่านพบปัญหาอะไรบา้งในการจดัการเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  ท่านคิดวา่ควรสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์อยา่งไรจึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

เกีย่วกบัสภาพปัญหาและความคดิเห็นในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การบูรณาการ

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

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

 

คําช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นใน

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อนาํ

ขอ้มูลไปใชป้ระกอบการทาํวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช ้การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ผูว้จิยั

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริง 

 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมี  1  ตอน  จาํนวน  2  ขอ้  คือ 

 ตอนท่ี 1  สภาพปัญหาและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ 

จาํนวน  2  ขอ้ 

 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในคร้ังน้ี 

 

                           นางวไิลลกัษณ์  วงัวลสินธ์ุ 

                                                                                        ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                                                                       โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 
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ตอนท่ี 1  สภาพปัญหาและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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• แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้   โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ          

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พร้อมแบบสอบถาม 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็นการประเมินดงัน้ี    

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โดยการเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบั

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และเขียนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

2. นิยามปฏิบติัการ  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หมายถึง  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีใชพ้ฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยขั้นตอน  5  ขั้นตอน  

ดงัน้ี   

  1.1  ขั้นนาํ  (TGT) 

  1.2  ขั้นสอน (TGT) 

   1.2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา   (Understanding The Problem : P) 

   1.2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  ( Devising  a  Plan : P ) 

         1.2.3  การดาํเนินการตามแผน ( Carrying  Out  The  Plan : P )       

         1.2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ ( Monitor  Performance : P ) 

         1.2.5  ขยายปัญหา (Expansion  Problem : P)   

  1.3  ขั้นจดัทีม  (TGT) 

  1.4  ขั้นการแข่งขนั  (TGT) 

  1.5  ขั้นสรุป  (TGT) 
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 ข้อมูลส่วนตัว 

 ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ........................................................................................................................ 

 ตาํแหน่ง ............................................................................................................................... 

 สาขา ..................................................................................................................................... 

 ประสบการณ์การทาํงาน ................................................ ปี  

 สถานท่ีทาํงาน ...................................................................................................................... 

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

 ............................................................................................................................................... 
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ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

1.   ขั้นนาํ  (TGT) เป็นการจดักิจกรรม

กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อ

เช่ือมโยงความรู้เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน       

2.  ขั้นสอน (TGT) ครูสอนบทเรียน โดย 

ใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้ง 

สนใจ และตั้งใจฟังครู เพื่อท่ีจะไดน้าํ 

ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้น 

การแข่งขนั ซ่ึงจะส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ 

ในการแสวงหาความรู้และในขั้นตอนน้ี 

สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนในการแก ้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับใชใ้น 

การวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี คือ  

        2.1  การทาํความเขา้ใจปัญหา 

(Understanding  The  Problem :P)  เป็น

การมองไปท่ีตวัปัญหา โดยพิจารณาวา่

โจทยถ์ามอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมาให้

บา้งมีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง มี

ความเพียงพอสาํหรับการแกปั้ญหานั้น

หรือไม่และคาํตอบของปัญหาจะอยูใ่น

รูปแบบใด จนกระทั้งสามารถสรุปปัญหา

ออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้หากยงั

ไม่ชดัเจนในโจทยอ์าจใชว้ธีิการต่าง ๆ 

ช่วย 
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ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

       2.2  การวางแผนการแกปั้ญหา  

(Devising  a  Plan:P)  เป็นขั้นตอนสาํคญัท่ี

จะตอ้งพิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวธีิใด 

จะแกปั้ญหาอยา่งไร 

       2.3  การดาํเนินการตามแผน  

(Carrying  Out  The  Plan:P)  เป็นขั้นตอน

ท่ีลงมือปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อให้

ไดค้าํตอบของปัญหาดว้ยการรู้จกัเลือก

วธีิการคิดคาํนวณ กฎหรือสูตร ท่ีเหมาะสม

มาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความ

เป็นไปไดข้องแผนเพิ่มเติมรายละเอียด  

ต่าง ๆ  ของแผนใหช้ดัเจนแลว้ลงมือ

ปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาคาํตอบได้

หรือคน้พบวธีิการแกปั้ญหาใหม่ 

      2.4  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ  

(Monitor  Performance:P) เป็นขั้นตอนท่ี 

ผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปท่ีขั้นตอน  

ต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้

แน่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดย

พิจารณาและตรวจดูวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งและ

มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ตลอดจน

กระบวนการในการแกปั้ญหา 
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ประเด็นการประเมิน ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4  คนท่ี  5 

       2.5  ขยายปัญหา (Expansion  

Problem:P)  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบ

ทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะ

ขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจ

โครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน การ

ขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการ

แกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียน

ปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหา

ใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบ

ทัว่ไป หรือกฎ ในการหาคาํตอบ ............ ............ ............ ............ ............ 

3. ขั้นจดัทีม (TGT) ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่ม

นกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละนกัเรียน 

ท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  

เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการ

ปฏิบติักิจกรรม และเตรียมความพร้อม

ก่อนท่ีจะแข่งขนั ............ ............ ............ ............ ............ 

4. ขั้นการแข่งขนั (TGT) ขั้นการแข่งขนั

นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบ

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยยดึ

หลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนั

คือนกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนักนั

นกัเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักนั 

และนกัเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขนักนั 

ใหน้าํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมา

รวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม ............ ............ ............ ............ ............ 

5.  ขั้นสรุป (TGT)  ครูและนกัเรียนร่วมกนั

สรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีได ้

คะแนนสูงสุด ............ ............ ............ ............ ............ 
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ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ......................................................................................ผูป้ระเมิน 

(......................................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 250 

 

 

 

 

 

 

 

• แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการ        

แก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ร่วมกับ 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

  (สําหรับนักเรียน) 

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

 โปรดระบุความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้

โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT   สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

 โดยเขียนเคร่ืองหมาย    ในช่องหมายเลข  1  ถึง  5  ตามความเหมาะสม 

5 หมายถึง  พอใจมากท่ีสุด  

4 หมายถึง  พอใจมาก 

3 หมายถึง  พอใจพอสมควร 

2 หมายถึง  พอใจค่อนขา้งนอ้ย 

1 หมายถึง  พอใจนอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ      

2 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เรียงลาํดบัเน้ือหาไดอ้ยา่งเหมาะสม        

3 การกาํหนดเน้ือหาการเรียนมีความเหมาะสม      

4 เน้ือหาของการเรียนมีเหมาะสมกบัเวลา      

5 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนส่งเสริม

การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

     

6 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนน่าสนใจ  

สนุก  ไม่น่าเบ่ือ 

     

7 ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา  และ    

กิจกรรมการเรียนรู้   

     

8 ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รียน 
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ขอ้ รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9 ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น        

10 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทาํใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหา ทางคณิตศาสตร์   

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

............................................................................................................................................... 
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• แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้   โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ          

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 พร้อมแบบสอบถาม 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านพิจารณาความเหมาะสม  ตามประเด็นการประเมินดงัน้ี    

1.  จุดปะสงคก์ารเรียนรู้ 
2.  สาระการเรียนรู้ 
3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

5.  การวดัและประเมินผล 

6.  แผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญ ทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  และ

เขียนขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ แต่ละประเด็นการประเมิน  มีค่าประเมิน  5  ระดบั  คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนน  5  คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน  4  คะแนน 

 เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนน  3  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนน  2  คะแนน 

 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน  1  คะแนน 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

 ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  ....................................................................................................................... 

 สาขา  ................................................................................................................................. 

 ประสบการณ์การทาํงาน .......................................  ปี 

 สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั .......................................................................................................... 

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

 ............................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้   (สําหรับผู้เช่ียวชาญ) 

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

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 วา่มี

ความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ เพียงใด  โดยทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น

ของท่าน 

ประเด็นการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์  

    ปัญหาลาํดบัเลขคณิตและนาํไปใชไ้ด ้

     

2. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์

    ปัญหาลาํดบัเรขาคณิตและนาํไปได ้

     

3. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์

    ปัญหาอนุกรมเลขคณิตและนาํไปใชไ้ด ้

     

4. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์ 

    ปัญหาอนุกรมเรขาคณิตและนาํไปได ้

     

5. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์

    ปัญหากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัได ้

     

6. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์

    ปัญหาการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ  

    เหตุการณ์ ช่วยในการตดัสินใจได ้

     

7.    นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทย ์

       ปัญหาความน่าจะเป็นได ้
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ประเด็นการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

สาระการเรียนรู้ 

1. เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียน      

2. นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง      

3. เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      

4. การกาํหนดหวัขอ้เน้ือหาในแต่ละแผนฯ 

มีความเหมาะสม 

     

5. การกาํหนดเน้ือหาในแต่ละแผนฯ  

มีความเหมาะสม 

     

6. มีการจดัเรียงลาํดบัความยากง่ายไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

     

7. มีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกาํหนด      

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมี   

     ขั้นตอนการสอนท่ีเหมาะสม 

     

2.   เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียน      

3.   เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      

4.   ส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย ์

      ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

     

5.   เหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

6.   มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้นกัเรียน      

7.  เหมาะสมในการนาํไปปฏิบติัจริง      

8.  ส่งเสริมเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์      

9.  ส่งเสริมความคงทนความรู้ และ    

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  เหมาะสมกบัเน้ือหาของแผนฯ       

2.  เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้      

3.  เหมาะสมกบัการส่งเสริม 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

     

4.  เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      

การวดัและประเมินผล 

1.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     แต่ละแผนฯ 

     

2.  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาแต่ละแผนฯ      

3.  สอดคลอ้งกบัวยัของนกัเรียน      

4.  สอดคลอ้งกบักิจกรรมและ วธีิสอน      

5.   ส่งเสริมการวดัและประเมินผล 

 ตามสภาพจริง 

     

6.  เหมาะสมกบัการวดัและประเมินผล 

     ดา้นความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

     ทางคณิตศาสตร์ 

     

แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.  เวลาในแต่ละแผนฯมีความเหมาะสม      

2.  เน้ือหาในแต่ละแผนฯมีความเหมาะสม      

3.  จุดประสงคใ์นแต่ละแผนฯมีความเหมาะสม      

4.  ขั้นตอนการจดักิจกรรมในแต่ละแผนฯ 

     มีความเหมาะสม 
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ประเด็นการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

แผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

5.   ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละแผนฯ มี 

      ความเหมาะสม 

     

6.  การวดัผลประเมินผลในแต่ละแผนฯ 

     มีความเหมาะสม  

     

7.  ในแต่ละแผนฯเหมาะสมกบัการนาํไป 

      ปฏิบติัไดจ้ริง 

     

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพิม่เติม 

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

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

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

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

 

       ลงช่ือ................................................................ ....ผูป้ระเมิน 

(...............................................................) 

............./........................../................. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

Reliability คร้ังที่ 1 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     V2                 .5000          .5080        32.0 

  2.     V3                 .5313          .5070        32.0 

  3.     V4                 .5000          .5080        32.0 

  4.     V5                 .7188          .4568        32.0 

  5.     V6                 .6875          .4709        32.0 

  6.     V7                 .5000          .5080        32.0 

  7.     V9                 .6563          .4826        32.0 

  8.     V10                .4688          .5070        32.0 

  9.     V11                .4688          .5070        32.0 

 10.     V12                .5625          .5040        32.0 

 11.     V13                .7188          .4568        32.0 

 12.     V14                .6875          .4709        32.0 

 13.     V15                .7813          .4200        32.0 

 14.     V17                .4688          .5070        32.0 

 15.     V18                .7813          .4200        32.0 

 16.     V19                .5000          .5080        32.0 

 17.     V20                .6875          .4709        32.0 

 18.     V21                .5938          .4990        32.0 

 19.     V22                .7813          .4200        32.0 

 20.     V23                .6250          .4919        32.0 

 21.     V24                .4688          .5070        32.0 

 22.     V25                .7813          .4200        32.0 

 23.     V26                .7813          .4200        32.0 

 24.     V27                .7813          .4200        32.0 
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 25.     V29                .7188          .4568        32.0 

 26.     V30                .4688          .5070        32.0 

 27.     V32                .6875          .4709        32.0 

 28.     V33                .4688          .5070        32.0 

 29.     V34                .8125          .3966        32.0 

 30.     V35                .7813          .4200        32.0 

 31.     V37                .7813          .4200        32.0 

 32.     V1                1.0000          .0000        32.0 

 33.     V8                1.0000          .0000        32.0 

 34.     V16               1.0000          .0000        32.0 

 35.     V28               1.0000          .0000        32.0 

 36.     V31               1.0000          .0000        32.0 

 37.     V36               1.0000          .0000        32.0 

* * * V1           has zero  variance 

 * * * V8           has zero  variance 

 * * * V16          has zero  variance 

 * * * V28          has zero  variance 

 * * * V31          has zero  variance 

 * * * V36          has zero  variance 

        N of Cases =        32.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       19.7500    63.9355     7.9960         31 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .6371      .4688      .8125      .3438     1.7333      .0164 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .2223      .1573      .2581      .1008     1.6410      .0012 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
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               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

V2            19.2500        59.8710        .4842         .               .9199 

V3            19.2188        59.3377        .5557         .               .9188 

V4            19.2500        59.4839        .5352         .               .9191 

V5            19.0313        61.2571        .3454         .               .9216 

V6            19.0625        61.9960        .2316         .               .9232 

V7            19.2500        59.4839        .5352         .               .9191 

V9            19.0938        61.5716        .2814         .               .9226 

V10           19.2813        58.1442        .7158         .               .9165 

V11           19.2813        58.1442        .7158         .               .9165 

V12           19.1875        62.0282        .2082         .               .9238 

V13           19.0313        60.1603        .5033         .               .9196 

V14           19.0625        60.1895        .4823         .               .9199 

V15           18.9688        60.6764        .4711         .               .9200 

V17           19.2813        58.1442        .7158         .               .9165 

V18           18.9688        59.8377        .6035         .               .9184 

V19           19.2500        61.7419        .2424         .               .9233 

V20           19.0625        60.7702        .4009         .               .9210 

V21           19.1563        60.5232        .4074         .               .9210 

V22           18.9688        59.5796        .6446         .               .9179 

V23           19.1250        58.8871        .6367         .               .9177 

V24           19.2813        58.1442        .7158         .               .9165 

V25           18.9688        64.3538       -.0883         .               .9265 

V26           18.9688        61.3216        .3705         .               .9212 

V27           18.9688        59.5796        .6446         .               .9179 

V29           19.0313        60.8054        .4101         .               .9208 

V30           19.2813        58.1442        .7158         .               .9165 

V32           19.0625        59.4153        .5921         .               .9184 
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V33           19.2813        58.1442        .7158         .               .9165 

V34           18.9375        59.8669        .6374         .               .9181 

V35           18.9688        59.5796        .6446         .               .9179 

V37           18.9688        59.8377        .6035         .               .9184 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                       Analysis of Variance 

Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F         Prob. 

Between People             63.9355        31           2.0624 

Within People             165.4194       960            .1723 

  Between Measures           15.7298        30          .5243      3.2576  .0000 

  Residual                  149.6895       930          .1610 

Total                     229.3548       991            .2314 

     Grand Mean         .6371 

Reliability Coefficients    31 items 

Alpha =   .9220           Standardized item alpha =   .9220 

 

Reliability  คร้ังที่ 2 (ตัด 1,8,16,25,28,31,36) 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     V2                 .5000          .5080        32.0 

  2.     V3                 .5313          .5070        32.0 

  3.     V4                 .5000          .5080        32.0 

  4.     V5                 .7188          .4568        32.0 

  5.     V6                 .6875          .4709        32.0 

  6.     V7                 .5000          .5080        32.0 

  7.     V9                 .6563          .4826        32.0 

  8.     V10                .4688          .5070        32.0 

  9.     V11                .4688          .5070        32.0 

 10.     V12                .5625          .5040        32.0 
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 11.     V13                .7188          .4568        32.0 

 12.     V14                .6875          .4709        32.0 

 13.     V15                .7813          .4200        32.0 

 14.     V17                .4688          .5070        32.0 

 15.     V18                .7813          .4200        32.0 

 16.     V19                .5000          .5080        32.0 

 17.     V20                .6875          .4709        32.0 

 18.     V21                .5938          .4990        32.0 

 19.     V22                .7813          .4200        32.0 

 20.     V23                .6250          .4919        32.0 

 21.     V24                .4688          .5070        32.0 

 22.     V26                .7813          .4200        32.0 

 23.     V27                .7813          .4200        32.0 

 24.     V29                .7188          .4568        32.0 

 25.     V30                .4688          .5070        32.0 

 26.     V32                .6875          .4709        32.0 

 27.     V33                .4688          .5070        32.0 

 28.     V34                .8125          .3966        32.0 

 29.     V35                .7813          .4200        32.0 

 30.     V37                .7813          .4200        32.0 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

        N of Cases =        32.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       18.9688    64.3538     8.0221         30 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .6323      .4688      .8125      .3438     1.7333      .0162 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .2238      .1573      .2581      .1008     1.6410      .0012 

Item-total Statistics 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

V2            18.4688        60.2571        .4867         .               .9247 

V3            18.4375        59.6734        .5647         .               .9236 

V4            18.4688        59.8700        .5375         .               .9240 

V5            18.2500        61.6774        .3439         .               .9265 

V6            18.2813        62.4667        .2237         .               .9281 

V7            18.4688        59.8700        .5375         .               .9240 

V9            18.3125        62.0282        .2753         .               .9275 

V10           18.5000        58.5161        .7195         .               .9214 

V11           18.5000        58.5161        .7195         .               .9214 

V12           18.4063        62.5071        .1999         .               .9287 

V13           18.2500        60.5161        .5106         .               .9244 

V14           18.2813        60.5958        .4823         .               .9247 

V15           18.1875        61.1250        .4648         .               .9249 

V17           18.5000        58.5161        .7195         .               .9214 

V18           18.1875        60.2218        .6068         .               .9233 

V19           18.4688        62.1280        .2457         .               .9281 

V20           18.2813        61.1764        .4012         .               .9258 

V21           18.3750        60.9516        .4047         .               .9258 

V22           18.1875        59.9637        .6478         .               .9228 

V23           18.3438        59.2651        .6400         .               .9226 

V24           18.5000        58.5161        .7195         .               .9214 

V26           18.1875        61.7056        .3746         .               .9260 

V27           18.1875        59.9637        .6478         .               .9228 

V29           18.2500        61.2258        .4084         .               .9257 

V30           18.5000        58.5161        .7195         .               .9214 

V32           18.2813        59.8861        .5825         .               .9234 
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V33           18.5000        58.5161        .7195         .               .9214 

V34           18.1563        60.2651        .6385         .               .9230 

V35           18.1875        59.9637        .6478         .               .9228 

V37           18.1875        60.2218        .6068         .               .9233 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                       Analysis of Variance 

Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F         Prob. 

Between People             66.4990        31           2.1451 

Within People             156.7000       928            .1689 

  Between Measures           15.0427        29          .5187      3.2919  .0000 

  Residual                  141.6573       899          .1576 

Total                     223.1990       959            .2327 

     Grand Mean         .6323 

Reliability Coefficients    30 items 

Alpha =   .9265           Standardized item alpha =   .9273 

 

ผลการทดสอบค่าท ีการเปรียบเทยีบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

T-Test 

Paired Samples Statistics

12.5000 44 2.47311 .37284
24.7500 44 2.71195 .40884

PRE
POST

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Paired Samples Correlations

44 .643 .000PRE & POSTPair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-12.2500 2.20069 .33177 -12.9191 -11.5809 -36.924 43 .000PRE - POSTPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ภาคผนวก  ช 

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 
เผยแพร่ทาง Internet   โดยส่งเอกสารเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ๆ 
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