
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 



 6 

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 
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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) 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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