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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ และความ 
สามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ (student team achievement 
division) และแบบเรียนรวมกัน (learning together) ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช 2551 และผลงานวิจัยจากนักวิชาการหลายทานเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการแก ปญหาทางคณิตศาสตร 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 3. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 5. ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ 
 6. ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ 
 7. การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ 
 8. การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 
 9. โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 10.  แผนการจัดการเรียนรู 
 11.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
 
 ผูวิจัยไดเรียบเรียงความสําคัญความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ตาม
หัวขอสําคัญ คือ 1) ความหมายของการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 2) ประโยชนของโจทย
ปญหาคณิตศาสตร 3) ประเภทของโจทยคณิตศาสตร 4) ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาปญหา
คณิตศาสตร 5) องคประกอบท่ีจําเปนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และ 6) อุปสรรคในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ความหมายของการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  ฐิติยา อินทุยศ (2547, หนา 17) ไดกลาวสรุปความหมายของการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรไว ดังนี้ 
   (1) การแกปญหา เปนความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย  ซ่ึ งตองใช
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
   (2) ความพยายามท่ีคิดแกปญหา กอใหเกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิด ทํา
ใหเกิดการคนพบความรูใหม ท้ังในเชิงเนื้อหาและวิธีการ 
   (3) การแกปญหาเปนความสามารถที่ตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนไดในตัวนักเรียนจะ   
เห็นไดวาจุดประสงคของหลักสูตรคณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสอดคลอง
กันอยางหนึ่ง คือการมุงใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล และนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
  พิมพชนก ทํานอง (2551, หนา 6) ไดใหความหมายของการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรวา เปนสถานการณท่ีประกอบดวย จํานวน ตัวเลข และขอความที่กอใหเกิดปญหา 
ผูเรียนจึงตองตัดสินใจเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรมาแกปญหานั้น ซ่ึงตองใชความสามารถใน
การคิดคํานวณ ความรูความเขาใจในการอานโจทยประกอบการพิจารณา โดยมีวิธีคิดเปน
กระบวนการตามลําดับข้ันตอน มีการวางแผนตัดสินใจเพื่อแกปญหา 
  ปานจิต วัชระรังสี (2548, หนา 38) ไดสรุปความหมายของโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามท่ีตองการคําตอบ ซ่ึงบุคคลตองใชสาระความรูและ
ประสบการณทางคณิตศาสตรมากําหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบบุคคลผูคิดหาคําตอบ
ไมคุนเคยกับสถานการณนั้นมากอน และไมสามารถหาคําตอบไดทันทีทันใด สถานการณหรือ
คําถามขอใดจะเปนปญหาหรือไม ข้ึนอยูกับบุคคลผูคิดหาคําตอบ บางสถานการณหนึ่งอาจเปน
ปญหาสําหรับบุคลหน่ึง แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได ไดเสนอวิธีการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทย 
  จรินทร ขันติพิพัฒน (2548, หนา 37) ไดสรุปความหมายของโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรไว ดังนี้ 
   (1) การพัฒนาความสามารถในการเขาใจปญหาโดยการพัฒนาทักษะทางการอาน 
ฝกการวิเคราะหความสําคัญความเขาใจในปญหาเปนรายบุคคลหรือกลุม มีการใชกลวิธีเพิ่มพูน
ความเขาใจ โดยการเขียนภาพ แผนภาพ หรือแบบจําลอง เพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลให
ขอมูลมีความเปนรูปธรรม เพื่อทําความเขาใจไดงายข้ึนลดปริมาณท่ีกําหนดในปญหาใหนอยลง เพื่อ
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เนนโครงสรางของปญหามีความชัดเจนข้ึน มีการยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับปญหา เปล่ียนแปลง
สถานการณปญหาใหเปนเร่ืองท่ีสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 
   (2) การพัฒนาความสามารถในการวางแผนถาโจทยกับปญหามีความซับซอน 
ควรฝกใหผูเรียนเขียนเปนประโยคสัญลักษณและเขียนหรือพูดลําดับข้ันตอนการคิดอยางคราวๆ 
กอนลงมือทํา เพราะข้ันตอนดังกลาวเปนเสมือนการวางแผนในการแกปญหา ถาผูเรียนฝกฝน
สมํ่าเสมอยอมทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการวางแผนในการแกปญหา ดังนั้นการ
พัฒนาความสามารถในการวางแผนแกปญหามีแนวทางคือ ไมบอกวิธีการแกปญหาโดยตรง แต
กระตุนโดยใชคําถาม สงเสริมใหผูเรียนคิดออกมาดังๆ สรางลักษณะนิสัยของผูเรียนคิดวางแผน
กอนลงมือทํา ทําใหเห็นภาพรวมของปญหา จัดปญหาใหผูเรียนฝกทักษะ ควรเปนท่ีทาทายเหมาะ
กับความ สามารถไมยากหรืองายเกินไป 
   (3) การพัฒนาความสามารถในการดําเนินการตามแผนในการดําเนินการตาม
แผน ผูเรียนตองตีความ ขยายความนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางละเอียดชัดเจน และประเมินความ 
สามารถที่จะดําเนินการไดหรือไม 
   (4) การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบการตรวจสอบการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรครอบคลุมประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ตรวจสอบขั้นตอนต้ังแตเร่ิมตน
จนเสร็จส้ินกระบวนการ รวมท้ังหายุทธวิธีในการแกปญหา ประเด็นท่ีสอง คือ มองไปขางหนาเปน
การใชประโยชนจากกระบวนการแกปญหา โดยสรางสรรคปญหาท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันข้ึนมาใหม 
มีแนวทางในการพัฒนาคือ กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบคําตอบท่ีได ฝกให
ผูเรียนคาดคะเนคําตอบ ฝกการตีความหมายของคําตอบสนับสนุนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยใช
วิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี ใหผูเรียนฝกสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน 
  บุญกรอง เจริญทอง (2544, หนา 35) ไดสรุปความหมายของความสามารถแกโจทย
ปญหาโดยในแตละวันคนเราตองมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน รวมท้ังทํากิจวัตรตางๆ รวมกับ
ผูอ่ืนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึนมากมายท่ีจะทําใหเราเกิดความไมสบายใจ อึดอัด 
หรือแมแตการท่ีเราไมไดติดตอส่ือสารกับใคร หรืออยูคนเดียว ก็อาจทําใหเราเกิดปญหาได 
เพราะฉะน้ันเราจึงตองมีความสามารถคิดท่ีจะแกปญหา ซ่ึงเปนความสามารถข้ันพื้นฐานของมนุษย 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอ่ืน และปรับตัวอยูในสังคมได ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมีความ
จําเปนตองปลูกฝงใหนักเรียนสามารถคิดแกปญหาตางๆ ไดโดยบูรณาการเขากับการจัดกิจกรรม
ของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในดานการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ท้ังนี้เพราะถา
นักเรียนสามารถคิดแกปญหาไดถูกตอง มีทักษะกระบวนการ มีเหตุผลแลว ความสามารถดังกลาว 
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ยอมสามารถนํามาเปนความรู เปนประสบการณ และเปนเคร่ืองมือในการคิด แกปญหาในศาสตร
อ่ืนๆ ได และสามารถเรียนรูส่ิงอ่ืนๆ ตอไป 
  สรุปไดวาการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรคือความสามารถข้ันพื้นฐานของมนุษยท่ีมี
ความพยายามหาขอคนพบเพื่อแกปญหากี่ยวกับตัวเลข และขอความท่ีกอใหเกิดปญหา โดยใช
ความสามารถในการคิดคํานวณ ความรูความเขาใจในการอานโจทยประกอบการพิจารณา โดยคิด
เปนกระบวนการตามลําดับข้ันตอนเพ่ือใหตรงตามจุดประสงคและความสอดคลองของคําถาม 
 2. องคประกอบของการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  พิมพชนก ทํานอง (2551, หนา 7-8) ไดสรุปเกี่ยวกับองคประกอบท่ีสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรวา ควรประกอบดวย 
   (1) ความสามารถในการอาน การแปลความ การตีความและการขยายความ 
   (2) ความรูเกี่ยวกับระบบจํานวน และตัวเลข 
   (3) ความสามารถในการวิเคราะห และวางแผนในการแกปญหา 
   (4) ความสามารถในทักษะการคิดคํานวณ 
  จรินทร ขันติพิพัฒน (2548, หนา 31) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการแกปญหาดังนี้ 
   (1) เทคนิคการรูคําศัพท การรูคําศัพทในโจทยคําถาม จะชวยใหนักเรียนมองเห็น
แนวทางในการแกปญหา ครูอาจชวยฝกฝนใหนักเรียนไดมีความรูคําศัพททางคณิตศาสตรเพ่ิมมาก
ข้ึนโดยจัดหาเกมหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชคําศัพทมาใหเลน 
   (2) ทักษะการคํานวณ ครูควรชวยใหนักเรียนไดฝกฝนในดานนี้ เชน อาจใชวธีิให
ฝกคิดคํานวณในใจ 
   (3) การแยกแยะขอมูลท่ีไมเกี่ยวของ 
   (4) การหาความสัมพันธของขอมูล 
   (5) การคาดคะเนการคํานวณ 
   (6) การเลือกใชวิธีจัดกระทํากับขอมูลอยางถูกตอง 
   (7) ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม 
   (8) การแปลความหมายของโจทย 
  ปานจิต วัชระรังสี (2548, หนา 8) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแกโจทยปญหา
ของนักเรียน มีดังนี้ 
   (1) ประสบการณพื้นฐาน 
   (2) ความสามารถในการอาน 
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   (3) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน คือ บวก ลบ คูณ หาร 
   (4) บรรยากาศในช้ันเรียน 
   (5) การกระตุน ซ่ึงควรจะใหมีในลักษณะบวก เชน รางวัล คําชมเชย เปนตน 
  จากขอเสนอแนะดังกลาวสรุปไดวา องคประกอบท่ีสําคัญในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรนั้น ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการอาน การตีความ ตองมีความรูเกี่ยวกับจํานวน 
สามารถวิเคราะห และวางแผนแกโจทยปญหา เพื่อนําไปสูการเขียนประโยคสัญลักษณ รวมทั้ง
ความสามารถในทักษะการคิดคํานวณ และนอกจากองคประกอบดังกลาว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
การแกโจทยปญหาคือ ประสบการณพื้นฐานของผูเรียน ความสามารถในการอาน บรรยากาศและ 
ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู จึงจะทําใหการแกโจทยปญหาประสบผลสําเร็จได 
 3. แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  ละเอียด อาจทวีกุล (2549, หนา 40) ไดเสนอแนวทางในสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหาท่ีเรียกวา การวัดจากสภาพจริง โดยสรางขอคําถาม ดังนี้ 
   (1) เสนอสถานการณประกอบดวยขอมูลและขอจํากัดตางๆ ใหนักเรียนหา
คําตอบพรอมท้ังอธิบายวิธีการคิดท่ีจะไดคําตอบซ่ึงอาจจะมีวิธีการคิดหลายวิธี 
   (2) เสนอปญหาประกอบดวยขอมูลท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของ (หรือไมจําเปน) 
ใหนักเรียนพิจารณาแกปญหาและใหความเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีไมเหมาะสม 
   (3) เสนอปญหาและแนวทางแกปญหาบางสวนใหนักเรียนวิจารณ และให
แกปญหานั้นใหสําเร็จ 
   (4) เสนอปญหาใหแสดงการแกปญหาและการตรวจสอบโดยนําเสนอตอเพื่อนๆ 
ในหองเรียน 
  ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 26-27) การประเมินความสามารถวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน ควรใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบหลายๆ แบบตลอดจนใชการสัมภาษณและการใชคําถาม
หลายๆ วิธีเพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนไดคิดอยางหลากหลาย ซ่ึงเกณฑการแกปญหาควรจะมี
วิธีการที่มากกวาการไดคําตอบท่ีถูกตองโดยมีเกณฑการประเมินการแกโจทยปญหา มีดังนี้ 
   (1) ความเขาใจโจทยปญหา 
   (2) การเลือกกลยุทธวิธีการแกโจทยปญหา 
   (3) การใชยุทธวิธีการแกปญหา 
   (4) การตอบ 
  จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดนําเกณฑการประเมินความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของ ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 26-27) มาประยุกตใชในการสรางแบบทดสอบ
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วัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยการสรางแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 
จํานวน 15 ขอ ใชเกณฑการประเมินการแกโจทยปญหา คือ 1) ความเขาใจโจทยปญหา 2) การเลือก
ยุทธวิธีการแกโจทยปญหา 3) การใชยุทธวิธีการแกปญหา และ 4) การตอบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 
 ผูวิจัยไดเรียบเรียงความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรดังตอไปน้ี 
1) ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 2) องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 3) การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
  ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 18) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา 
หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือสัมฤทธิผลของบุคคลภายหลังจากไดรับ
การฝกอบรม 
  กุหลาบ สีหาพงศ (2550, หนา 38) ใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูดานเนื้อหาวิชา และทักษะตางๆ ของแตละวิชาท่ี
นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว เปนความสามารถในการเขาถึงความรู (Knowledge Attained)
การพัฒนาทักษะในการเรียนโดยอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่งและแสดงออกในรูปความสําเร็จซ่ึง
สามารถสังเกตและวัดไดโดยอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนท่ัวไป 
  สุธิดา สุขสิงห (2549, หนา 46) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา 
หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ท้ังท่ีโรงเรียน ท่ีบาน
และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ แตคนสวนมากเขาใจวา ผลสัมฤทธ์ิเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนและมองในแงความรูความสามารถทางสมองเทานั้นในทางท่ีเปนจริงแลวความรูสึกคานิยม  
จริยธรรมก็เปนผลจากการฝกสอนและอบรม ซ่ึงก็นับวาเปนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย 
  จากท่ีกลาวมาขางตน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจและความ 
สามารถของนักเรียนท่ีบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูในบทเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร เปนเกณฑท่ีนาจะนํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพของการสอนคณิตศาสตรอยาง
กวางขวาง ไดแก ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหการสังเคราะห และการประเมินคา 
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มีงานวิจัยทางการศึกษา และพฤติกรรมศาสตรจํานวนมากท่ีใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปน
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล  และแบบทดสอบดังกลาวมักจะเปนแบบทดสอบเลือกตอบ ท้ังนี้
เนื่องจากเปนแบบทดสอบท่ีมีขอดี มีความเหมาะสมหลายประการ เชนสามารถตรวจใหคะแนนได
งายและรวดเร็ว ถามไดครอบคลุมเนื้อหาสาระตางๆ ในเวลาจํากัดสามารถวิเคราะหและปรับปรุง
คุณภาพดีเปนมาตรฐาน เปนตน การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเพ่ือใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจะตองมีการวางแผนอยางดี เพื่อจะใหไดแบบทดสอบท่ีเปนมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลไดอยางเท่ียงตรง คะแนนท่ีวัดไดมีความเช่ือม่ันสูง 
 2. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  สุธิดา สุขสิงห (2549, หนา 46) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตัวบงช้ีความสําเร็จ หรือ
ความลมเหลวในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดทําการศึกษาองค  
ประกอบตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไป
เสนอเปนแนวทางในการปรับปรุง ปองกันปญหาท่ีกระทบตอการเรียน และพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนท่ีมีอยูใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงท่ีสุด ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อให
นักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน คือองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ดังนี้ 
   (1) องคประกอบท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน ไดแก 
    (1.1) การเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพ ขอบกพรองทางกาย 
    (1.2) สติปญญาของนักเรียน 
    (1.3) เจตคติตอโรงเรียน ครู และวิชาท่ีเรียน 
    (1.4)  วุฒิภาวะ แรงจูงใจ หรือมโนมติแหงตน 
    (1.5) นิสัยในการเรียน หรือวิธีการเรียน 
    (1.6) คุณลักษณะของนักเรียน 
    (1.7) พฤติกรรมของนักเรียน การปรับตน 
    (1.8) ความสามารถ ความรู ความคิดของนักเรียน 
    (1.9) เวลาท่ีนักเรียนใชในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   (2) องคประกอบเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก 
    (2.1) ลักษณะของโรงเรียนและชุมชน 
    (2.2) หลักสูตร 
    (2.3) สภาพการณภายในโรงเรียน 
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   (3) องคประกอบดานครู ไดแก 
    (3.1) คุณลักษณะของครู 
    (3.2) พฤติกรรมของครู 
    (3.3) คุณภาพการสอนของครู 
   (4) สภาพแวดลอม ไดแก 
    (4.1) ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว 
    (4.2) ความสัมพันธกับเพ่ือนวัยเดียวกัน 
    (4.3) วัฒนธรรมและสังคม 
    (4.4) สภาพสังคมในหองเรียน 
  ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 19) ไดกลาวถึงองคองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณติศาสตรไววา สามารถวัดได 2 รูปแบบ คือ 
   (1) การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ
หรือทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปของการกระทําจริง
ใหออกเปนผลงานการวัดตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 
   (2) การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเนื้อหาซ่ึงเปน
ประสบการณการเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement test) 
  เกษร ศัยลวิเศษ (2549, หนา 74) ไดสรุปไววาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท้ังใน และนอกหองเรียน มีดังนี้ 
   (1) องคประกอบทางดานรางกาย ไดแกอัตราการเจริญเติบโตของรางกาย 
สุขภาพทางการ ขอบกพรองทางรางกาย และบุคลิกทาทาง 
   (2) องคประกอบทางความรัก ไดแกความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธ
ของบิดามารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกันความสัมพันธระหวางสมาชิกท้ังหมดใน
ครอบครัว 
   (3) องคประกอบทางวัฒนาธรรมทางสังคม ไดแกขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบานและฐานะทางบาน 
   (4) องคประกอบทางความสัมพันธในเพ่ือนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน 
   (5) องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียนตอการเรียน 
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   (6) องคประกอบทางการปรับตน ไดแก ปญหาการปรับตน การแสดงออกทาง
อารมณ 
  สรุปไดวาองคประกอบท่ีทําใหมีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
มีหลายประการ แตองคประกอบท่ีทําใหมีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาก
ท่ีสุด คือการสอนของครู 
 3. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
  ฐิตรัิตน เณรแดง (2549, หนา 46) ไดสรุปถึงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ไว ดังนี้ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ใชวัดได
ครอบคลุมท้ังดานความรูความคิด หลักการ ทฤษฎี การตัดสินใจ การประเมินตัวแปร การแปล
ความหมาย ขอมูลตลอดจนความสามารถดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีสวนประกอบ
สําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนของคําถาม (2) สวนของคําตอบ เรียกวา ตังเลือก ซ่ึงเปนตัวเลือกท่ีเปน
คําตอบถูกและตัวเลือกท่ีเปนคําตอบผิด เรียกวา ตัวลวง การสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบใหมี
คุณภาพมีหลักการ ดังนี้ 
   (1) การสรางคําถาม คําถามท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
    (1.1) ส้ัน ชัดเจน และใชภาษาท่ีเขาใจงาย 
    (1.2) เขียนเปนประโยคบอกเลา ถาจําเปนตองใชประโยคปฏิเสธก็ควรเนน
ขอความหรือขีดเสนใตขอความที่แสดงการปฏิเสธ 
    (1.3) คําถามแตละขอตองเปนอิสระแกกัน โดยไมใหการตอบคําถามของขอ
หนึ่งช้ีนําหรือข้ึนอยูกับอีกขอหนึ่ง 
    (1.4) หลีกเล่ียงการใชภาษาท่ีช้ีนําหรือส่ือความไปถึงคําตอบถูกหรือคําตอบ
ผิด 
    (1.5) แตละคําถามตองมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
   (2) การสรางตัวเลือก ตัวเลือกท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
    (2.1) ตัวเลือกควรเปนเร่ืองหรือประเด็นเดียวกัน มีความยาวใกลเคียงกัน 
    (2.2) ตองกระจายคําตอบถูกของแบบทดสอบท้ังฉบับ ใหมีสัดสวนของ 
แตละตัวเลือกใกลเคียงกัน 
    (2.3) ใชคําใหส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและหลีกเล่ียงการใชคําศัพทหรือ
ขอความเขาใจยาก 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

22 

    (2.4) ไมควรใชตัวเลือก “ถูกทุกขอ” หรือ “ไมมีขอใดถูก” (อาจเปนการส่ือ
ความหมายไมแนใจในคําถามหรือการเลือกตอบดวยความม่ันใจก็ได) 
   (3) เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ การใหคะแนนแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ โดยสวนใหญจะพิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกคําตอบเปนสําคัญ เชน ตอบ
ถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 
    (3.1) ขอดีและขอจํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบขอดี 
    (3.2) มีความเปนปรนัยสูง ตรวจใหคะแนนไดงายและไดผลตรงกัน 
    (3.3) ตรวจใหคะแนนไดสะดวกและใชเวลานอย 
    (3.4) วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบไดจากคาความตรงของเนื้อหา 
    (3.5) ความยากงายและอํานาจจําแนก 
    (3.6) ปรับปรุงหรือแกไขคําถามและตัวเลือกเพ่ือนําไปใชในโอกาสตอไปได 
  วันวิษา อังคะนา (2550, หนา 40) ไดสรุปการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ไว ดังนี้ 
   (1) แบบทดสอบอิงเกณฑ (Criterion Referenced) หมายถึงแบบทดสอบท่ีสราง
ข้ึนตามจุดประสงคพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑหรือกําหนดไวหรือไม การวัดตาม
จุดประสงค เปนหัวใจสําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทน้ี 
   (2) แบบทดสอบอิงกลุม (norm referenced test) หมายถึงแบบทดสอบท่ีมุงสราง
เพ่ือวัดใหครอบคลุมหลักสูตร จึงสรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร ความสามารถ ในการจําแนก 
ผูสอบตามความเกงออนไดดี เปนหัวใจสําคัญของขอสอบ ในแบบทดสอบประเภทน้ี การรายงาน
ผล การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน ซ่ึงเปนคะแนนท่ีสามารถใหความหมายแสดงถึงสถานภาพ  
ความสามารถ ของบุคคลนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
  ศิรินุช รัตนประสบ (2550, หนา 49) กลาววาแบบทดสอบอิงเกณฑเนนความสําคัญท่ี
การสรางมาตรฐานท่ีบงช้ีความสามารถในการปฏิบัติได นอกจากนั้นแลวขอสอบท่ีสรางข้ึนตอง
สอดคลองตามส่ิงท่ีสอน แบบทดสอบชนิดนี้มักจะสรางข้ึนเพื่อใชตรวจสอบ ดูวานักเรียนไดเกิด 
“การรอบรู” ตามเน้ือหาท่ีสอนแลวหรือยัง หรือสรางข้ึนเพื่อใชบรรยายความกาวหนาของนักเรียน
ตามหลักสูตรท่ีนิยามไวเปนอยางดี 
  ลัดดา สีนางก ุ(2550, หนา 20) กลาววา แบบทดสอบท่ีดีควรมีลักษณะ 10  ประการ 
ดังนี้ 
   (1) ความเท่ียงตรง (Validity) 
   (2) ความเช่ือม่ัน (Reliability) 
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   (3) ความยุติธรรม (Fair) 
   (4) ความลึกของคําถาม (Searching) 
   (5) ความยั่วยุ (Exemplary) 
   (6) ความจําเพาะเจาะจง (Definition) 
   (7) ความเปนปรนัย (Objective) 
   (8) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   (9) อํานาจจําแนก (Discrimination) 
   (10)  ความยาก (Difficulty) 
  กุหลาบ สีหาพงศ (2550, หนา 40-41) ไดกลาววาการวัดผลสัมฤทธ์ิเปนการตรวจสอบ
พฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธิพิสัย ซ่ึงเปนการวัด 2 องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะ
ของวิชาท่ีเรียน ดังนี้ 
   (1) การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติ
โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกตและวัดได เชน
วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance 
test) ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาท่ีการปฏิบัติ (Procedure) และผลงานท่ีปฏิบัติ 
   (2) การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
(Content) รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการ
สอบวัดได 2 ลักษณะ คือ 
    (2.1) การสอบปากเปลา (Oral test) การสอบแบบนี้มักกระทําเปนรายบุคคล
ซ่ึงเปนการสอบท่ีตองการดูผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณ ซ่ึงตองการ
ดูการใชถอยคําในการตอบคําถาม รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพตางๆ เชนการสอบ
ปริญญานิพนธ ซ่ึงตองการวัดความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีทํา ตลอดจนแงมุมตางๆ การสอบปาก
เปลาสามารถสอบวัดไดละเอียดลึกซ้ึง และคําถามก็สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ตองการ 
    (2.2) การสอบแบบใหเขียนตอบ (Paper-pencil test or Written test) เปนการ
สอบวัดท่ีใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 
     (2.2.1) แบบไมจํากัดคําตอบ (Free Response Type) ซ่ึงไดแก การสอบ
วัดท่ีใชขอสอบแบบอัตนัย หรือความเรียง (Essay test) นั่นเอง 
     (2.2.2) แบบจํากัดคําถาม (Fixed Response Type) ซ่ึงเปนการสอบท่ี
กําหนดขอบเขตของคําถามท่ีจะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือกการวัดผลสัมฤทธ์ิดาน
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เนื้อหาโดยการเขียนตอบนั้น เปนท่ีนิยมแพรหลายในโรงเรียนซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการสอบวัด 
เรียกวาวัดสอบสัมฤทธ์ิหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
   (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    เกษร ศัยลวิเศษ (2549, หนา 75) กลาววาการวัดผลสัมฤทธ์ิสามารถวัดได 2 
แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะคือ 
    (3.1) การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติ หรือ
ทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหนักเรียนไดแสดงออกความสามารถดังกลาว ในรุปการกระทําจริง 
ใหออกเปนผลงาน เชนวิชาศิลปะ พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ี จึงตองใชขอสอบ 
ภาคปฏิบัติ (Performance test) 
    (3.2) การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาซ่ึงเปน
ประสบการณ การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถของนักเรียนดานตางๆ ซ่ึง
สามารถวัดไดดวย “ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ” (Achievment test) 
  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาการแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของนัก
การศึกษาดังกลาว อาจแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเปน  2 ชนิด 
แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงอาจเปนแบบอิงกลุม หรืออิงเกณฑก็ได  
แบบทดสอบท่ีใชวัดความรูความสามารถเชิงวิชาการจากเน้ือหาท่ีไดเรียนรูมาแลว ในงานวิจัยฉบับ
นี้ ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสอดคลองกับเนื้อหาและพฤติกรรมดานสติปญญา  
(Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ โดยใชหลัก Willlson  คือ
การคํานวณ ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห ไดแก 
   (1) การคํานวณ ประกอบดวย ความรูในขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ ความรูเกี่ยวกับ
ศัพทและนิยาม ความรูเกี่ยวกับกระบวนการคํานวณ 
   (2) ความเขาใจ ประกอบดวย ความรูในความคิดรวบยอด ความรูในหลักการกฎ 
และสรุปอางอิง ความรูในโครงสรางคณิตศาสตร การแปลงรูปของปญหา การดําเนินตามแนวของ
เหตุผล การตีความปญหาทางคณิตศาสตร 
   (3) การนําไปใช ประกอบดวย การแกปญหาคุนเคย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห
ขอมูล ความประจักษในแบบแผน ความเหมือนกันทุกประการและความสมมาตร 
   (4) การคิดวิเคราะห 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

25 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 
 1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเรียนแบบรวมมือ 
  1.1 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม 
   Arends (1994, pp. 340-343), Slavin (1995, pp. 16-19) ไดนําแนวคิดเร่ืองพลวัต
ในกลุม (Group Dynamics) มาใชคือ การศึกษาพฤติกรรมของบุคลากร การเปล่ียนแปลงตางๆ 
ภายในกลุมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมโดยรวม และกระบวนการแปลความหมายพฤติกรรม
ของแตละบุคคลในกลุม โดยอาศัยประสบการณของคนในกลุม พลวัตในกลุมชวยใหเขาใจ
กระบวนการในการทํางานรวมกัน องคประกอบท่ีสําคัญของพลวัตในกลุมมีดังนี้ 
     (1) มโนทัศนเกี่ยวกับตน คือ ความสามารถของบุคคลที่จะเขาใจตนเองและ
แรงจูงใจความสนใจ ความตองการ ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอการปฏิสัมพันธท้ังทางบวกและลบกับ
บุคคลอื่นปฏิสัมพันธทางบวก เชน การชวยเหลือ การริเร่ิม การรอบรูในเร่ืองตางๆ ทางลบ เชน 
การอยางเดน  คนเดียวการตอตาน การไมรวมมือ เปนตน 
    (2) ประสบการณ ความรู และทักษะเกี่ยวกับวิธีดําเนินการของกลุม ผูท่ีมี
ความ สําเร็จเม่ือทํางานกลุมยอมมีเจตคติท่ีดีตอการทํางานกลุม และเปนไปในทางตรงขามกับผูท่ี
ไดรับความลมเหลวในการทํางานกลุม ก็มักจะมีเจตนาไมดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนประสบการณ
จึงมีอิทธิพลโดยตรงตอการทํางานกลุม สวนความรูของแตละคนก็มีความสําคัญตอการทํางานกลุม
เชนกัน กลาวคือถาบุคคลมีความรูในเร่ืองท่ีกลุมตองการ ยอมเกิดความม่ันใจในการทํางานและ
สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ แตถาบุคคลไมมีความรูจะมีผลทําใหเขารูสึกไมมั่นใจในการทํางาน 
และอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมสําหรับทักษะในการทํางานกลุม มี 2 ประเภท
ใหญๆ คือ ทักษะในการทํางานหรือกิจกรรมเฉพาะอยางกันการส่ือความหมายกับผูอ่ืน เชน 
ความสามารถในการฟงและจับใจความสําคัญได จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็น สรุปความ
คิดเห็น ความสามารถในการประนีประนอมความขัดแยงและความเครียดภายในกลุมทักษะท้ังสอง
ประเภทนี้ชวยใหการทํางานกลุมไปสูจุดมุงหมายได 
    (3) จุดมุงหมาย จุดมุงหมายท่ีชัดเจนเปนท่ีเขาใจและยอมรับของบุคคลใน
กลุม จึงทําใหกลุมเห็นทิศทางในการทํางาน 
    (4) องคประกอบดวยเกียรติยศ เปนพลังงานท่ีชวยใหบุคคลซ่ึงแตกตางกัน
รวมมือกันการทํางานกลุม จึงตองสรางบรรยากาศใหทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกัน การตัดสินใจเร่ือง
ใดก็ตามถือเปนมติเอกฉันทของกลุมไมใชของคนใดคนหนึ่ง 
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    (5) ขนาดของกลุม กลุมท่ีมีสมาชิกมากเกินความจําเปนอาจทําใหงานลาชา 
ภาระงานไปตกท่ีสมาชิกบางคน ขณะท่ีบางคนอาจไมตองรับผิดชอบอะไร หรือเกิดกรณีงาน
ซํ้าซอนกัน ทําใหเกิดบรรยากาศของความคับของใจจากการทํางานมากเกินไป หรือไมมีโอกาสได
ใชความ สามารถท่ีมีอยู ขนาดของกลุมจึงควรเหมาะสมกับสถานการณขอบขายของงาน และท่ี
สําคัญทําใหสามารถกระจายภาระหนาท่ีไดท่ัวถึงทุกคน 
    (6) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไมวาจะเปนดานการจัดสภาพหองเรียน ลวน
มีความสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมบรรยากาศของกลุมจากองคประกอบดังกลาวสามารถสรุปประโยชน
ของพลวัตในกลุม ไดดังนี้ (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2546, หนา 27) 
     (6.1) ชวยใหสมาชิกแตละคนเพิ่มการรับรูท่ีรวดเร็วตอเหตุการณท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในกลุมและชวยใหแตละคนทําหนาท่ีเปนสมาชิก หรือเปนผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (6.2) ชวยใหสมาชิกแตละคนไดใชความสามารถท่ีตนมีอยูในการพัฒนา
งานของกลุมไปสูจุดมุงหมาย 
     (6.3) ชวยใหผูนํากลุมรับรูและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีจะชวย
กลุมในการพัฒนางานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
  1.2 ทฤษฎีการรวมมือ 
   อุษาวดี จันทรสินธิ (2536, หนา 87 อางอิงจาก Sharan, 1991, pp. 134 -136) มี
แนวความคิดวาการพึ่งพาทางสังคม (Social Interdependent) เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล
การกําหนดหรือสรางสถานการณท่ีทําใหเกิดการพ่ึงพาทางสังคมแบบใดแบบหน่ึง ทําใหบุคคลมี
ปฏิสัมพันธกันตารูปแบบท่ีตองการ การพึ่งพาทางสังคมจะมีข้ึนเม่ือผลงานของแตละบุคคลไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําของผูอ่ืน ในสถานการณทางสังคมแตละคนอาจรวมมือกันเพื่อไปสู 
เปา หมายอันเดียวกัน หรือแขงขันกันเพื่อดูวาใครดีท่ีสุด การพึ่งพากันทางสังคมจึงอาจอยูในรูปของ
การรวมมือและการแขงขัน มีการวิจัยท่ีใหผลสอดคลองกันวา สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
โครงสรางเพ่ือเปาหมายในการรวมมือกัน มีประสิทธิภาพสูงกวาสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
โครงสรางเพื่อการแขงขันกัน การวิจัยเหลานี้ใหขอเสนอแนะวาภายใตสภาพการณของความรวมมือ
กัน ซ่ึงรางวัลท่ีบุคคลไดรับคือ ความสําเร็จของกลุมนั้น จะมีส่ิงตอไปนี้เกิดข้ึน คือ 
    (1) การเกิดแรงจูงใจท่ีจะรวมมือรวมใจกันทํางานใหสําเร็จ 
    (2) งานกลุมชวยพัฒนามิตรภาพระหวางสมาชิก 
    (3) ความรวมมือกันชวยพัฒนากระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล และชวย
สงเสริมใหเกิดความคิดท่ีหลากหลาย และการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

27 

  1.3 ทฤษฎีสนาม (ทิศนา แขมมณี, 2522, หนา 10-12) 
   เปนทฤษฎีท่ี Kurt Lewin เปนผูเสนอไว มีแนวคิดสรุปไดวา พฤติกรรมของ
บุคคลจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม ซ่ึงจะเกิดจากการรวมกลุมของบุคคล
ท่ีมีลักษณะแตกตางกัน แตละคนในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปการกระทํา ความรูสึก และ
ความคิดในการรวมตัวกัน แตละคร้ังจะมีโครงสรางการปฏิบัติตอกันในลักษณะท่ีแตกตางกัน
ออกไป สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน พยายามรวมกันทํางาน พรอมท้ังมีการปรับ
บุคลิกภาพของแตละคนใหสอดคลองกัน กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหเกิดพลัง
หรือแรงผลักดันของกลุมท่ีทําใหกาทํางานเปนไปดวยดี 
  1.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ (สุจินต วิศวธีรานนท, ม.ป.ป., หนา 2 อางอิงจาก Deutsch, 
1995, pp. 354-359) 
   ไดอธิบายโครงสรางการเรียนวาสามารถแบงเปน 3 ลักษณะ คือ การเรียนแบบ
เอกัตบุคคล การเรียนแบบแขงขัน และการเรียนแบบรวมมือ ในการเรียนแบบเอกัตบุคคล นักเรียนมี
จุด มุงหมายเปนของตนเองไมข้ึนกับคนอ่ืน นักเรียนจะไดรับแรงจูงใจในความสําเร็จของตนเอง
ตามความ สามารถ แตจะขาดการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ทําใหสูญเสียความเปนสังคมมนุษยไปกอ
ให เกิดความเบ่ือหนายในการเรียนงาย ในการเรียนแบบแขงขันนักเรียนมีจุดมุงหมายเดียวกันแตผูท่ี
บรรลุจุดมุงหมายมีไดเพียงผูชนะคนเดียว แรงจูงใจจึงข้ึนอยูกับการแขงขันท่ีผูชนะจะไดรับผล 
สําเร็จของผูชนะจะปดโอกาสของคนอ่ืน เปนการสนองตอบนักเรียนท่ีเรียนดี แตบ่ันทอนแรงจูงใจ
สําหรับนักเรียนท่ีเรียนออน สําหรับการเรียนแบบรวมมือนั้นนักเรียนมีจุดมุงหมายในการเรียนรวม 
กันการท่ีจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายไดตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
เพราะผล สําเร็จนั้นมาจากสมาชิกทุกคน นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันมีการติดตอส่ือสาร
แลกเปลี่ยนความรู เปนการเรียนท่ีเสริมสรางแรงจูงใจทางสังคม ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียน
และเกิดความตองการในการเรียนรู สามารถพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะทางสังคมของนักเรียน
ไดการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ียึดแนวการเรียนการสอนตามทฤษฎีท่ีกลาวมาท้ังหมด ถือวา
เปนวิธีท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวม ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ี
สัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะ 
การคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะ 
การทํางานกลุม จัดวาเปนวิธีการเรียนท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพไดอีกวิธีหนึ่งจึงนับวาเปนวิธีการเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพไดอีกวิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีการเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนในยุค
ปจจุบัน 
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ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ 
 
 การเรียนแบบรวมมือนั้น ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 
 นันทิยา บุญเคลือบ (2540, หนา 14-15) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือเปน
การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เปนวิธีท่ีเหมาะสมวิธีหนึ่งท่ีใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
เนื่องจากกิจกรรมกลุมไดเปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปล่ียนความรูกับสมาชิกของกลุมท่ีมีวัย
ใกลเคียงกันจึงส่ือสารกันไดเปนอยางดี ไสว ฟกขาว (2542, หนา 132) ไดกลาววา การเรียนแบบ
รวมมือเปนการจัดการเรียนท่ีแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตาง
กัน มีการแลก เปล่ียนความคิดเห็นกันมีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมีความ
รับผิดชอบ รวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวมเพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตาเปาหมายที่กําหนด 
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544, หนา 3) ไดกลาววา การเรียนแบบมีสวนรวม เปนวิธีการเรียนท่ีมี 
การจัดกลุมการทํางาน เพื่อสงเสริมการเรียนรู และเพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียน การเรียนแบบ
รวมมือไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมรวมกันแบบธรรมดา แตเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางท่ี
ชัดเจนกลาวคือสมาชิกทุกคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการเรียนรูและสมาชิกทุกคนจะไดรับ
การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพื่อจะชวยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรูของสมาชิกในทีม Slavin (1995, 
pp. 2-7) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีท่ีนําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชา และ
หลายระดับ ช้ัน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยท่ัวไป สมาชิก 4 คน ท่ีมีความสามารถ
แตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน นักเรียนในกลุมตองเรียนและ
รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน นักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือเพื่อนสมาชิกในกลุมประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือพึ่งพากัน และสมาชิกในกลุมจะไดรับ
รางวัลรวมกัน เม่ือกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑท่ีกําหนด 
 Wiilliam (2000, p. 168) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือ เปนการเรียนท่ีมีการแบงกลุม
เล็กๆ ท่ีมีเปาหมายรวมกัน โดยมีสวนประกอบ 5 สวน คือ มีเปาหมายรวมกัน มีปฏิสัมพันธทางบวก
สงเสริมความสัมพันธระหวางกลุม ความรับผิดชอบรายบุคคล และทักษะทางสังคม 
 จากความหมายการเรียนแบบรวมมือดังกลาว พอสรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ เปน
การเรียนท่ีมีการแบงเปนกลุมยอยๆ ซ่ึงวิธีการจัดสมาชิกเขากลุมนั้น สมาชิกจะมีความสามารถคละ
กัน คือจะมีท้ังเกง ปานกลาง และออน กลุมมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกภายในกลุมอยาง
ชัดเจน สมาชิกภายในกลุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพากัน เพื่อใหกลุม
ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายรวมกัน 
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ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ 
 
 การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการท่ีนักเรียนทํางานเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมี
ลักษณะแตกตางกัน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนมาเสริมสรางความ 
สําเร็จของกลุมและในการที่จะทําใหเกิดสถานการณของความรวมมือกันอยางแทจริงเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จของกลุมไดนั้น ก็หมายความวาตองเกิดแรงจูงท่ีม่ันคงในการท่ีจะรวมมือรวมใจกันทํา 
งานใหสําเร็จ งานกลุมชวยพัฒนามิตรภาพระหวางสมาชิกในกลุมได และความรวมมือกันชวย
พัฒนากระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชวยสงเสริมใหเกิดความคิดท่ีหลากหลาย มี 
การยอมรับซ่ึงกันและกันท่ีจะนําไปสูการเพิ่มผลงาน เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมมือท่ีมีประสิทธิผลนั้นมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ 
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 ขอ มีดังนี้ (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540, หนา 99-100 อางอิงจาก 
Johnson & et al., 1991, pp. 3-10) 
  (1) ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง การ
พึ่งพากันทางบวก ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ (Outcome Interdependence) 
และการพึ่งพากันเชิงวิธีการ (Means Interdependence) 
   (1.1) การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ (Outcome Interdependence) คือ การพึ่งพากันใน
ดานการไดรับผลประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน ซ่ึงความสําเร็จของกลุมอาจจะเปน
ผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมก็ได และในการสรางการพึ่งพากันเชิงผลลัพธให
ไดผลดีนั้นตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนทํางานโดยมีเปาหมายรวมกัน จึงจะเกิด
แรงจูงใจใหนักเรียนมีการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน สามารถรวมมือกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จได 
   (1.2) การพึ่งพากันเชิงวิธีการ (Means Interdependence) คือ การพึ่งพากันใน
ดานกระบวนการทํางานเพ่ือใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย ซ่ึงตองสรางสภาพการณให
นักเรียนแตละคนในกลุมไดรับรูวาตนเองมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุม ในการสราง
สภาพการณพึ่งพากันเชิงวิธีการประกอบดวย 
    (1.2.1) การทําใหเกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือขอมูล (Resource Interdependence) 
คือแตละบุคคลจะมีขอมูลความรูเพียงบางสวนท่ีเปนประโยชนตองานของกลุม ทุกคนตองนําขอมูล
มารวมกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ 
    (1.2.2) การทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdepen 
Dence) คือการกําหนดบทบาทของการทํางานใหแตละบุคคลในกลุม 
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    (1.2.3) การทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน (Task Interdependence) คือ 
การแบงงานใหแตละบุคคลในกลุมมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน ถาสมาชิกคนใดคนหน่ึงทํางานของตน
ไมเสร็จ จะทําใหสมาชิกคนอ่ืนไมสามารถทํางานสวนท่ีตอเนื่องได 
  (2) การมีปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม (Face to Face 
Primitive   Interdependence) หมายถึง การเปดโอกาสใหนักเรียนชวยเหลือกัน มีการติดตอสัมพันธ
กันการอภิปรายแลกเปล่ียนความรูความคิด การอธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเกิดการเรียนรู การรับ
ฟงเหตุผลของสมาชิกในกลุม การมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางสมาชิกในกลุมจะกอใหเกิดการ
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรูจักการทํางานกันทางสังคม
จากการชวยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรูเหตุผลของกันและกันทําใหไดรับขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการทํางานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจาและทาทางของเพ่ือนสมาชิก ชวยใหรูจัก
เพื่อนสมาชิกไดดีข้ึนและการปฏิสัมพันธท่ีดีจะชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนจากการใหกําลังใจ
กันและกันในการทํางาน 
  (3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง
ความรับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละบุคคล โดยตองทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ ตองรับผิดชอบในการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิก ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถและความรูท่ีแตละคนจะไดรับ มีการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรู
เปนรายบุคคลหรือไม โดยประเมินผลงานของสมาชิกแตละคนซ่ึงรวมกันเปนผลงานของกลุม ให
ขอมูลยอนกลับท้ังกลุมและรายบุคคล ใหสมาชิกทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดย
ท่ัวถึงตรวจสรุปผลการเรียนเปนรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพื่อเปนการประเมินวาสมาชิกทุกคนใน
กลุมรับผิดชอบทุกอยางรวมกับกลุม ท้ังนี้สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีความม่ันใจและพรอมท่ีจะ
ไดรับการทดสอบเปนรายบุคคล 
  (4) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small 
Group Skill) หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข คือ มีความเปนผูนํา รูจักตัดสินใจ สามารถสรางความไววางใจ รูจักติดตอส่ือสาร
และสามารถแกไขปญหาขัดแยงในการทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการทํางานรวมกันท่ี
จะชวยใหการทํางานกลุมประสบผลสําเร็จ โดยครูควรจัดสถานการณท่ีสงเสริมใหนักเรียนสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (5) กระบวนการกลุม (Group Process) หมายถึง กระบวนการเรียนรูของกลุมโดย
ผูเรียนจะตองเรียนรูจากกลุมใหมากท่ีสุด มีความรวมมือท้ังดานความคิด การทํางานและความ
รับผิดชอบรวมกันจนสามารถบรรลุเปาหมายได การที่จะชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายไดนั้น กลุมจะตองมีหัวหนาดี สมาชิกดี และกระบวนการ
ทํางานดีนั่นคือ มีการทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนการทํางานและดําเนินงานตาม
แผนรวมกันในกระบวนการกลุมนี้ส่ิงทีสําคัญก็คือ การประเมินจะมีการประเมินท้ังในสวนที่เปน
ผลงาน โดยเนนการประเมินคะแนนของนักเรียนแตละคนในกลุมมาเปนคะแนนกลุมเพื่อตัดสิน
ความสําเร็จของกลุมดวยประเมินกระบวนการทํางานกลุมประเมินหัวหนาและสมาชิกกลุมท้ังนี้
เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของกระบวนการกลุมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของกลุมได 
  (6) มีเทคนิคหรือรูปแบบในการจัดกิจกรรม (Structure) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือเปนส่ิงท่ีใชเปนคําส่ังใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เชน เทคนิคการพูดเปน
คู (Rally Robin) เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally Table) เทคนิคคูตรวจสอบ (Pair Check) เปนตน 
เทคนิคตางๆ จะตองเลือกใชใหตรงกับจุดมุงหมายท่ีตองการ ซ่ึงแตละเทคนิคนั้นไดออกแบบให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายท่ีตางกัน 
 จากลักษณะท่ีกลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวามีลักษณะสําคัญรวมกันอยูหลายประการ 
เชน มีการจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมยอย โดยท่ีสมาชิกภายในกลุมมีความแตกตางกันท้ังความรู
ความสามารถและเพศ มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุม มีการสรางความรูสึก
พึ่งพากันใหเกิดข้ันในกลุมนักเรียน มีความรูสึกรับผิดชอบในสวนบุคคล รับผิดชอบในการเรียน
ของตนเองและของเพื่อนรวมกลุม มีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนโดยท่ีนักเรียนไดพูดคุย อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การอธิบายใหเพื่อนไดเกิดการเรียนรู การรับฟงเหตุผลของสมาชิกในกลุม 
ซ่ึงกอใหเกิดกระบวนการคิดมีการสงเสริมใหกําลังใจซ่ึงกันและกันในการทํางาน และทําให
นักเรียนรูจักเพื่อนรวมกลุมไดดียิ่งข้ึนมีทักษะการรวมมือกันในการทํางานโดยจัดแบงหนาท่ีใหเทา
เทียมกัน มีการใชทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
มีความไววางใจ เช่ือใจกัน มีการส่ือสารท่ีถูกตอง ชัดเจน มีการยอมรับและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
และสามารถรวมกันจัดการกับปญหาขอขัดแยงตางๆ ไดอยางดี ซ่ึงจะชวยพัฒนาใหผูเรียนไดรับ
ประโยชนในดานการเรียนรูท้ังทางดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
 

การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions) 
 
 เทคนิคการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions) เปนรูปแบบ 
การสอนแบบรวมมือ ท่ี Robert Slavin และคณะ แหงมหาวิทยาลัย John Hopkins ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (สุลัดดา ลอยฟา, 2536 อางอิงจาก Slavin, 1983, pp 37- 42) ไดพัฒนาข้ึนเปนรูปแบบ
ท่ีงายท่ีสุดและใชกันแพร หลายท่ีสุด เหมาะสําหรับครูผูสอนท่ีเลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ
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ในระยะเร่ิมแรกเทคนิคการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions) มี
สวนประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการดวยกัน คือ 
  (1) การนําเสนอบทเรียนตอท้ังช้ัน (Class Presentation) 
  (2) การเรียนกลุมยอย (Team Study) 
  (3) การทดสอบยอย (Test) 
  (4) คะแนนความกาวหนาของแตละคน (Individual Improvement Scores) 
  (5) ทีมท่ีไดรับการยกยอง (Team Recognition) 
 
  (1) การนําเสนอบทเรียนตอท้ังช้ัน (Class Presentation) ครูจะทําการสอนเนื้อหา
ของบทเรียนแตนักเรียนพรอมกันท้ังช้ัน ซึ่งครูอาจใชเทคนิควิธีการเสนอรูปแบบใดน้ัน ข้ึนอยูกับ
ลักษณะของเนื้อหาของบทเรียนและการตัดสินใจของครูเปนสําคัญท่ีจะเลือกวิธีการที่เหมาะสม 
และการนําเสนอบทเรียนของครูตองใชส่ือประกอบอยางพอเพียงดวย 
  (2) การเรียนกลุมยอย (Team Study) กลุมประกอบดวยนักเรียนประมาณ 4-5 คน 
ซ่ึงมีความแตกตางกันท้ังในแงของผลลัพธทางการเรียน และเพศ หนาท่ีท่ีสําคัญของกลุมคือ การ
เตรียมสมาชิกของกลุมใหสามารถทําแบบทดสอบไดดี หลังจากการเสนอเนื้อหาของครูตอนักเรียน
ท้ังช้ันแลว นักเรียนจะแยกทํางานเปนกลุมเพื่อศึกษาตามบัตรงาน หรือกิจกรรมกลุมท่ีครูกําหนดให 
โดยสวนมากแลวกิจกรรมจะอยูในรูปการอภิปรายการแกปญหารวมกัน การเปรียบเทียบคําตอบ
และการแกความเขาใจผิดของเพ่ือนรวมทีมลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุด สมาชิกในกลุมจะตองสอนเพื่อน
รวมกลุมใหเขาใจในเนื้อหาที่จะเรียน การทํางานของกลุมลักษณะน้ีจะเนนความสัมพันธของ
สมาชิกในกลุม การนับถือตนเอง (Self-esteem) และการยอมรับเพื่อนนักเรียนท่ีเรียนออน ส่ิงท่ี
นักเรียนควรคํานึงในการทํางานกลุมยอยมีดังนี้ 
   (2.2.1) นักเรียนตองชวยเหลือเพื่อนในทีมใหไดเรียนรูไปดวยกันอยางถองแท 
   (2.2.2) ไมมีใครจะเรียนหรือศึกษาเนื้อหาจบเพียงคนเดียวโดยท่ีเพื่อนในกลุมยัง
ไมเขาใจเนื้อหา 
   (2.2.3) ถายังไมเขาใจใหปรึกษาเพื่อนในกลุมกอนจึงปรึกษาครู 
   (2.2.4) เพื่อนรวมทีมตองปรึกษาหารือกันเบาๆ ไมใหรบกวนกลุมอ่ืน 
    ในการจัดการเรียนการสอนกลุมยอยครูควรสนับสนุนในส่ิงตอไปนี้ 
    1) ใหโอกาสผูเรียนในการตั้งช่ือทีม 
    2) นักเรียนสามารถเคล่ือนยายโตะ เกาอ้ีภายในกลุมหรือยายท่ีทํางาน
ของกลุมไดภายในช้ันเรียน 
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    3) แนะนําใหผูเรียนรวมมือกันทํางานเปนคูหรือ 3 คนก็ได โดยใหมีการ
ตรวจผลงานของกันและกัน เม่ือมีการผิดพลาด เพื่อนในทีมตองชวยอธิบายใหเขาใจ 
    4) ไมควรจบการศึกษาเนื้อหางายๆ จนกวาจะแนใจวาเพื่อนในทีมทุก
คนพรอมท่ีจะทําขอสอบได 100% 
    5) ใหมีการอธิบายคําตอบซ่ึงกันและกัน แลวจึงนําไปตรวจกับบัตร
เฉลยคําตอบ 
    6) เม่ือมีปญหาใหปรึกษาเพื่อนรวมทีมกอนจึงปรึกษาครู 
    7) ระหวางผูท่ีเรียนทํากิจกรรม ครูควรเดินไปรอบๆ หองเพื่อนให
นักเรียนไดมีโอกาสปรึกษาหารือไดสะดวกและเปนการเสริมกําลังใจแกผูเรียน 
  (3) การทดสอบยอย (Test) หลังจากเรียนไดประมาณ 1-2 คาบ นักเรียนจะตองไดรับ
การทดสอบในระหวางทําการทดสอบนักเรียนในกลุมไมอนุญาตใหชวยเหลือกัน ทุกคนทําขอสอบ
ตามความสามารถของตนเอง 
  (4) คะแนนความกาวหนาของแตละกลุม (Individual Improvement Scores) 
ความคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังของคะแนนในการพัฒนาตนเองของนักเรียน คือ การใหนักเรียนแตละคนมี
เปาหมายเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเองท่ีจะตองทําใหไดตามเปาหมายนั้น ซ่ึงนักเรียนจะทําได
หรือไมจะข้ึนอยูกับการทํางานหนักเพิ่มมากข้ึนกวาท่ีทํามาแลวในบทเรียนกอนนักเรียนทุกคนมี
โอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุม ซ่ึงจะทําไมไดถาคะแนนในการสอบตํ่ากวาคะแนนท่ีไดใน
คร้ังกอน นักเรียนแตละคนจะมีคะแนนท่ีเปน “ฐาน” ซ่ึงไดจากการเฉล่ียคะแนนในการสอบคร้ัง
กอน หรือคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบท่ีคลายคลึงกัน คะแนนของนักเรียนสําหรับกลุมข้ึนอยูกับ
วาคะแนนของเขาหางจากคะแนน “ฐาน” มากนอยเพียงใด 
  (5) กลุมท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับ (Team Recognition) กลุมจะไดรางวัลเม่ือ
คะแนนเฉล่ียของกลุมเกินเกณฑท่ีตั้งไว 
 การเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือครูจะตองเตรียม 
  (1) วัสดุการสอน ครูตองเตรียมวัสดุการสอนท่ีใชในการทํางานกลุม ประกอบ ดวย
บัตรเน้ือหาบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย รวมท้ังขอสอบสําหรับทดสอบนักเรียนแตละคนหลังจาก
เรียนบทเรียนในแตละหนวยแลว 
  (2) การจัดนักเรียนเขากลุม แตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนประมาณ 4-5 คน ซ่ึง
มีความสามารถทางวิชาการแตกตางกัน กลาวคือ ประกอบดวย นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
และออน 1 คน ถาเปนไปไดควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศดวย เชน ประกอบดวยชาย 2 คน 
และ2 คน วิธีการจัดนักเรียนเขากลุมอาจทําไดดังนี้ 
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   (2.1) จัดลําดับนักเรียนในช้ันจากเกงท่ีสุดไปหาออนท่ีสุด โดยยึดตามผล 
การเรียนท่ีผานมา ซ่ึงอาจจะเปนคะแนนจากแบบทดสอบ เกรด หรือการพิจารณาตัดสินใจของครู
เองเปนสวนประกอบ ครูอาจจะลําบากใจในการจัดลําดับ แตพยายามใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
   (2.2) หาจํานวนกลุมท้ังหมดวามีกี่กลุมควรประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4 คน 
ฉะนั้น จํานวนท้ังหมดจะมีกี่กลุมหาไดจากการหารจํานวนนักเรียนท้ังหมดดวย 4 ผลหารก็คือ 
จํานวนกลุมท้ังหมดถาหารไมลงตัวเราอนุโลมใหบางกลุมมีสมาชิก 5 คน ตัวอยาง เชน ถามีนักเรียน
ในหองท้ังหมด 32 คนถาแบงเปนกลุมละ 4 คน จะไดท้ังหมด 8 กลุมพอดี  
   (2.3) กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุมท่ีสมดุลกันประเด็นตอไปนี้คือ 
   (2.4) แตละกลุมจะตองประกอบดวยนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนจาก เกง 
ปานกลาง ออน 
   (2.5) ระดับผลการเรียนโดยเฉลี่ยของทุกกลุมจะตองใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจทําได
ดังนี้ คือ ใหชื่อท้ัง 8 กลุม (กรณีมีนักเรียน 32 คน) ดวยอักษร A-H จากน้ันจัดนักเรียนเขากลุมโดย
เร่ิมจากคนท่ีเรียนเกงท่ีสุดใหอยูในกลุม A ไลลงมาเร่ือยๆ จนถึง H คนท่ี 8 จะอยูกลุม H จากน้ัน เร่ิม
ใหมไลยอนกลับคือ ใหคนท่ี 9 อยูในกลุม H ไลไปเร่ือยๆ คนท่ี 10 จะอยูกลุม G ทําซํ้าแบบเดิม 
จนถึงนักเรียนท่ีเรียนออนท่ีสุด ซ่ึงจะไดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถ คือ เกง : ปานกลาง : 
ออน ตามอัตรา 1 :2 : 1 
 สนอง อินละคร (2544, หนา 142) กลาวถึงข้ันตอนการเรียนแบบใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือ STAD ดังนี้ 
  (1) แบงกลุมนักเรียนคละความสามารถกลุมละ 4-6 คน แตละกลุมประกอบดวย 
นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ ออน 1 คน 
  (2) ครูนําเสนอเนื้อหาใหมแลวใหนักเรียนตละกลุมทําแบบฝกหัดหรือใบงานให
นักเรียนแตละกลุมศึกษาฝกฝน ทําความเขาใจเนื้อหาใหมและทําแบบฝกหัดใบงาน 
  (3) แตละกลุมเตรียมตัวทดสอบ 
  (4) ดําเนินการทดสอบรายบุคคล 
  (5) แตละกลุมรวมคะแนนของนักเรียนแตละคนเปนคะแนนรวมหรือเฉล่ียเปน
คะแนนของกลุมหรือคะแนนของแตละคน 
  (6) มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หรือมอบเกียรติบัตรแกกลุมท่ีไดคะแนนรวม
สูงสุด 
 ธีรพัฒน ฤทธ์ิทอง (2545, หนา 89) ไดเสนอข้ันตอนการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions) ดังนี้ 
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  (1) ครูนํานักเรียนทบทวนบทเรียนท่ีนักเรียนเรียนมาแลว 
  (2) ครูสอนเน้ือหาใหม โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง อาจใชใบ
ความรูหรือใหจับคูกันเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาใหม 
  (3) แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน โดยแบงกลุมแบบคละความสามารถ เรียน
เกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน 
  (4) นักเรียนแตละกลุมแบงภาระหนาท่ีกัน เชน เปนผูอาน เปนผูหาคําตอบ เปน
ผูสนับสนุน เปนผูจดบันทึก เปนผูประเมิน เปนตน 
  (5) นักเรียนแตละกลุมศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมตามใบงาน 
  (6) นักเรียนแตละกลุมประเมิน เพื่อทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาจาก
ขอสอบ 
  (7) นักเรียนทุกคนทําการทดสอบยอย เพื่อวัดความรูความเขาใจในเนื้อหา 
  (8) นักเรียนแตละกลุมจัดทําคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแตละคนและคะแนน
การพัฒนาการาของกลุม 
  (9) ใหแตละกลุมนําคะแนนพัฒนาการรวมของกลุมไปเทียบกับเกณฑเพื่อหาระดับ
คุณภาพ 
  (10)  ครูประกาศยกยองชมเชยนักเรียนกลุมท่ีคะแนนพัฒนาการอยูในระดับดีเลิศ 
เชน ติดบอรดหนาหองเรียน 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2545, หนา 112) ไดกลาวถึงข้ันตอนการเรียนแบบใชเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions) ดังนี้ 
  (1) ครูนําเสนอประเด็นหรือเนื้อหาใหม 
  (2) จัดผูเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน โดยแบงกลุมแบบคละความสามารถ เรียนเกง 1 
คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน 
  (3) แตละกลุมรวมกันศึกษาเนื้อหาท่ีครูนําเสนอ 
  (4) ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ เพื่อวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียน 
  (5) ตรวจคําตอบของผูเรียนและนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกันเปน
คะแนนกลุม 
  (6) กลุมท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจะไดรับคําชมเชย โดยอาจติดประกาศไวท่ีบอรด
หรือปายของหองเรียน 
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 สุคนธ สินธุพานนท และคณะ (2545, หนา 122) ไดกลาวถึงข้ันตอนการเรียนแบบการ
ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions) 
ดังนี้ 
  (1) ข้ันเสนอความรูหรือประเด็นใหม 
  (2) แบงผูเรียนออกเปนกลุม มีจํานวนสมาชิกตามความเหมาะสม โดยแบงกลุมแบบ
คละความสามารถ เรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน โดยสมาชิกในกลุม
รวมกันศึกษาเนื้อหาท่ีผูสอนนํามาเสนอจนมีความเขาใจ 
  (3) ใหนักเรียนแตละกลุมทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล 
  (4) ตรวจคําตอบของแบบทดสอบนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกัน
เปนคะแนนกลุม 
  (5) ประกาศชมเชยกลุมท่ีมีคะแนนสูงสุด 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Student 
Teams Achievement Divisions) พิจารณาวิเคราะหวา หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงกําหนดใหนักเรียน
ท่ีมีความ สามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนท่ีเรียน
เกง 1 คน นักเรียนท่ีเรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนท่ีเรียนออน 1 คน จากการศึกษาข้ันตอน
การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions)   
ผูวิจัยไดยึดหลักข้ันตอนการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams 
Achievement Divisions)โดยนํามาประยุกตใชเขาดวยกันเพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัยในคร้ังนี้ ดังนี้ 
  (1) ข้ันนําเสนอเนื้อหา โดยการทบทวนพื้นฐานความรูเดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหา
ใหมกับนักเรียนกลุมใหญท้ังช้ัน 
  (2) ข้ันปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยนักเรียนในกลุม 4-5 คน รวมกันศึกษากลุมยอย
นักเรียนเกงจะอธิบายใหนักเรียนออนฟงและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํากิจกรรม 
  (3) ข้ันทดสอบยอย นักเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบดวยตนเอง ไมมีการ
ชวยเหลือกัน 
  (4) ตรวจสอบคะแนนรายบุคคลของแตละกลุม แลวนําคะแนนรายบุคคลมาเปน
คะแนนกลุม ครูตรวจผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปน
คะแนนกลุม 
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  (5) ชมเชย ยกยอง บุคคลหรือกลุมท่ีมีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดทําคะแนนได
ดีกวาคร้ังกอน จะไดรับคําชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทําคะแนนไดดีกวาคร้ังกอนจะไดรับคํา
ชมเชยท้ังกลุม 
 
ตารางท่ี 2.1  ข้ันตอนการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Student Teams 
  Achievement Divisions) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอทั้งช้ันเรียน 
 

1. โดยผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับเน้ือหาที่จะทํา 
 การเรียนการสอน 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียน  

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน รวม 7 กลุม คละ 
 ความสามารถ 1:2:1  คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
 เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความ 
 คิดเห็น และระดมความคิดในการหาคําตอบของเน้ือหาที่ 
 เรียน จากนั้นวิเคราะหคําตอบที่ไดวาถูกตองที่สุดแลว 
 นําเสนอผูสอนเปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมตามเน้ือหา
เปนรายบุคคลในระหวางการทําแบบ ทดสอบไมอนุญาตให 
นัก เรียนปรึกษากันแลวนําคะแนนรายบุคคลไปรวมกับคะแนน
กลุม   

4. คะแนนความกาวหนาของแตละกลุม ผูสอนตรวจผลการทดสอบของนักเรียน ทั้ง 2 แบบทดสอบ 
คะแนนของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปน
คะแนนกลุม   

5. กลุมที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับ เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
นักเรียนคนใดทําคะแนนมากท่ีสุด จะไดรับการชมเชยเปน
รายบุคคล และกลุมใดทําคะแนนมากท่ีสุดจะไดรับคําชมเชย 
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การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบ เรียนรวมกัน (Learning Together) 
 
 รูปแบบการเรียนรวมกัน (Learning Together) นี้ Johnson and Johnson เปนผูเสนอในป 
ค.ศ. 1975 ตอมาในป ค.ศ. 1984 เขาเรียกรูปแบบนี้วา วงกลมการเรียนรู (Circles of  Learning) 
รูปแบบนี้มีการกําหนดสถานการณและเง่ือนไขใหนักเรียนทําผลงานเปนกลุม ใหนักเรียนแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นและแบงปนเอกสาร การแบงงานท่ีเหมาะสม และการใหรางวัลกลุม (ไสว  
ฟกขาว, 2542, หนา 151-154) Johnson and Johnson ไดเสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือไววา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบการเรียนรวมกัน (Learning 
Together) มีองคประกอบดังนี้ 
  (1) สรางความรูสึกพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ใหเกิดข้ึนในกลุมนักเรียน
ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธีคือ 
   (1.1) กําหนดเปาหมายรวมของกลุม (Mutual Goals) ใหทุกคนตองเรียนรู
เหมือนกัน 
   (1.2) การใหรางวัลรวม เชน ถาสมาชิกทุกคนของกลุมไดคะแนนคิดเปนรอยละ 
90 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม (Joint Rewards) สมาชิกในกลุมนั้นจะไดคะแนนพิเศษอีกคนละ 5 
คะแนน 
   (1.3) ใหใชเอกสารหรือแหลงขอมูล (Share Resources) ครูอาจแจกเอกสารท่ี
ตองใชเพียง1 ชุด สมาชิกแตละคนจะตองชวยกันอานโดยแบงเอกสารออกเปนสวนๆ เพื่อทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
   (1.4) กําหนดบทบาทของสมาชิกในการทํางานกลุม (Assigned Roles) งานท่ี
มอบหมายแตละงานอาจกําหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกในกลุมแตกตางกัน หากเปนงาน
เกี่ยวกับการตอบคําถามในแบบฝกหัดท่ีกําหนดครูอาจกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมเปนผูอาน
คําถาม ผูตรวจสอบ ผูกระตุนใหสมาชิกชวยกันคิดหาคําตอบและผูจดบันทึกคําตอบ 
  (2) จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน (Face-to-Face Interaction) ใหนักเรียน
ทํางานดวยกันภายใตบรรยากาศของความชวยเหลือและสงเสริมกัน 
  (3) จัดใหมีความรับผิดชอบในสวนบุคคลที่จะเรียนรู (Individual Accountability) 
เปนการทําใหนักเรียนแตละคนต้ังใจเรียนและชวยกันทํางาน ไมกินแรงเพ่ือน ครูอาจจัดสภาพการณ
ไดดวยการประเมินเปนระยะ สุมสมาชิกของกลุมใหตอบคําถามหรือรายงานผลการทํางาน สมาชิก
ทุกคนจึงตองเตรียมพรอมท่ีจะเปนตัวแทนของกลุม 
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  (4) ใหมีความรูเกี่ยวกับทักษะสังคม (Social Skills) การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
ดี นักเรียนตองมีทักษะทางสังคมท่ีจําเปน ไดแก ความเปนผูนํา การตัดสินใจ การสรางความไวใจ 
การส่ือสาร และทักษะการจัดการขอขัดแยงอยางสรางสรรค 
  (5) จัดใหมีกระบวนการกลุม (Group Processing) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ประเมินการ ทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และหาทางปรับปรุงการทํางาน
กลุมใหดีข้ึน 
 จากหลักการดังกลาวทําใหไดรูปแบบการเรียนรูรวมกัน หรือ Learning Together ท่ี
นักเรียนทํางานเปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกันคิดและชวยกันตอบ
คําถามพยายามทําใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมและทุกคนเขาใจท่ีมาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนกอนท่ีจะถามครู และครูชมเชยหรือใหรางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก
ในการนํารูปแบบนี้ไปใชควรดําเนินการดังนี้ 
  (1) กําหนดวัตถุประสงคการสอนใหชัดเจน 
  (2) จัดกลุมใหมีขนาดไมเกิน 6 คน หากนักเรียนยังใหมกับการเรียนแบบรวมมือ 
ควรใชกลุมท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด นักเรียนในแตละกลุมมีความสามารถ
แตกตางกัน มีเพศหญิงและเพศชาย แตในบางคร้ังการจัดนักเรียนท่ีมีความสามารถเหมือนกันเขา
กลุมเดียวกันเพื่อฝกทักษะก็สามารถทําได 
  (3) จัดใหมีนักเรียนนั่งหันหนาเขาหากันเปนวง เพื่อใหสามารถส่ือสารพูดคุยกันได
สะดวก 
  (4) จัดเอกสารหรือส่ือการสอนใหทําใหนักเรียนตองพึ่งพาอาศัยกัน เชน จัดเอกสาร
ใหกลุมละชุดเดียว เพื่อใหนักเรียนแบงกันดู แบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยใหแตละคนรับผิดชอบใน
การอาน และทําใหเกิดการแขงขันระหวางกลุมเพ่ือใหสมาชิกภายในกลุมตองพึ่งพาชวยเหลือกัน ทํา
ใหกลุมของตนเปนกลุมท่ีชนะ 
  (5) กําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมเพื่อใหเกิดการพึ่งพากัน ตัวอยางบทบาทใน
การทํางานกลุมไดแก ผูสรุปยอ ทําหนาท่ีสรุปบทเรียน ผูตรวจสอบทําหนาท่ีสอบถามเพ่ือสมาชิก 
ผูกระตุน ทําหนาท่ีสงเสริมชักชวนใหเพื่อสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น ผูบันทึก ทําหนาท่ีจด
บันทึกการตัดสินใจของกลุมหรือรายงานของกลุม ผูสังเกต ทําหนาท่ีตรวจสอบความรวมมือ
ระหวางสมาชิกภายในกลุม 
  (6) อธิบายงานท่ีมอบหมายใหนักเรียนทํา 
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  (7) แจงเง่ือนไขเพ่ือจัดสภาพใหเกิดความเกี่ยวพันกันในเร่ืองของเปาหมายรวม อาจ
ทําไดโดยกําหนดใหกลุมผลิตผลงานรวมกันเพียง 1 ชิ้น หรือใหรางวัลกลุมจากผลงานของสมาชิก 
แตละคน 
  (8) จัดสภาพใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูของแตละคน ซ่ึงจะทําใหทุกคนมี
สวนใหกับกลุม เชน ครูจัดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล ครูสุมเลือกสมาชิกของคนใดคนหน่ึงข้ึนมา
รายงานผลงานของกลุม หรือครูเลือกผลงานของสมาชิกคนใดคนหนึ่งมาเปนตัวแทนกลุมแลวให
คะแนนกลุมจากผลงานของสมาชิกคนน้ัน เปนตน 
  (9) จัดสภาพใหเกิดความรวมมือระหวางกลุม เปนตนวาใหถามเพ่ือนกลุมอ่ืนไดเม่ือ
ตองการความชวยเหลือ 
  (10) อธิบายเกณฑของความสําเร็จ การใหคะแนนควรเปนแบบอิงเกณฑมากกวา 
อิงกลุมสําหรับกลุมแบบแตกตาง (Heterogeneous Group) เกณฑการใหคะแนนสําหรับแตละกลุม
จะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป 
  (11) ระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ในระยะแรกพฤติกรรมท่ีคาดหวัง คือ ใหอยูกับกลุม 
ถามช่ือเพื่อนสมาชิก ในพฤติกรรมระดับท่ีซับซอนข้ึน ไดแก ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน 
การอภิปราย ทุกคนเขาใจ และเห็นดวยกับคําตอบของกลุม 
  (12) ระหวางท่ีนักเรียนทํางานเปนกลุม ครูมีบทบาท ดังนี้ 
   (12.1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินการ
แกไข หากนักเรียนประสบปญหาในการทํางานหรือปญหาเกี่ยวกับการรวมมือกัน 
   (12.2) ใหความชวยเหลือนักเรียน ครูจําเปนตองเขาแทรกในระหวาง 
การทํางานของนักเรียนเปนคร้ังคราว เพื่อช้ีแจงคําส่ัง เพ่ือตอบปญหาขอสงสัย เพ่ือกระตุนให
นักเรียนแสดงความคิดเห็น พูดคุย และเพื่อสอนทักษะการเรียน 
   (12.3) สอนทักษะการรวมมือเพื่อใหส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (13) สรุปบทเรียนโดยนักเรียนและครู 
  (14) นักเรียนประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุมและหาแนวทางแกไขปญหา
การทํางานในคร้ังตอไป 
  (15) การประเมินผล 
   (15.1) ประเมินผลงานของนักเรียน อาจทําไดหลายวิธี เชน ใหสมาชิกทุกคน
ในกลุมไดคะแนนเทากัน ซ่ึงเปนการเสริมแรงใหนักเรียนรวมมือกัน หรือใหแรงเสริมแบบรวมมือ
ไปพรอมกับการใหแรงเสริมรายบุคคล โดยใหคะแนนเปนรายบุคคลจากผลงานของแตละคนและ
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ใหรางวัลกลุมจากคะแนนรวมของสมาชิกในกลุม หรือนักเรียนไดคะแนนของตนเองรวมกับ
คะแนนพิเศษ (Bonus Points) ท่ีไดจากจํานวนสมาชิกในกลุมท่ีไดคะแนนผานเกณฑท่ีกําหนด 
   (15.2) ประเมินการทํางานของกลุมจากการสังเคราะหระหวางเรียน และการ
อภิปรายในข้ันกระบวนการกลุม 
 http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=18cb87b1d5b06533 กลาววา การเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative Learning) โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ (Learning Together) เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกันมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน
ท้ังในสวนตน และสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีข้ันตอน
ดังนี้ 
  (1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 
  (2) กลุมยอยกลุมละ 4 คน ศึกษาเนื้อหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาท
หนาท่ีชวยกลุมในการเรียนรู ตัวอยางเชน 
   -  สมาชิกคนท่ี 1 : อานคําส่ัง 
   -  สมาชิกคนท่ี 2 : หาคําตอบ 
   -  สมาชิกคนท่ี 3 : หาคําตอบ 
   -  สมาชิกคนท่ี 4 : ตรวจคําตอบ 
  (3) กลุมสรุปคําตอบรวมกันและสงคําตอบนั้นเปนผลงานกลุม 
  (4) ผลงานกลุมไดคะแนนเทาไร สมาชิกทุกคนในกลุมนั้นจะไดคะแนนนั้นเทากัน
หมด 
 เทอดชัย บัวผาย (2543) กลาวไววา ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียน
รวมกัน (Learning Together) แนวคิดของทฤษฏีนี้ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพ่ือไปสูเปาหมายของกลุม โดยผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะแขงขันกัน ตางคนตางเรียนและรวมมือกันหรือชวยกันใน 
การเรียนรู การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้จะเนนใหผูเรียนชวยกันในการเรียนรู โดยมี
กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด มี 
การสัมพันธกัน มีการทํางานรวมกันเปนกลุม มีการวิเคราะหกระบวนการของกลุม และมีการแบง
หนาท่ีรับผิดชอบงานรวมกัน สวนการประเมินผลการเรียนรูควรมีการประเมินท้ังทางดานปริมาณ
และคุณภาพ โดยวิธีการที่หลากหลายและควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน และครูควรจัดให
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ผูเรียนมีเวลาในการวิเคราะหการทํางานกลุมและพฤติกรรมของ สมาชิกกลุม เพื่อใหกลุมมีโอกาสท่ี
จะปรับปรุงสวนบกพรองของกลุม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 : ครูและนักเรียน อภิปรายและสรุปเนื้อหา  
 ข้ันท่ี 2 : แบงนักเรียนเปนกลุมคละกัน กลุมละ 4-5 คน ครูแจกใบงานกลุมละ 1 แผน 
(ถามีอุปกรณไมพอ ใหนักเรียนใชระบบการเวียนฐาน)  
 ข้ันท่ี 3 : แบงหนาท่ีของนักเรียนแตละคนในกลุม ดังนี้ 
   คนท่ี 1 : อานโจทยหรือคําส่ังใหดําเนินงาน 
   คนท่ี 2 : ฟงโจทย ดําเนินงานและจดบันทึกขอมูล 
   คนท่ี 3 : อานคําถามและหาคําตอบ  
   คนท่ี 4 : ตรวจคําตอบ (ขอมูล) 
 ข้ันท่ี 4 : แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียว นับเปนกิจกรรมท่ีสําเร็จ 
   - แตละกลุมสงงาน 1 ชิ้น ผลงานท่ีเสร็จแลวเปนผลงานท่ีทุกคนยอมรับ ซ่ึงทุก
คนในกลุมไดคะแนนเทากัน  
   - กําหนดเกณฑการตัดสินหรือเกณฑการใหคะแนน เพราะนักเรียนจะเปนผูให
คะแนน ถามีปญหาครูจึงใหคําแนะนํา 
 ข้ันท่ี 5 : ปดประกาศชมเชยกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด  
 ทิศนา  แขมมณี (2552, หนา 28)  กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียน
รวมกัน (Learning Together)  คือ การเรียนท่ีมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองท่ีศึกษา
อยางมากท่ีสุด โดยอาศัยการรวมมือกันชวยเหลือกันและแลกเปล่ียนความรูกัน ระหวางกลุมผูเรียน
ดวยกัน ความแตกตางของรูปแบบแตละรูปแบบจะอยูท่ีเทคนิคในการศึกษา เนื้อหาสาระและวิธีการ
เสริมแรงและการใหรางวัลเปนประการสําคัญ และมีข้ันตอนกิจกรรม 
 สรุปการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together) เปน
วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย โดยมีสมาชิก
กลุมท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม โดย
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะแขงขันกัน ตางคนตางเรียนและรวมมือกัน จะเนนให
ผูเรียนชวยกันในการเรียนรูเพื่อเสริม สรางสมรรถภาพการเรียนรู ของแตละคน โดยมีกจิกรรมท่ีให
ผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนใหผูเรียนมีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันจนบรรลุตาม เปาหมายท่ีวางไว ผูวิจัยไดนํามาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรวมกัน  
(Learning Together) เขาเรียกรูปแบบนี้วา วัฏจักรการเรียนรู (Circles of Learning) รูปแบบนี้มี 
การกําหนดสถานการณและเง่ือนไขใหนักเรียนทําผลงานเปนกลุม ใหนักเรียนแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแบงปนเอกสาร การแบงงานท่ีเหมาะสม และการใหรางวัลกลุม ซ่ึงมีข้ันตอนใน 
การเรียนการสอน ดังนี้ 
  (1) ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาเดิม หรือความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ 
  (2) ครูแจกแบบฝกหรืองานท่ีทุกกลุมๆ ละ 1 ชุดเหมือนกัน นักเรียนชวยทํางานโดย
แบงหนาท่ีแตละคน เชน 
   นักเรียนคนท่ี 1 อานคําแนะนํา คําส่ังหรือโจทยในการดําเนินงาน 
   นักเรียนคนท่ี 2 ฟงข้ันตอนและรวมรวมขอมูล 
   นักเรียนคนท่ี 3 อานส่ิงท่ีโจทยตองการทราบแลวหาคําตอบ 
   นักเรียนคนท่ี 4 ตรวจคําตอบ 
   เม่ือนักเรียนทําแตละขอหรือแตละสวนเสร็จแลว ใหนักเรียนหมุนเวียนเปล่ียน
หนาท่ีกันในการทําโจทยขอถัดไปทุกคร้ังจนเสร็จแบบฝกท้ังหมด 
  (3) แตละกลุมสงกระดาษคําตอบหรือผลงานเพียงชุดเดียว ถือวาเปนผลงานท่ี
สมาชิกทุกคนยอมรับ และเขาใจแบบฝกหรือการทํางานช้ินนี้แลว 
  (4) ตรวจคําตอบหรือผลงานใหคะแนนดวยกลุมเองหรือครูก็ได  
  (5) กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรางวัลหรือติดประกาศไวในบอรด 
 
ตารางท่ี 2.2  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบการเรียนรวมกัน 
  (Learning Together) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทําความเขาใจ  1. แจงจุดประสงคการเรียนใหนักเรียนทราบเน้ือเรื่องที่จะเรียน 

2. ทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาที่จะเรียน 
2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย ผู สอนแจกแบบทดสอบให แต ล ะก ลุ ม  ทุ กคนในแต ล ะ 

กลุมระดมความคิด และชวยเหลือกันในการทํางาน มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ใหแตละคนในกลุมในการทํางาน เพ่ือหาคําตอบที่
ถูกตองที่สุด 
 นักเรียนคนที่ 1 อานคําแนะนํา คําสั่งหรือโจทยใน 
  การดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 2.2  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบการเรียนรวมกัน 
  (Learning Together) (ตอ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
  นักเรียนคนที่ 2 ฟงขั้นตอนและรวมรวมขอมูล 

 นักเรียนคนที่ 3 อานสิ่งที่โจทยตองการทราบแลวหาคําตอบ 
 นักเรียนคนที่ 4 ตรวจคําตอบ 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

ผูเรียนชวยกันแปลประโยคสัญลักษณและหาคําตอบผูเรียนทุกคน 
สลับหนาที่กันตรวจสอบความถูกตอง  แตละกลุมสง 
กระดาษคําตอบหรือผลงานเพียงชุดเดียว ถือวาเปนผลงานที่ 
สมาชิกทุกคนยอมรับ 

4. ขั้นนําเสนอผลงาน เปนคะแนนกลุม 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหา 
 ที่เหมาะสม 
2. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการ 
 ตรวจสอบยอนกลับวางแผน ดําเนินการตามแผน และ 
 ตรวจสอบอีกครั้ง 
3. แตละกลุมรายงานผลการปฏิบัติงานหนาช้ันเรียน ผูสอนจะคอย 
 แนะนําเพ่ิมเติมในสวนที่ตองปรับปรุง 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทําคะแนนสูงสุด ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดได 
คะแนนสูงสุดใหคําชมเชย  ใหรางวัล หรือติดประกาศไวใน 
บอรดคนเกง 

 

โจทยปญหาคณิตศาสตร 
 
 ผูวิจัยไดเรียบเรียงความสําคัญของโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังตอไปนี้ 1) ความหมาย
ของโจทยปญหาคณิตศาสตร 2) ประโยชนของโจทยปญหาคณิตศาสตร 3) ประเภทของโจทย
ปญหา 4) ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 5) องคประกอบท่ีจําเปนในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 6) อุปสรรคในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  สุธิดา สุขสิงห (2549, หนา 26) ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรสรุป
ไดดังนี้ 
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   (1) เปนสถานการณทางคณิตศาสตรท่ีตองการคําตอบซ่ึงอาจจะอยูในรูปปริมาณ 
หรือจํานวน หรือคําอธิบายใหเหตุผล 
   (2) เปนสถานการณท่ีผูแกปญหาไมคุนเคยมากอน ไมสามารถหาคําตอบไดใน
ทันใด ตองใชทักษะความรูและประสบการณหลายๆ อยางประมวลเขาดวยกันจึงจะหาคําตอบได 
   (3) สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไมข้ึนอยูกับบุคคลผูแกปญหาสําหรับบุคคล
หนึ่งก็ไดและสถานการณท่ีเคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจไมเปนปญหาสําหรับ
บุคคลนั้นแลวปจจุบัน 
  Anderson and Pingty (1973 อางถึงใน ละเอียด อาจทวีกุล, 2549, หนา 32-33) ไดให
ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปนสถานการณหรือคําถามท่ีตองการหาขอสรุปหรือ
เปนคําตอบท่ีผูแกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสม ซ่ึงใชความรู ประสบการณ 
การวางแผนและการตัดสินใจประกอบกัน 
  ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 18) ไดสรุปความหมายของการแกโจทยปญหาไว ดังนี้ 
   (1) การแกปญหาในฐานะท่ีเปนเปาหมายของการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
(Problem Solving as a Goal) ความสามารถในการแกปญหา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญตอ การเรียน
คณิตศาสตร ดังนั้นการแกปญหาจึงเปนอิสระจากคําถามหรือปญหาเฉพาะเจาะจงใดๆ หรือวิธีการ
เนื้อหาสาระใดๆ 
   (2) การแกปญหาในฐานท่ีเปนกระบวนการ (Problem Solving as a Process) ส่ิงท่ี
ถือวาสําคัญในการแกปญหาเปนกระบวนการ คือ วิธีการ ยุทธวิธีหรือเทคนิคเฉพาะตางๆ ท่ีนักเรียน
จําเปนตองใชในการแกปญหาแบบตางๆ กระบวนการแกปญหาเหลานั้น จึงเปนสาระสําคัญและ
เปนเปาหมายหลักของหลักสูตรคณิตศาสตร 
   (3) การแกปญหาในฐานท่ีเปนทักษะพื้นฐาน (Problem Solving as a Basic Skill)
เม่ือการแกปญหาถูกจัดเปนทักษะพ้ืนฐาน และการเรียนการสอนคณิตศาสตร จึงใหความสําคัญกับ
ลักษณะเฉพาะของโจทยปญหา แบบของปญหาและวิธีการแกปญหาตางๆ ท่ีควรใชจุดเนนท่ี
สาระสําคัญของการแกปญหาท่ีตองเรียนรู และเลือกใชเทคนิค การแกปญหานั้น Polya (1980,  
p. 185) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางท่ีจะหาส่ิงไมรูในปญหา เปนการ
หาวิธีการที่จะนําส่ิงยุงยากออกไปและหาวิธี การที่จะเอาชนะอุปสรรคท่ีเผชิญอยูเพื่อจะใหไดขอลง
เอยหรือคําตอบท่ีมีความชัดเจนแตส่ิงเหลานั้นไมไดเกิดทันทีทันใด 
  สุกัญญา ตนะพงษ (2547, หนา 9) ไดสรุปความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร
ไว  ดังนี้ โจทยปญหา หรือโจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณท่ีประกอบดวยภาษาและ
ตัวเลขท่ีผูเรียนจะตองคิดหาคําตอบโดยใชความรูความสามารถ ในการวิเคราะหทําความเขาใจโจทย 
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วางแผนและเลือกใชวิธีทางการคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมในการหาคําตอบ โจทยปญหาท่ีนักเรียนรูจกั 
จะมีลักษณะเปนขอความที่มีตัวเลขบงบอกปริมาณ ซ่ึงประกอบดวยสวนท่ีกําหนดใหและขอคําถาม 
นักเรียนจะตองคิดหาคําตอบจากส่ิงท่ีให 
  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา โจทยปญหาคณิตศาสตร คือ สถานการณหรือคําถามท่ี
เกี่ยวของกับปริมาณ การพิสูจน และปญหาในชีวิตประจําวันท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเผชิญและตอง
หาคําตอบ ยังไมรูวิถีทางที่จะไดคําตอบของปญหาในทันทีตองใชความรูและวิธีการตางๆ ท่ีมีอยูมา
ผสมผสาน เปนแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุดในการแกปญหาใหสําเร็จลงได และการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ ยุทธวิธี เทคนิคเฉพาะตางๆ ท่ีผูแกปญหาตองอาศัย
ความรูความจํา การคิดวิเคราะหปญหาตางๆ รวมทั้งประสบการณเดิมมาชวยในการพิจารณา
โครงสรางทางปญญา ตลอดจนการคิดหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหปญหาน้ันหมดไปและบรรลุจุดมุง
หมายท่ีตองการ 
 2. ประโยชนของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  สุกัญญา ตนะพงษ (2547, หนา 11) สรุปถึงประโยชนของโจทยปญหาคณิตศาสตร
ดังนี้ 
   (1) ภาษาในโจทยควรเปนภาษาท่ีอานแลวเขาใจงาย กระชับรัดกุมถูกตอง การใช
คําท่ีตองแปลความจึงไมเหมาะกับนักเรียน 
   (2) เนื้อเร่ืองในโจทยปญหา ควรเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของ
นักเรียน เพื่อสรางความสนใจและงายตอการเขาใจปญหา 
   (3) สถานการณในโจทยปญหา ควรเปนเร่ืองท่ีสามารถวาดภาพประกอบเร่ืองราว
ของโจทย ใชส่ือท่ีเปนของจริง ของจําลอง หรือรูปภาพ มาประกอบการแกโจทยปญหาได 
   (4) การนําเสนอสถานการณโจทย ควรมีความหลากหลาย ครูอาจจะใชลักษณะ
โจทยปญหา หรือสถานการณปญหาท่ีเปน ขอความ ภาพ คําคลองจอง เพลง เกม นิทาน เร่ืองราว 
หนังสือการตูน เปนตน 
  สุธิดา สุขสิงห (2549, หนา 27) สรุปถึงประโยชนของโจทยปญหาคณิตศาสตรไวใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นครูจําเปนจะตองนําโจทยปญหาคณิตศาสตรตาง มาใชเพื่อ 
   (1) สาธิตใหเขาถึงส่ิงจําเปนในการเรียนคณิตศาสตร 
   (2) ใชในการเร่ิมความคิดรวบยอดใหมๆ ท่ียังไมเคยเรียนรู 
   (3) สรุปหลักการทางคณิตศาสตร 
   (4) ชวยใหเกิดความเขาใจและมองเห็นความสัมพันธ ระหวางการคิดคํานวณ
ตางๆ 
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   (5) ใหมองเห็นปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   (6) เพิ่มพูนประสบการณการอานของนักเรียนใหดีข้ึน 
   (7) ทําใหเกิดแรงจูงใจ ความสนใจ และเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
  เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550, หนา 19) สรุปประโยชนการเรียนโจทยปญหา
คณิตศาสตรไวดังนี้ ประโยชนของการเรียนคณิตศาสตรซ่ึงทุกคนทราบดี คือ การบวก ลบ คูณ หาร
ได ความสามารถนี้ใชในชีวิตประจําวันของคนทุกระดับและทุกอาชีพ ประโยชนประการนี้จึงสําคัญ
ยิ่ง แตยังมีประโยชนอยางอ่ืนอีกซ่ึงสําคัญไมยิ่งหยอนกวาประโยชนขางตน ดังนี้ 
   (1) ฝกวิธีการใชความคิด พิจารณาเร่ืองตางๆ โดยใชเหตุผลดวยความเปนธรรม
ปราศจากอคติในการแกปญหา ตองยึดขอมูลเปนหลัก ไมนําความเห็นสวนตัวหรือขอคิดเห็นของ
ผูอ่ืนมาเปนขออาง 
   (2) ฝกใหพูดและเขียนตามที่ตนคิด คือ เม่ือแกปญหาแลวจะตองสามารถ
เรียงลําดับแนวความคิด เปนข้ันตอน เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจวาตนสรุปผลมาไดอยางไร 
   (3) ฝกใหใชระบบและวิธีการ ซ่ึงชวยใหเขาใจสังคมไดดียิ่งข้ึนในสังคมเราใช
ระบบ และวิธีการของวิชาคณิตศาสตรหลายประการ รัฐธรรมนูญประกอบดวยขอตกลงพ้ืนฐาน
กฎหมายคือ ทฤษฎีซ่ึงสรุปมาจากขอตกลงในรัฐธรรมนูญ คดีความตางๆ คือ โจทยหรือปญหา 
การตัดสินคดีคือ การแกโจทยโดยใชตรรกวิทยาใหไดผลสรุป ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี (กฎหมาย
ตางๆ) หรือขอตกลงข้ันพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) ไมเหมาะสม กฎหมายหรือการตัดสินคดีความตางๆ 
ยอมไมเหมาะสม หรือไมยุติธรรมตามมาดวย 
  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาประโยชนของโจทยปญหาชวยใหเกิดความเขาใจ และ
มองเห็นความสัมพันธ ระหวางการคิดคํานวณ  ฝกวิธีการใชความคิดพิจารณาเร่ืองตางๆ ใหมองเห็น
ปญหาและนําไปใชชีวิตประจําวันได  ฝกใหพูดและเขียนตามท่ีตนคิดฝกใหใชระบบและวิธีการ ฝก
ใหใชระบบและวิธีการซ่ึงชวยใหเขาใจสังคมไดดียิ่งข้ึนตอการนําความรู หลักการท่ีไดเรียนมาไปใช
เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคม พรอมท้ังฝกใหผูเรียนเปนผูมีจิตใจท่ีละเอียดออนพัฒนาสมองใหรูจัก
คิดอยางเปนระบบและนําเสนอผลการคิดอยางมีลําดับข้ันตอน 
 3. ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 19) รวบรวมการแบงของโจทยปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้ 
   (1) การแบงประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยพิจารณาจากตัวผูแกปญหา
และความซับซอนของปญหาทําใหสามารถแบงปญหาคณิตศาสตรได 2 ประเภท คือ 
    (1.1) ปญหามีรูปแบบหรือปญหาปกติ (Routine Problem) เปนปญหาท่ีพบ
ในหนังสือเรียนหรือหนังสือท่ัวๆ ไป ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสรางและวิธีแก 
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    (1.2) ปญหาไมมีรูปแบบหรือปญหาที่ไมปกติ (Non-Routine Problem) เปน
ปญหาท่ีเนนกระบวนการคิด และปริศนาตางๆ ซ่ึงผูแกปญหาจะตองประมวลความรูความสามารถ
หลายๆ อยางเขาดวยกันเพื่อนํามาใชประโยชน ในการแกปญหา 
   (2) การแบงประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยพิจารณาจากจุดประสงค
ของปญหาทําใหสามารถแบงปญหาคณิตศาสตรได 2 ประเภท 
    (2.1) ปญหาคนหา (Problem to Find) เปนปญหาท่ีใหคนหาส่ิงท่ีตอง การ
อาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎี หรือเชิงปฏิบัติเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได  สวนสําคัญของปญหา
แบงออกเปน  3  สวน คือ ส่ิงท่ีตองการหา ขอมูลท่ีกําหนดให และเง่ือนไข 
    (2.2) ปญหาใหพิสูจน (Problem to Prove) เปนหาท่ีใหแสดงอยางสมเหตุสมผล  
  เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550, หนา 36) ไดแบงโจทยปญหาออกเปน 6 ประเภท คือ 
   (1) ทําความเขาใจกับปญหาเปนอันดับแรก 
   (2) แกปญหาดวยเหตุผลทางคลินิกอยางมีทักษะ 
   (3) คนหาความตองการการเรียนรูดวยกระบวนการปฏิสัมพันธ 
   (4) ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   (5) นําความรูท่ีไดมาใหมมาใชในการแกปญหา 
   (6) สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูแลว 
  ศิรินุช รัตนประสบ (2550, หนา 34)  ไดสรุปแบงประเภทของโจทยปญหาไวดังนี้ 
   (1) โจทยปญหาเชิงเดียว (One-Step-Problem) เปนโจทยปญหาข้ันตอนเดียว 
สามารถแกไดดวยหลักการหรือเหตุผลทางคณิตศาสตรวิธีการใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวและไมยุงยาก
มากนัก เชน มีเงิน 5 บาทพอใหอีก 10 บาท รวมมีเงินกี่บาท 
   (2) โจทยปญหาเชิงซอน (Multi-Step-Problem) เปนโจทยปญหาหลายข้ันตอน ท่ี
ตองแกดวยกลวิธีตางๆ อยางนอยสองวิธีในการหาคําตอบ ซ่ึงจะตองใชรูปภาพ ประกอบการ
แกปญหาประเภทนี้ยุงยากมากกวาประเภทที่1 จะเนนการวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เชน แมเก็บ
มะนาวได 15 ผล นําไปขายท่ีตลาดไดผลละ 2 บาท แลวนําเงินท่ีไดไปซ้ือปลาทู 30 บาท แมเหลือ
เงินกลับบานกี่บาท 
  ปริญญา สุภา (2549, หนา 17) ไดแบงรูปแบบประเภทของโจทยปญหา 2 ประเภท  
ดังนี้ 
   (1) โจทยปญหาในหนังสือหรือโจทยปญหาท่ีแกดวยการแปลงใหเปนคณิตศาสตร 
(Standard Textbook or Translalion Lalion Problem) เปนโจทยปญหาท่ีแกดวยหลักการหรือ
กฎเกณฑทางคณิตศาสตรท่ีตายตัวไมคอยยุงยากมากนัก 
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   (2) โจทยปญหาท่ีแกดวยกระบวนการ (Process Problem) เปนโจทยปญหาท่ีแก
ดวยกลวิธีตางๆ ซ่ึงยุงยากมากกวาประเภทที่ 1 โจทยปญหาประเภทน้ีตองแกดวยกระบวนการ 3 ชั้น 
คือ 
    (2.1) ความเขาใจปญหา 
    (2.2) การพัฒนาและการหากลวิธีในการแกปญหา   
    (2.3) การประเมินการแกปญหา 
  จิตรา แกวชัย (2553, หนา 28-29) ไดสรุปประเภทของโจทย ปญหาคณิตศาสตรไววา 
ลักษณะของประเภทโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
   (1) ปญหาปลายเปด (Open Ended) เปนปญหาท่ีมีจํานวนคําตอบ ท่ีเปนไปได
หลายคําตอบ ปญหาลักษณะนี้จะมองวากระบวนการแกปญหาเปนส่ิงสําคัญมากกวาคําตอบ จําแนก
ได 3 วิธี 
    (1.1) กระบวนการเปด (Process is Open) ปญหาชนิดนี้มีแนวทางใน 
การแกปญหาตนกําเนิดท่ีกําหนดใหไดอยางหลากหลาย 
    (1.2) ผลลัพธเปด (End Product and Open) ปญหาเหลานี้มีคําตอบท่ี
หลากหลาย 
    (1.3) แนวทางในการพัฒนาปญหาปลายเปด (Ways to Develop are Open) 
พัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือองคประกอบของปญหาเดิม 
   (2) ปญหาใหคนพบ (Discovery) เปนปญหาท่ีจะไดคําตอบในข้ันสุดทายของการ
แกปญหา เปนปญหาท่ีมีวิธีแกไดหลากหลายวิธี 
   (3) ปญหาท่ีกําหนดแนวทางการคนพบ (Guided Discovery) เปนปญหาท่ีมี
ลักษณะ รวมของปญหา มีคําช้ีแนะ และคําช้ีแจงในการแกปญหา ซ่ึงนักเรียนอาจไมตองคนหา 
หรือไมตองกังวลในการหาคําตอบ 
  จรินทร ขันติพิพัฒน (2548, หนา 28-29) ไดมีผูแบงประเภทของโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
   (1) พิจารณาตามเปาหมายของการฝก Charles & Lester (1982 อางถึงใน สมเดช 
บุญประจักษ, 2540, หนา 12) ไดพิจารณาจําแนกประเภทของปญหา ตามเปาหมายของการฝก
แกปญหาดังนี้ 
    (1.1) ปญหาท่ีใชฝก (Drillexercise) เปนปญหาท่ีใชฝกข้ันตอนวิธี และ 
การคํานวณเบื้องตน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

50 

    (1.2) ปญหาขอความอยางงาย (Simple Translation Problem) เปนปญหา
ขอความท่ีเคยพบมากอน เชน ปญหาในหนังสือเรียนตองการฝกใหคุนเคยกับการเปล่ียนประโยค
ภาษาเปนประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตร มักเปนปญหาข้ันตอนเดียวท่ีมุงใหเกิดความเขาใจใน
มติทางคณิตศาสตรและพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณ 
    (1.3) ปญหาขอความท่ีซับซอน (Complex Translation Problem) คลายกับ
ปญหาอยางงายแตเพ่ิมเปนปญหาที่มี 2 ข้ันตอน หรือมากกวา 2 ข้ันตอน หรือมากกวา 2 การ
ดําเนินการ 
    (1.4) ปญหาท่ีเปนกระบวนการ (Process Problem) เปนปญหาท่ีไมเคยพบมา
กอนไมสามารถเปล่ียนเปนประโยคทางคณิตศาสตรไดทันที จะตองจัดปญหาใหงายข้ึน หรือ
แบงเปนข้ันตอนยอยๆ แลวหารูปแบบท่ัวไปของปญหา ซ่ึงนําไปสูการคิดและการแกปญหาเนนการ
พัฒนายุทธวิธีตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจมีการวางแผนแกปญหาและประเมินผลคําตอบ 
    (1.5) ปญหาการประยุกต (Applied Problem) เปนปญหาท่ีตองใชทักษะ 
ความรู มโนมติ และการดําเนินการทางคณิตศาสตร การไดมาซ่ึงคําตอบตองอาศัยวิธีทาง
คณิตศาสตรเปนสําคัญ เชน การรวบรวม การแทนขอมูลดวยสัญลักษณ จัดระบบ ประมวลผล และ
แปลผลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลนั้นๆ ปญหาการประยุกตเปนปญหาท่ีเปดโอกาสใหผูแกปญหา
ไดใชทักษะ กระบวนการ มโนมติ และขอเท็จจริงในการแกปญหา โดยเฉพาะปญหาในชีวิตจริง ซ่ึง
จะทําใหผูแกปญหาเปนประโยชนและเห็นคุณคาของคณิตศาสตร 
    (1.6) ปญหาปริศนา (Puzzle Problem) เปนปญหาท่ีบางคร้ังไดคําตอบจาก
การเดาสุม ไมจําเปนตองใชคณิตศาสตรในการแกปญหา บางคร้ังตองใชเทคนิคเฉพาะ เปนปญหาท่ี
เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุนในการแกปญหา และเปนปญหาท่ี
มองไดหลายแงมุมปญหาปริศนามักเปนปญหาลับสมอง ปญหาทาทาย ผูมีทักษะในการแกปญหาจะ
แกปญหาลักษณะนี้ไดดี 
  สุกัญญา ตนะพงษ (2547, หนา 11) ไดสรุปประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรไว 
วา ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ลักษณะของโจทย
ปญหามีความสําคัญอยางมาก สังเกตไดจากโจทยปญหาบางขอนักเรียนอานโจทยได แตไมสามารถ
แก ปญหาโจทยได เม่ือครูไดเพิ่มหรือปรับเปล่ียนคําบางคําเพ่ือใหเกิดบริบทของโจทยเขาไป 
นักเรียนกอสามารถแกปญหานั้นได เชน  “ ปรีชาซ้ือขนมไป 5 บาท ยังเหลือเงินอยู 12 บาท เดิม 
ปรีชามีเงินกี่บาท “ จากโจทยปญหาขอนี้ นักเรียนหลายคนถามวา “ เดิม” เปน “กอนท่ีปรีชาจะซ้ือ
ขนม” นักเรียนก็จะบอกไดวากอนจะซ้ือขนมปรีชาก็จะตองมีเงินมากกวาเงินท่ีเหลืออยู จึงคิด
คําตอบโดยเอา 5 + 12 = 17 เนื่องจากนักเรียนเพิ่งจะเร่ิมเรียน การใชโจทยปญหาท่ีเหมาะสมกับอายุ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

51 

และประสบการณของเด็ก จะชวยใหนักเรียนเขาใจและสามารถแกโจทยปญหาได จากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยไดมีผูเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของโจทยท่ีดี นาสนใจ และวิธีสรางโจทย
ปญหาคณิตศาสตรไวในลักษณะคลายๆ กันเนื่องจากบริบททางภาษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 ยังไมซับซอน ลักษณะโจทยท่ีมีความเปนนามธรรมมากๆ จึงไมเหมาะกับนักเรียน ซ่ึงผูวิจัย
สรุปเฉพาะสวนท่ีจะเปนประโยชนในการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 
   (1) ภาษาในโจทยควรเปนภาษาท่ีอานแลวเขาใจงาย กระชับรัดกุมถูกตอง การใช
คําท่ีตองแปลความจึงไมเหมาะกับนักเรียน 
   (2) เนื้อเร่ืองในโจทยปญหา ควรเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของ
นักเรียนเพื่อสรางความสนใจและใหงายตอการเขาใจปญหา 
   (3) สถานการณในโจทยปญหา ควรเปนเร่ืองท่ีสามารถวาดภาพประกอบเร่ืองราว
ของโจทยใชส่ือท่ีเปนของจริง 
  จากท่ีกลาวมาในขางตน สรุปไดวาประเภทของการแกปญหาคณิตศาสตรท่ีนาสนใจ
ควรมีลักษณะเปนปญหาควรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และปญหาท่ีพบในหนังสือเรียน ซ่ึงอาจ
เปนปญหาใหคนหาคําตอบหรือปญหาใหพิสูจนตามกฎ นิยาม ทฤษฎี ลักษณะของปญหาควรมี
ความเปนไปได นักเรียนตองมีความเช่ือวาเขาสามารถแกปญหาได และรูวาเม่ือไรจะไดคําตอบ จาก
การแกปญหาเหลานั้น 
 4. ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  ฐิติรัตน เรณแตง (2549, หนา  20-24) รวบรวมยุทธวิธีในการแกโจทยปญหาไวดังนี้ 
   (1) ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึงความสามารถในการนํากฎ 
สูตร ความคิดรวบยอด หรือหลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม ทักษะ
ทางปญญาจะเปนความรูท่ีผูเรียนเคยเรียนมากอน 
   (2) ลักษณะของปญหา (Problem Schemata) หมายถึง ขอมูลในสมองท่ีเก่ียวของ
กับการแกปญหาซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีโจทยตองการกับส่ิงท่ี
กําหนดใหได ขอมูลเหลานี้ไดแก คําศัพทและวิธีการแกปญหาลักษณะตางๆ 
   (3) การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถใน 
การใชทักษะทางปญญาและลักษณะของปญหาในการวางแผนแกปญหา การวางแผนหาคําตอบเปน
กลวิธีการคิด (Cognitive Strategies) อยางหนึ่ง 
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   (4) การตรวจสอบคําตอบ (Validating the Answer) หมายถึง ความสามารถใน
การตรวจยอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหาตลอด
กระบวนการกิจกรรมเสริมสรางทักษะการแกปญหา ไดแก 
    (4.1) เลือกปญหาท่ีชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน เปนโจทยท่ีผูเรียนมี
ประสบการณในเร่ืองเหลานี้ 
    (4.2) ทดสอบความรูพื้นฐานและทบทวนทักษะท่ีขาดไปกอนลงมือสอนการ
แกปญหา 
   (5) ใหอิสระในการคิดแกผู เ รียนและกระตุนใหผู เรียนคิดวาจะสามารถใช
ความคิดรวบยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้นๆ 
   (6) สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยใหมีแบบฝกหัดหลาย
ระดับท้ังยาก ปานกลางและงาย เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาเปนการเสริม
กําลังใจใหกับผูเรียน 
   (7) ทดสอบวาผูเรียนเขาใจโจทยปญหานั้นๆ โดยการถามถึงส่ิงท่ีโจทยกําหนดให
และส่ิงท่ีโจทยตองการ 
   (8) ฝกใหผูเรียนรูจักหาคําตอบโดยการประมาณกอนการคิดคํานวณ 
   (9) แนะใหผูเรียนคิดหาความสัมพันธของโจทยปญหา โดยการวาดรูปหรือ
แผนภาพ 
   (10) ชวยผูเรียนในการหาขอมูลจากการวิเคราะหโจทยปญหาและเทียบเคียงกับ
โจทยท่ีผูเรียนเคยพบมากอน 
   (11) สนับสนุนใหผูเรียนคิดวิธีการแกปญหา โดยวิธีของผูเรียนเองแลวอภิปราย
หาวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมในการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นครูจําเปนจะตองนําโจทยปญหา
คณิตศาสตรตางๆ มาใชเพื่อ 
    (11.1) สาธิตใหเขาใจถึงส่ิงท่ีจําเปนในการเรียนคณิตศาสตร 
    (11.2) ใชในการเร่ิมความคิดรวบยอดใหมๆ ท่ียังไมเคยเรียนรู 
    (11.3) สรุปหลักการทางคณิตศาสตร 
    (11.4) ชวยใหเกิดความเขาใจและมองเห็นความสัมพันธระหวางการคิด
คํานวณวิธีตางๆ 
    (11.5) ใหมองเห็นปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
    (11.6) เพิ่มพูนประสบการณการอานของผูเรียนใหดีข้ึน 
   (12) ทําใหเกิดแรงจูงใจ ความสนใจ และเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
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  การฝกทักษะการแกโจทยปญหาก็มีลักษณะคลายกับการฝกทักษะการคิดเลขเร็ว 
กลาวคือทักษะตางๆ จะเกิดไดนั้นจําเปนจะตองอาศัยเทคนิคบางประการมาชวย “ผูเรียนสามารถแก
โจทยปญหาเปนและแกโจทยปญหาไดรวดเร็วก็ตอเม่ือผูเรียนมีทักษะในการแกโจทยปญหา”   
การแกโจทยปญหาเปนหมายถึงมีวิธีการแกโจทยปญหาหนึ่งๆ อยางนอย 1 วิธี ผูเรียนจะมีทักษะใน
การแกโจทยปญหาตองอาศัยเทคนิคชวย 
   (1) เทคนิคในการแกโจทยปญหา จะตองอานแบงวรรคตอนถูกตองอานซํ้าเพื่อ
จับใจความสําคัญของโจทยวากลาวถึงเร่ืองอะไร อยางไร 
   (2) เทคนิคการใชคําถาม จะตองฝกใหเปนคนถามเกง ถามถึงประเด็นสําคัญวา
ขอความของโจทยปญหาท้ังหมดนั้นมีกี่ตอน ตอนใดเปนส่ิงท่ีกําหนดให และตอนใดเปนส่ิงท่ีโจทย
ถามหรือโจทยตองการทราบ 
   (3) เทคนิคการวาดภาพประกอบโจทยปญหา เพื่อทําใหขอความในโจทยปญหา
ชัดเจนเพราะมีภาพประกอบผูเรียนหลายคนเขาใจขอความของโจทยปญหาหลังจากวาดภาพ 
ประกอบเสร็จแลว 
   (4) เทคนิคการแตงโจทยท่ีเปนตัวอยาง ครูผูสอนจะตองมีเทคนิคในการแตง
โจทยปญหาโดยเร่ิมจากโจทยปญหาท่ีไมซับซอนและใชตัวเลขท่ีมีคานอยๆ กอน แลวคอยๆ แตง
โจทยปญหาท่ีคอนขางซับซอนข้ึน ใชตัวเลขท่ีมีคามากข้ึน เพื่อใหผูเรียนตีความ แปลความและสรุป
ความตลอดจนวิเคราะหขอความในโจทยไดวาจะแกโจทยปญหานั้นดวยวิธีการใดจากขอความของ
โจทยท่ีไมซับซอนไปสูขอความท่ีมีความซับซอนข้ึนหากผูเรียนสามารถคิดวิธีในการแกโจทย
ปญหาจากงายไปหายาก ก็จะทําใหผูเรียนมีความม่ันใจวาแกโจทยปญหาเปน 
   (5) เทคนิคการแปลความและสรุปความเปนประโยคสัญลักษณ ผูเรียนตอง
สามารถวิเคราะหขอความท่ีเปนส่ิงท่ีกําหนดให กับส่ิงท่ีโจทยตองการทราบวามีความสัมพันธกัน
อยางไร จะมีแนวทางในการหาคําตอบหรือแกโจทยปญหาน้ันไดดวยวิธีการใดโดยครูผูสอนตอง 
“ตองบอกใหรู แตหนูคิดวิธีไดเอง” 
   (6) เทคนิคการเขียนแสดงวิธีทํา ผูเรียนจะตองเขียนขอความแสดงวิธีทําในแตละ
ขออยางส้ันๆ แตตองชัดเจนและรัดกุมส่ือความหมายไดดีตามเจตนาของโจทยปญหานั้น และหาวิธี
ทําหลายๆ วิธีเทาท่ีจะสามารถคิดวิธีได ยุทธวิธีการแกปญหาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   (7) ยุทธวิธีหาแบบรูป ยุทธวิธีนี้จะพิจารณาแบบรูปของสวนแรกในลําดับของส่ิง
ท่ีมากอนแลวใชแบบรูปท่ีหามาไดในการหาพจนถัดไป 
   (8) ยุทธวิธีสรางตาราง ใชตารางในการรวบรวมขอมูลเพื่อชวยใหเห็นรูปแบบ
หรือใชตารางในการพิจารณากรณีท่ีเปนไปไดท้ังหมดของปญหานั้น 
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   (9) ยุทธวิธีพิจารณาปญหาท่ีเกี่ยวของ เปนการคนหาปญหาท่ีคลายกันซ่ึงเคยแก
มากอนชวยในการแกปญหาใหมท่ีเจอ 
   (10) ยุทธวิธีทํายอนกลับ ปญหาบางปญหาอาจงายข้ึนถาเร่ิมตนพิจารณาจาก
คําตอบหรือผลข้ันสุดทายแลวทํายอนกลับ 
   (11) ยุทธวิธีการเขียนสมการ ยุทธวิธีนี้ใชความรูทางพีชคณิตโดยสรางสมการให
สอดคลองกับปญหาแลวดําเนินการเดาคร้ังนั้นไมถูก ข้ันตอไปคือการเรียนรูเกี่ยวกับความเปนไปได
ของคําตอบใหมากข้ึนแลวเดาตอไป 
   (12) ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ ในข้ันแรกจะเดาคําตอบและใชเหตุผลดูความ
เปนไปไดแลวตรวจคําตอบใหมากข้ึนแลวเดาตอไป 
   (13) การวาดภาพ ยุทธวิธีนี้จะชวยใหมองเห็นภาพจากปญหาท่ียุงยากหรือปญหา
ท่ีเปนนามธรรมทําใหปญหานั้นดูงายข้ึนและเปนรูปธรรมมากข้ึน 
   (14) การตัดขอมูลท่ีไมเกี่ยวของออกปญหาบางปญหาใหขอมูลท้ังท่ีจําเปนและ
ไมจําเปน ผูแกปญหาจึงควรตัดขอมูลสวนท่ีไมจําเปนออกเพ่ือทําใหขอมูลนั้นแคบลง 
   (15) ลงมือแกปญหาทันทีท่ีพบปญหา เปนการลงมือแกปญหาแลวทําใหเห็น
ข้ันตอนการแกปญหาไดงายข้ึน 
   (16) เปล่ียนปญหาท่ียากใหเปนปญหาท่ีงายกวาโดยการแทนจํานวนนอยๆ ท่ี
สามารถคํานวณได ผูแกปญหาตองตรวจสอบความถูกตองของคําตอบท่ีไดกอนเม่ือคนพบวิธีการ
แกปญหาท่ีงาย แลวจึงนําวิธีแกปญหามาใชกับปญหาท่ียาก 
   (17) พิจารณาทุกกรณีท่ีเปนไปได ยุทธวิธีนี้จะใชกอนท่ีจะทราบคําตอบซ่ึงอาจจะ
แจงความเปนไปไดท้ังหมดโดยนํามาเขียนเปนรายการ สรางตาราง หรือสรางแผนภาพตนไม ซ่ึง
ยุทธวิธีนี้เหมาะสําหรับจํานวนความเปนไปไดท่ีไมมากนัก 
   (18) เปล่ียนมุมมองของปญหา ปญหาบางปญหาตองการใหเปล่ียนส่ิงท่ีมีอยูในใจ  
หรือหยุดคิดความคิดนั้น ดังนั้นตองมองภาพสถานการณนั้นดวยวิธีใหม 
   (19) ยุทธวิธีการใชเหตุผล เปนการใชขอมูลตางๆ ท่ีกําหนดในปญหาประมวลเขา
กับความรู และประสบการณท่ีมีอยูแลวเปนสาเหตุบังคับนําไปสูผลซ่ึงเปนคําตอบของปญหา 
   (20) ยุทธวิธีการพิจารณากรณีท่ีงายกวาหรือแบงเปนปญหายอยเปนการพิจารณา
ปญหา หรือแบงปญหาออกเปนสวนๆ เพ่ือลดระดับความซับซอนลงและแกปญหาจากกรณีท่ีงายๆ 
นั้นกอนแลวนําแนวคิดนั้นมาใชแกปญหาจากกรณีท่ีงายๆ นั้นกอนแลวนําแนวคิดนั้นมาใช
แกปญหาท่ีกําหนดให 
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   (21) ยุทธวิธีการใชแบบจําลอง  เปนการสรางแบบจําลองแทนปญหาโดยใชของ
จริง รูปภาพหรือใชตัวแบบทางคณิตศาสตร เพื่อชวยในการทําความเขาใจปญหาไดงายข้ึนและชวย
กําหนดแนวคิดในการแกปญหา การสรางแบบจําลองของปญหาจะทําใหเขาใจมโนมติการ
ดําเนินการท่ีจําเปนตอการแกปญหา 
  จากท่ีกลาวมาในขางตน สรุปไดวายุทธวิธีในการแกปญหาสําหรับการสอน
คณิตศาสตร ผูเรียนสามารถทําไดก็จะฝกไปจนเกิดความชํานาญ และขอเท็จจริงหรือหลักการและ
ความคิดรวบยอดท่ีไมซับซอน อาจจะใชเพียงขอเท็จจริงหรือหลักการหรือความคิดรวบยอดเดียวฝก
ซํ้าๆ จนเกิดทักษะอยางไรก็ตามในตัวแบบฝกหัดนั้นเม่ือใชหลายๆ ขอเท็จจริงหรือหลายหลักการ
หรือหลายความคิดรวบยอด ผูเรียนก็ไมสามารถจะทําไดจึงพบ “ปญหา” วาจะทําก็จะเกิด 
การแกปญหา ก็จะตองถามตอไปอีกวาจะแกปญหาอยางไร การแกปญหานั้นมี“กระบวนการ
แกปญหา” เม่ือผูเรียนสามารถดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาก็จะแกปญหานั้นได เม่ือไดฝก
การแกปญหาบอยๆ ก็จะเกิดทักษะการแกปญหา 
 5. องคประกอบท่ีจําเปนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  ศิรินุช รัตนประสบ (2550, หนา 37) ไดสรุปองคประกอบที่จําเปนในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรไววาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ และสามารถ 
แกโจทยปญหา ไดนั้นครูสอนควรจะตองทราบถึงองคประกอบ ท่ีมีอิทธิพลในการแกโจทยปญหา
ของนักเรียนเพื่อ ท่ีจะไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหครอบคลุม ซ่ึง Heimer & Trueblood (อาง
ถึงใน ศิรินุช รัตนประสบ, 2550, หนา 37) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถใน
การแกปญหาพอสรุปได ดังนี้ 
   (1) เทคนิคการรูศัพท 
   (2) ความสามารถในการคํานวณ 
   (3) การแยกแยะขอมูลท่ีไมเกี่ยวของ 
   (4) ความสามารถในการหาความสัมพันธของขอมูล 
   (5) ความสามารถในการคาดคะเนคําตอบ 
   (6) ความสามารถในการเลือกวิธีการจัดขอมูล 
   (7) ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม 
   (8) ความสามารถในการแปลความหมายของโจทย 
  สุธิดา สุขสิงห (2549, หนา 30) โจทยปญหาคณิตศาสตรเปนปญหาท่ีตองอาศัย
ความรูทักษะ และประสบการณท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรมาชวยแกปญหากลาวไว ดังนี้ 
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   (1) การมองเห็นภาพ ผูแกปญหาควรมองทะลุปญหา มีความคิดกวางไกล และ
มองเห็นแนวทางการแกปญหา  
   (2) การจินตนาการ ผูแกปญหาควรรูจักจินตนาการวาปญหาน้ันเปนอยางไรเพื่อ
หาแนวทางในการคิดแกปญหา 
   (3) การแกปญหาอยางมีทักษะ เม่ือมองเห็นแนวทางในการแกปญหาก็ลงมือทํา
อยางมีระบบทําดวยความชํานาญ 
   (4) การวิเคราะห ตองรูจักวิเคราะหตามข้ันตอนท่ีกระทํานั้น 
   (5) การสรุป เม่ือกระทําจนเห็นรูปแบบแลวก็สามารถสรุปได 
   (6) แรงขับ ถาผูแกปญหาไมสามารถแกปญหาไดทันที จะตองมีแรงขับท่ีสราง
พลังความคิดไดแก ความสนใจ เจตคติท่ีดี อัดโนทัศน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
   (7) การยืดหยุน ผูแกปญหาจะตองไมยึดติดรูปแบบท่ีตนเองคุนเคย ควรยอมรับ
รูปแบบอ่ืนๆ และวิธีการใหมๆ 
   (8) การโยงความคิด การสัมพันธความคิดเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งในการ
แกปญหา สาระสําคัญของความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
   (9) การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถในการ
ใชทักษะทางปญญาและลักษณะของปญญาในการวางแผนแกปญหา การวางแผนหาคําตอบเปน
กลวิธีการคิด (Cognitive Strategies) อยางหนึ่ง 
   (10)  การตรวจสอบคําตอบ (Validating the Answer) ความสามารถในการตรวจ
ความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหาตลอดกระบวนการ 
  ลัดดา สีนางกุ (2550, หนา 20-21) ไดสรุปองคประกอบท่ีจําเปนในการแกปญหา
คณิตศาสตรไว ดังนี้   
  องคประกอบท่ีชวยในการแกปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนข้ึนอยูกับวุฒิภาวะ และ
ประสบการณ  นอกจากน้ีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอานตํ่าก็จะมีความสามารถใน 
การแกปญหาต่ําดวย ในการแกปญหาประกอบดวย 
   (1) วุฒิภาวะและประสบการณจะชวยใหนักเรียนแกปญหาไดดีข้ึน 
   (2) ความสามารถในการอาน 
   (3) สติปญญา 
  การแกปญหาโดยท่ัวไปนั้นตองใชองคประกอบหลายอยาง  เชน  สติปญญา 
องคประกอบทางการคิด เชน ความยืดหยุนในการคิด กระบวนการคิดการรวบรวมความคิด ความ
ตั้งใจจริง เปนตน 
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  การแกปญหาคณิตศาสตร พบวา องคประกอบท่ีสําคัญประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ 
   (1) ความสามารถในการเขาใจคําพูด 
   (2) ความเขาใจในแนวคิดของปญหา 
   (3) การตีความหมายของปญหาอยางมีเหตุผล 
   (4) การคิดคํานวณท่ีถูกตอง 
  องคประกอบท่ีสําคัญบางประการ ท่ีมีผลตอความสามารถของนักเรียนในการ
แกปญหาคณิตศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับภาษาหรือคําพูด สรุปไดดังนี้ 
   (1) ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะ การรูคําศัพทในโจทยคําถาม จะชวยใหนักเรียน
มองเห็นแนวทางในการแกปญหา 
   (2) ความสามารถในทักษะการคํานวณ 
   (3) ความสามารถในการแยกแยะขอมูลท่ีไมเกี่ยวของ และรวบรวมความรูรอบตัว 
   (4) ความสามารถในการรับรูถึงความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีกําหนดใหมา 
   (5) ความสามารถในการใหเหตุผลสําหรับคาดคะเนคําตอบ ท่ีตั้งจุดมุงหมายไว 
   (6) ความสามารถในการเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรท่ีถูกตอง 
   (7) ความสามารถในการคนหาขอมูลท่ีขาดหายไป 
   (8) ความสามารถในการเปล่ียนปญหาท่ีเปนประโยคภาษา ใหเปนประโยค 
  จากท่ีกลาวมาในขางตน สรุปไดวาองคประกอบท่ีจําเปนในการโจทยปญหา
คณิตศาสตร นั้นตองอาศัยองคประกอบหลายอยางเขาชวยจึงจะใหการแกปญหาประสบผลสําเร็จ 
องคประกอบตางๆ ท่ีมีสวนชวยในการแกปญหา ตามท่ีกลาวนั้น ตองอาศัยครูผูสอนซ่ึงมีบทบาท
สําคัญในการท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนรูและไดรับประสบการณใน 
การแกปญหาตลอดจน ฝกฝนใหนักเรียนเกิดทักษะ รูจักวิเคราะหโจทยปญหาท่ีอาศัยความเขาใจ
โจทยปญหาเปนพื้นฐาน และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลไปสูการ
แกปญหา ท่ีถูกตองรวดเร็ว และแมนยํา 
 6. อุปสรรคในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  สุธิดา สุขสิงห (2549, หนา 31) ไดกลาวถึงอุปสรรคในการแกปญหาคณิตศาสตรไว
ดังนี้ 
   (1) นักเรียนไมสามารถเขาใจโจทยปญหาไดท้ังหมดหรือบางสวน เนื่องจากขาด
ประสบการณและความคิดรวบยอดท่ีจะพิจารณาปญหา 
   (2) นักเรียนท่ีมีความบกพรองในการอานและการทําความเขาใจ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

58 

   (3) นักเรียนไมสามารถคิดคํานวณได เนื่องจากนักเรียนลืมวิธีการคิดนั้น หรือไม
เคยเรียนมากอน 
   (4) นักเรียนขาดความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ อันเปนผลใหนักเรียนหา
คําตอบโดยวิธีการเดาสุมมีสาเหตุมาจาก 
    (4.1) นักเรียนขาดความรูเร่ืองเกณฑ หรือสูตรตางๆ 
    (4.2) นักเรียนขาดความเปนระเบียบในการเขียนคําอธิบายทําให เกิด 
การสับสน 
    (4.3) นักเรียนขาดความสนใจเพราะโจทยปญหาไมนาสนใจ ไมมีจูงใจ 
    (4.4) ระดับสติปญญาของนักเรียนตํ่าเกินท่ีจะเขาใจถึงความสัมพันธในโจทย
ปญหานักเรียนขาดการฝกฝนในการทําแบบฝกหัดท่ีเกี่ยวกับโจทยปญหา หรือขาดการกระตุนหรือ
แรงเสริมท่ีดีจากการเรียนคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 
  ปริญญา สุภา (2538, หนา 15-16) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ปญหาท่ีประสบ
มากคือ นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาได ท้ังนี้เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ สาเหตุท่ี
นักเรียนมีความสามารถมาเพียงพอตอการแกโจทยปญหานั้น เนื่องจากขาดสมรรถภาพทางดาน
ทักษะ สาเหตุท่ีทําใหนักเรียนขาดสมรรถภาพทางดานทักษะเพราะเหตุ ดังนี้ 
   (1) ครูสอนเนนในทักษะการคิดคํานวณมากกวาวิธีการหรือกระบวนการใน 
การแกปญหา 
   (2) นักเรียนมีความบกพรองในการอานและทําความเขาใจโจทย เชนไมเขาใจวา
โจทยกําหนดอะไรมาให โจทยตองการทราบอะไร ไมสามารถจดจําและจัดระบบส่ิงท่ีเขาไดอานมา 
และไมสามารถอานเพ่ือหารายละเอียดในเนื้อหา 
   (3) เวลาในการเรียนสอนโจทยปญหาไมเหมาะสม 
   (4) ภาษาท่ีใชในโจทยปญหาไมกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดเชิงวิเคราะห 
หรือไมเหมาะสมกับวัย และระดับสติปญญาของเด็ก 
   (5) นักเรียนไมสามารถคิดคํานวณได ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีนักเรียนลืมวิธี
ทํา หรือไมเคยเรียนมากอน 
   (6) นักเรียนไมรูจักการคาดคะเนคําตอบ หรือประมาณคําตอบ 
   (7) นักเรียนขาดความเขาใจในเร่ืองกระบวนการ และวิธีการเปนผลทําใหหา
คําตอบโดยวิธีการดําสุม 
   (8) นักเรียนขาดความสามารถในการคิดคํานวณ ขาดทักษะในเร่ือง บวก ลบ 
   (9) นักเรียนขาดความรูในเร่ืองกฎเกณฑ และสูตร 
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   (10) นักเรียนขาดการคิดหาเหตุผล มองไมเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ 
ท่ีโจทยกําหนดใหมา เพื่อท่ีจะบรรลุในส่ิงท่ีโจทยตองการ 
   (11) นักเรียนใชวิธีการแกโจทยปญหาผิด เพราะไมไดนําเอาทฤษฎี หรือความรูท่ี
เรียนไปแลวมาใชในการแกปญหา 
   (12) นักเรียนขาดความตั้งใจในการแกโจทยปญหา ซ่ึงเกิดจากบทเรียนไมมี
ลักษณะยั่วยุความสนใจของนักเรียน 
   (13) นักเรียนมีความสะเพรา นําตัวเลขมาใชอยางผิด ตีปญหาโจทยผิด ตลอดจน
การคิดคํานวณผิด 
   (14) นักเรียนขาดการฝกฝนในการทําโจทยปญหา 
  จรินทร ขันติพิพัฒน (2548, หนา 29-30) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ปญหาท่ี
ประสบมาก คือ นักเรียนไมสามารถแกปญหาโจทยคณิตศาสตรได เนื่องจากมีอุปสรรคหลาย
ประการ สาเหตุดังตอไปนี้ 
   (1) นักเรียนขาดทักษะในเร่ืองการ บวก ลบ คูณ หาร อันกอใหเกิดความติดขัดใน
การทําโจทยตอๆ ไป 
   (2) นักเรียนขาดความคิดหาเหตุผล มองไมเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ
โจทยกําหนดไว เพื่อท่ีจะบรรลุส่ิงท่ีโจทยตองการ 
   (3) นักเรียนใชวิธีการผิดๆ ในการแกปญหา เพราะไมรูจักนําเอาทฤษฎีท่ีไดเรียน
ไป แลวนํามาใชในการแกปญหา 
   (4) นัก เ รียนอ านโจทยแล วไม เข าใจ  ท้ั งนี้ อาจ เปน เพราะนัก เ รียนขาด
ความสามารถในการอาน ตลอดจนไมรูความหมายของคํา ท่ีใชอยางชัดเจน 
   (5) นักเรียนขาดความสนใจในการทําโจทยปญหา 
   (6) นักเรียนมีความสะเพรา ทําใหนําตัวเลขมาใชอยางผิดๆ นักเรียนตีปญหา
โจทยผิด ตลอดจนการคํานวณผิด 
   (7) นักเรียนชอบเดา เพราะตองการใหเสร็จเร็วๆ ขาดความต้ังใจท่ีจะแกปญหา 
  จากอุปสรรคท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การที่นักเรียนตองประสบปญหา ไมสามารถทํา
โจทยปญหาได เนื่องจากนักเรียนขาดประสบการณ ในการแกโจทยปญหาท่ีถูกตอง และเพียงพอ 
อันเปนผลใหนักเรียนหาโดยวิธีการเดาสุม และนอกจากนี้นักเรียนขาดการฝกฝนในการทํา
แบบฝกหัดท่ีเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตรจึงไมสามารถคิดคํานวณไดเพราะนักเรียนไมเขาใจ
โจทยปญหา เนื่องจากขาดประสบการณและความคิดรวบยอดท่ีจะพิจารณาปญหา 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 
 แผนการจัดการเรียนรูเปนภารกิจท่ีสําคัญของครูผูสอน ทําใหผูสอนทราบลวงหนาวาจะ
สอนอะไรเพื่อจุดประสงคใด สอนอยางไร ใชส่ืออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเปนการ
เตรียมตัวใหพรอมกอนสอน การท่ีผูสอนไดวางแผนการสอนอยางถูกตองตามหลักการยอมชวยให
เกิดความม่ันใจในการสอน ทําใหสอนไดครอบคลุมเนื้อหา สอนอยางมีแนวทางและมีเปาหมาย 
และเปนการสอนที่ใหคุณคาแกผูเรียน ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความหมายความสําคัญลักษณะข้ันตอนการจัดทํา และหลักการวางแผนการสอนตลอดจนลักษณะ
ของแผนการสอนท่ีดีเพื่อสงผลใหการเรียนการสอนดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดเรียบเรียงความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู ดังตอไปนี้ 1) ความหมาย
ของแผนการเรียนรู 2) ความสําคัญของแผนการจัดเรียนรู 3) ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี  
4) ข้ันตอนการทําแผนการจัดการเรียนรู 5) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 6) การประ เมิน
แผนการเรียนรู 7) การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู และ 8) กิจกรรมการเรียนรู  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความหมายของแผนจัดการเรียนรู 
  นักการศึกษาไดใหความหมายของการวางแผนการจัดการเรียนรูไวในแนวทาง
เดียวกันดังนี้ 
  รุจิร ภูสาระ (2545, หนา 159) ใหความหมายวา เปนเคร่ืองมือ แนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรู ใหผูเรียนตามที่กําหนดไวในสาระการเรียนรูของแตละกลุม 
  เอกรินทร ส่ีมหาศาล (2545, หนา 409) ใหความหมายวา แผนการเรียนรู (lesson 
plan) เปนวัสดุหลักสูตรท่ีควรพัฒนามาจากหนวยงานการเรียนรู (unit plan) ท่ีกําหนดไวเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุเปาประสงค ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร หนวยการเรียนรู จึง
เปรียบเสมือนโครงราง หรือพิมพเขียวท่ีกลาวถึงประสลการณการเรียนรูตามหัวขอกิจกรรม 
การเรียนรู และกระบวนการวัดผลท่ีสอดคลองสัมพันธกัน สวนแผนการเรียนรูจะแสดงการจัด 
การเรียนการสอนตามบทเรียน (lesson) และประสบการณการเรียนรูเปนรายวันหรือรายสัปดาห 
  ถวัลย มาศจรัศ (2546, หนา 20) ใหความหมายวา เปนการนํามวลประสบการณ
สําหรับหารเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมากําหนดเปนสาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับระยะเวลา
ในการจัดการเรียนรูท่ีเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางเปนระบบ 
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  วัชราภรณ กองมณี (2546, หนา 35) ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูวาการ
บันทึกหรือการกําหนดขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละคร้ัง 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความหมายของแผนการจัดการเรียนรูสรุปไดวา
เปน การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดย
กําหนดสาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียน ส่ือ ตลอดจนการวัดและประเมินผล
ตลอดปการศึกษา 
 2. ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
  เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550, หนา 45-46) ใหความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
ไวดังนี้ 
   (1) ชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในเร่ืองหลักสูตร แนวการสอนการ
จัดทําส่ือประกอบการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลอยางละเอียดทุกแงทุกมุม 
   (2) ชวยใหเกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งข้ึน เพราะการจัดทํา
แผนการสอนเปนการผสมเนื้อหาสาระและจุดประสงคการเรียนรูจากหลักสูตร จิตวิทยาการศึกษา
หรือนวัตกรรมการเรียนใหมๆ ตลอดจนปจจัยอํานวยความสะดวกของโรงเรียนและสภาพปญหา
ความสนใจ ความตองการของนักเรียน ผูปกครองและทรัพยากรในทองถ่ิน โดยใชวิธีการเชิงระบบ
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) ชวยใหครูมีคูมือท่ีทําดวยตนเองไวลวงหนา เพื่อใหเกิดความสะดวกใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณของหลักสูตร สงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูครบถวน สอดคลองกับระยะเวลาและจํานวนคาบที่มีอยูจริงในแตละภาคเรียน
นั่นคือสอนใหไดครบถวนและทันเวลา ชวยใหครูมีความม่ันใจในการสอนมากข้ึน 
   (4) ทําใหการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวชวยใหครูสามารถวนิิจฉัยจุดออนของนักเรียนท่ีจะไดรับการแกไข และทราบจุดเดนท่ีควรไดรับ
การสงเสริมตอไป นอกจากนี้ยังชวยใหครู ไดเห็นภาพการทํางานของตนเองไดเดนชัดยิ่งข้ึน 
   (5) ครูผูสอนสามารถใชเปนขอมูลท่ีถูกตองเท่ียงตรง เพื่อเสนอแนะแกบุคลากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมวชิาการ ศึกษานิเทศก และผูบริหาร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
   (6) ชวยใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของสามารถทราบข้ันตอน กระบวนการตางๆใน
การสอนของครู เพื่อการนิเทศติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   (7) ถาผูสอนติดธุระจําเปนไมสามารถสอนดวยตนเองได แผนการสอนตองใช 
เปนคูมือแกผูมาสอนแทนไดเปนอยางดี 
   (8) เปนการพัฒนาวิชาครูท่ีแสดงวา งานสอนตองไดรับการฝกฝนใหมีความ
เช่ียวชาญโดยเฉพาะมีเคร่ืองมือและเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ 
   (9) เปนผลงานทางวิชาการอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความชํานาญการพิเศษ
หรือความเช่ียวชาญของผูจัดทําแผนการสอน ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนางานในหนาท่ี และเสนอเล่ือน
ระดับใหสูงข้ึนได 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2543, หนา 2) ระบุวา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจะ
กอใหเกิดประโยชนดังนี้ 
   (1) กอใหเกิดการวางแผนและการเรียนเตรียมการลวงหนา เปนการนําเทคนิค
วิธีการ สอน การเรียนรู ส่ือเทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกตใชให
เหมาะสมกับสภาพ แวดลอมดานตางๆ 
   (2) สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียน 
การสอนการเลือกใชส่ือ การวัดและประเมินผลตลอดจนประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของจําเปน 
   (3) เปนคูมือการสอนสําหรับตัวครูผูสอนและครูท่ีสอนแทนนําไปใชปฏิบัติการ
สอนอยางม่ันใจ 
   (4) เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลท่ี
จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป 
   (5) เปนหลักฐานแสดงความเช่ียวชาญของครูผูสอน ซ่ึงสามารถนําไปเสนอเปน
ผลงานทางวิชาการไดแผนการเรียนมีความสําคัญ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร แผนการสอนจึงมีความสําคัญดังตอไปนี้ 
  การวางแผนการจัดการเรียนรูของครู เปนหัวใจของการนําผูเรียนไปสูจุดหมาย
ปลายทางท่ีกําหนดวาจะตองเลือกใชกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนลักษณะใด จึงสามารถทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  สํานักงานขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2539, หนา 112) ระบุวา ส่ิงสําคัญท่ี
ผูสอนควรพิจารณา คือ การวางแผนการสอนในการจัดกิจกรรมใดๆ ถาไดเร่ิมตนดวยการวางแผน
งานนั้นๆ ยอมเกิดประสิทธิภาพไดสูงสุด ถาครูผูสอนไดคิดวางแผนการสอนยอมมีผลทําใหงานน้ัน
บรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว การวางแผนการสอนลวงหนายอมทําใหครูผูสอนมีความม่ันใจใน 
การสอน 
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  วัชรากรณ กองมณี (2546, หนา 36) ระบุวา แผนการจัดการเรียนรูมีความสําคัญตอ
การจัดการการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายในการสอนแตละครั้ง เนื่องจากเปนการเตรียมการ
สอนท่ีจัดไวอยาง มีระบบ และมีข้ันตอน จึงทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีขอบกพรองหรือเกิด
ปญหานอย ผูเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนไดงาย 
  การวางแผนการจัดการเรียนรูของครู เปนหัวใจของการนําผูเรียนไปสูจุดหมาย
ปลายทางท่ีกําหนดวาจะตองเลือกใชกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนลักษณะใด จึงสามารถทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร สุพล วังสินธุ  (2542, หนา 6) กลาววา 
แผนการสอนเปนกุญแจดอกสําคัญ ท่ีจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พอสรุป
ใจความสําคัญ ไดดังนี้ 
   (1) ทําใหเกิดการวงแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีดี ท่ีเกิดจากการผสมผสานความรูและ
จิตวิทยาทางการศึกษา 
   (2) ชวยใหครูมีคูมือการสอนท่ีทําดวยตนเองลวงหนา ทําใหครูมีความม่ันใจใน
การสอนไดตามเปาหมาย 
   (3) สงเสริมใหครูใฝศึกษาหาความรูท้ังหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 
   (4) ใชเปนคูมือสําหรับครูท่ีมาสอนแทน 
   (5) เปนหลักฐานแสดงขอมูลท่ีถูกตอง เท่ียงตรง เปนประโยชนตอวงการศึกษา 
   (6) เปนผลงานทางวิชาการแสดงความชํานาญการและเช่ียวชาญของผูจัดทํา 
  ถวัลย มาศจรัส (2546, หนา 43-44) ไดสรุปองคประกอบในการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
   (1) มาตรฐานการเรียนรู 
   (2) สาระสําคัญ 
   (3) จุดประสงคการเรียนรู 
   (4) จุดประสงคปลายทาง 
   (5) จุดประสงคนําทาง 
   (6) เนื้อหาสาระ 
   (7) ส่ืออุปกรณการเรียนการสอน 
   (8) ลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (9) กิจกรรมการเรียนรู 
   (10)  การวัดและประเมินผล 
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   (11)  กิจกรรมเสนอแนะ 
   (12)  บันทึกผลหลังการสอน 
    (12.1)  ผลการสอน 
    (12.2)  ปญหาอุปสรรค 
    (12.3)  แนวทางแกไข 
    (12.4)  ขอเสนอแนะ 
   (13)  ช่ือผูสอน 
  สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรูมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
ตามจุดประสงคของหลักสูตร เพราะแผนการจัดการเรียนรูเปนการวางแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมด
ท่ีเอ้ือและตอบสนองตอความตองการ ความรู ความสามารถของนักเรียน การวางแผนการสอน 
ลวงหนาทําใหผูสอนเกิดความม่ันใจ 
 3. ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2551, หนา 18) ระบุถึงลักษณะ
ของแผนการสอนท่ีดี ไวดังนี้ 
   (1) เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีกิจกรรมใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติใหมาก
ท่ีสุดโดยครูเปนเพียงครูคอยช้ีนํา สงเสริม หรือกระตุนใหนักเรียนดําเนินตามกิจกรรมในแผนการ
สอน 
   (2) เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเปนผูคนหาคําตอบเอง หรือทําสําเร็จ
ดวยตนเอง โดยครูพยายามลดบทบาทจากการเปนผูสอน หรือผูสอนบอกคําตอบมาเปนผูคอย
กระตุนดวยคําถามหรือปญหาใหนักเรียนเปนคนหาคําตอบดวยตนเอง 
   (3) เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการ มุงใหนักเรียนรับรูและนําไปใช
ไดจริง 
   (4) เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมและใชวัสดุอุปกรณท่ีสามารถจัดหาได
ในทองถ่ิน 
 4. ขั้นตอนการทําแผนการจัดการเรียนรู 
  เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550, หนา 48) เสนอข้ันตอนในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ดังนี้ 
   (1) ศึกษาหลักสูตรและเอกสารคนควา เชน ศึกษาหลักสูตร ศึกษาคูมือหลักสูตร 
   (2) ศึกษาแนวการสอน การวัดและประเมินผล 
   (3) เขียนแผนการสอนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
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  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนการผสมผสานเนื้อหาและจุดประสงคของ
หลักสูตรหลักจิตวิทยา นวัตกรรมการเรียนใหม และปจจัยความพรอมของโรงเรียน ตลอดจนความ
ตองการของชุมชนท่ีเกี่ยวของ การจัดทําแผนการสอนชวยใหครูมีทิศทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีชัดเจนและเกิดประโยชนกับผูเรียนไดมากท่ีสุด 
  ถวัลย มาศจรัส (2546, หนา 55-56) กลาววา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานๆ และหลักสูตรสถานศึกษานั้น ครูมีอิสระในการออกแบบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
อยางอิสระบนพ้ืนฐานของความมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังนี้ 
   (1) เลือกรูปแบบแผนการเรียนรู นําหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดไวแลวมาพิจารณา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
   (2) ตั้งช่ือแผนตามหัวขอสาระการเรียนรู 
   (3) กําหนดจํานวนเวลา ระบุระดับช้ัน 
   (4) วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูจากมาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาคท่ีเลือก
ไว เขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา โดยยึดหลักการเขียนจุดประสงคการเรียนรูของ lynn 
morr ท่ีวาจุดประสงคการเรียนรูตอง 
    (4.1) บรรยายจุดหมายปลายทาง ไมใชวิธีการ 
    (4.2) สะทอนถึงระดับตางๆ ของทักษะท่ีเกิด 
    (4.3) ใชคํากริยาท่ีเปนรูปธรรมและใชองคประกอบ 3 สวน ตามแนวของ 
Robert Mager คือ 
     (4.3.1)  พฤติกรรม (overall behavior) 
     (4.3.2)  สถานการณหรือเง่ือนไข (important conditions) 
     (4.3.3)  เกณฑ (criterion) 
   (5) เลือกจุดประสงคการเรียนรูท่ีวิเคราะหไวแลว เฉพาะขอท่ีสัมพันธกับหัวขอ
สาระการเรียนรูกําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูหรือจุดประสงคปลายทางตามธรรมชาติวิชา 
   (6) วิเคราะหสาระการเรียนรู เปนรายละเอียดสําหรับนําไปจัดการเรียนรูสาระ
การเรียนรูจะเปนเนื้อหาใหมของมวลเนื้อหาท่ีกําหนดไว ท่ีจําเปนตองสอน 
   (7) กําหนดจุดประสงคนําทางตามลําดับความยากงายของเนื้อหานั้นๆ 
   (8) เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม 
   (9) เลือกส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรูท่ีเลือกมา เชน รูปภาพ บัตรคํา วีดีทัศน 
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   (10)  จัดทําลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยคํานึงถึงข้ันตอนการสอน
ตามธรรมชาติวิชา ตามจุดประสงคนําทาง และควรคํานึงถึงการบูรณาการเทคนิคและกระบวนการ
เรียนรู รวมทั้งสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เขาไวในแตละข้ันตอนดวย 
   (11)  กําหนดการวัดผลประเมินผลโดยระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู ท้ังท่ีเกิด
ระหวางการเรียนตามจุดประสงคยอย จุดประสงคนําทางและท่ีเกิดหลังการเรียนการสอนเม่ือจบ
แผนการเรียนรู โดยใชวิธีการวัดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน ปฏิบัติจริงการทดสอบ
ความรูการทํางานกลุม ฯลฯ 
 5. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
  แผนการจัดการเรียนรู ท่ีครูใชในการเตรียมการสอนหลายรูปแบบมิไดกําหนด
รูปแบบใดแบบหนึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความสะดวกในการใชหัวขอท่ีควรมีในแผนการ
จัดการเรียนรูกรมวิชาการกําหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนวาควรประกอบดวย
สวนตางๆ ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2544, หนา 49) 
   (1)  จุดประสงค 
   (2)  สาระการเรียนรู 
   (3)  กระบวนการจัดการเรียนรู 
   (4)  กระบวนการวัดและประเมินผล 
   (5)  แหลงการเรียนรู 
  เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550, หนา 50-52) เสนอรายละเอียดของการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูวา 
   (1) สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดหรือสรุปเนื้อหา สาระสําคัญหรือความคิดรวบ
ยอดหมายถึง ความคิดความเขาใจของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ เหตุการณตางๆ โดยสรุปเปนแกน
สารหรือเนื้อหาท่ีสําคัญ เพื่อใหเปนแนวทางหรือจุดเนนของเร่ืองท่ีเรียน ดังนั้นการเขียนสาระสําคัญ
ควรเขียนเปนขอความส้ันๆ ใหสรุปเนื้อหา อานแลวเขาใจ 
   (2) จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง ส่ิงท่ีมุงหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเปน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   (3) เนื้อหา หมายถึง มวลประสบการณท่ีจัดใหผูเรียนมี 2 ลักษณะ คือเนื้อหาหลัก
และเนื้อหายอยหรือเนื้อหาโดยละเอียดกําหนดข้ึน โดยศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและตอง
คํานึงถึงความยากงายของเนื้อหา ความสัมพันธของเนื้อหา ระดับผูเรียนและเวลาเรียน 
   (4) กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมระหวางครูกับนักเรียน จัดข้ึน
เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู และไดรับประสบการณตามความมุงหมายของการสอน การจัดกิจกรรม
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ควรคํานึงถึง หลักการท่ีสําคัญคือ การใหผูเรียนเปนผูกระทําและปฏิบัติไดเห็นผลของการกระทํา
เปนประสบการณตรงผูสอนทําหนาท่ีชวยเหลือและดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามจุดมุงหมาย มี
องคประกอบ 3 ประการ คือ 
    (4.1) ข้ันนําหรือการนําเขาสูบทเรียน เปนกิจกรรมทบทวนความรูเดิม เรา
ความสนใจเขาสูการเรียนรูในบทเรียนใหม 
    (4.2) ข้ันสอนเปนกิจกรรมท่ีกําหนด ไวเพื่อสนองจุดประสงคของแผน 
การสอน 
    (4.3) ข้ันสรุปหรือการสรุป เปนการสรุปบทเรียนเพิ่มพูนประสบการณแก
ผูเรียน 
   (5) ทักษะกระบวนการ ท่ีนักเรียนไดฝกกระบวนการเรียนการสอนสรุปไดเปน 
11 กระบวนการ คือ 
    (5.1) ทักษะกระบวนการ 9 ประการ เปนทักษะกระบวนการที่รวบรวมวิธี
สอนตางๆ เขาดวยกัน การสอนไมจําเปนตองเรียงตามลําดับข้ัน 
    (5.2) กระบวนการสรางความคิดรวบยอดมักใชสอนคํานิยามศัพทและ
แนวคิด 
    (5.3) กระบวนการสรางความตระหนัก เปนกระบวนการข้ันหนึ่งของทักษะ
กระบวนการ 9  ประการ เพื่อใหผูเรียนรับรู เห็นความจําเปน ความสําคัญของปญหา 
    (5.4) กระบวนการปฏิบัติ ใหผูเรียนไดลงมือสัมผัสกับปญหาดวยตนเอง 
    (5.5) กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการทางปญญา 
    (5.6) กระบวนการแกปญหา เปนกระบวนการหาคําตอบหรือปญหา 
    (5.7) กระบวนการกลุมฝกใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกัน 
    (5.8) กระบวนการคณิตศาสตร ประกอบดวยการสอนทักษะการคิดคํานวณ
และการสอนทักษะการแกปญหาโจทย 
    (5.9) กระบวนการสรางเจตคติ เปนการสรางความรูสึกท่ีพึงพอใจ ชื่นชมตอ
สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
    (5.10) กระบวนการสรางเสริมคานิยม เปนการฝกและปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะห แยกแยะการกระทําท่ีดีหรือไมดีได 
    (5.11)  กระบวนการเรียนรูความเขาใจ 
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   (6) ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณหรือวิธีการตางๆ ท่ีใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ส่ือการสอนมีความสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
    (6.1) กระตุนความสนใจของนักเรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน 
    (6.2) ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการสังเกตและปฏิบัติจริง 
    (6.3) ใหประสบการณท่ีเปนรูปธรรมแกนักเรียน 
    (6.4) ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูไดเร็วข้ึน 
    (6.5) สรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
    (6.6) สรางสภาพการณท่ีเปดกวางตอการเรียนรู 
   (7) การวัดประเมินผล การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบหลังการเรียนไป
แลววานักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกลาวท่ีคาดหวังหรือไม เนื่องจากการประเมินผลเปน
กระบวนการตอเนื่องของการเรียนการสอน ครูผูสอนจึงตองมีการประเมินผลเปนระยะโดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และวิธีการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียนเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมของผูเรียน 
    เคร่ืองมือและวิ ธีการวัดและประเมินผล  การวัดและประเมินผลเปน
กระบวนการหนึ่งของการเรียนการสอน เปนการตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรู มีคุณลักษณะมี
ทักษะตามจุดมุงหมายของแผนการสอนท่ีตั้งไวหรือไม แผนการสอนที่ดีตองบอกวิธีการวัดผล เชน 
การสังเกต การสัมภาษณ การทดสอบ การสนทนา เคร่ืองมือในการวัดผลประเมินผลมีหลายชนิด 
เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต เปนตน 
   (8) ภาคผนวก การเขียนภาคผนวกเปนการจัดทําในสวนท่ีเพิ่มเติมใหแผนการ
สอนแตละแผนมีความสมบูรณและชวยอํานวยความสะดวกแกผูสอน ไดแก รายละเอียดเนื้อหาหรือ
ใบความรู เอกสารอางอิง เพลง เปนตน ดังนั้นครูผูสอนรูดีวาส่ิงท่ีควรเพิ่มอะไรมากนอยเพียงใดให
เหมาะสมที่สุด 
   (9) ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู ปญหาและขอเสนอแนะหลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรูผล เปนการสรุปผลจากการใชแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน โดยบันทึกขอมูลสภาพ
ความเปนจริงท่ีเกี่ยวของกบัผูสอน พฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรม ส่ือการเรียน เคร่ืองมือวัดการ
ประเมินผล รวมทั้งระยะเวลากิจกรรมแตละอยาง แนวทางการบันทึกผลการใชแผนการจัด 
การเรียนรูมี 2 ลักษณะ คือ เขียนเปนความเรียง หรือเขียนเปนขอๆ เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
พรอมท้ังส่ิงท่ีควรเพิ่มเติมและแกไข เพื่อใชเปนแนวทางการเขียนปญหาและขอเสนอแนะ 
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 6. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการสําคัญในการปรับปรุงแผนและ
พัฒนาการสอน ดังท่ีเบญจมาศ เทพบุตรดี (2550, หนา 52) เสนอวา การปรับปรุงและพัฒนา 
แผนการจัดการเรียนรูเปนลักษณะการเพิ่มหรือลดลงบางสวน เชน 
   (1) จุดประสงคควรเขียนใหสามารถวัดพฤติกรรมได 
   (2) การประเมินผลครอบคลุมท้ัง 3 ดาน ความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม 
   (3) การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเด็กเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการให
เด็กไดฝกปฏิบัติมากท่ีสุด 
   (4) ส่ือการเรียนการสอนทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากข้ึน 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2542, หนา 170-171) ระบุถึง การประเมินแผนการจัด 
การเรียนรูไววาเม่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเรียบรอยแลวควรมีการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อตรวจ สอบความถูกตองเหมาะสมครอบคลุมเพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน อาจดําเนินการ ได 3 ระยะ คือ 
   (1) การประเมินแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชเปนการตรวจสอบวาเปน
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือไม มีขอบกพรองอยางไร 
   (2) การประเมินแผนการจัดการเรียนรูระหวางการนําไปใช เปนการตรวจสอบ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการสังเกตและบันทึกปญหา 
   (3) การประเมินแผนการจัดการเรียนรูเม่ือส้ินสุดการใช เปนการประเมินวา
แผนการจัดการเรียนรูนั้นบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
 7. การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
  การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู คือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชและเก็บรวบรวมขอมูล คุณภาพและประสิทธิภาพ ของ
แผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้ เบญจมาศ 
เทพบุตรดี (2550, หนา 53) 
   (1) ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยรับความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญ
ซ่ึงอาจประกอบดวยศึกษานิเทศก ครูผูมีประสบการณ เปนตน 
   (2) ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 
   (3) ทดสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังกอนและหลังแผนการจัดการเรียนรู 
   (4) จัดทํารายงานผลการสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
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   (5) จัดพิมพเผยแพรและรับฟงความคิดเห็น เสนอแนะผูใชใหพัฒนาตอไป
ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 18) ระบุถึง
ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
   (1) ชวยใหครูมีความรูความเขาใจในจุดมุงหมายของเร่ืองท่ีจะจัดกิจกรรมและ
เลือกจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ตรงกับความมุงหมายของหลักสูตร สงเสริมนักเรียน
ใหเรียนรูตามลําดับข้ันตอนและทันเวลา 
   (2) ชวยใหครูมีความเช่ือมั่นในตนเองมากยิ่งข้ึน เม่ือไดเตรียมการสอนอยางดี
แลวการสอนก็จะเปนไปอยางเรียบรอย 
   (3) ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว เพราะเมื่อครูเตรียมการสอนดี ยอมทําใหครู
มีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมเปนไปตามลําดบัข้ันตอนจนนักเรียนไดรับความเขาใจเร็วยิ่งข้ึน 
   (4) ทําใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียน เพราะการเปนครูมีความมั่นใจในการ
จัดกิจกรรมและจัดไดเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ทําใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและเกิด
เจตคติท่ีดีตอเร่ืองท่ีเรียน 
   (5) ทําใหนักเรียนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัวครูเพราะมีความมั่นใจมีการ
เตรียมการสอนอยางดีแลว กระบวนการเรียนการสอนยอมเปนไปตามข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนก็จะเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตัวครูยิ่งข้ึน 
   (6) ถาครูมีความจําเปนไมไดสอนดวยตนเอง ผูสอนแทนก็สามารถสอนแทนได
ตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว 
 8. กิจกรรมการเรียนรู   
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2543, 
หนา 16-35) 
   (1) การจัดการเรียนการสอนทางออม (indirect instruction) เปนวิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก 
    (1.1) การเรียนแบบสืบคน (inquiry instruction) เพื่อกระตุนใหผูเรียนสืบคน
หรือหาคําตอบในประเด็นท่ีกําหนด เนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง บทบาทครูคือให
ความกระจางและผูอํานวยความสะดวกจะชวยใหผูเรียนคนพบขอมูล และจัดระบบความหมายของ
ขอมูล ครูตองฝกทักษะและกระบวนการสืบคนใหกับผูเรียนกอนใหสืบคนขอความรู 
    (1.2) การเรียนแบบคนพบ (discovery learning) เปนการเรียนดวยการฝก
ทักษะการสังเกต การสืบคน การใหเหตุผล การอางอิงซ่ึงพัฒนาไปจากขอมูลเดิม 
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    (1.3) การเรียนแบบสรางแผนผังความคิด (concept mapping) เปนการฝกให
ผูเรียนจัดกลุมความคิดรวบยอดของตน เพื่อใหเห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสัมพันธของ
ความคิดรวบยอด สามารถเก็บหนวยไวในหนวยความจําไดงาย 
    (1.4) การต้ังคําถาม (questioning) เปนกลยุทธศาสตรการสอนท่ีสําคัญ
กอใหเกิดการเรียนรูชวยพัฒนากระบวนการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความรู
ความคิดและความเขาใจ และสามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงความรู การติดตามและ
การสอน 
    (1.5) การศึกษาเปนรายบุคคล (individual study) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียน
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เทคนิคเร่ิมท่ีครูเปนผูกําหนดหัวขอ
ผูเรียนตองศึกษาวิเคราะห สรุปและประเมินผลกระบวนการ 
   (2) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี (technology  related instruction) 
ครูใชเทคโนโลยี เสริมในการเรียนการสอนเนื้อหาท่ีซับซอน ชวยผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อความ
ชํานาญและชวยลดปญหาการขาดแคลนครูได 
   (3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนการนําเอาความรูสาขาวิชาตางๆ 
มาเช่ือมโยงสัมพันธกัน เพื่อประโยชนสูงสุด โดยเนนองครวมของเนื้อหามากกวาองครวมของ 
แตละรายวิชาและเนนการสรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยตัวครู ไดแก การสอน
แบบ Storyline Method 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  มยุรี สาลีวงศ (2535, หนา 111) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสามารถ 
ทางการคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) เปรียบเทียบกับการสอนตามคูมือครู 
สสวท. แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 48 คน ผลของการศึกษาพบวา นักเรียนท่ี
ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement 
division) มีผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
  มาลีวรรณ  แกนแกว (2538, หนา 75-79) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนบาน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

72 

ปาเสรา และโรงเรียนบานรองข้ีเหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม โดยใชเทคนิคการสอนแบบ
รวมมือ STAD เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) 
มีผลสัมฤทธและความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
  โกเมน  อรัญเวศ (2538, หนา 51-52) ไดศึกษานักเรียนโรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช    
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 อําเภอเมือง อุบลราชธานี จํานวน 81 คน ดวยวิธีการสอนแบบใชเทคนิค 
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division)  เปรียบเทียบกับ 
การสอนตามปกติ พบวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีการสอนแบบใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบ
กลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) มีผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  ศรีภรณ ณะวงศษา (2542, หนา 78) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดเบญจม
บพติร เขตดุสิต กรุงเทพฯ จํานวน 120 คน ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบ
กลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) กับการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนทีไดรับ
การเรียนเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
  ศิริวรรณ วงศสวัสดิ์ (2549, หนา 115-116) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและ
ความสามารถทางการเรียนสาระภูมิศาสตรและมนุษยสัมพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
จํานวน 80 คน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ โดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement 
division) เปรียบเทียบกับการใชเทคนิคการสอน CIPPA MODEL ผลการวิเคราะหพบวา ผลสัมฤทธ์ิ
และความสามารถทางการเรียนสาระภูมิศาสตรและมนุษยสัมพันธของนักเรียนโดยใชเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ แบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) เม่ือเปรียบเทียบกับ
การใชเทคนิคการสอน CIPPA MODEL แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
  ศรไกร รุงรอด (2549, หนา 142) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและการใหความรวมมือตอกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอน
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธิ์ (student team achievement division)    
เปรียบเทียบกับการสอนตามคูมือครู  โดยใชกลุมตัวอยาง  72 คน  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิและ
ความสามารถทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ชานนท  ศรีผองงาม (2549, หนา 147) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนแบบ
ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร และเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองจํานวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมะคาวิทยา อําเภอสูงโนน นครราชสีมา 
พบวา นักเรียนทีไดรับการเรียนเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team 
achievement division)  มีผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
  อดิสร กอนคํา (2551, หนา 128) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ LT  เร่ืองเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ช้ัน
มัธยม ศึกษาปท่ี 4 พบวานักเรียนเม่ือไดรับการเรียนรูโดยใชโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ LT 
หลังการวิจัยมีผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียนดีข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
วิสัน สุวรรณคีรี (2552, หนา 111) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร 
และความคิดเห็นในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชเทคนิคการ
สอนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) กับการสอนตามปกติ 
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนเทคนิคการสอนแบบรวมมือ แบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team 
achievement division)  มีผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากลุมท่ีเรียน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
  กาญจนา คําสมบัติ (2553, หนา 135) ไดทําการศึกษาประสิทธิการฝกแบบรายกลุม 
รายวิชาการวิจัยดําเนินงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน (learning together) พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการสงงานมากข้ึนจากเดิม และยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึนกวาเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  พนิดา ดอกแขมกลาง (2554, หนา 149) ไดทําการวิจัย เพื่อการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning together)  เร่ือง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
จํานวนจริง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อําเภอสูงเนิน สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 โดยมีคา 83.99/84.55 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
  โรจนา บุญเรือง (2554, หนา 115) ไดทําการวิจัย โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย   
ศีรสะเกษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
ประกอบการเรียนแบบเรียนรวมกัน (learning together)  เร่ือง เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษา
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ปท่ี 1 มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร ประกอบการเรียนรูแบบเรียนรูรวมกัน (learning together)  เร่ือง เศษสวนและทศนิยม 
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรประกอบ การเรียนรู แบบ
เรียนรูรวมกัน ( learning together)  ท่ีสรางข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Slavin (1977, pp. 112-113) ไดทําการวิจัยทางดานภาษาโดยใชเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) กับนักเรียนเกรด 7 ท่ีโรงเรียนใน
เมืองทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา จํานวน 60 คน เปนเวลา 10 สัปดาห  ผลการวิจับพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสสถิติท่ีระดับ 0.05  
Flavin & Oiclke  (1981, p. 123) ไดทําการวิจัยในดานภาษาโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบ
กลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) เกรด 6-8  ท่ีโรงเรียนในชนบททางทิศตะวันออก
ของสหรัฐอเมิรกา จํานวน 230 คน เปนเวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ี
ไดรับการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement 
division) สูงกวากลุมท่ีเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  Allen & Vansiclke (1981, p. 119) ไดทําการวิจัยทางดานภูมิศาสตรโดยใชเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) กับนักเรียนระดับ 9 ท่ี
โรงเรียนในชนบททางทิศใตของสหรัฐอเมริกา จํานวน 51 คน เปนเวลา 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  Huber BogatZki & Wlinter (1982, p. 122) ไดทําการวิจัยทางดานคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) นักเรียนระดับ
เกรด 7  ท่ีโรงเรียนแถบในเมือง ประเทศเยอรมัน จํานวน 170 คน เปนเวลา 3 สัปดาห ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสติถิตท่ี 
ระดับ 0.05 
  Scott (1984, p. 114) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางกดานสะกดคําของกลุมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement 
division) กลุมตัวอยางเปนสนักเรียนเกรด 4-6 จาก 3 โรงเรียน จํานวน 16 หองเรียน รวม 452 คน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student 
team achievement division) มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  Chan et al. (2006, p. 160) ไดพัฒนาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช
เทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) ไปสอนแกปญหาคณิตศาสตรกับ
กลุมนักเรียน 130 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย 
ข้ันตอนการแกปญหา 4 ข้ันตอน คือ 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การวางแผน 3) การดําเนิน 
การตามแผน 4) ตรวจสอบกลับ ผลวิจัยพบวา ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาตํ่าให
สูงได และยังตอบสนองตอความแตกตางในการแกปญหาของนักเรียนแตละคน และชวยพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาในแตละข้ันตอนไดอีกดวย 
  Leppaaho, Henry (2004, p. 132) ศึกษาการพัฒนาทักษะการแกปญหาและการ
เปล่ียนแปลงเจตคติตอการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนเกรด 6 (อาย ุ 11 ป) ในประเทศ
ฟนแลนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาและการเปล่ียนแปลงเจตคติตอการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเขารวมในการวิจัยเปนนักเรียนเกรด 6 (อายุ 11 ป) ในการ
ดําเนินการวิจัยไดแบงหองเรียนออกเปน 2 หอง  คือ  หองทดลองท่ีสอนโดยใชวิธีการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และหองควบคุม  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 2 หอง 
กอนที่จะสอน หลังจากท่ีสอนโดยใชกิจกรรมการแกปญหาเสร็จส้ิน วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีก
คร้ังและสัมภาษณนักเรียนหองทดลองเพื่อใหไดขอสรุปเพิ่มเติม ผลการวิจัยพบวาในการทดสอบ
การแกปญหากลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในกลุม
ทดลองเด็กผูชายมีผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาดีกวาเด็กผูหญิง จากการสัมภาษณนักเรียนเก่ียวกับเจตคติ
ตอคณิตศาสตรและการแกปญหานักเรียนจะมีเจตคติตอคณิตศาสตรทางบวกในขณะท่ีเรียน
กระบวนการแกปญหาของนักเรียนกลายเปนส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพมากเม่ือพวกเขานํากิจกรรมการ
แกปญหามาใชในการแกปญหาส่ิงเหลานี้เปนภาพท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากสมุดบันทึก
ท่ีนักเรียนทุกคนใชระหวางการแกปญหา 
  Xie (2004, p. 129) ไดศึกษาการเปรียบเทียบบทบาทของการออกแบบหลักสูตรและ
การเรียนการสอนท่ีสะทอนถึงคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ของครูคณิตศาสตร และมาตรฐาน
ของภาควิชาคณิตศาสตร โดยเปนการศึกษาถึงความแตกตาง กําหนดเง่ือนไขดังนี้ 1) เพ่ิมเติมใน
สวนของวิชาคณิตศาสตร สําหรับการเปรียบเทียบมาตรฐานของหลักสูตร 2) ศึกษาการเรียนรู
เกี่ยวกับพัฒนาทักษะการแกปญหา สําหรับระดับความรูของนักเรียน 3) มุงเนนการแกปญหา
คณิตศาสตร ท่ีกําหนดเกณฑวัดผลเอาไว 4) ความแตกตางของกระบวนการเรียนรูของนักเรียน และ  
5) ศึกษากระบวนการในการออกแบบแกปญหาจากทฤษฎี และผลการเก็บขอมูลท่ีไดนักเรียนผูใหญ
จะมีกระบวนการเรียนรูอยางเปนทฤษฎีและปรัชญาทาการศึกษา โดยความสัมพันธระหวางจุดแข็ง
และจุดออนของการเรียนนั้น เปน 2 ชนิด ของการอภิปรายในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร 
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  Kopsovich (2003, p. 132) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการเรียนของ
นักเรียนกับคะแนนวิชาคณิตศาสตรในการทดสอบทักษะความรูในรัฐเท็กซัส โดยมีความมุงหมาย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการเรียนของนักเรียน สงผลตอคะแนนวิชาคณิตศาสตรใน
การสอบทักษะความรูในรัฐเท็กซัสหรือไมอยางไร โดยคําถามการวิจัยไดแก 1) มีความสัมพันธ
ระหวางลักษณะการเรียนของนักเรียน กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหรือไม และ 2) มี
ความ สัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ เพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหรือไมผูศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนระดับ 5 จํานวน 500 คน วิเคราะหขอมูลตามแบบเพียรสันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเรียนมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร นักเรียนท่ีมีชาติพันธุตะวันตก มีความมุงม่ันท่ีจะแกปญหาคณิตศาสตรท่ียุงยาก
นักเรียนชาติพันธุเม็กซิกันชอบบรรยากาศเรียนท่ีเปนแบบกันเอง และตองการเอาใจครูผูสอนสวน
นักเรียนอเมริกันนิโกรชอบการเรียนแบบเคล่ือนไหว นักเรียนหญิงและนักเรียนชายชอบบรรยากาศ
การเรียนท่ีสวยงาม ตองการอาหาร เคร่ืองดื่ม ตองการความสําเร็จตองการสนับสนุนจากครูและ
ผูปกครอง แตนักเรียนชายเขาช้ันเรียนสาย ขอเสนอแนะคือ ถาครูมีขอมูลขางตนจะเกิดประโยชน
ตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
  จากการศึกษางานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปได
วา การจัดการเรียนการสอนซ่ึงเนนการปฏิบัติหรือการลงมือกระทําแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียน
การสอนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนควรมีบทบาทในการเรียนรูมิใชเปนเพียงฝายรับ
เทานั้นและเม่ือนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนแบบ
แบงกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และ แบบการเรียนรวมกัน (learning 
together) มาใชทําใหผูเรียนมีความสนใจกระตือรือรนในการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังเรียนสูงข้ึน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ สนุก มีความสุขและมีเจตคติท่ีดี
ในการเรียนคณิตศาสตรมากยิ่งข้ึน ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดนําการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
แบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และการเรียนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคการเรียนรวมกัน (learning together) นํามาประยุกตใช เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถใน 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 


