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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
50 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบก าหนด (Random Assignment) ระยะเวลาทดลองจ านวน 18 คาบ คาบ
ละ 50 นาที โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized control – group Pretest – Posttest Design 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด และแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ t – test for Independent Samples  ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference Score) และ  
t – test for One Sample 
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  4.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to compare mathematical achievement reasoning 
and communication competency of Matthayomsuksa II students before and after obtaining 
teaching Team Assisted Individualization (TAI) and to compare them to the criterion. 
 The subjects of this study were 50 Matthayomsuksa II students in the first semester of 
the 2012 academic year at Watthongpadit School, Songpinong, Suphanburi. They were 
randomly selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 18 fifty minute 
periods. The Randomized control – group Pretest – Posttest Design was used for the study.  
The instruments used in data collection were the mathematics achievement test and 
mathematics communication competency test. The data were statistically analyzed by using  
t – test for independent samples of difference score and t – test for one sample. 
 The findings were as follows : 
  1.  The mathematical achievement of teaching Team Assisted Individualization 
(TAI) was higher than students who were taught through traditional teaching method at .01 level 
of significance. 
  2.  The mathematical achievement of the experimental group obtaining teaching 
Team Assisted Individualization (TAI) was statistically higher than the 70 percent criterion at .01 
level of significance. 
  3.  The mathematical communication competency of teaching Team Assisted 
Individualization (TAI) was higher than students who were taught through traditional teaching 
method at .01 level of significance. 
  4.  The mathematical communication competency of the experimental group 
obtaining teaching Team Assisted Individualization (TAI) was statistically higher than the 70 
percent criterion at .01 level of significance. 
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ประกาศคณุูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาและการให้ค าปรึกษาในการ
ท าวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ดูแล เอาใจใส่และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัย รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์  
อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  อาจารย์ ดร.สุนิสา  สุมิรัตนะ  
อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูลและอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง คณะกรรมการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่าทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าชี้แนะในการจัดท าปริญญานิพนธ์มาโดย
ตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาในการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร  พรหมเพ็ญ ศน.ยืนยง  ราชวงษ์  และ
อาจารย์สมนึก  คู่เมือง ที่กรุณาอุทิศเวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ โดยได้ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์  
ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก และครูโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ทุกท่าน ที่ได้อ านวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลจนส าเร็จ ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทุ่งคอกที่ให้
ความร่วมมือในการหาคุณภาพเครื่องมือ ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองจนท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และนางยุพดี  โชติพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
 ขอกราบขอบพระคุณ ศน.สมปอง พึ่งเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ได้แนะน าผู้วิจัยให้รู้จักผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
อีกทั้งยังติดต่อประสานงาน และติดตามความคืบหน้าของงานที่ส่งผู้เชี่ยวชาญ และคอยช่วยเหลือให้
ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี และนางอุไรวรรณ์ อ่อนสอาด ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนวัดสามประชุม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง ที่คอยให้ค าปรึกษา คอยกระตุ้น ให้ก าลังใจ
ตลอดการท าวิจัยครั้งนี้ และยังสนับสนุนเงินทุนตลอดหลักสูตร    
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และสมาชิกครอบครัวผู้เป็นก าลังใจสนับสนุนผู้วิจัยจนประสบ
ความส าเร็จ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่น้ี ที่คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและให้
ก าลังใจตลอดเวลา ผู้วิจัยจักระลึกถึงพระคุณของทุกท่านตลอดไป  
 คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดาและ
ครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งปวงแก่ผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยทีส่ าคัญและจ าเป็นต่อการพฒันาบุคคลใหม้ีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิ 
ถ้าพลเมืองของประเทศได้รับการศึกษาดี ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความจีรังย่ังยืนในการพัฒนา และการทีจ่ะ
ประสบความส าเร็จเช่นนีไ้ด้ ก็ต้องเกิดจากการวางรากฐานการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่ง
พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 (กรมสามัญศึกษา 2542: 17 – 23) มีแนวทางการ
จัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรเป็นไปตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ที่ระบุว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 13)  
 สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งยุพิน พิพิธกุล (2539: 
3 – 8) ได้เคยกล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนคณติศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวครไูว้ว่า ครูใช้วิธีการสอน
แบบเก่าซึ่งเป็นแบบบรรยายและฝึกเนื้อหา ครูผูส้อนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการเรียนให้นักเรียน การ
สอนจะเนน้เนื้อหาเป็นศูนย์กลาง ไม่ค านงึถงึนักเรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล สง่ผลให้
นักเรียนจ านวนไมน่้อยยังด้อยความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ อันได้แก่ 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณติศาสตร์และการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ปัญหาเหล่านีท้ าให้นักเรียนไม่สามารถน า
ความรู้คณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2) 
 แนวทางในการปรับปรงุการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม้ีประสทิธิภาพ ถือเป็น
หน้าที่ของครโูดยตรง ครผูู้สอนต้องค านึงถงึระดับความสามารถและวุฒิภาวะของผู้เรียน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเริม่จากง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปสู่กึ่งนามธรรมและนามธรรม ใช้
สื่อต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหผู้้เรียนได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า (ศุภกิจ เฉลิมวิสตุม์กุล. 2553: ค า
น า) ตลอดจนผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการคดิ การตัดสนิใจ กระบวนการท างานกลุ่ม 
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การจัดกิจกรรมโดยใชผู้้เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับเพื่อนหรือการเรียนที่มีการช่วยเหลือซึง่กันและกนัเป็น
กลุ่มย่อยจึงมีความส าคัญ และสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
เป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยที่กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม 
โดยจัดการเรียนการสอน ครูจะเข้ามามีบทบาทน้อยทีสุ่ด แต่ครผูู้สอนต้องมีการกระตุน้เด็ก มีการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนทัง้จากเพ่ือนและครูผูส้อน (ส ารวย หาญห้าว. 2550: 32)และยัง
เป็นการฝึกให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
การศึกษาเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา ความมีวินัยในตนเองและทักษะทางสงัคมโดยรวม (ไพโรจน ์เบขุนทด. 2544: 1-2) อีกทั้ง
ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน และกระตุ้นใหผู้้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง และยังสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ (Slavin. 1990: 34 – 53) 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในสาระการ
เรียนรู้คณติศาสตร์เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 สลาวิน (Slavin. 1990: 22 – 24) ได้พัฒนาวิธีการสอนทีผ่สมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน 
เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
โดยประยุกต์เอาหลักการเรียนแบบร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียนเป็นรายบุคคล โดยเป็นรูปแบบของ
การเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรยีนรู้ร่วมกัน ช่วยกันด าเนินการเรียนและมี
การตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน ครูผูส้อนจะให้
ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในอันที่จะหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งวิธีดังกล่าวคือ Team Assisted 
Individualization (TAI) จุดส าคัญของการสอนแบบ TAI คือ การสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และส่งเสริมความร่วมมือในการท างานกลุ่ม (Slavin. 1987) อีกทั้งการสอนแบบ TAI นั้นนักเรียน
จะต้องท าแบบฝึกทักษะเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้มีการท างานเป็นกลุ่ม มีการให้เพื่อช่วยเพื่อน มีการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ซึง่กันและกัน ซึง่วิธีการดังกล่าวก็จะชว่ยให้เด็กเกิดความรับผิดชอบ มีความ
อดทน มีความเสียสละและสามารถประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของ พรชนก ช่วยสุข (2545:  
104 – 105); ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนคณติศาสตร์ทีใ่ชเ้ทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และศิริพร คล่องจิตต์ (2548: 52 – 
53) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI (Team Assisted Individualization) 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว
หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ต่อมาพันทิพา ทับเที่ยง (2550: 101) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ ์(STAD) กับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จากผลการศึกษา
พบว่า 1. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนไม่แตกต่างกนั 2. นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วย
รายบุคคล มีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 3. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล เกิดความ
คงทนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร ์4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีความคงทนในการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันและส ารวย หาญห้าว (2550: 72) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างชุดการเรียนการ
สอนพีชคณติ ช่วงชั้นที ่3 ส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรส์ูง ด้วยเทคนิค
การสอนแบบ TAI ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียน
ภายหลังการได้รับการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนการสอนพชีคณติ ช่วงชั้นที ่3 ส าหรับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์สงู ด้วยเทคนิคการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 นอกจากนี้ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการใช้ศัพท์ 
สัญลักษณ์และโครงสร้างทางคณติศาสตร์ เพื่อแสดงแนวคิดและสามารถท าความเข้าใจแนวคิดและ
ความสัมพันธ์ของแนวคิด โดยระบุความสามารถที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวของนักเรียนเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ (NCTM. 1989: 214) อีกทั้งยังเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ที่จะช่วยใหน้ักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณติศาสตร ์เพราะการสื่อสารจะเป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูล ความรู้และสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่สญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการ
น าเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Kennedy; & Tipps. 1994: 181)  
 จากเหตผุลดังกล่าว ผู้วิจัยจงึเกิดแนวคิดในการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยครัง้นี้จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรใ์หม้ีคุณภาพ ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ เรื่องการวัด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่การวิจัยไว้ดังนี้ 
   1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่
ได้รับการสอนตามปกติ 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับ
เกณฑ์ 
   3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่
ได้รับการสอนตามปกติ 
   4.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับ
เกณฑ์ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  
สามารถน ารูปแบบการสอนดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
และผู้สอนจะได้มีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ์ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 50 คน  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
วัดทองประดิษฐ ์อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบก าหนด 
(Random Assignment) แล้วแบ่งเป็น 
   กลุ่มทดลอง นักเรียน 25 คน   ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) 
   กลุ่มควบคุม นักเรียน 25 คน   ได้รับการสอนตามปกต ิ
 
   ตัวแปรที่ศึกษา 
   1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 

  1.1  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
  1.2  การจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
 2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.2  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 

   เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองประดิษฐ ์พุทธศักราช 
2552 เรื่อง การวัด ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

    1.  ความเป็นมาของการวัด   จ านวน 2 คาบ 
    2.  การวัดความยาว   จ านวน 4 คาบ 
    3.  การวัดพื้นที่    จ านวน 3 คาบ 
    4.  การวัดปริมาตรและน้ าหนัก  จ านวน 3 คาบ 
    5.  การวัดเวลา    จ านวน 3 คาบ 

 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการด าเนินการ
ทดลอง 18 คาบคาบเรียนละ 50 นาที โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ จัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 15 คาบ และท าการทดสอบหลังเรียน 2 คาบ โดยผู้วิจัยด าเนินการ
ทดลองสอนด้วยตนเอง 
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นิยาศัพท์เฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) หมายถงึ วิธีการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล 
(Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยในการเรียนการ
สอน ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในการหาความรู้จากเพ่ือน
ในกลุ่ม และมีการฝึกฝนโดยใช้แบบฝึกทักษะให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบัติ มีข้ันตอนการจัดกจิกรรม ดังนี ้
  1.1  ข้ันการจัดกลุ่มนักเรียนโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ มี
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 คือ นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  โดยดูจากผลคะแนน
ของผู้เรียนวิชาคณติศาสตร์ ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2554 จากนั้นครูชี้แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สนทนา กระตุน้ เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ 
   1.2  ข้ันน าเสนอบทเรียน โดยครูเป็นผูน้ าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยอธิบายมโนหลัก ครู
และนักเรียนและร่วมกันอภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง 
   1.3  ข้ันการศึกษากลุ่มย่อย นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การเช็คและการตรวจผลงาน โดยนักเรียนจะต้องท าเป็นรายบุคคลด้วยตนเองตามความสามารถใน
เอกสารที่แบ่งเป็นตอนๆ ในการท าแบบฝึกทักษะนักเรียนจะต้องท าให้ผ่านทุกข้อในแต่ละตอน เพื่อน
ช่วยเหลือในการตรวจแบบฝึกทักษะจากบัตรเฉลยในแตล่ะตอน หากผ่านในตอนนั้นจงึจะสามารถท า
แบบฝึกทักษะตอนต่อไปได้ และเพื่อจะช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ
จากครู 
   1.4  ข้ันการทดสอบย่อย เมื่อนักเรียนแต่ละคนท าแบบฝกึทักษะครบทุกต้อนและ
นักเรียนจะได้ท าแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 1 โดยต้องผ่านเกณฑ์ 75 % หากนักเรียนท าไม่ผ่านครูจะ
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยจะเรียกนักเรียนทีไ่ม่เข้าใจในเนื้อหามาเรียนเป็นกลุ่มเล็ก และกลับไป
ท าแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 2 ที่เป็นแบบทดสอบคู่ขนานกบัชุดแรก เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงครู
และนักเรียนจะร่วมกันสรุปอภิปรายเนื้อหาทั้งชั้นอีกครัง้ 
   1.5  ข้ันการทดสอบประจ าหน่วย ครจูะท าการทดสอบเมือ่นักเรียนเรียนจบใน
ชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียน ซึง่แบบทดสอบรวมจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดใน
หน่วยนั้นๆ และในการทดสอบนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ 75% ข้ึนไป 
   1.6  ข้ันการให้คะแนนและความส าเร็จของกลุ่ม ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่มซึง่ได้จาก
การน าเอาคะแนนที่สมาชิกแต่ละคนได้รับจากการท าแบบทดสอบประจ าเรื่องมาหาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม เกณฑ์การใหร้างวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มที่ได้คะแนนสงูสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ (Super 
Team) กลุ่มทีไ่ด้คะแนนปานกลางเป็นกลุ่มรองชนะเลิศ (Great Team) และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย
เป็นกลุ่มด ี(Good Team) กลุ่มชนะเลิศก็จะได้รับรางวัล 
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 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถงึ ความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจและการน าไปใช้ในการเรียนรู้ วิชา คณติศาสตร์ ซึ่งสามารถวัด
ออกมาเป็นคะแนนซึ่งได้มาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
เป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด (Cognitive 
Domain) ในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ ตามที่วิลสัน (Wilson. 1971: 643 - 685) จ าแนกไว้ 4 ระดับ 
คือ 
   2.1  ด้านความรู้ความจ า เกี่ยวกับการคิดค านวณ (Computation) ในด้าน
ข้อเท็จจริง ค าศัพท์ นิยามและการใช้กระบวนการในการคิดค านวณ 
  2.2  ด้านความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการ กฎ 
การสรุปอ้างอิงและโครงสร้างทางคณติศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบ
หนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง การคิดตามแนวเหตผุล การอ่านและการตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
  2.3  ด้านการน าไปใช้ (Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ประสบอยู่ระหว่างเรียน การเปรียบเทียบ การสงัเคราะหข้์อมูลและการมองเห็นแบบลักษณะ
โครงสร้างที่เหมือนและสมมาตร 
  2.4  ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
ไม่มใีนแบบฝึกหัด แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน การค้นหาความสัมพันธ ์การพิสูจน ์การสร้าง
สูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร 

 
 3.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  หมายถึง การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาพูดและเขียน ใช้ค าศัพท์และสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ ได้มาจากคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ โดยพิจารณาจากการน าเสนอแนวคิด 
อธิบายแนวความคิด โดยอาศัยหลักการความรู้ทางคณติศาสตรใ์นการอธิบาย บรรยายวิธีการ
แก้ปัญหา ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร ์ได้แก่ การใช้ศัพท์ สญัลักษณ์ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ 
แสดงความหมายและความสมัพันธ์ของแนวคิดทางคณติศาสตร์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และรัดกุม มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบรูบริค 
(Rubric Assessment) จากการศึกษาเอกสารของเคนเนดี และทิปส์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 
112) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
  3.1  ภาษาทางคณิตศาสตร์ (Language of Mathematic) 

    1.  ไม่ใช้หรือใช้ภาษาทางคณติศาสตร์ไม่เหมาะสม  
    2.  ใช้ภาษาทางคณติศาสตร์ได้เหมาะสมเป็นบางครัง้  
    3. ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมเกือบทุกครั้ง  
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    4. ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสม ถูกต้อง สละสลวย 
   3.2  การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representations)  
    1.  ไม่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร ์ 
    2.  มีการใช้แนวคิดทางคณติศาสตร ์ 
    3.  ใช้แนวคิดทางคณติศาสตรไ์ด้ถูกต้องและเหมาะสม  
    4.  ใช้แนวคิดทางคณติศาสตรไ์ด้อย่างเข้าใจ ชัดเจน 
   3.3  ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation)   

    1.  การน าเสนอไมช่ัดเจน (สับสน ไม่สมบูรณ ์ขาดรายละเอียด)  
    2.  การน าเสนอมีความชัดเจนในบางส่วน  
    3.  การน าเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ ์ 
    4.  การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ ์(เป็นระบบ สมบูรณ ์มีรายละเอียดครบ) 
 
 4.  เกณฑ์   
   เกณฑ์ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง คะแนนข้ันต่ าที่ยอมรับว่าหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ในทีน่ี้ก าหนดเกณฑ์ ร้อยละ 70 การเปรียบเทียบคะแนนทีไ่ด้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ์โดยวิเคราะห์จากคะแนนสอบหลงัเรียน 
แล้วน ามาเฉลี่ยคะแนนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป็นร้อยละ 70 ใชส้ถติิเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา พทุธศักราช 2551 แนวการปฏิบัติการวัดผลมีดังนี ้
 คะแนนร้อยละ  80 – 100  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 คะแนนร้อยละ  75 – 79   หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ  70 – 74    หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ด ี
 คะแนนร้อยละ  65 – 69    หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ค่อนข้างดี 
 คะแนนร้อยละ  60 – 64    หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ น่าพอใจ 
 คะแนนร้อยละ  55 – 59    หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ พอใช้ 
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 คะแนนร้อยละ  50 – 54  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 คะแนนร้อยละ  0 – 54 หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) ของสลาวิน (Slavin) ซึ่งเป็นวิธีการสอนทีผ่สมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองและสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยในการเรียนการสอน ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
และจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในการหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม และมีการฝึกฝนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ สามารถช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์และจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งข้ึน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการ
เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกต ิเรื่อง การ
วัด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ซึง่มีกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ 
   กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
2. การสอนตามปกต ิ 

 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

2.  ความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณติศาสตร ์
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์
ทาง   การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรส์ูงกว่านักเรยีนที่ได้รับการสอนตามปกต ิ
 4.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับ
การสอนตามปกติ เรื่อง การวัด ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยและการตั้งสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ จึงได้
น าเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยตามล าดับตอ่ไปนี้ 
  1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

 1.1  ความเป็นมาของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 1.2  ความหมายของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 1.3  ลักษณะของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 1.4  หลักการของวิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 1.5  ข้อดีของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

   2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.2  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.3  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.1  ความหมายของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.2  ความส าคัญของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.3  ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.4  แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.5  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 1.1  ความเป็นมาของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
  TAI เป็นวิธีการสอนวิธีหนึง่ทีไ่ด้รับการพัฒนาข้ึนทีม่หาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ (John 
Hopkins University) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Slavin. 1990: 22 – 24) โดยในช่วงทศวรรษที ่60 ได้มี
งานวิจัยที่คาดหวังว่าวิธีการสอนนักเรียนรายบุคคลและวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง น่าจะใชไ้ด้ดีในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร ์อย่างไรก็ตามงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการประเมนิผลการสอนคณติศาสตร์ด้วยวิธี
แบบนี้สรุปตรงกันว่า วิธีการสอนรายบุคคลได้ผลไม่แตกต่างไปจากการสอนแบบเก่า ทั้งนี้เพราะครใูช้
เวลาในการบริหารงานสอนมากเกินไป แทนที่จะใช้เวลาในการสอน การจูงใจในการเรียนยังมีน้อย และ
นักเรียนเชื่อถือต ารามากกว่าการสอนหน้าชั้นของครู 
   ใน ค.ศ. 1980 ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียนต่าง ๆ เพื่อ
หาวิธีการสอนที่จะช่วยพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการวิจัยพบปัญหาว่าในชั้น
เรียนหนึง่ ๆ ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถแตกตา่งกัน ท าให้เกิดปัญหาส าหรับครูที่จะเลือกวิธี
สอน และนักเรียนที่เรียนอ่อน จะถูกมองข้ามความส าคัญจากเพ่ือนในห้องจากปัญหาที่เกิดข้ึนจึงเริ่ม
ศึกษาถงึการให้นักเรียน เรียนเป็นกลุ่มโดยยึดหลักว่า หากการเรียนการสอนมีการจัดการอย่างถูกต้อง มี
การเสริมแรง และใหม้ีการรับผิดชอบ และช่วยเหลือกันภายในกลุ่มจะท าให้การเรียนดีข้ึน จากการศึกษา
พบว่า การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กับการสอนรายบุคคล (Individualized 
Instruction) ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกนัภายในกลุ่ม ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
มีการสนับสนุนซึง่กันและกนัเพื่อใหผ้ลสัมฤทธิ์ดีข้ึน รวมทั้งเป็นการลดการจัดการในการสอน โดยโอนให้
นักเรียนเป็นคนท าเช่น การตรวจค าตอบ การบันทึกคะแนน ครูก็จะมีเวลาให้กับนักเรียนมากข้ึน ซึ่ง
วิธีการใหม่ที่เกิดข้ึนนี้เรียกว่า TAI (Team Assisted Individualization) 
 
 1.2  ความหมายของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
  TAI (Team Assisted Individualization) ได้รับการพัฒนาข้ึนที่มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอบ
กินส ์(John Hopkins University) ประเทศสหรฐัอเมริกา (Slavin. 1990: 83) ซึ่งหมายถงึ วิธีการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized 
Instruction) เข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับการเรียนด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคล โดยประยุกต์เอาหลักการเรียนแบบร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียนเป็นรายบุคคล โดย
เป็นรูปแบบของการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันด าเนินการ
เรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน ครูผู้สอนจะ
ให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในอันทีจ่ะหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม  
   สุรพล ประยงค์พันธ ์(2530: 17) ได้กล่าวว่าการเรียนด้วยตนเองเป็นกลุ่ม เป็นวิธีการที่
ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีชุดการสอนคนละชุดเพื่อศึกษาเนื้อหา
เดียวกัน เมื่อนักเรียนคนหนึ่งคนใดมีปัญหาในการเรียนกป็รึกษาหารือกับเพื่อนในกลุม่ได้ 



13 

 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ(2546: ออนไลน)์ ได้กล่าวว่า วิธีเรียนแบบ
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล หมายถึง วิธีการเรียนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 – 5 คนคละเพศและ
ความสามารถ โดยแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนเนื้อหาจากชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เมื่อมี
ปัญหาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาทีเ่รียนตอนใดก็สามารถปรกึษาและช่วยเหลือกันภายในกลุม่ของตนได้และ
จะมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยดูจากคะแนนของกลุม่ซึง่ได้จากการท าแบบทดสอบรายบุคคลของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มรวมกัน 
   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ TAI หมายถงึ วิธีการสอน
ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล 
(Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองและสามารถพฒันาการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยในการเรียนการสอน ครูเป็นผู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรยีนในการหาความรู้จากเพ่ือในกลุ่ม และมีการ
ฝึกฝนโดยใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัต ิ
 
 1.3  ลักษณะของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 

  สลาวิน (Slavin. 1995: 102 – 104) ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 
    1. การจัดกลุ่ม (Team) นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน คละเพศ
และความสามารถ 
    2. การทดสอบเพื่อการเรียนเนื้อหาที่เหมาะสม (Placement Test) ในการเริ่มต้น
ของการเรียน นักเรียนทุกคนจะถูกทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเนื้อหา 
    3. วัสดุหลักสตูร (Curriculum Materials) หลังจากผูส้อนสอนบทเรียนแล้วผู้เรียนจะ
ท างานในกลุม่ของตนเอง โดยมีสื่อหรือวัสดุหลักสตูรการสอนด้วยตนเองที่ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งจะอยู่ในรูป
ของแบบฝึกทักษะโดยมสี่วนประกอบดังนี ้
     3.1 เอกสารแนะน าบทเรียน เป็นหน้าที่อธิบายวิธีการท าแบบฝึกทักษะเป็น
ข้ันตอน 
     3.2 แบบฝึกทักษะ ประกอบด้วยปัญหาซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ตอน โดยจะเริ่มด้วยการ
แนะน าทักษะย่อย ๆ ที่จะน าไปสู่ความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้ทักษะทัง้หมด 
     3.3 แบบทดสอบย่อย (Formative Test) เป็นแบบทดสอบซึ่งประกอบด้วย
ค าถาม 10 ข้อ 
     3.4 แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน (Unit Test) มีจ านวน 15 ข้อ 
     3.5 แผ่นค าตอบแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบย่อย ส่วนแผน่ค าตอบของ
แบบทดสอบรวมประจ าหน่วยจะแยกออกไปต่างหาก 
    4. การเรียนเป็นกลุ่ม (Team Study) นักเรียนจะเริ่มฝึกทกัษะตามล าดับข้ันที่
ก าหนดไว้ของหน่วยการเรียนโดยจะท าแบบฝึกทักษะภายในกลุ่มตามล าดับดังนี้ 
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     4.1 สมาชิกของแต่ละกลุ่มท าการจับคู่กันเพื่อท าการเช็คหรือตรวจสอบซึ่งกัน 
และกัน 
     4.2 นักเรียนศึกษาเอกสารแนะน าบทเรียน และถามครูได้ หากเกิดความไม่
เข้าใจ 
     4.3 นักเรียนแต่ละคนเริ่มท าแบบฝึกทักษะจากโจทย์ปัญหาทีละข้ันตอน แล้วให้
เพื่อนร่วมทีมตรวจค าตอบใหต้ามบัตรเฉลยด้านหลงัของแบบฝึกทักษะ ถ้าพบว่าผู้เรียนไมผ่่านในข้อใด 
กลุม่จะต้องช่วยกันอธิบายหรือสอนให้เข้าใจก่อนทีจ่ะถามครูจนกว่าจะผ่านแล้วจึงท าแบบฝึกทักษะล าดับ
ต่อไป 
     4.4 เมื่อนักเรียนทั้งกลุ่มท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องครบแล้ว ต่อไปครูจะให้
นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย จ านวน 10 ข้อ ผู้เรียนจะตอ้งท าใหผ้่าน 8 ข้อใน 10 ข้อ ถ้าไมผ่่านผูส้อน
จะต้องเข้าไปช่วยเหลือตรวจสอบปัญหาแล้วแก้ปัญหาจนกระทั่งผู้เรียนเข้าใจแล้ว จึงใหผู้้เรียนที่สอบไม่
ผ่านท าแบบทดสอบย่อยอีกครั้งหนึง่ 
     4.5 นักเรียนจะไปรับแบบทดสอบประจ าหน่วยจากหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มจะ
เป็นผู้บันทึกคะแนนลงในแผ่นสรุปประจ ากลุ่ม และน าคะแนนผลการสอบส่งให้ครูน าไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนมาตรฐานของแต่ละบุคคลและของแตล่ะกลุ่มต่อไป 
    5. คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม (Team Scores and Team Recognition) 
ในวันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ครูจะรวบรวมคะแนนกลุม่ซึ่งได้จากการน าเอาคะแนนที่สมาชิกแต่ละคน
ได้รับจากการท าแบบทดสอบประจ าเรื่องมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เกณฑ์การใหร้างวัลแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ กลุ่มที่ได้คะแนนสงูสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ (Super Team) กลุ่มที่ได้คะแนนปานกลางเป็นกลุ่มรอง
ชนะเลิศ (Great Team) และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยเป็นกลุ่มดี (Good Team) กลุ่มชนะเลิศก็จะได้รับ
ใบรับรองเป็นรางวัล 
    6. การสอนกลุ่มย่อย (Teaching Groups) ทุก ๆ วันครูจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 
นาที ในการสอนกลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เรียนเนื้อหาเดียวกันมารวมกันเพื่อให้
ค าแนะน าหรือท าการสาธติ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตรงตามวัตถุประสงค ์และเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดที่ส าคัญของการเรียนนั้น ๆ ส่วนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็ปฏิบัติงานของ
ตนเองไปเรื่อยๆ 
    7. การทดสอบข้อเท็จจริง (Facts Tests) จะท าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครัง้ละ 3 
นาที โดยนักเรียนจะรับเอกสารเพื่อให้เตรียมตัวศึกษาทีบ้่านก่อนท าการทดสอบ 
    8. การสอนร่วมกันทัง้ชั้น (Whole – class Units) ครูจะท าการสอนสรุปบทเรียน
ให้กับนักเรียนทั้งห้อง โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ของบทเรียนจากที่กล่าวมาข้างต้นพอ
สรุปได้ว่า ลักษณะการสอนแบบ TAI เป็นการสอนที่เนน้การท ากิจกรรมกลุ่มหรือการเรียนเป็นกลุม่ และ
รวมทั้งการเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีการท าแบบฝึกทักษะเป็นรายบุคคลพร้อมกับมีการตรวจสอบการท า
แบบฝึกทักษะที่นักเรียนได้ท ามีการท าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบประจ าบท และมีการให้คะแนน
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กลุ่มเพ่ือวัดความส าเร็จของกลุ่ม พร้อมกับมีการช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือกันและ
การท างานเป็นกลุ่ม 
 ทิศนา แขมมณ ี(2553: 267) ได้กล่าวถึงลักษณะของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
ที.เอ.ไอ.(TAI) ไว้ว่า  
   1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียก
กลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group) 
  2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราจะได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน 
   3. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา จับคู่กันท าแบบฝึกหัด 
    3.1 ถ้าใครท าแบบฝึกหัดได้ 75 % ข้ึนไป ใหไ้ปรับการทดสอบรวบยอดครั้ง 
สุดท้ายได้ 
    3.2 ถ้าใครยังท าแบบฝึกหัดได้ไมถ่ึง 75 % ให้ท าแบบฝึกหัดซ่อมจนกระทั่งท าได้ 
แล้วจึงไปรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดท้าย 
   4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราแตล่ะคน น าคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกันเป็นคะแนน
กลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนกลุ่มสูงสุด กลุ่มนัน้ได้รับรางวัล 
 จากลักษณะของการสอนแบบ TAI ข้างต้น สามารถสรุปเป็นข้ันตอนได้ดังนี ้
  1.  ข้ันการจัดกลุ่มนักเรียนโดยแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 4 คน คละความสามารถ มีอัตราส่วน  
1 : 2 : 1 คือ นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน จากนั้นครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สนทนา กระตุ้น เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ 
   2.  ข้ันน าเสนอบทเรียน โดยครูเป็นผู้น าเสนอเนื้อหาใหม ่โดยอธิบายมโนหลัก ครูและ
นักเรียนและร่วมกันอภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง 
   3.  ข้ันการศึกษากลุ่มย่อย นักเรียนแต่ละกลุม่จับคู่เพื่อชว่ยเหลือซึ่งกันและกันในการเช็ค
และการตรวจผลงาน โดยนักเรียนจะต้องท าเป็นรายบุคคลด้วยตนเองตามความสามารถในเอกสารที่
แบ่งเป็นตอนๆ ในการท าแบบฝึกทักษะนักเรียนจะต้องท าให้ผ่านทุกข้อในแต่ละตอน เพื่อนช่วยเหลือใน
การตรวจแบบฝึกทักษะจากบัตรเฉลยในแต่ละตอน หากผ่านในตอนนั้นจึงจะสามารถท าแบบฝึกทักษะ
ตอนต่อไปได้ และเพื่อจะช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจกอ่นที่จะขอความช่วยเหลือจากครู 
   4.  ข้ันการทดสอบย่อย เมื่อนักเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกทักษะครบทุกต้อนและนักเรียน
จะได้ท าแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 1 โดยต้องผ่านเกณฑ์ 75 % หากนักเรียนท าไมผ่่านครูจะเป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ โดยจะเรียกนักเรียนทีไ่ม่เข้าใจในเนื้อหามาเรยีนเป็นกลุ่มเล็ก และกลับไปท าแบบทดสอบย่อย 
ชุดที่ 2 ที่เป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับชุดแรก เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงครูและนักเรียนจะร่วมกนัสรุป
อภิปรายเนื้อหาทั้งชั้นอีกครั้ง 
   5.  ข้ันการทดสอบประจ าหน่วย ครูจะท าการทดสอบเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมง
สุดท้ายของหน่วยการเรียน ซึง่แบบทดสอบรวมจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาทัง้หมดในหน่วยนั้นๆ และ
ในการทดสอบนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ 75% ข้ึนไป 
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   6.  ข้ันการให้คะแนนและความส าเร็จของกลุ่ม ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่มซึ่งได้จากการ
น าเอาคะแนนที่สมาชิกแต่ละคนได้รับจากการท าแบบทดสอบประจ าเรื่องมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 
เกณฑ์การให้รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ (Super Team) กลุ่มที่
ได้คะแนนปานกลางเป็นกลุ่มรองชนะเลศิ (Great Team) และกลุ่มทีไ่ด้คะแนนน้อยเป็นกลุ่มด ี(Good 
Team) กลุ่มชนะเลิศก็จะได้รับรางวัล 
 
 1.4  หลักการของวิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
   หลักการของวิธีการสอนแบบ TAI สลาวิน (Slavin. 1990: 83) ได้อธิบายไว้ดังนี ้
    1. ครูควรเป็นผู้มีบทบาทน้อยทีสุ่ดในการจัดการและการตรวจสอบผลงาน 
    2. ในการสอนกลุม่ย่อย ครูไม่ควรใช้เวลาเกินกว่าครึ่งหนึง่ของเวลาทั้งหมด 
    3. ควรเป็นวิธีการเรียนที่ง่าย 
    4. ควรมีการกระตุน้ให้นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียน และไม่ปฏิบัติลัด
ข้ันตอน 
    5. ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อเวลานักเรียนมีปัญหาจะได้ให้ค าแนะน าที่
เหมาะสมได้ 
    6. นักเรียนควรมีสทิธิที่จะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบงานของนักเรียนคนอ่ืนๆ  
ได้ด้วย 
    7. ควรเป็นวิธีการที่ง่ายทั้งต่อครูและนักเรียน นักเรียนไมจ่ าเป็นต้องปรึกษาคร ู
   8. ควรจัดกลุ่มนักเรียนให้มสีถานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้นกัเรียนแต่ละคนมีทัศนคตทิี่
ดีต่อการเรียนแบบนี ้
 ส ารวย หาญห้าว (2550: 32) ได้กล่าวถึงหลักการสอนแบบ TAI ว่า เป็นการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคญัโดยที่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครสูอนเป็นลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม โดยที่การ
จัดการเรียนการสอนครจูะเข้ามามีบทบาทน้อยที่สุด แต่ครูผู้สอนต้องมีการกระตุน้เด็ก มีการตรวจสอบ
การเรียนรู้ของนักเรียนจากทั้งเพื่อนและครูผูส้อน 
 จากที่ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการของวิธีการสอนแบบ TAI สรุปได้ว่าหลักการสอนแบบ 
TAI เป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญัโดยที่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสอนเป็นลักษณะการเรียน
เป็นกลุ่ม โดยที่การจัดการเรียนการสอนครจูะเข้ามามีบทบาทน้อยที่สุด แต่ครูผูส้อนต้องมีการกระตุ้นเด็ก 
มีการตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนจากทั้งเพื่อนและครูผู้สอน 
 
 1.5  ข้อดีของการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
   จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ TAI ที ่สลาวิน (Slavin. 1984: 813 – 819) สรุปได้ดังนี ้
    1. ช่วยให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตน 
    2. ช่วยส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดความช่วยเหลือในกลุม่ของผู้เรียน 
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    3. สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาเด็กอ่อนในห้องเรียน 
    4. สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างดี เด็กที่เรียนช้ามี
เวลาศึกษาและฝึกฝนเรื่องที่ไม่เข้าใจมากข้ึน และเด็กที่เรยีนเร็วใช้เวลาศึกษาน้อยและมีเวลาไปท าอย่าง
อ่ืน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
    5. ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม โดยเด็กเก่งยอมรับเด็กอ่อน และเด็กอ่อนเห็น
คุณค่าของเด็กเก่ง 
    6. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการสอนข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ให้ครูมีเวลาสร้างสรรค์
งานสอน ปรับปรุงงานสอนมากข้ึน และมีเวลาที่จะสนับสนุน ส่งเสริม เร้าความสนใจ หรืออภิปรายปัญหา
กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย 
    7. ช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    8. มีเสริมแรงให้เกิดข้ึนทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งจะชว่ยสร้างแรงจงูใจและความ
สนใจให้แก่ผู้เรียน 
    9. ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึน และทราบ
ความก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา 
   สลาวิน (Slavin. 1990: 34 – 53) ได้กล่าวไว้ สามารถสรปุข้อดีของ TAI ได้ดังนี ้
    1. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรยีน และกระตุ้นใหผู้้เรียนได้
เรียนตามความสามารถของตนเอง 
    2. ช่วยส่งเสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ คือเด็กที่
เรียนช้ามีเวลาฝึกฝนมากข้ึน เด็กที่เรียนเร็วมีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนในกลุ่ม 
    3. ช่วยให้เกิดการยอมรับซึ่งกนัและกันภายในกลุม่ เด็กอ่อนได้รับการยอมรับ 
และเห็นคณุค่าของเด็กเก่ง 
    4. ช่วยแบ่งเบาภาระครูได้บางส่วน ครูจะได้มีเวลาดูแลนกัเรียนได้มากข้ึนและทั่วถึง 
    5. ช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเองมากข้ึน 
    6. ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง 
   จากที่ศึกษาข้อดีของ TAI สรุปได้ดังนี ้
    1.  กระตุน้ผู้เรียนให้ได้เรียนตามความสามารถของตน 
    2.  ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่ม 
    3.  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  
    4.  เกิดการยอมรับกันในกลุ่ม เห็นคณุค่าซึ่งกนัและกัน 
    5.  ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
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 1.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
   งานวิจัยต่างประเทศ 

    สลาวิน และคาร์เวท (Slavin; & Karweit. 1985: 351 – 367) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ผลการสอนคณิตศาสตร์แบบเป็นกลุ่มใหญท่ั้งชั้น เป็นกลุม่ตามความสามารถของนักเรียนและเรียนด้วย
ตนเองเป็นกลุม่ ผลปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถและเรียนด้วยตนเองเป็นกลุ่มมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์สงูกว่ากลุ่มที่เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทัง้ชั้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    แคมเบอร์ และอะบรามิ (Chambers; & Abrami. 1991: 153 – 160) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างผลงานแต่ละบุคคลกับผลงานของกลุ่ม ซึ่งศึกษากับนักเรียน จ านวน 
190 คน (ระดับ 3 – 7) ผลปรากฏว่า การเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์เป็นกลุ่มๆ ที่มีส่วนร่วมมือกันเรียนรู้ 
ผลงานของกลุ่มจะน ามาซึง่ความส าเร็จ และเป็นที่ยอมรบัในทางการศึกษามากกว่าผลงานของคนคน
เดียว 
    แคทเธอร์รีน (Catherine. 1992: 59 – 62) ได้ศึกษาการสอนโดยการให้นักเรียนมี
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันภายในกลุ่มเล็ก ที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเกรด 5 – 6 ใน
วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ปัญหาและมสี่วนช่วยเหลือกันเองในการ
เรียนรู้เนื้อหา นักเรียนในกลุ่มเก่งมีการตอบสนองที่ดตี่อการเปลี่ยนกลุ่มในการท างาน ส่วนนักเรียนใน
กลุ่มอ่อนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ดีข้ึน 
    มาร์ติน (Martin. 2005: Online) การศึกษานี้เป็นการเปรยีบเทียบผลของการท างาน
แบบร่วมมือ เป็นรายบุคคลของระบบการเรียนแบบบูรณาการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เจตคติและพฤติกรรมผู้เรียนในในระดับชั้นมัธยมศึกษา (เกรด 9 – 13) การวิจัยครั้งนี้ได้ท า
การทดลองกับนักเรียนในเมือง โดยการใช้ per – test หรือ post – test ในการทดสอบ วัดเจตคติที่มตี่อ
การเรียนคณติศาสตร์ทีใ่ช้คอมพิวเตอร์กับบทเรียนและตอ่กิจกรรมกลุ่มพฤติกรรมของกลุ่มทดลองได้รับ
การประเมินโดยใช้การสังเกตจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า การท างานด้าน
กิจกรรมคณติศาสตร์ของนักเรียนแบบร่วมมือกันและนักเรียนที่ท างานเป็นราบบุคคลในระบบการเรียน
แบบบูรณาการแสดงผลเหมือนกนักับการทดสอบความสมัฤทธผิลของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบ TABE 
(แบบทดสอบการศึกษาผู้ใหญ่ข้ันพืน้ฐาน) นักเรียนที่เรียนร่วมมือกันกับระบบการเรียนแบบบูรณาการ 
พบว่ามีค่านัยส าคัญเกี่ยวกับเจตคตติ่อคณติศาสตร์ดีกว่า การเรียนแบบท างานเป็นรายบุคคล มีค่า
นัยส าคัญมากกว่ากลุ่มที่เรียนร่วมกัน 
    เฟนวิก (Fenwick. 2005: Online) เป็นการศึกษาผลกระทบวิธีการสอนโดยด้าน
โครงสร้าง ความคิดสร้างสรรค ์การโต้เถียงแบบชี้แนะ เพื่อยกระดับการเรียนใหสู้งข้ึนโดยเปรียบเทียบกับ
ผลของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2 แบบ คือผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเจตคติต่อ
ปัจจัยเก้ือหนุนทางสังคมด้านการโต้เถียงการร่วมมือกัน ค้นหาสิง่ที่สนับสนนุในการเรียนและค่าของการ
แสดงเหตผุล การประเมินค่าตนเองและแรงจงูใจ ตัวแปรต้นประกอบด้วย 2 สิ่ง คือ 1. การโต้แย้งเชงิ
สร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือ 2. ค้นหาวิธีการประสานความร่วมมือกัน โดยมีค าถาม 3 ข้อคือ  
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1. วิธีการสอนทั้งสองแบบจะสามารถหาความก้าวหน้าทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการประสาน
ความร่วมมือ 2. กระบวนการสองกระบวนการนีม้ีผลต่อทัศนคติของเด็กในด้านวิธีการสอน เพื่อนร่วมชั้น
เรียนและตัวนักเรียนเองอย่างไร 3.ความแตกต่างด้านเพศและระดับชัน้ของนักเรียนมผีลต่อการเข้าร่วม
วิธีการสอนเหล่านี้หรือไม่ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1. ไม่มีความแตกต่างในระดับผลการเรียนแต่จะ
เห็นได้ชัดในเรื่องความสามารถของนักเรียน 2. การโต้เถยีงเชิงสร้างสรรค์จะมีทัศนะเชงิบวกมากกว่ากลุ่ม
ที่มีความเห็นพ้องต้องกัน แตไ่ม่มีความแตกต่างในทัศนคติต่อปัจจัยการสนับสนนุทางสังคม 3. ไม่มี 
ความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นหรือระหว่างเพศ 
 

   งานวิจัยในประเทศ 
    พรชนก ช่วยสุข (2445: 107) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ทีใ่ช้
เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนคณติศาสตร์โดยชุดการเรียนทีใ่ช้เทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังได้รับการ
สอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดับ .01 ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ทีใ่ช้เทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) ส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ โดยมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
    ทรงชัย อักษรคิด (2546: 37) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณติศาสตร์เรื่อง แบบรูป โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านเกณฑ์ เรื่อง แบบรูป มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนนักเรียนทัง้หมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
    นัฎกัญญา เจรญิเกียรติบวร (2547: 52) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังกช์ั่นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที ่2 โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที ่2 หลังการทดลองโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
    ศิริพร คล่องจิตต์ (2548: 53) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอน แบบ TAI ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ภายหลังได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    พันทิพา ทับเที่ยง (2550: 101) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการ
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ท างานกลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนแล้วนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนแบบแบ่งกลุ่มรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มไม่
แตกต่างกัน เกิดความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

   จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) โดยการจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้ต่างๆ เป็นการใช้รูปแบบการสอนทีเ่หมาะสม
กับเนื้อหา และระดับชัน้ จากงานวิจัยทัง้ในและต่างประเทศจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และบรรลตุามจุดมุง่หมายทีผู่้สอน
ตั้งไว้ 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กู๊ด (Good. 1973: 103) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ที่ได้รับหรือทักษะที่พฒันามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัดจาก
คะแนนที่ครูเป็นผูใ้หห้รือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทัง้คะแนนที่ครูเป็นผู้ให้และคะแนนทีไ่ด้จาก
แบบทดสอบ 
   วิลสัน (Wilson. 1971: 643 – 696) ได้จ าแนกพฤติกรรมที่พึงประสงคท์างพุทธิพสิัย 
(Cognitive Domain) ในการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา โดยอิงล าดับข้ันของ
พฤติกรรมด้านพุทธิพสิัยตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
    1.  ความรู้ความจ าด้านการค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็น
กรรมที่อยู่ในระดับต่ าสุด แบ่งออกเป็น 3 ข้ัน ดังนี ้
      1.1  ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ทีน่ักเรียนเคยได้รับการเรียนการสอนมา ความสามารถใน
ระดับนี้จะเกี่ยวกับข้อเท็จจรงิตลอดจนความรู้พื้นฐานซึง่นักเรียนได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วย 
      1.2  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terninology) เป็น
ความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่างๆ ได้โดยค าถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้
แต่ไมต่้องอาศัยการคิดค านวณ 
      1.3  ความสามารถในการกระท าตามข้ันตอน (Ability to Carry out Algorithms) 
เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจรงิ หรือนิยามและกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้วค านวณตามล าดับ
ข้ันตอนที่เคยเรียนรู้มาแล้ว ข้อสอบวัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์ง่ายๆ  
 
 



21 

 

    2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤตกิรรมระดับ
ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณแต่ซับซ้อนกว่า แบ่งได้เป็น 6 ข้ันตอน ดังนี ้
      2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมต ิ(Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถ
ที่ซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเพราะมโนมติเป็นนามธรรม ซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ต้องอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอย่างของมโนมตินั้น โดยใช้ค าพูดของตนหรือเลือก
ความหมายที่ก าหนดให ้ซึ่งเขียนในรูปใหม่หรือยกตัวอย่างใหม ่ที่แตกต่างไปจากที่เคยเรียน 
      2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ (Knowledge of Principles Rules and 
Generalization) เป็นความสามารถในการน าเอาหลักการ กฎ และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติไปสมัพันธ์
กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหาได้ ถ้าค าถามนั้นเป็นค าถามเกี่ยวกับหลักการ และกฎ ที่
นักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นครัง้แรกอาจจัดเป็นพฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์กไ็ด้ 
      2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณติศาสตร์ (Knowledge of Mathematical 
Structure) ค าถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี ้เป็นค าถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวนและ
โครงสร้างทางพีชคณิต 
      2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหา จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เป็นความสามารถในการแปล 
ข้อความที่ก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม ่เชน่ แปลจากภาษาพูดให้เป็นสมการซึง่มี
ความหมายคงเดิมโดยไมร่วมถงึกระบวนการแก้ปัญหา (Algorithms) หลังแปลแล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็น 
พฤติกรรมทีสู่งสุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ 
      2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow A Line of 
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างไปจาก 
ความสามารถในการอ่านทั่ว ๆ ไป 
      2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ข้อสอบที่วัดความสามารถในขัน้นี ้อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบที่วัด
ความสามารถในขั้นอ่ืนๆ โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหาซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ ข้อความ 
ตัวเลข ข้อมูลทางสถติิหรือกราฟ 
    3. การน าไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหาทีน่ักเรียน
คุ้นเคยเพราะคล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน คือ เป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องเลือก
กระบวนการแก้ปัญหาและด าเนนิการแก้ปัญหาได้โดยไมย่าก พฤติกรรมในระดับนี้แบ่งออกเป็น 4 ข้ัน คือ 
      3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา ที่คล้ายกับปัญหาที่เคยประสบอยู่ในระหว่าง
เรียน (Ability to Solve Routine problems) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจและ
เลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา 
      3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดเพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ปัญหาข้ัน
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นี้อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตผุล 
      3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to Analyze Data) เป็น
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในการหาค าตอบจากข้อมูลที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัยการ
แยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่า อะไรคือข้อมูลที่ต้องการเพิม่เติมมี
ปัญหาอ่ืนใดบ้างที่อาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก าลังประสบอยู่หรือต้องแยกโจทย์ปัญหา
ออกพิจารณาเป็นส่วน มีการตัดสินใจหลายครัง้อย่างต่อเนื่องแตต่้นจนได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ทีต่้องการ 
      3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและ
สมมาตร (Ability to Data Recognize Patterns, Isomorphisms and Symmetries) เป็นความสามารถที่
ต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระลึกถึงข้อมูลที่ก าหนดให ้การเปลี่ยนรูปปัญหา การจัด
กระท าข้อมูล และการระลึกถงึความสัมพนัธ ์นักเรียนต้องส ารวจหาสิ่งที่คุน้เคยกันจากข้อมูลหรือสิ่งที่
ก าหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ 
    4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาที่นักเรียนไม่เคย
เห็นหรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาที่
เรียนการแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมารวบรวมกับความคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน
กันเพื่อแก้ปัญหา พฤติกรรมในระดับนี ้ถือว่าเป็นพฤติกรรมข้ันสงูสุดของการเรียนการสอนคณติศาสตร์
ซึ่งเป็นสมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งออกเป็น 5 ข้ัน ดังนี้ 
      4.1 ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to 
Solve Nonroutine Problems) ค าถามทีใ่ชใ้นขั้นนี้เป็นค าถามที่ซับซ้อน ไม่มใีนแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง
ไม่เคยเห็นมาก่อน นักเรียนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจ มโนมต ินิยาม 
ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี 
      4.2 ความสามารถในการคน้หาความสัมพันธ ์(Ability to Discover 
Relationships)เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ ทีโ่จทย์ก าหนดให ้แล้วสร้างความสมัพันธใ์หม ่
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ าความสัมพันธ์เดมิที่เคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหมเ่ท่านั้น 
      4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสจูน ์(Ability to Construct Proofs) เป็น
ความสามารถที่ควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพสิูจน์ อาจเป็นพฤติกรรมที่มคีวามซับซ้อนน้อย
กว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสจูน ์พฤติกรรมในขั้นนีท้ีต่้องการให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อพิสูจน์
ว่าถูกต้องหรือไม ่มีตอนใดผิดบ้าง 
      4.4 ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกตอ้งให้มผีลใช้ได้เป็น
กรณีทั่วไป (Ability to Formulate and Validate Generalizations) เป็นความสามารถในการคน้พบสตูร
หรือกระบวนการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าใช้เป็นกรณีทั่วไปได้ 
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 เมห์เรนและลีแมน (Mehren; & Lehmann. 1976: 73) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความรู้ทักษะ สมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละวิชา ซึ่งสามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  อารีย์ คงสวัสด์ิ (2544: 23) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง ความส าเร็จ ความ
สมหวังในด้านการเรียนรู ้รวมทั้งด้านความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการของ
แต่ละบุคคลที่ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบหรือการท างานที่ได้รับมอบหมายและผลองการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนนั้นจะท าให้แยกกลุ่มของนักเรียนที่ถูกประเมินออกเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สูง 
กลางและต่ า เป็นต้น 
  อัญชนา โพธิพลากร (2545: 93) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึง่ประเมินได้จากการแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ ซึ่งแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านความรู้
ความคิด (Cognitive Domain) 
  สุพิศ ตระกูลศุภชัย (2547: 9) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหรือผลการเรียนก็คือ 
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน ซึ่งมสี่วนเชื่อมโยงและคล้ายคลึงกับการเรียนรู้ (Learning) เนื่องจากการเรียนรู้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการตอบสนองทีเ่กิดข้ึนอันเนื่องจากประสบการณ์ของบุคคล ดังนั้นเมื่อ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วย่อมเกิดผลการเรียนด้วย ซึ่งผลการเรียนที่ได้เป็นดชันีทีส่ าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของผู้เรียนได้ ทั้งนี้เพราะการวัดผลการเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบระดับ
ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ ์(Level at accomplishment) ของบุคคลว่าเกิดจากการเรียนรู้แล้วเท่าใด มี
ความสามารถใด และการที่นักเรียน/นักศึกษา จะประสบความส าเร็จในการเรียนหรือไม่นั้น เป็นผล
เนื่องมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ หลายองค์ประกอบซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนในการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค
ความสามารถในการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาได้ 
  หทัยกาญจน ์อินบุญมา (2547: 33) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร ์หมายถงึ 
ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณติศาสตร์โดยอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้
หรือคะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบหมาย 
  ส ารวย หาญห้าว (2550: 50) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเรจ็ด้าน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองหรอืประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมา
จากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบการณต์่างๆ ของแต่ละบุคคลสามารถวัดได้โดยการทดสอบ
ด้วยวิธีต่างๆ  
  ภัทรรัตน ์แสงเดือน (2553: 21) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ระดับความสามารถหรือระดับผลสัมฤทธิ์ของบุคคลหลงัจากการเรียนหรือการฝึกอบรม ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 
   1. ด้านความรู้ความจ า เกี่ยวกับการค านวณ (Computation) ในด้านข้อเท็จจริง ค าศัพท์ 
นิยามและการใช้กระบวนการในการคิดค านวณ 
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   2. ด้านความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการ กฎ การสรุป
อ้างอิง และโครงสร้างทางคณติศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปยังอีก
แบบหนึ่ง การคิดตามแนวเหตุผล การอ่านและการตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3. ด้านการน าไปใช้ (Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาที่ประสบ
อยู่ระหว่างเรียน การเปรียบเทียบ การสงัเคราะห์ข้อมูลและการมองเหน็แบบลักษณะโครงสร้างที่เหมือน
และสมมาตร 
   4. ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและไม่มีใน
แบบฝึกหัด แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน การค้นหาความสัมพันธ์ การพิสูจน์ การสร้างสตูรและ
ทดสอบความถูกต้องของสตูร 
  จากความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจและการน าไปใชใ้นการเรียนรู้ วิชา 
คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นคะแนนซึ่งได้มาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบปรนัย ซึง่สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด (Cognitive 
Domain) ในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ จากการศึกษาเอกสารของวิลสัน (Wilson. 1971: 643 - 685) 
จ าแนกไว้ 4 ระดับ คือ 
   1.  ด้านความรู้ความจ า เกี่ยวกับการคิดค านวณ (Computation) ในด้านข้อเท็จจรงิ 
ค าศัพท์ นิยามและการใช้กระบวนการในการคิดค านวณ 
   2.  ด้านความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการ กฎ การ
สรุปอ้างอิงและโครงสร้างทางคณติศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปยัง
อีกแบบหนึ่ง การคิดตามแนวเหตผุล การอ่านและการตีความโจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
   3.  ด้านการน าไปใช้ (Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาที่ประสบ
อยู่ระหว่างเรียน การเปรียบเทียบ การสงัเคราะห์ข้อมูลและการมองเหน็แบบลักษณะโครงสร้างที่เหมือน
และสมมาตร 
   4.  ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและไมม่ี
ในแบบฝึกหัด แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน การคน้หาความสัมพันธ์ การพสิูจน ์การสร้างสตูรและ
ทดสอบความถูกต้องของสตูร 
 
 2.2  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  แคร์รอล (Carroll. 1963: 723 – 733) ได้เสนอแนวคิดเกีย่วกับอิทธิพลขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีต่อระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการน าเอาครู นักเรียนและหลักสตูรมาเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญ โดยเชื่อว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ 
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   เมดดอกว์ (Maddox. 1963: 9) ได้ศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละบุคคล 
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมองร้อยละ 50 – 60 ข้ึนอยู่กับโอกาส 
และสิ่งแวดล้อมร้อยละ 10 – 15 
   ชญานษิฐ ์พุกเถื่อน (2536: 16 – 17) พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
นั้นมีองค์ประกอบมากมายหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1. ด้านคุณลักษณะในการจัดระบบโรงเรียนจะประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียน
อัตราส่วนนักเรียนต่อคร ูอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน เป็นต้น 
    2. ด้านคุณลักษณะของครูจะประกอบด้วย อายุ วุฒิครู ประสบการณ์ของครูการ
ฝึกอบรมของคร ูจ านวนวันลาของครู จ านวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห ์ความเอาใจใสต่่อหน้าที ่ทัศนคติ
เกี่ยวกับนักเรียน เป็นต้น 
    3. ด้านคุณลักษณะของนักเรียน เช่น เพศ อายุ สติปัญญา การเรียนพิเศษ การ
ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ความเอาใจใสใ่นการเรียนทัศนคติเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การขาดเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทีท่างโรงเรียนจัดข้ึน เป็นต้น 
    4. ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ขนาดครอบครัว ภาษาที่พูดในบ้าน ถิ่นทีต่ั้งบ้าน การมีสือ่ทางการศึกษาต่างๆ ระดับการศึกษาของบิดา
มารดา ฯลฯ  
   วิมล ลิ่มเศรษโฐ (2537: 33) ได้กล่าวถึงตัวแปรทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
โรงเรียนประกอบด้วย 
    1. พฤติกรรมด้านความรู ้ความคิด หมายถึง ความสามารถทัง้หลายของผู้เรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย ความถนัดและพื้นฐานเดิมของผู้เรียน 
    2. คุณลักษณะด้านจติวิทยา หมายถงึ สภาพการณ์หรือแรงจูงใจทีจ่ะท าใหผู้้เรียน
เกิดการเรียนรู้ใหม ่ได้แก่ ความสนใจ เจตคติที่มตี่อเนื้อหาวิชาที่เรียน โรงเรียนและระบบการเรียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลักษณะบุคลิกภาพ 
    3. คุณภาพการสอน ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
การเสริมแรงจากคร ูการแก้ไขข้อผิดพลาด และรู้ว่าตนเองกระท าถูกต้องหรือไม ่

  อรุณี สุพรรณพงศ ์(2545: 72) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีองค์ประกอบหลาย
ประการด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านร่างกาย ทางด้านความรัก ทางด้านวัฒนธรรม
และสังคม ทางด้านความสัมพันธ์ของเพื่อน การปรับตัว ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนของ
นักเรียนทั้งสิ้นท าให้เกิดผลกระทบต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะวิธีการสอนของครู 
   อัญชนา โพธิพลากร (2545: 95) กล่าวว่ามีองค์ประกอบหลายประการที่ท าให้เกิดผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ด้านตัวนักเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจเจตคตติ่อการ
เรียน ด้านตัวครู เช่น คุณภาพของครู การจัดระบบ การบริหารของผู้บรหิาร ด้านสังคม เช่น สภาพ
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เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนักเรียน เป็นต้น แต่ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก็คือ การสอนของครูนั้นเอง  
   เกษม คันธตระกูล (2547: 32) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มอิีทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีหลายประการ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านนักเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ ์ความสนใจเจตคติต่อ
การเรียน เป็นต้น รวมทั้งองค์ประกอบภายนอก เช่น วัฒนธรรมและสงัคมของนักเรียนแตส่ิ่งทีม่ีผล
โดยตรงก็คือ การจัดการเรียนการสอนของครูนั่นเอง 
   ภัทรรัตน ์แสงเดือน (2553: 22) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบหลายประการที่ท าให้เกิดผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตส่ิ่งที่มีอิทธิพลและท าให้เกิดผลโดยตรง คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู ส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนโดยตรงนัน้ ได้แก่ ความพร้อมทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคมของนักเรียน 
 
  จากองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า สิง่ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะประกอบด้วย 
   1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย การเจรญิเตมิโต สุขภาพ ข้อบกพร่องทางร่างกาย 
   2. องค์ประกอบทางความสัมพันธร์ะหว่างครอบครัว ระหว่างครู ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง 
   3. องค์ประกอบทางด้านพัฒนาการของตนเอง สติปัญญา ความสนใจ ความเอาใจใส ่ 
   4. องค์ประกอบทางด้านการปรับตัว ด้วยอารมณ์ ด้านสงัคม  
 
 2.3  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
    นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนี ้
    เรวัตและคุปตะ (Rawat; & Cupta.1970: 7 – 9) ได้กล่าวว่า สาเหตุของการสอบตกอาจ
มาจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรือมากกว่านั้นโดยมีด้วยกนัหลายประการ ได้แก่  
     1. นักเรียนขาดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
     2. ความไม่เหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
     3. ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ในการศึกษาบุตร 
     4. นักเรียนมีสุขภาพไมส่มบูรณ ์
     5. ความยากจนของผู้ปกครอง 
     6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไม่เหมาะสม 
     7. โรงเรียนไม่มีการปรับปรงุที่ด ี
     8. การสอบตกซ้ าชั้นเพราะการวัดผลไม่ด ี
     9. อายุน้อยหรือมากเกินไป 
     10. สาเหตุอ่ืนๆ เช่น การคมนาคมไม่สะดวก 
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   แกนนอนและกินส์เบิร์ก (Gannon; & Ginsberg. 1985: 405-416) ได้กล่าวถึง ปัญหา
การสอบตกวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนว่ามาจากหลายสาเหตุ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดแบ่งได้ 2 ประการคือ 
    1. ปัญหาในการเรียนคณติศาสตร ์มาจากสาเหตุดังนี ้
     1.1 การสอนของครู ครูมีพื้นฐานทางคณติศาสตร์น้อย ไม่ค่อยสอนใหน้ักเรียน
คิดค้นหา ค าตอบ ครูไม่เข้าใจเนื้อหาหรือวิธีสอนคณิตศาสตร ์มักจะสอนตามเนื้อหาวิชาในแบบเรียนมี
กิจกรรมในการเรียนน้อย ครูที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการสอนมักจะเลือกใช้วิธสีอนที่
ทันสมัยหลายๆ วิธี มีความยืดหยุ่นในการสอน ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนบางคนผูท้ี่สอบตก
วิชาคณิตศาสตร์นัน้ไมไ่ด้เป็นเพราะว่าไม่มีความสามารถในการเรียนเสมอไป จุดส าคัญ คือ ครูไม่เคยสอน
ให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง 
     1.2 ความรู้สึก ถึงแม้วิธีสอนจะเป็นที่น่าพอใจ แต่องค์ประกอบทางความรู้สึกจะ
ขัดขวางการรับรู้ของนักเรียน เช่น ไม่มีใครช่วยเหลือการเรียนคณติศาสตร์เมื่อนักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือ ท าให้กระวนกระวาย มีข้อบกพร่องในการเรียน สับสน เกิดความเหนื่อยยาก ในที่สุดก็ท าให้
เกิดความรู้สึกทางลบต่อการเรียนทีต่้องสญูเสียความพยายามอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ผล 
     1.3 วิธีการเรียนของนักเรียน วิธีการเรียนของนักเรียนไมส่อดคล้องกับแบบ
แผนการสอนของคร ูเช่น นักเรียนอาจจะเรียนได้ดีโดยใช้วิธีส ารวจโครงสร้างของมโนมติ แต่ครูสอนเนน้
การท่องจ า บางทีผลการสอบตกที่แท้จริงอาจมาจากสาเหตุการปิดกั้นกระบวนการเรียนที่นักเรียนถนัดก็
เป็นได้ 
     1.4 นักเรียนได้รับความรู้มาผิดๆ เข้าใจผิด ก็เลยท าผิดๆ 
     1.5 ขาดความสามารถในการเรียน เพราะสติปัญญาไม่ด ีนักเรียนประเภทนีม้ีไม่
มากนัก 
    2. ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียน ไม่เหมือนกับปัญหาการเรียน นักเรียน
พวกนี้จะไม่มีเรื่องผิดปกติในเรื่องวิธีเรียน แต่มีปัญหาเรื่องการแสดงออกมาให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ หรือ
น าไปใชใ้นการท าข้อสอบ นักเรียนพวกนี้จะไม่มั่นใจในตนเอง มีความวิตกกังวล ไมส่ามารถท างานให้
เสร็จทนัภายในเวลาที่ก าหนดถึงแมจ้ะเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็ตาม 
    สมควร ปานโม (2545: 37) กล่าวว่า สาเหตุทีท่ าให้เกิดปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์และ
มีผลต่อการเรียนของนักเรียน คือ การจัดการเรียนการสอน เจตคติต่อวิชาคณติศาสตรส์ภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวและวุฒิภาวะ จากสาเหตุดังกล่าวจึงต้องเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องจัดหากลวิธีที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสทิธิผลที่ดีย่ิงข้ึน  
    อรุณี สุพรรณพงศ์ (2545: 74) กล่าวว่า สาเหตหุนึง่ที่ท าให้เกิดปัญหาต่อการเรียนการ
สอนคณติศาสตร์ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธีการของครู ตลอดจนเจตคติของนักเรียนใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูซึง่มหีน้าที่โดยตรงจ าเป็นตอ้งหาวิธีสอนที่หลากหลายใหน้ักเรียนมสี่วนร่วม
ในการเรียนรู ้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิผลมากที่สุด 
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    เกษม คันธตระกูล (2547: 33) กล่าวว่า สาเหตุหนึง่ทีท่ าให้เกิดปัญหาต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ และมผีลต่อการเรียนของนักเรียน คือ การจดัการเรียนการสอนและการสร้างเจตคติที่ดี 
ความรู้สึกต่อการมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็นหน้าที่โดยตรงของครทูี่จะจัดหากลวิธีที่เหมาะสม
น ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประสทิธิผลที่ดีย่ิงข้ึน 
    อรทัย ศรีอุทธา (2547: 42) กล่าวว่า สาเหตุและองค์ประกอบที่ส าคัญที่มผีลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยตรง คือ การจัดการเรียนการสอน ซึง่เป็นหน้าที่ของครูผูส้อนที่จะ
จัดหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงข้ึน 
    บุศรา อ่ิมทรัพย์ (2551: 61) กล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนคณติศาสตร์นั้นกม็าจากหลายปัจจัยด้วยกันทั้งจากตัวนักเรียนเอง จากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู จากสิง่แวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน ดังนัน้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณติศาสตรน์ี้ครผูู้สอนจงึควรวิเคราะหส์าเหตตุ่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านและหาแนว
ทางการแก้ไขที่เป็นไปได้มาแก้ปัญหานี ้
 
    จากสาเหตทุี่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลมหีลายประการ ดังนี้ ได้แก่ 
     1. สาเหตมุาจากตัวนักเรียนเอง คือ ระดับสติปัญญา พื้นฐานความรู้เดิม ความ
พร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านครอบครัว 
     2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู
     3. การวัดผลประเมินผลของแต่ละโรงเรียน 
     4. สิ่งแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 
  
 2.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 119) กล่าวว่า การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรจัดให้ครอบคลมุทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ควรมุ่งเนน้ควรมุ่งเนน้การวัดสมรรถภาพโดยรวมของผู้เรียนเป็นหลัก 
จุดประสงค์หลักของการวัดและประเมินผลเพื่อน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
คุณภาพของผู้เรียนทีต่้องประเมินในการวัดและประเมนิผลของกลุ่มสาระคณติศาสตรน์ั้น หลักสตูร
การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2544 ก าหนดใหท้ าการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังรายปี 
โดยมีตัวชี้วัดและประเมินผล ที่ต้องน ามาพิจารณาดังนี ้
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    1. ด้านความรู้ 
    ในการวัดและประเมินผลด้านความรูต้้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้ 5 
สาระ ซึ่งได้แก่ 
     1.1 จ านวนและการด าเนินการ 
     1.2 การวัด 
     1.3 เรขาคณิต 
     1.4 พีชคณิต 
     1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
    2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
     ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ เป็นการวัดความสามารถของ
นักเรียนครอบคลุมประเด็นทีต่้องประเมนิ ดังนี้ 
     2.1 การแก้ปัญหา 
     2.2 การให้เหตุผล 
     2.3 การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ 
     2.4 การเชื่อมโยง 
     2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
    3. ด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค ์
     การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ครอบคลุมประเด็นทีต่้อง
ประเมิน ดังนี ้
     3.1 ท างานอย่างเป็นระบบ 
     3.2 มีระเบียบวินัย 
     3.3 มีความรอบคอบ 
     3.4 มีความรับผิดชอบ 
     3.5 มีวิจารณญาณ 
     3.6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
     3.7 ตระหนักในคุณค่าและมเีจตคติที่ดตี่อวิชาคณติศาสตร์ 
 ภัทรรัตน ์แสงเดือน (2553: 23) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การวัดความรู้ที่
นักเรียนได้เรียนไปแล้วซึ่งสามารถวัดได้ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติจรงิ ซึ่งค าถามจะต้องตรงกับ
จุดประสงค์และเนื้อหาที่จะวัด โดยในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละครั้งผู้วัดจะต้องตั้งเกณฑ์ในการ
วัดไว้อย่างชัดเจน 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี ้สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตรใ์ห้มคีุณภาพ
นั้นควรค านึงถึงการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ด้านทักษะ/กระบวนการ 
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์เพื่อให้การประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตัดสินผู้เรียนได้
อย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกด้าน 
 
 2.5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนไว้ต่างๆ 
ดังนี ้
   ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2538: 171 – 172) กล่าวว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนทีไ่ด้เรียนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็นค าถามให้นักเรียน
ตอบด้วยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กับให้นักเรียนปฏิบัติจรงิ (Performance Test) 
แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ แบบทดสอบของครูที่สร้างข้ึนกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
    1. แบบทดสอบของครู หมายถงึ ชุดของข้อค าถามที่ครูเป็นผู้สร้าง ซึ่งจะเป็นข้อ
ค าถามที่ถามเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรยีน ว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องที่
ตรงไหน จะได้สอนซ่อมเสริม หรือดูความพร้อมที่จะข้ึนบทเรียนใหม ่ฯลฯ ตามแต่ที่ครูปรารถนา 
    2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนีส้ร้างข้ึนจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอจึง
สร้างเกณฑ์ปรกต ิ(Norm) ของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็นหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่า
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได้ จะใช้เป็นอัตราความงอกงามของเด็กแต่ละวัยในแต่ละกลุ่มแต่ละ
ภาคก็ได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ คือไม่ว่าโรงเรียนใดหรือส่วนราชการใด
น าไปใช้จะต้องด าเนินการสอบเป็นแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบว่าท า
อย่างไร และยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย 
   สมนึก ภัททิยธน ี(2541: 73 – 98) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึงแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือแบบทดสอบที่ครูสร้างกับ
แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนประเภทที่ครูสร้าง มีหลายแบบแต่ที่
นิยมใช้กันม ี6 แบบ ได้แก่ 
    1. ข้อสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย (Subjective or Essay Test) 
    2. ข้อสอบกา ถูก-ผิด (True – False Test) 
    3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion Test) 
    4. ข้อสอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test) 
    5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching Test) 
    6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
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   ภัทรรัตน ์แสงเดือน (2553: 26) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 
แบบทดสอบที่มุ่งวัดพฤติกรรมและประสบการณท์างการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาไป โดยลักษณะของ
แบบทดสอบนั้นก็จะมีอยู่หลายแบบ แตน่ิยมใช้ในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 แบบ คือ  
    1. แบบทดสอบที่เป็นปรนัย คือ ให้เลือกตัวเลือกทีไ่ด้ให้ไว้ 
    2. แบบทดสอบที่เป็นอัตนัย คือ ให้แสดงวิธีท าหรือเติมค าตอบที่ถูกต้อง 
  
   จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ  
    1.  แบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึน หมายถึง ชุดค าถามที่ครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง เพื่อ
วัดความรู้นักเรียนหรือดูความพร้อมในการเรียนบทเรียนใหม่ ในปัจจุบนันิยมใช้แบบทดสอบทัง้ที่เป็นทัง้
แบบปรนัยและแบบอัตนัย 
    2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างข้ึนจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือครูผู้สอน และได้ผ่านการทดลองหาคุณภาพของแบบทดสอบ สามารถน ามาใช้เป็นหลักและ
เปรียบเทียบผลเพื่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้ ในปัจจุบันนิยมใช้แบบทดสอบทัง้ที่เป็นทั้ง
แบบปรนัยและแบบอัตนัย 
 
 2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

  ทอมสัน (Thomson. 2001: 58 – A) ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับหลักสูตรที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนพีชคณติปีที่ 2 ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 16 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นตวัชี้วัด แล้วให้นักเรียนกลุม่ที่ 1 เรียนตาม
หลักสตูรปกติและนักเรียนอีกกลุ่มเรียนหลักสตูรพีชคณติชั้นสงู แล้วท าการทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบเลือกตอบและการตอบแบบอิสระ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนตาม
หลักสตูรปกติมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ ากว่านักเรียนทีเ่รียนหลักสูตรพชีคณติชัน้สงู 
   เรย์และคนอ่ืนๆ (Reys, et al. 2003: 74 – A) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักสตูร
มาตรฐานหลักและหลักสตูรเดมิวิชาคณิตศาสตร์ ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนเกรด 8 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เรียนโดยใชห้ลักสตูรมาตรฐานหลัก
อย่างน้อย 2 ปี และอีกกลุ่มหนึ่งเรียนโดยใช้หลักสูตรเดิม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนตามหลักสตูร
มาตรฐานหลักมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามหลักสตูรเดมิอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 
   แอ็บโพลด์(Appold. 2006: online ) การศึกษาค้นคว้าครัง้นี้เป็นการศึกษาสิ่งที่มีอิทธิพล/
ผลกระทบของครูด้านความเข้าใจรูปแบบขบวนการสื่อสารต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
การศึกษาครั้งนี้ออกแบบเพื่อศึกษาความเข้าใจของครูตอ่รูปแบบขบวนการสื่อสาร ที่มีผลกระทบต่อค่า
นัยส าคัญ ตามคะแนนที่เพิ่มข้ึนด้านวิชาการในระดับเกรด 3,4 และ 5 โดยใช้เครื่องมือในการวัดเป็นแบบ
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การประเมิน NWEA (Northwest Evaluation Association’s)ด้วยคอมพิวเตอร์ ปรับแบบการทดสอบวิชา
คณิตศาสตร ์,การอ่านและ การใช้ภาษา ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า 1. ความเข้าใจรูปแบบขบวนการ
สื่อสาร ไม่พอเพียงที่จะให้เกิดความน่าเชื่อถือ จากค่านัยส าคัญของความก้าวหน้าทางวิชาการของ
นักเรียน 2. ความสนใจของครตู่อรูปแบบการสื่อสาร อาจจะไมไ่ด้ใช้อย่างเต็มที ่หรือไม่สอดคล้องกนั 3. 
ย่ิงฝึกอบรมนานในรูปแบบขบวนการสื่อสาร ดังนั้นการสนับสนุน ทบทวน และการประเมินเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
  โจนส;์ โจนส;์ และเวอร์เมตต ์(Jones; Jones; & Vermette. 2009: 4) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การใช้การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และการเรียนรูท้างด้านสังคมเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนคณติศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การสอนทักษะทางด้านอารมณ์และทักษะทางด้าน
สังคมมสี่วนช่วยท าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มข้ึน ทั้งยังท าให้เจตคตทิางบวกต่อวิชาคณติศาสตร์ 
พฤติกรรมในชั้นเรียน และความส าเร็จของงานของนักเรยีนเพิ่มมากข้ึนด้วย 
   ชูเออแมนน์; เดชเลอร์; และชูเมคเกอร ์(Scheuermann; Deshler; & Schumaker. 2009: 
103) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้วิธีเรียนสืบเสาะแบบรู้แจ้งที่มตี่อความสามารถของนักเรียนทีม่ีความ
บกพร่องทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนดังกล่าวช่วยท า
ให้นักเรียนเข้าใจ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มสูงข้ึน คะแนนการสอบของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึนและ
จะคงทีห่ลังจากการสอน 11 สัปดาห์ นอกจากนี ้นักเรียนยังสามารถใชท้ักษะของพวกเขาในการท าโจทย์
ปัญหาในต าราเรียน และผลสัมฤทธิท์างการเรียนก็เพิ่มสงูข้ึนเช่นกัน 
 
 งานวิจัยในประเทศ 

  ศิริพร  คล่องจิตต ์(2548: 52 – 53) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์
สมการเชงิเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI 
(Team Assisted Individualization) พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์
สมการเชงิเส้นตัวแปรเดียวหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  
   เสาวภา อนุเพชร (2548: 56) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ า เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยได้รับกา
สอนเสรมิด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขอ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ าทีไ่ด้รับการสอนเสริมด้วยชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์นันทนาการสูงกว่าก่อนได้รับการสอนเสริมด้วยชุดกิจกรรมคณติศาสตร์นนัทนาการอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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   บุษบา ชูค า (2550: 75-76) ได้ท า การศึกษาผลของการใช้บทเรียนการต์ูนคณติศาสตร์
แบบ E- Book เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชงิเส้นตัวแปรเดยีว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ผลการศกึษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนการ์ตนูคณติศาสตร์ แบบ E-Book เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเสน้ตัวแปรเดียว สูงกว่าค่าเกณฑ ์(60%) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   ปริญญา สองสีดา (2550: 78) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 จากผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ของนักเรียน
หลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนได้รบัการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ของนักเรียนหลงัได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
   พันทิพา ทับเที่ยง (2550: 101) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์(STAD) กับการจัดการ
เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จากผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์กับนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 2. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีพฤติกรรมการท างานกลุม่ ไม่แตกต่างกัน 
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ และนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนแบบ
แบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล เกิดความคงทนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร ์4. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียน
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคล มีความคงทน
ในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
   ส ารวย หาญห้าว (2550: 72) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างชุดการเรียนการสอนพีชคณิต ช่วง
ชั้นที ่3 ส าหรับนักเรียนที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรส์ูง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ TAI ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการได้รับการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนการสอนพีชคณติ ช่วงชั้นที ่3 ส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์สงู 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

  ภัทรรัตน ์แสงเดือน (2553: 91) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา 
เรื่อง อัตราส่วนตรโีกณมติิ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และความตระหนักในการรู้คิด ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนเรื่อง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิขากบัการสอนแบบธรรมสากัจฉา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและนักเรียนที่เรียนเรื่องหลักธรรมใน
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พระพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิขากับการสอนแบบธรรมสากัจฉา มีการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถติ ิ

  วรรณศิริ หลงรัก (2553: 119) ได้ศึกษาผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท 
(Contextual Learning) เรื่อง สถิต ิที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสร้างและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านบริบท เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบทและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกับเกณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบทสงูกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 และผ่านเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้านบริบทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทักษะการสื่อสารของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
บริบทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553: 117) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่
เน้นการใชค้ าถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้ค าถามหมวกความคิด
หกใบและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หลังจากการจัดการเรียนรู้พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร์ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เนน้การใช้ค าถามหมวกหกใบสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทีร่ะดับ .01 และผ่านเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  
   จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปได้ว่า การเลือกการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นต่างๆ จากงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมนัน้จะช่วยเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผูส้อนตั้งไว้ 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 3.1  ความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
   เทอร์เบอร์ (Thurber. 1976: 513) กล่าวว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ 
เป็นการตั้งสถานการณ์ ในกิจกรรมการเขียนหรือพูดในเรื่องประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ซึ่งจะมผีลต่อการปรับปรุงที่ดีข้ึนต่อตนเอง เมื่อนักเรียนได้ฝึกหัดเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้นักเรียนมีพลงัใน
การคิดด้วยตนเอง 
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   สภาครูคณติศาสตร์แหง่ชาตสิหรัฐอเมริกา (NCTM. 1989: 214) กล่าวถงึ การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการใช้ศัพท์ สญัลักษณแ์ละโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงแนวคิด
และสามารถท าความเข้าใจแนวคิดและความสัมพนัธ์ของแนวคิด โดยระบุความสามารถที่ต้องการให้
เกิดข้ึนในตัวของนักเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ดังนี้ 
    1.  สามารถแสดงแนวคิดทางคณติศาสตร์ โดยการพูด การเขียน การสาธิตและการ
แสดงให้เห็นภาพ 
    2.  สามารถท าความเข้าใจ แปลความหมายและประเมนิแนวคิดทางคณติศาสตร์ที่
น าเสนอโดยการพูด การเขียน หรือภาพต่างๆ 
    3.  สามารถใช้ศัพท์ สญัลักษณ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แสดงแนวคิด อธิบาย
ความสัมพันธ์และจ าลองสถานการณ ์
   เคนเนดี และทิปส์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 181) กลา่วถึง การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ที่จะช่วยใหน้ักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพราะการสื่อสารจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล ความรู้และสิง่ที่เป็นนามธรรม
ไปสู่สญัลักษณท์างคณติศาสตร์ อีกทัง้ยังเป็นการน าเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   นันท์นภัส พลเตมา (2550: 15) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์
มี 2 ด้าน คือ 
    1.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรโ์ดยใช้ภาษาพูด เป็นการน าเสนอ 
อธิบายชี้แจงแสดงความเข้าใจหรือการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของ
ตนเองใหผู้้อ่ืนเข้าใจ โดยอาศัยหลักการ ความรู้ทางคณิตศาสตรใ์นการพูดสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
    2.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรโ์ดยใช้ภาษาเขียน เป็นการใช้ภาษา
ทางคณติศาสตร์ ได้แก่ การใช้ศัพท์ สญัลักษณ์ทางคณติศาสตร ์แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง หรือกราฟ 
และการใชห้ลักการ ความรู้ทางคณติศาสตรใ์นการน าเสนอแนวคิด อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุมโดยการเขียน 
   ปริญญา  สองสีดา (2550: 33 – 34) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณติศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือแนวความคิดทางคณติศาสตร์โดยการพูด การเขียน ที่เป็น
ตัวแทนการคิดของนักเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคท์ี่ตอ้งการตามสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ที่ครูผูส้อน
ก าหนดให ้
   จิรากร  ส าเรจ็ (2551: 15) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร ์เป็นการใช้ภาษาพูดและ
เขียน การใช้ศัพท ์สัญลักษณ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงแนวคิดและอธิบายแนวคิดแสดง
ความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดทางคณติศาสตร์ของตนใหผู้้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และรัดกุม 
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   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 70) ระบุไว้ว่า การสื่อสาร
ทางคณติศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์หรือกระบวนการคิดของตนใหผู้้อ่ืนรับรูไ้ด้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
   พรรณทิภา  ทองนวล (2554: 129) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณติศาสตร์ หมายถึง การ
อธิบาย ชี้แจง แสดงความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตรใ์ห้มีความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับผู้อ่ืน โดยใช้ภาษาและตัวแทนทางคณิตศาสตร์ในการสื่อความหมายและการน าเสนอ 
   จากความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ข้างตน้สรุปได้ว่า ความสามารถในการ
สื่อสาร หมายถึง การสื่อความหมายทางคณติศาสตร ์โดยใช้ภาษาพูดและเขียน ใช้ค าศัพท์และสญัลักษณ์
ทางคณติศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดของตนเองใหผู้้อ่ืนรับรู้ ได้มาจาก
คะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ทีไ่ด้จากการ
ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรโ์ดยพิจารณาจากการน าเสนอแนวคิด 
อธิบายแนวความคิด โดยอาศัยหลักการความรู้ทางคณติศาสตรใ์นการอธิบาย บรรยายวิธีการแก้ปัญหา 
ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร ์ได้แก่ การใช้ศัพท์ สัญลักษณ์ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ แสดงความหมาย
และความสัมพันธ์ของแนวคิดทางคณติศาสตร์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม มีเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment) จาก
การศึกษาเอกสารของเคนเนด ีและทิปส์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 112) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้

  1.  ภาษาทางคณติศาสตร์ (Language of Mathematic) 
   1.1  ไม่ใช้หรือใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ไมเ่หมาะสม  
   1.2  ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมเป็นบางครัง้  
   1.3 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมเกือบทุกครั้ง  
   1.4 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสม ถูกต้อง สละสลวย 
  2.  การแสดงแนวคิดทางคณติศาสตร์ (Mathematical Representations)  
   2.1  ไม่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร ์ 
   2.2  มีการใช้แนวคิดทางคณติศาสตร ์ 
   2.3  ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม  
   2.4  ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน 
  3.  ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation)   

    3.1  การน าเสนอไม่ชัดเจน (สับสน ไม่สมบูรณ ์ขาดรายละเอียด)  
    3.2  การน าเสนอมีความชัดเจนในบางส่วน  
    3.3  การน าเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ ์ 
    3.4  การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ ์(เป็นระบบ สมบูรณ ์มีรายละเอียดครบ) 
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   3.2  ความส าคัญของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
   มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง ความส าคัญของการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ไว้ดังนี ้
   สภาครูคณติศาสตร์แหง่ชาตสิหรัฐอเมริกา (NCTM. 1989: 26) ได้เสนอแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ว่า ควรเป็นกิจกรรมทีใ่หผู้้เรียนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการอย่างเต็มที่ ในลักษณะของการสืบค้น การสืบเสาะการพรรณนาและอธิบายแนวคิด
ทางคณติศาสตร์ซึง่เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยการอ่าน การพูดและการเสนอ
แนวคิดจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มโีอกาสชี้แจงแนวคิด อธิบายเหตผุลและ
ชวนเชื่อให้บุคคลอ่ืนเห็นด้วยกับแนวคิดของตนทั้งการพดูและการฟัง กิจกรรม ดงักล่าวจะช่วยใหผู้้เรียน
ได้สร้างความรู้ เรียนรูท้ี่จะรับฟังแนวคิดในลักษณะต่างๆ และท าให้เกิดความชัดเจนต่างๆ จงึเป็นกุญแจ
ส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาความสามารถทางคณติศาสตร์ 
   มัมมี่ และเชพเพิร์ด (Mumme; & Shepherd. 1993: 7 – 9) ได้กล่าวถงึความส าคัญของ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี ้
    1.  การสื่อสารช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจทางคณิตศาสตรเ์พิ่มมากข้ึน ด้วยการ
แสดงแนวคิด การอภิปรายและการรับฟังผู้อ่ืน จะช่วยใหน้ักเรียนมีความเข้าใจทางคณติศาสตร์เชงิลึกและ
ช่วยให้นักเรียนเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย 
    2.  การสื่อสารช่วยแบ่งปันความเข้าใจทางคณติศาสตร์ของนักเรียน ด้วยการพูด
อภิปราย ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้พัฒนาการใช้ภาษาอย่างง่าย การเข้าใจในกฎ นิยาม และสญัลักษณ์ต่างๆ  
    3.  การสื่อสารสามารถเพิ่มความสามารถให้นักเรียนในฐานะที่เป็นผู้เรียน นักเรียน
ได้ฝึกฝนความสามารถและควบคุมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาด้วยตนเอง โดยการน าเสนอสิง่
ที่พวกเขาคิดด้วยการพูดและการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถเพิ่มข้ึน 
    4.  การสื่อสารช่วยสง่เสรมิสภาพแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มให้นกัเรียนได้พูดและรับฟังผู้อ่ืน อันเป็นการช่วยส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
    5.  การสื่อสารเป็นการช่วยเหลือให้ครไูด้รูถ้ึงความคิดความเข้าใจของนักเรียน โดย
ครูสามารถรับรู้ถงึความคิด ความเข้าใจของนักเรียนได้โดยการฟังสิ่งที่พวกเขาอธิบายหรือแสดงเหตุผล 
   ยุพิน พิพิธกุล (2539: 1-2) ได้กล่าวถึงความส าคญัของคณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิดของมนุษย์ โดยมนุษย์สร้างสัญลักษณ์ข้ึนมา
แทนความคิด และสร้างกฎในการน าสญัลักษณ์มาใช ้เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน ดังนั้น
คณิตศาสตร์จึงเป็นภาษาหนึ่งที่มีภาษาเฉพาะเป็นของตวัเอง เป็นภาษาที่ก าหนดข้ึนด้วยสัญลักษณ ์โดย
มีตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์แทนความคิด ทุกคนทีเ่ข้าใจคณติศาสตร์จะอ่านประโยคสญัลักษณ ์และ
ภาษาทางคณติศาสตร์ได้เข้าใจตรงกัน 
 



38 

 

   นันท์นภัส พลเตมา (2550: 20) กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาที่มีความเฉพาะของตัว
มันเอง การสื่อสารทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างมากในการเรียนการสอนคณติศาสตร์ เพราะท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร ์สามารถแสดงแนวความคิดทางคณติศาสตรใ์ห้เป็น
รูปธรรมมากข้ึนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรยีน เกิดความลึกซึ้งในสิง่ที่เรียนสามารถน า
ความรู้ทางคณติศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับแนวคิดได้อย่างเทีย่งตรง หรือน าไปใชใ้นการแก้ปัญหาได้โดยใช้
ภาษาและสัญลกัษณ์ในการสื่อสารท าให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู ้
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 70) กล่าวถงึ ความส าคัญ
ของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียน แลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและจดจ าได้นานมากข้ึน
ด้วย 
  จากความส าคัญของการสื่อสารทางคณติศาสตร์ข้างต้นสรุปได้ว่า ความส าคัญของการสื่อสาร
ทางคณติศาสตร์ มีดงันี ้ 
   1.  การสื่อสารทางคณติศาสตร์ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถสือ่ความหมาย ความคิด ทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้สญัลักษณ์ที่มนุษย์สร้างข้ึน เพื่อสื่อความหมายใหต้รงกัน 
   2.  การสื่อสารทางคณติศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเกิดการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
   3. การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ครูได้เข้าถึงความคดิและความเข้าใจของนักเรียน 
   
   3.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
    มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้โดยการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ มีดังนี ้
   รีเดเซล (Riedesel. 1990: 377) ได้น าเสนอประโยชน์ของการสื่อสารโดยการเขียนดังนี้ 
    1. เป็นการประเมินการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพราะสิ่งที่ผู้เรียนเขียนบรรยาย
จะแสดงระดับความเข้าใจที่แตกต่างกัน 
    2. เป็นเครื่องมือช่วยวิจัยกระบวนการคิดของผู้เรียน 
    3. เป็นทักษะที่จ าเป็นช่วยให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจนในการคิด 
    4. เป็นทักษะที่จะช่วยเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนในรายวิชาอ่ืนโดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์ทีต่้องใช้การบรรยายในสิ่งทีค่้นพบ 
    5. เป็นวิธีในการเรียนคณิตศาสตร์วิธีหนึ่งที่ปกตผิู้เรียนไม่ค่อยได้ใช ้
    6. เป็นทักษะที่กระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดความคิดในระดับสูง เพื่อตอบค าถามว่า อย่างไร 
(How) และท าไม (Why) มากกว่าตอบว่าอะไร (What) ทีไ่หน (Where) เมื่อไร (When) 
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    7. เป็นการร่วมมือกันในการท ากิจกรรมเดียวกัน ท าใหผู้้เรียนรู้สึกว่าสมาชิกในกลุ่ม
ประสบความส าเร็จร่วมกนั เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเรียนรู ้
   มัมมี่ และเซพเพอร์ต (Mumme; & Shepherd. 1993: 7 – 11) ได้เสนอประโยชนใ์นการ
เรียนคณติศาสตร์ที่เกิดจากการส่งเสริมการสื่อสาร ดังนี้ 
    1.  การสื่อสารจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจคณิตศาสตร์แกผู่้เรียน โดยใหผู้้เรียนได้
อธิบายความคิดของเขา มีความสนใจในการทีจ่ะได้อภิปรายและการฟังก็จะช่วยใหผู้้เรียนเข้าใจได้อย่าง
ลึกซึ้ง การฟังจะช่วยให้ผู้เรียนได้พิจารณาความคิดของคนอ่ืนที่แตกต่างกันออกไปของผูเ้รียนแม้จะอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกันก็ตาม การสื่อสารจะสนับสนุนความรู้แก่ผู้เรียน โดยการสื่อสารจะช่วยขยายความคิด 
    2. การสื่อสารจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเข้าทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน 
ผู้เรียน ส่วนมากมักจะลม้เหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อผู้เรียนได้น าเสนอกฎเกณฑ์และ
กระบวนการต่างๆ ทางคณติศาสตร์โดยการจ ามากกว่าการคิดแบบค้นพบด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน ครูจ าเป็นต้องให้เกิดการสื่อสารมากข้ึน เพื่อให้บุคคลหนึ่งได้เชื่อมต่อความคิดทาง
คณิตศาสตร์ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ครูต้องให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทางภาษาคณติศาสตร ์ในการท าความเข้าใจในบทบาทของค านิยามและกระบวนการในการ
อภิปรายและขยายสมมติฐานให้ชัดเจน  
    3. การสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างใหผู้้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ เมือ่ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียน
ได้พูดหรือเขียนความคิดของผู้เรียน เพื่อให้ครูแน่ใจในความสามารถทางการสื่อสารความคิดของผู้เรียน
อย่างแท้จริงผู้เรียนควรฝึกการใช้ศักยภาพและควบคุมการเรียนรู้ของพวกเขาให้มาก เพื่อที่ผู้เรียนจะได้
กลายเป็นผู้เสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
    4. การสื่อสารเป็นการสง่เสริมสภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
การพูดและการฟังบุคคลอ่ืนในการทางานร่วมกันเป็นกลุม่เล็กๆ เป็นวิธีการที่จะทาให้เราหลุดพ้นจาก
ความวิตกกังวลในการแสดงความคิด การมีปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนจะเป็นการให้ความสนุกสนานในการเรียน
แก่ผู้เรียน การอ านวยความสะดวกและสังคมจะมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะพูดเพื่อเป็นการแลก เปลี่ยน
ความคิดของผู้เรียน  
    5. การสื่อสารจะช่วยให้ครผูู้สอนได้รับประโยชนใ์นการหย่ังรู้ถงึความคิดของผู้เรียน 
ครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดของผู้เรียนเป็นอย่างมากโดยการฟังการอธิบาย และการให้เหตุผลของ
ผู้เรียนความสามารถที่เป็นทักษะการสื่อสารจะเป็นการอธิบายโดยใช้ภาษาคณติศาสตร์ทัง้หมด อย่าง
คล่องแคล่วโดยผู้เรียนจะต้องนาไปใช้และมีการฝึกปฏิบัตบ่ิอยๆ 
   ปริญญา  สองสีดา (2550: 45) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการเรียนรู้คณติศาสตรโ์ดยการ
สื่อสารคณติศาสตร ์มีประโยชน ์ดังนี ้
    1. ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนรู้ 
    2. ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู ้
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  จากประโยชน์ของการเรียนรู้โดยการสื่อสารทางคณิตศาสตรท์ี่ได้กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ดังนี้ 
   1.  การสื่อสารทางคณติศาสตร์ช่วยสง่เสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ในบทบาทของค า
นิยามและกระบวนการต่างๆ  
   2.  การสื่อสารทางคณติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้อธิบายและถ่ายทอดความคิดของตนเอง
ออกมาให้ผู้อ่ืนได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ตอ่กัน และเป็นวิธีที่จะส่งเสริมใหผู้้เรียนมีโอกาสได้
พูดหรือเขียนแสดงความคิดเหน็ในความคิดของตน 
   3.  การสื่อสารทางคณติศาสตร์ช่วยให้ผูส้อนได้รับรู้และเข้าถึงความคิดของผู้เรียน และ
เรียนรู้ในความคิดของนักเรียน 
 
   3.4  แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
   มีนักการศึกษาได้เสนอแนวในการสง่เสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
หลายท่าน ดังนี ้
   เทอร์เบอร์ (Thurber. 1976: 514 – 534) ได้กล่าวถึง กิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ที่ควรจัด มีดงันี ้
    1.  ศัพท์ทางคณิตศาสตร์ (The Vocabulary of Mathematic) ซึง่ท าให้นักเรียนได้
เข้าใจที่มาและความหมายของค าศัพทท์างคณติศาสตรห์รือการสร้างค าศัพท์ 
    2.  การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral Presentations) ได้แก่ การให้มีกจิกรรม ดังนี ้
     2.1  การสรุปรายงานในห้องเรียนหรือการรายงานสั้นๆ ที่ใหน้ักเรียนได้ออกมา
พูดหน้าชั้นและมีค าถามถามตอบจากเพ่ือนในชั้น 
     2.2  พูดน าเสนอเมื่อได้รับฟัง หรือการอ่านหนงัสือ หรือการดูภาพยนตร์ ครู
มอบหมายให้นักเรียนไปอ่านหรือให้ชมภาพยนตร์เรื่องทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร์ แล้วน ามาพูดรายงานโดยมี
วัตถุประสงค์ของการพูดและการรายงาน 
     2.3  การน าเสนอเป็นกลุ่ม เนน้การท างานเป็นทีมของนกัเรียนโดยให้เตรียมเรื่อง
ที่สนใจทีต่้องการพูด และน าเสนอด้วยปากเปล่า 
     2.4  เกมทางคณติศาสตร์ อาจจะให้เล่นเกมในเวลาสั้นๆ โดยการเขียนที่ให้แสดง
จินตนาการหรือก าหนดสถานการณม์าและให้คิดแก้ปัญหานั้น 
     2.5  รายการโทรทัศน์และวิทยุ ให้ดูรายการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ์อาจจัด
กิจกรรมก าหนดเวลาสัน้ๆ ให้และให้มีการน าเสนอความคิดจากการดูรายการโทรทัศนห์รือวิทยุ 
     3.  การเขียนที่ดีและเพิ่มการเขียนให้มากกว่าเดิม โดยให้สนับสนุนการเขียนของ
นักเรียนอาจใหน้ักเรียนได้มีการสรุปจากบทเรียนทีไ่ด้เรยีนมา หรือในการใหน้ักเรียนได้เขียนจาก
ประสบการณโ์ดยไม่จ าเป็นต้องจ ากัดหน้าในการเขียน 
 



41 

 

    มัมมี่ และเซพเพอร์ต (Mumme; & Shepherd. 1993: 9 – 11) ได้เสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ดังนี้ 
     1.  น าเสนอสิง่ที่เป็นรูปธรรม แล้วให้นักเรียนได้พรรณนาหรืออธิบายถึงสิ่งที่พบเห็น 
     2.  ใช้เนื้อหา เรื่องราวหรืองานที่เกี่ยวข้องและใกลต้ัวของนักเรียน เช่น โครงงานที่มี
กิจกรรมการสืบคน้เป็นสื่อทีส่่งเสริมใหน้ักเรียนได้สื่อสารโดยตรง กิจกรรมลักษณะนีจ้ะช่วยให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่า เป็นวิชาที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและ
ใกล้ตัวนักเรียน จะท าให้การใชค้ณติศาสตรใ์นการสื่อสารเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ 
     3.  การใช้ค าถาม ต้องเป็นค าถามทีใ่หโ้อกาสนักเรียนได้คิดอย่างหลากหลายและคิด
อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะค าถามปลายเปิด จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและแสดงการตอบสนอง
ออกมา รวมไปถึงการให้นักเรียนได้ตั้งค าถามให้กับตนเอง ซึ่งจะน าไปสู้การคน้พบตามที่เขาสนใจ 
     4.  ใหโ้อกาสนักเรียนได้เขียนสื่อสารแนวคิดและฝึกเขียนแสดงความคิดของตนเอง 
เพราะการเขียนสื่อสารแนวคิดมีความส าคญั จะท าให้นักเรียนเห็นว่าการเขียนเป็นส่วนส าคัญของการ
ด าเนินการทางคณติศาสตร์ นักเรียนต้องเข้าใจว่าท าไมจงึต้องเขียนอธิบาย 
     5.  ใช้กลุ่มแบบร่วมมือและช่วยเหลือกัน การทีน่ักเรียนนัง่เรียนเป็นแถวและนั่ง
ประจ าโตะ๊ของตนเอง ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แต่การจัดกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้ส ารวจแนวคิด อธิบายแนวคิดกันในกลุ่ม ถือเป็นการ
ส่งเสริมการสื่อสารโดยตรง 
     6.  ใช้การชี้แนะโดยตรงและชี้แนะทางอ้อม การตอบสนองต่อค าถามของนักเรียน 
การบริหารและจัดระบบชั้นเรียน ควรชี้แนะให้นักเรียนได้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังและมาตรฐานของการ
เรียนรู้ เพื่อที่นักเรียนจะได้แสดงแนวคิดเหล่านั้นได้อย่างไม่ต้องกังวล 
    สิริพร  ทิพย์คง (2545: 100) กล่าวว่า เพื่อให้การสื่อสารทางคณติศาสตร์มีประสิทธิภาพ
ครูควรส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
     1.  ก าหนดโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
     2.  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเหน็ด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วย
ชี้แนะ 
     ทั้งนี้ควรฝึกความสามารถในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกอยู่ทุกข้ันตอน
ของการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร ์ให้นักเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปัญหาว่า ท าไมจงึเป็นเช่นนั้น 
จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เขียนรูปภาพ ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไร จะใช้ภาพ ตาราง หรือกราฟ
ใดช่วยในการสื่อสารความหมาย 
    ปริญญา  สองสีดา (2550: 44) ได้สรุปแนวทางในการสง่เสริมการสื่อสารทางคณติศาสตร์
ไว้ว่า การส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ท าได้หลายวิธี เช่น การให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการพูด 
การเขียน การอ่าน การใช้เนื้อหาทางคณติศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของเรา เพื่อให้นักเรียนเห็น
ว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกลต้ัว หรืออาจจะใหน้ักเรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในงานกลุ่ม และทีส่ าคัญ
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มากในการสง่เสริมการสื่อสาร คือ ครูควรเป็นทัง้ผูส้่งสารและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้รับสารด้วย ซึ่ง
การสื่อสารแบบนี้จะท าให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
    พรรณทิภา  ทองนวล (2554: 134) ได้สรุปแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้  
     1.  จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และควรเป็นกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
     2.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อใหน้ักเรียนได้สื่อสาร
แลกเปลี่ยนแนวความคิดภายในกลุ่ม 
     3.  ใช้ค าถามปลายเปิด กระตุ้นใหน้ักเรียนได้คิดและตอบสนองออกมา 
     4.  เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
  จากแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ข้างตน้ สรุปได้ว่า การ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรน์ั้นสามารถท าได้ดังนี้  
   1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของ
นักเรียน 
   2.  จัดการเรียนการสอนโดใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 
   3.  ครูผู้สอนควรเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เป็นการ
กระตุ้นการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 
 
   3.5  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
   เคนเนดี และทิปส์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 112) แบ่งการประเมินความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
    1. ภาษาทางคณิตศาสตร ์(Language of Mathematics)  
     1.1 ไม่ใชห้รือใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ไม่เหมาะสม  
     1.2 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมเป็นบางครั้ง  
     1.3 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมเกือบทุกครั้ง  
     1.4 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสม ถูกต้อง สละสลวย  
     2. การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร ์(Mathematics Representations)  
      2.1 ไม่ใช้แนวคิดทางคณติศาสตร ์ 
      2.2 มีการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร ์ 
      2.3 ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม  
      2.4 ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน  
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     3. ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation)  
      3.1 การน าเสนอไม่ชัดเจน (สับสน ไม่สมบูรณ ์ขาดรายละเอียด)  
      3.2 การน าเสนอมีความชัดเจนในบางส่วน  
      3.3 การน าเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ ์ 
     3.4 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ ์(เป็นระบบ สมบูรณ ์มีรายละเอียดครบ) 
   จากงานวิจัยของไค จาแคบค์ และเลน (Cai; Jakabcsin; & Lane. 1996: 238 – 246) ได้
เสนอกฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค เพื่อการประเมนิเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณติศาสตรส์ าหรับการ
ตรวจให้คะแนนด้วยวิธีประเมินรวม (Holistics) ไว้ 5 ระดับ คือ 0 – 4 คะแนน ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือการประเมนิเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารทาง    
     คณติศาสตร ์
 

ระดับ เกณฑ์การประเมนิ 
4 อธิบายค าตอบให้สมบูรณ์ ชัดเจน ไมค่ลุมเครือ; อาจจะมีแผนภาพประกอบที่

สมบูรณ ์สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือชี้แจงผู้อ่าน (ผูต้รวจ); แสดงความ
เชี่ยวชาญในการให้เหตุผลอย่างสมบูรณ์ อาจมีการยกตัวอย่างประกอบการให้
เหตผุล 

3 อธิบายค าตอบให้สมบูรณ์ ชัดเจน ไมค่ลุมเครือ; อาจจะมีแผนภาพประกอบที่
สมบูรณห์รือเกือบสมบูรณ;์ การสื่อสารส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ เพ่ือชี้แจงผู้อ่าน 
(ผูต้รวจ); แสดงการสนับสนุนการให้เหตผุลอย่างเหมาะสม แต่อาจมีช่องว่าง
เล็กน้อย 

2 อธิบายค าตอบไม่ชัดเจน หรือมีสองนัย; แผนภาพประกอบบกพร่องหรือไมช่ัดเจน; 
การสื่อสารคลุมเครือหรือตีความได้ยาก; การให้เหตผุลอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่มี
หลักฐานสนับสนนุ 

1 อธิบายค าตอบอาจจะผิดหรือเข้าใจยาก; แผนภาพประกอบไม่ถูกต้องตาม
สถานการณ์ปัญหา หรือแผนภาพไม่ชัดเจน ตีความหมายยาก 

0 การสื่อสารไมม่ีประสิทธิภาพ; ค าที่ใช้ไม่เกี่ยวกับปัญหาแผนภาพประกอบผิดหมด 
 
 ที่มา: Cai, Jinfa. ; Jakabcsin, Mary S.; & Lane, Suzanne. (1996,May). Assessing Student’s 
Mathematication. School Science and Mathematics. 96(5): 242. 
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   3.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

  งานวิจัยต่างประเทศ 
   โรจาส (Rojas. 1992: 52-05A) ได้ทาการศึกษาวิจัยการส่งเสริมการเรียน เรื่องความ
น่าจะเป็น โดยพัฒนานักเรียนด้านทักษะการอ่านและการเขียน โดยให้นักเรียนได้เรียนเป็นกลุม่ซึ่งให้
นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องความน่าจะเป็นและใช้เทคนิคในการเสริมกจิกรรมทางภาษาในการเรียน
คณิตศาสตร ์ฝึกการสื่อสารให้แก่นักเรียนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าโดยการใช้การเสริมแรงใน
การอ่านเขียนและพูด ผลปรากฏว่า การทดลองนี้ทาให้นกัเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึนในกิจกรรมการเขียน 
แต่ว่ากิจกรรมการอ่านนักเรียนเห็นประโยชน์เพียงเล็กนอ้ย โดยไม่รู้ว่าการอ่านจะมีประโยชน์อย่างไร และ
อะไรที่เป็นความสามารถในการอ่านของพวกเขา 
   เทอร์โลว์ (Thurlow. 1999: 2620) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และเจตคติของนักเรียนระดับ 5 ระหว่างการเสนอโดยเน้นการฝึกให้เขียนบทความลงใน
วารสารกับการสอนตามปกต ิพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มทดลองนักเรียนทีม่ีความสามารถต่ ากว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคตติ่ ากว่านักเรียนที่มีความสามารถสงูกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่ม และเพศชายมีเจต
คติต่ ากว่าเพศหญิง 
   โจฮันนิง่ (Johanning. 2000: 151 – 160) ได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนและ
การท างานกลุ่มร่วมกัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวิชาพีชคณิตเบ้ืองต้น โดยสง่เสริมให้นักเรียน
อ่าน เขียนและอภิปรายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน โดยให้ความส าคญักับการเขียนที่จะช่วยใหน้ักเรียนอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อ
เตรียมพร้อมไว้ใชใ้นการอภิปราย อีกทั้งการเขียนของนกัเรียนยังเป็นผลงานที่ครใูชต้รวจสอบความเข้าใจ
ได้อีกด้วย เพื่อดูว่านักเรียนมีความเข้าใจอย่างไร คิดอย่างไรกับวิธีแก้ปัญหาที่ได้เขียนอธิบาย ซึ่งกลุม่
ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 14 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
จ านวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน ใช้เวลาในการด าเนินการเป็นเวลา 1 ปี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การตรวจสอบการเขียนของนักเรียน การบันทึกเสียงขณะการอภิปรายกลุ่มและการสัมภาษณน์ักเรียน ผล
การศึกษาพบว่า การเขียนอธิบายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการสื่อสาร
ความคิดของตนลงบนกระดาษแล้วถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืน นอกจากนี้การเขียนอธิบายก่อนการอภิปรายกลุ่ม 
ท าให้มัน่ใจได้ว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองก่อนที่จะอภิปรายร่วมกันกับครูและเพื่อน และ
การเขียนช่วยท าให้นักเรียนมีความมั่นใจมากข้ึนในการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม ซึ่งบรรยากาศ
เช่นนี้ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณก์ารเรียนรู้อย่างเต็มที่จากการคิด การเขียนและการมสี่วนร่วมใน
การเรียนรู้คณติศาสตร ์
   พอร์เตอร์ (Porter. 2009: abstract) ได้ศึกษาความสามรถในการเขียนเพื่ออธิบายความ
เข้าใจในการพสิูจนท์างคณติศาสตร ์ซึ่งเป็นการศึกษาคณิตศาสตร์ข้ันสงูที่วิทยาลัยเซนต์แมรี่ โดยเน้นให้
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นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน เขียนและมีความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์ ซึง่เทคนคิอย่างหนึ่งของการเรียนที่
เน้นการอ่านและการเขียนนี้ คือ ให้นักเรียนเขียนอธิบายเทคนิคการพิสจูน์ทางคณติศาสตร์จ านวน 4 
หน้ากระดาษ จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในห้องเรยีนที่เรียนรู้แบบนี้ สามารถเขียนการพสิูจน์แบบ
อุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้ ในขณะที่นักเรียนห้องอ่ืนที่ไมไ่ด้เรียนรู้แบบนี้เขียนการพสิูจน์โดยหาข้อขัดแย้ง 
นับได้ว่าการให้นักเรียนได้เขียนอธิบายเพื่อสื่อสารแนวคดิหรือความเข้าใจนั้นเป็นประโยชนต์่อการเรียน
คณิตศาสตร์ขั้นสงูต่อไป 
   โวลฟ์ (Wolf. 2009: abstract) ได้ศึกษาความเข้าใจเชิงลกึในเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอภิปรายกับผู้อ่ืนและการเขียน
เพื่ออธิบายค าตอบในเรื่องปัญหาเศษส่วนทีซ่ับซ้อน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง 
เศษส่วน อย่างลึกซึ้ง เมื่อเรียนรู้จบหน่วยแล้วนักเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสารความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ดีข้ึนกว่าก่อนเรียน ทัง้การพูด การอภิปรายในชั้นเรียนและการเขียน มผีลท าให้นักเรียน
รู้สึกมีความสุขในการเรียนและมีความมั่นใจเพิ่มมากข้ึน นับว่าการจัดการเรียนรู้ที่สง่เสรมิทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์นั้นประสบผลส าเรจ็อย่างยอดเย่ียมทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจต
คติต่อวิชาคณติศาสตร ์
 

  งานวิจัยในประเทศ 
  ศิริพร รตันโกสินทร์ (2546: 69 – 76) ได้ท าการศึกษาเรือ่ง การสร้างชุดกิจกรรม

คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้ชุดกจิกรรมคณติศาสตร์สงูกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมคณติศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  พรสวรรค์ จรัสรุง่ชัยสกุล (2547: 91 – 98) ได้พัฒนาชุดการเรียน เรื่อง เมทริกซ์และดี
เทอร์มินันต์ โดยใช้หลักการเรียนรู้เพื่อรอบรู้ เพื่อสง่เสริมทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ภายหลงัจากเรียนด้วยชุด
การเรียน เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินนัต ์โดยใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ทางคณติศาสตร์ ปรากฏว่า นักเรียนมทีักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 79.94  

  ชานนท์ ศรีผ่องงาม (2549: 76 – 80) ได้พัฒนาชุดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 
(Student Teams Achievement Division: STAD) เรื่อง จ านวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการใช้ชุด
การเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้าของทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.02 
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  นันท์นภัส พลเตมา (2550: 114 – 115) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์คือ การท างานกลุ่มและพฤติกรรมการ
สอน โดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ .04 และ .03 ตามล าดับ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทัง้หมดร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรไ์ด้ร้อยละ 53 จึงมีข้อเสนอแนะในทาง
ปฏิบัติคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหน้ักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม และการท างาน
กลุ่มนั้นควรเป็นการท างานกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ซึง่จะส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์เพิม่มากข้ึน 

  ปริญญา สองสีดา (2550: 76 – 81) ได้ศึกษาทักษะการสือ่สารทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน            
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูด การอ่าน การเขียนแลโดยรวมของ
นักเรียนหลงัได้รับการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01  

  จิรากร ส าเร็จ (2551: 72) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกนั ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเนน้เทคนิค KWDL สูงกว่านักเรยีนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทีม่ีระดับความสามารถทางการเรียนคณติศาสตร์สงู ปานกลางและต่ า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  สัญญา ภัทรากร (2552: 152) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวาที่มตี่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมชีีวิตชีวา เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เรื่อง ความน่าจะเป็น ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  พรรณทิภา ทองนวล (2554: 198 – 199) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้
อย่างมีชีวิตชีวาโดยเน้นการใชต้ัวแทนที่มตี่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตโดยเน้นการใชต้ัวแทน เรื่อง ความสัมพนัธ์และ
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ฟังก์ชัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีชีวิตโดยเนน้การใช้ตัวแทน เรื่อง ความสมัพันธ์และฟงัก์ชัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไปอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมชีีวิตโดยเน้นการใชต้ัวแทน เรื่อง ความสัมพนัธ์
และฟังก์ชัน จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีม่ีความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ด้านการ
พูดระดับสูง ปานกลางและต่ า โดยพบว่า นักเรียนร้อยละ 37.50 เป็นนักเรียนกลุม่ที่มีความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูดระดับสูง ซึง่สามารถพูดอธิบายโดยมีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน อีกทั้งมีการใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายทั้งแผนภาพ เสน้จ านวน ตารางและรูปภาพ
ในการสื่อสารแนวคิดได้อย่างชัดเจน นักเรียนร้อยละ 47.92 เป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูดระดับปานกลาง ซึ่งสามารถพูดอธิบายโดยมีการใช้ภาษาทีถู่กต้องแต่
ไม่ครบถ้วน และมีการใชต้ัวแทนทางคณติศาสตร์ทัง้แผนภาพหรือรูปภาพเพ่ือสื่อสารแนวคิดบ้างบางครั้ง
แต่ไมช่ัดเจนเท่าที่ควร และมสี่วนน้อยอีกร้อยละ 14.58 เป็นนักเรียนกลุ่มทีม่ีความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณติศาสตร์ด้านการพูดระดับต่ า ซึง่พูดอธิบายโดยใช้ภาษาที่ไมถู่กต้อง หรืออธิบายได้แต่ไม่
ครบถ้วน และไม่มีการใชต้ัวแทนทางคณติศาสตรใ์นการสื่อสารแนวคิด 

  จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปได้ว่า เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ อีกทัง้งานนวัตกรรมที่สร้างข้ึนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณติศาสตร์ จาก
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศจะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิดังนั้น การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การน า
นวัตกรรมและ สื่อการเรียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลตุาม
จุดมุ่งหมายทีต่ั้งไว้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร ์เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ นัน้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
   1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ ์อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรยีน มีนักเรียนจ านวน 50 คน  
 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
วัดทองประดิษฐ ์อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบก าหนด (Random 
Assignment)  แล้วแบ่งเป็น 
    กลุ่มทดลอง นักเรียน 25 คน  ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) 
    กลุ่มควบคุม นักเรียน 25 คน ได้รับการสอนตามปกติ 
 
   เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ พุทธศักราช 2552 
เรื่อง การวัด ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

    1.  ความเป็นมาของการวัด   จ านวน 2 คาบ 
    2.  การวัดความยาว   จ านวน 4 คาบ 
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    3.  การวัดพืน้ที่    จ านวน 3 คาบ 
    4.  การวัดปริมาตรและน้ าหนัก  จ านวน 3 คาบ 
    5.  การวัดเวลา    จ านวน 3 คาบ 

 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใชเ้วลาในการด าเนินการทดลอง  
18 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) 15 คาบ และท าการทดสอบหลังเรียน 2 คาบ โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนด้วย
ตนเอง 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง การวัด โดยในแต่ละเนื้อหาของบทเรียน
แต่ละแผนจะมีการจัดการเรียนรู ้2 วิธี คือ 
    1.1  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) 
    1.2  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนตามปกต ิ
   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ์เรื่อง การวัด เป็นแบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
   3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ 
รายละเอียดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ มีดังนี ้
 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) มีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
   1.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองประดิษฐ ์พุทธศักราช 2552 ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ วิชา 
คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คณุลักษณะอันพงึ
ประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
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   1.3  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) จากต าราและงานวิจัยต่างๆ 
   1.4  ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI)   
   1.5  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เรื่อง การวัด เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่มีความ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร ์
   1.6  ก าหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 
    1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
    2.  สาระส าคัญ 
    3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1)  ด้านความรู้ (K) 
      2)  ด้านทักษะ / กระบวนการ (P) 
      3)  ด้านคุณลักษณะ (A) 
    4.  สาระการเรียนรู้ 
    5.  การจัดการเรียนรู้ 
      5.1  ข้ันจัดกลุ่มและน าเข้าสู่บทเรียน 
      5.2  ข้ันน าเสนอบทเรียน 
      5.3  ข้ันศึกษากลุ่มย่อย 
      5.4  ข้ันทดสอบกลุ่มย่อย 
      5.5  ข้ันการให้คะแนนและความส าเร็จของกลุ่ม 
    6.  การวัดและประเมินผล 
    7.  แบบทดสอบย่อยรายคาบ เป็นแบบทดสอบย่อยรายคาบส าหรับนักเรียนซึ่งมี
ลักษณะเป็นปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ชั่วโมงละ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 (แบบทดสอบคู่ขนาน) 
    8.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ / นวัตกรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น /  
วิทยากรภายนอก 
    9.  บันทึกผลหลังการเรียนรู้ 
      1)  ผลการสอน 
      2)  ปัญหา / อุปสรรค 
     3)  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
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   1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้และระยะเวลาที่ใช้ ตลอดจนภาษาที่ถูกต้อง 
   1.8  จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้/ แหลง่การเรียนรู้และระยะเวลาที่ใช ้ตลอดจนภาษาที่ถูกต้อง 
   1.9    ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ 
   1.10  น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่งซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สมบูรณ์น าไปทดลองใช้กับกลุม่ตัวอย่างต่อไป 
 
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธสีอนตามปกติ ผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ี่มี
กิจกรรมการเรียนรู ้ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที ่2  
ของสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้ด าเนนิการตามล าดับ ดังนี ้
   1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
   1.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองประดิษฐ ์พุทธศักราช 2552 ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ วิชา 
คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คณุลักษณะอันพงึ
ประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวัด  
   1.3  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
เรื่อง การวัด เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับการสอนตามปกติ 
   1.4  จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ใชส้อน 
   1.5  น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/ แหลง่การเรียนรู้และระยะเวลาที่ใช ้ตลอดจนภาษาทีถู่กต้อง 
   1.6  จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณติศาสตร์
จ านวน 3 ท่าน (ซึ่งเป็นท่านเดียวกับที่ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และกิจกรรม
การเรียนการสอน 
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   1.7  น าแผนการจัดการเรียนรูม้าปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้หนึ่งในส่วนของเนื้อหาและ
กิจกรรมในแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มควบคุม 
 
 

 2.  ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เนือ้หา จุดประสงค์ มาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัดจากเอกสารและต าราต่างๆ 
  2.2  ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ จากเอกสาร

และต ารา 
   2.3  วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 เรื่อง การวัด เพื่อก าหนดความส าคัญของเนื้อหาจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมทีต่้องการ
วัด และจ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   2.4  ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว  
ชวาล แพรัตกุล. (2520: 1 – 407) และท าการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ านวน 35 ข้อ น า
แบบทดสอบที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของ
แบบทดสอบ   
   2.5  น าแบบทดสอบใหผู้้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจหาความตรงเชิงเนื้อหา จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ความเหมาะสมของภาษา และข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงน ามาแก้ไขปรับปรงุให้ถูกต้อง โดย
ก าหนดระดับคะแนนความคิดเห็น ไว้ดังนี ้
    คะแนน +1  แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์
    คะแนน 0   ไม่แนใ่จว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์
    คะแนน -1   แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค ์
   2.6  น าแบบทดสอบที่เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา แล้วน าข้อสอบไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู ้โดยพิจารณาคัดเลือกจากค่า IOC ตัง้แต่ .50 
ข้ึนไป ซึ่งได้ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 30 ข้อ 
   2.7  น าแบบทดสอบที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และเคยเรียนเรื่อง การวัด มาแล้ว เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
   2.8   ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนท า โดยให ้1 คะแนน ส าหรับข้อสอบทีต่อบ
ถูกและให้ 0 คะแนน ส าหรับข้อสอบทีต่อบผิด ไม่ตอบหรอืตอบเกิน 1 ตัวเลือก 
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   2.9  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 6-52) คัดเลือกข้อที่มีความยาก(p) 
ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) .20 ข้ึนไป คดัเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งได้ค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.49 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 
0.25 – 0.48  
   2.10  น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วจ านวน 20 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 100 คน ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใชสู้ตร KR-20 (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2540: 183-184) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.81 แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก่อนน าไปใช้กับกลุม่ตัวอย่าง 
   2.11  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้กบักลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวัด 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้ว  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
0.  ชาวอียิปต์ได้ใชห้น่วยการวัดใด ซึ่งเป็นระยะทางจากปลายนิ้วกลางถึงข้อศอก ในการวัดความยาวขอ
การสร้างพีระมิด 

ก. กิโล (kilo)     ข.  เดคา (deka) 
ค.   เฮกโต (hecto)    ง.   คิวบิต (cubit) 

เฉลย  ข้อ ง. 
 
00.  น้ าส้มเขียวหวานกล่องหนึง่จุได้ 1,000 มิลลิลติร ถ้าซื้อน้ าส้มเขียวหวาน 2 โหล คิดเป็นน้ า
ส้มเขียวหวานกี่ลิตร  

ก. 2  ลิตร     ข.  24  ลิตร   
ค.   24,000  ลิตร    ง.  2,000  ลิตร 

เฉลย ข้อ ข. 
 
000.  ถ้าไข่ฟองหนึง่หนัก 50 กรัม เมื่อเลือกไข่ที่มีขนาดเท่ากัน 1 โหล ไข่ทั้งหมดจะหนักมากกว่าหรือ
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม และมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่กี่กรัม 

ก. น้อยกว่า  400  กรัม    ข.  น้อยกว่า  0.4  กรัม 
ค.   มากกว่า  600  กรัม    ง.  มากกว่า  0.6  กรัม 

เฉลย ข้อ ก. 
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3.  ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณติศาสตร์และแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ 
  3.2  ศึกษาลักษณะค าถามปลายเปิด การสร้างข้อค าถามแบบอัตนัยและเกณฑ์การให้
คะแนน  
  3.3  สร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยที่วัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
จ านวน 12 ข้อ และสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ แบบรูบริค 
(Rubric Assessment)  
  3.4  น าแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และเกณฑ์การใหค้ะแนน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรท์ี่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 
และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา แล้วน าแบบทดสอบไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะพฤติกรรม (IOC) คัดเลือกข้อที่มีดัชนีความสอดคล้อง  
(IOC)   .50 พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากค่า 50.IOC  จึง
คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 10 ข้อ 
  3.5  น าแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทีไ่ด้มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการเรียน เรื่อง การวัด มาแล้วจ านวน 100 คน 
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  3.6  ตรวจให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ที่นักเรียนท า
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายข้อ ดังนี้ 
 
ตาราง 2 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรซ์ึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ (Language of Mathematic) 
คะแนน ความหมาย 

2 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สญัลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความได้
ถูกต้องทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 

1 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สญัลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความได้
บางส่วน และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้แตไ่ม่ชัดเจน 

0 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สญัลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความผิด ไม่มี
การ อธิบายเพื่อสื่อความหมาย 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representations) 
คะแนน ความหมาย 

2 เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ด าเนินการและอธิบายสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

1 เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ด าเนินการและอธิบายสรุปค าตอบได้เพียงบางส่วน 

0 ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหาและอธิบายสรุป 
ด้านที่ 3 ความชดัเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation) 

คะแนน ความหมาย 
2 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้

แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน 
1 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) ไมม่ีการใช้

แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนในบางส่วน 
0 การน าเสนอไมช่ัดเจนไม่สมบูรณ์ (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด) ไม่มีการใช้

แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอ 
 
  3.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก ( EP ) และค่าอ านาจ
จ าแนก (D) โดยใช้วิธีของวิทนีย์ และซาเบอรส์ (Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2539: 199 – 200) คัดเลือกข้อที่มีค่าความยาก ( EP ) ระหว่าง .20 – .80 และค่าอ านาจจ าแนก (D) .20 ข้ึนไป 
  3.8 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ 
โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชงิพฤติกรรม เนื้อหาตามตารางวิเคราะห์หลักสตูร มีค่าความยาก ( EP ) 
ตั้งแต่ 0.50 – 0.54 ซึ่งเป็นความยากพอเหมาะ ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป และคัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจ
จ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.33 – 0.41 ซึ่งเป็นข้อที่สามารถจ าแนกนักเรียนอ่อนและเก่งได้ 
  3.9 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรท์ี่คัดเลือกไปทดลอง
กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าสัมประสทิธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วนสายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 200) 
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.88 แล้ว
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์ก่อนน าไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง 
  3.10  น าแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ที่สมบูรณไ์ปใช้กับกลุม่
ตัวอย่าง 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวัด 

 
ข้อ 0.  สมุดบันทึกขนาดกว้าง 7 นิ้ว และยาว 10 นิ้ว จะมีพืน้ที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตร 

 
รูปแบบการตอบ การประเมินคะแนน 

การประเมิน คะแนนที่ได ้
วิธีคิด  คดิเป็นล าดบัขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………
………………………………………… 
………………………………………… 
โจทย์ถาม       
…………………………………………
………………………………………… 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด   
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………  
ขั้นที่ 3 แสดงวธิีท า 
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
………………………………………… 
ดังนัน้ 
…………………………………………
………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร ์
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการ
น าเสนอ (Clarity of Presentation) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized control – group Pretest – 
Posttest Design (ชูศรี วงศร์ัตนะ. 2546: 380) โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล (TAI) และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติ ซึ่งมีแผนภาพ ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 

 
 สัญลักษณท์ี่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
   (R)    แทน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Randomized Assignment) 
   E      แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
   C     แทน กลุ่มควบคมุ (Control Group) 
   X      แทน  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
   -      แทน  การสอนตามปกต ิ
   

ET1
, 

CT1
 แทน การสอบก่อนการทดลอง (Pretest) ของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม 

   
ET2
, 

CT2
 แทน  การสอบหลังการทดลอง (Posttest) ของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ซึง่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับ
การสอนตามปกติ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง 
การวัด เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตตินถูกต้อง 
 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 1 คาบ กับนักเรียนทั้งกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร ์แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ  

การก าหนดเข้ากลุ่ม สอบก่อน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 
(R)E 
(R)C 

ET1  

CT1  

X 
- 

ET2  

CT2  
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 4. ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองทั้ง 2 กลุ่ม ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใช้เวลาสอน 15 คาบ 
คาบละ 50 นาที 
  กลุ่มทดลอง จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  
  กลุ่มควบคุม สอนตามปกต ิ
 5. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จ านวน 2 คาบ กับนักเรียนทั้งกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จ านวน 1 คาบ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่
ใช้ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คาบ  
 6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับข้ันในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ โดยใช้สถิติ   
t – test for Independent Samples 
   2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
โดยใช้สถิติ t – test for One Sample   
   3. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ โดยใช้สถิติ   
t – test for Independent Samples 
   4. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
โดยใช้สถิติ t – test for One Sample 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะใช้สถติิการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 1. สถิตพิื้นฐาน 
 1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

    
n

X
X


  

 
 เมื่อ   x  แทน คะแนนเฉลี่ย 
      x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n  แทน จ านวนนักเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 1.2 ค่าความแปรปรวน (Variance) ค านวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 76 – 77) 
 

     
 

)1(

22

2






 
nn

xxn
S  

 
   เมื่อ  2S   แทน  ความแปรปรวนของคะแนน 
      X    แทน  คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
       X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n    แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
  2. สถิติที่ใช้เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
    2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249) 
 

       N
RIOC 

  

 
     เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
        R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
        N    แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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   2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 27% จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบของจุง เตห์ ฟาน (Fan. 1952 : 3 – 32) ค านวณโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป 
 
   2.3 หาค่าความยากง่าย ( EP ) และค่าอ านาจจ าแนก (D ) ของแบบวัดความสามารถใน 
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยของวิทนีย์และซาเบอร์ (D.R. Whitney and 
D.L. Saders) ซึ่งแบ่งกลุม่นักเรียนที่เข้าสอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนโดยใช้เทคนิค 25% ของ
นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 199 – 201; อ้างอิงจาก Whitney; 
& Sabers. 1970) ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม B – Index 700 
  
   2.4 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยค านวณจาก
สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 
197 – 199) ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
       
   2.5 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coeffcient) ของครอนบัค (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200) 
ค านวณโดยใช้โปรแกรม B – Index 700 
 
 3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ค านวณค่าสถิตเิพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 และข้อที่ 3 โดยใช้สถิต ิt – test for 
Independent Samples ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference Score) (Scott; & Wertheimer. 1962: 
264) 
 

      2; 21
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  เมื่อ   t         แทน     ค่าสถติิทีใ่ช้พจิารณาใน t – distribution 
     1D    แทน     คะแนนผลต่างระหว่างการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของ 
            กลุ่มทดลองที ่1 
     2D    แทน     คะแนนผลต่างระหว่างการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของ 
            กลุ่มทดลองที ่2 
     1MD   แทน     ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างการทดสอบหลังเรียนกับกอ่นเรียน
          ของกลุ่มทดลองที่ 1 

     2MD   แทน    ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างการทดสอบหลงัเรยีนกับก่อนเรียน
          ของกลุ่มทดลองที่ 2 
     

21 MDMDS   แทน    ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหว่างการทดสอบ 
          หลังเรียนกับก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 
     2

DS    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนความแตกต่างระหว่างการทดสอบ 
          ก่อนเรียนกับหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 
     1n    แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ 1 
     2n    แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ 2 
     df    แทน    ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ 
 
 3.2 ค านวณค่าสถิตเิพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 และข้อที่ 4 โดยใช้สตูร t – test for One 
Sample (ชูศรี วงศร์ัตนะ. 2550: 134) 
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  เมื่อ   t        แทน     ค่าสถติิทีใ่ช้พจิารณาใน t – Distribution 
     X     แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
     0     แทน     ค่าเฉลี่ยมาตรฐานทีใ่ช้เป็นเกณฑ์ 
     s        แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
     n         แทน     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ใช้สญัลักษณใ์นการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
  n    แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  k    แทน คะแนนเต็ม 
  s    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
  1X    แทน คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน 
  2X    แทน คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 
  MD   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนระหว่างการทดสอบ 
      หลังการเรียนกับก่อนการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  

21 MDMDS   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 
      การทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  t    แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งนี้ 
ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
  1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกต ิ
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับ
เกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
  3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกต ิ
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  4.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด        
กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามปกติ โดยใช ้t – test for Independent Samples ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference Score) 
ปรากฏผลในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
 ปีที่ 2 ของกลุ่มทดลอง (สอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)) และ      
 กลุ่มควบคุม (สอนตามปกต)ิ 
 
  กลุ่มตัวอย่าง             n         k         1X           2X          MD          

21 MDMDS             t  
  กลุ่มทดลอง              25        20       6.12        15.84        9.72             
  กลุ่มควบคุม              25        20       5.76        12.24        6.84 

 
    ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ( 48,01.t  = 2.68) 
 จากตาราง 4 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ มคีะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด ใกล้เคียงกัน (กลุ่มทดลอง 1X  = 6.12 , กลุ่มควบคุม 1X  = 5.76) หลังการทดลองพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สงูกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ 
ระดับ .01  
 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลงัจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับเกณฑ ์
(ร้อยละ 70)  โดยใช ้t – test for One Sample ปรากฏผลในตาราง 5 
 
 
 

2.48 39.52** 
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ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับเกณฑ ์
 (ร้อยละ 70)  
 
     การทดสอบ              n            k           X             S            %)70(0             t  
  หลังการทดลอง            25          20        15.84         2.15               14               4.28** 

  
   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( 49.2)24,01(. t ) 
 
  จากตาราง 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง  
การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.84 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 79.20 
 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกติ โดยใช้ t – test for Independent Samples ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference 
Score) ปรากฏผลในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
 ปีที่ 2 ของกลุ่มทดลอง (สอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)) และกลุ่ม
 ควบคุม (สอนตามปกต)ิ 
 
  กลุ่มตัวอย่าง             n         k         1X           2X          MD          

21 MDMDS           t  
  กลุ่มทดลอง              25        48      9.00         36.76       27.76 
  กลุ่มควบคุม              25        48     15.20        29.84       14.64 

 
    ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ( 48,01.t  = 2.68) 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ มคีวามสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
เรื่อง การวัด ใกล้เคียงกัน (กลุ่มทดลอง 1X = 9.00 , กลุ่มควบคุม 1X  = 15.20) หลังการทดลองพบว่า

2.32  5.66** 
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สูงกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด  
กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70)  โดยใช ้t – test for One Sample ปรากฏผลในตาราง 7 
 
ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
 ปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด  
 กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70)    
 
     การทดสอบ              n            k           X             S            %)70(0             t  
  หลังการทดลอง            25          48        36.76         5.65              33.60            2.80** 

  
   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( 49.2)24,01(. t ) 
 
  จากตาราง 7 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  หลงัจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 36.76 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.58 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุง่หมายไว้ ดงันี้ 
   1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกต ิ
   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับเกณฑ ์
   3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกต ิ
   4.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับเกณฑ ์
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรส์ูงกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
  3.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกต ิ
  4.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
วัดทองประดิษฐ ์อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Cluster 
random sampling) แล้วแบ่งเป็น 
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    กลุ่มทดลอง นักเรียน 25 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) 
    กลุ่มควบคุม นักเรียน 25 คน ได้รับการสอนตามปกติ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง การวัด โดยในแต่ละเนื้อหาของบทเรียน
แต่ละแผนจะมีการจัดการเรียนรู ้2 วิธี คือ 
    1.1  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) 
    1.2  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนตามปกต ิ
   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ์เรื่อง การวัด เป็นแบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
   3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ 
  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
   1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ซึง่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
กับการสอนตามปกต ิเรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
   2. ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
เรื่อง การวัด เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนถูกต้อง 
   3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 1 คาบ กับนักเรียนทั้งกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์ แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ  
   4. ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองทั้ง 2 กลุ่ม ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใช้เวลาสอน 15 
คาบ คาบละ 50 นาที 
    กลุ่มทดลอง จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  
    กลุ่มควบคุม สอนตามปกต ิ
   5. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จ านวน 2 คาบ กับนักเรียนทั้งกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน จ านวน 1 คาบ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จ านวน  
1 คาบ  
   6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมตฐิาน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับข้ันในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ โดยใช้สถิติ   
t – test for independent samples 
    2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับ
เกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใชส้ถติิ t – test for One Sample 
    3.  เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ โดยใช้สถิติ   
t – test for independent samples 
    4.  เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด กับ
เกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใชส้ถติิ t – test for One Sample 
  
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรส์ูงกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
.01 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  3.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  4.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในครั้งนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ เรื่อง การวัด ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จากผลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยอภิปราย
ผลตามล าดับดังนี ้
  1.  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรส์ูงกว่านักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อ 1 ทั้งนีเ้นื่องมาจาก  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมทีช่ัดเจน โดยเริ่มจากการแบ่งกลุม่
นักเรียนคละความสามารถซึง่จะท าให้นักเรียนกลุ่มเกง่และกลุ่มปานกลาง ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนได้ 
มีการน าเสนอบทเรียนใหม่โดยครูเป็นผู้อธิบายมโนหลักและร่วมกันอภิปรายซักถาม ซึ่งจะท าให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการศึกษาบทเรียนใหม่ และนักเรียนกลุ่มอ่อนสามารถให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปาน
กลางในกลุ่มตัวเองช่วยอธิบายบทเรียนทีต่นเองไม่เข้าใจ ท าใหน้ักเรียนกลุ่มอ่อนยอมรับฟังและเห็น
คุณค่าของเพื่อนนักเรียนกลุ่มเกง่ และนักเรียนกลุ่มเกง่ยอมรับนักเรียนกลุ่มอ่อน และภาษาทีน่ักเรียน
ด้วยกัน วัยเดียวกันสื่อสารกันจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นภาษาเดียวกันท าให้เข้าใจง่ายข้ึน ซึ่งจะสนอง
ความแต่งต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin. 1984: 813 – 819) ที่สรุปข้อดีของ
การเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ว่า 1) ชว่ยให้เกิดแรงจงูใจและกระตุน้ให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความสามารถของตน 2) ช่วยสง่เสริมและกระตุน้ให้เกิดความช่วยเหลือในกลุ่มของผู้เรียน 3) 
สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาเด็กอ่อนในห้องเรียน  4) สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้อย่างดี เด็กที่เรียนช้ามีเวลาศึกษาและฝึกฝนเรื่องทีไ่มเ่ข้าใจมากข้ึน และเด็กที่เรียนเร็วใช้เวลาศึกษา
น้อยและมีเวลาไปท าอย่างอ่ืน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนในกลุม่ 5) ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุม่ โดยเด็กเก่ง
ยอมรับเด็กอ่อน และเด็กอ่อนเห็นคุณค่าของเด็กเก่ง  6) ช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการสอนข้อเทจ็จริง
ต่างๆ ที่ให้ครมูีเวลาสร้างสรรคง์านสอน ปรับปรุงงานสอนมากข้ึน และมีเวลาที่จะสนับสนุน ส่งเสรมิ เร้า
ความสนใจ หรืออภิปรายปัญหากับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  7) ช่วยปลูกฝงันสิัยที่ดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม  ซึง่จะแตกต่างกับนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามปกติ เพราะการสอนตามปกตินัน้ครูเป็นผู้
อธิบาย ยกตัวอย่าง เมื่อนักสงสัยก็จะได้รับค าตอบจากครู ซึ่งถ้าครูสอนแล้วนักเรียนตามไม่ทนั นักเรียน
บางคนก็ไมถ่ามเนื่องมาจากอาย ไม่กล้าถามครู ก็ท าใหต้นเองไม่เข้าใจเรื่อยมา เมื่อไม่เข้าใจบทเรียน  
ก็ไม่สามารถต่อยอดการเรียนบทเรียนต่อไปได้ อาจท าให้นักเรียนไม่อยากเรียนวิชานั้นๆ และจาก
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแตล่ะคนต่างกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร์
ไม่ดีเท่าที่ควรซึง่สอดคล้องกับ บุศรา  อ่ิมทรัพย์ (2551: 61) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์นั้นกม็าจากหลายปัจจัยด้วยกันทั้งจากตัวนักเรียนเอง จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู จากสิ่งแวดล้อมทัง้ที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน ดังนั้นใน 
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การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรน์ี้ครผููส้อนจึงควรวิเคราะห์สาเหตตุ่างๆ ให้ครอบคลุม
ทุกด้านและหาแนวทางการแกไ้ขที่เป็นไปได้มาแก้ปัญหานี้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก  
ช่วยสุข (2445: 107) ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ทีใ่ช้เทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังจากทีน่ักเรียนได้รับการสอนคณิตศาสตร์โดยชุดการเรียนที่ใช้เทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนภายหลังได้รับการสอนสงูกว่าก่อนได้รับ
การสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ทีใ่ช้เทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) ส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ย 15.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.20 ทั้งนีเ้นื่องมาจาก การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียน
มีกลุ่ม และในกลุ่มสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น กล้าตอบค าถาม กล้าซักถามเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจใน
บทเรียน ท าให้นักเรียนอยากจะเรียน อยากท าแบบฝึกทกัษะ อยากท าแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน และ
รวมเป็นคะแนนกลุ่ม แล้วจัดอันดับว่ากลุ่มนักเรียนอยู่ในระดับใด ท าใหน้ักเรียนในกลุ่มมีความรับผิดชอบ
มากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ สลาวินและคนอ่ืน ๆ (Slavin; & others. 1990: 34 – 53) ได้กล่าวถึงข้อดีของ 
TAI ว่า 1) ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความช่วยเหลือกันในกลุม่ของผู้เรียน และกระตุ้นใหผู้้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง 2) ช่วยส่งเสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ คือเด็ก
ที่เรียนช้ามีเวลาฝึกฝนมากข้ึน เด็กที่เรียนเร็วมโีอกาสช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนในกลุ่ม 3) ช่วยให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม เด็กอ่อนได้รับการยอมรับและเห็นคณุค่าของเด็กเก่ง 4) ช่วยแบ่งเบา
ภาระครูได้บางส่วน ครูจะได้มีเวลาดูแลนักเรียนได้มากข้ึนและทั่วถงึ 5) ช่วยปลูกฝังนสิัยที่ดใีนการอยู่
ร่วมกันในสังคม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึน 6) ช่วยสร้างแรงจงูใจ และความ
สนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง และยังสอดคล้องกับ แคมเบอร์ และอะบรามิ 
(Chambers; & Abrami. 1991: 153 – 160) ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างผลงานแต่ละบุคคล
กับผลงานของกลุ่ม ซึ่งศึกษากับนักเรียน จ านวน 190 คน (ระดับ 3 – 7) ผลปรากฏว่า การเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มๆ ที่มสี่วนร่วมมือกันเรียนรู้ ผลงานของกลุ่มจะน ามาซึ่งความส าเร็จ และเป็นที่
ยอมรับในทางการศึกษามากกว่าผลงานของคนคนเดียว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศริิพร   
คล่องจิตต ์(2548: 52 – 53) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI (Team Assisted 
Individualization) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง การแกโ้จทย์สมการเชงิเส้นตัว
แปรเดียวหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
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    3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรส์ูงกว่านักเรยีนที่ได้รับการสอนตามปกต ิอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 3 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยรายบุคคล (TAI) มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน นักเรียนได้ร่วมท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละ
กลุ่มจะจับคู่เพ่ือช่วยเหลือซึง่กันและกัน ในการเช็คและการตรวจผลงาน จากทีน่ักเรียนได้ท าแบบฝึกหัด
เป็นรายบุคคล เพื่อนจะเป็นผูต้รวจแบบฝึกทักษะ หากนกัเรียนผ่านในตอนนั้นจะสามารถท าแบบฝึก
ทักษะตอนต่อไปได้ เพื่อนจะมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนไมรู่้สึกเกร็ง มีความรูส้ึก
อยากเรียน ตั้งใจและสนใจเรียน เมื่อนักเรียนสนใจเรียน เข้าใจในบทเรียนจึงท าให้นักเรียนถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจ โดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน ใชส้ญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ตาม
กระบวนการคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรูไ้ด้ ซึง่สอดคล้องกบั สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551: 70) ระบุไว้ว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณติศาสตรห์รอืกระบวนการคิดของตนใหผู้้อ่ืนรับรู้ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ นันท์นภัส พลเตมา (2550: 20) กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์เป็นภาษาที่มีความเฉพาะของตัวมนัเอง การสื่อสารทางคณติศาสตร์มีความส าคญัอย่างมาก
ในการเรียนการสอนคณติศาสตร ์เพราะท าให้นักเรียนมคีวามเข้าใจในแนวคิดทางคณติศาสตร์ สามารถ
แสดงแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึนท าใหน้ักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
เกิดความลึกซึ้งในสิ่งที่เรียนสามารถน าความรู้ทางคณติศาสตรไ์ปเชื่อมโยงกับแนวคิดได้อย่างเที่ยงตรง 
หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้โดยใช้ภาษาและสญัลักษณ์ในการสื่อสารท าให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสม
ในการเรียนรู ้ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ เพราะนักเรียน
ที่ได้รับการสอนตามปกตนิั้น จะท าแบบฝึกทักษะโดยล าพัง เมื่อไม่เข้าใจจึงถามครู ท าให้ช่องว่างระหว่าง
นักเรียนกับครูเกิดข้ึน นักเรียนไม่กล้าซักถามคร ูจะถามเพื่อนก็กลัวครูดุ จึงท าตามที่ตนเองเข้าใจ และถ้า
ย่ิงไม่เข้าใจกจ็ะปล่อยเลยตามเลย ไม่สนใจในเนื้อหาและบทเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ส ารวย หาญห้าว (2550: 72) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างชุดการเรียนการสอนพีชคณิต ช่วงชั้นที ่3 ส าหรับ
นักเรียนที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรส์ูง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ TAI ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการ
สอนพีชคณติ ช่วงชั้นที ่3 ส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรส์ูง ด้วยเทคนิคการสอน
แบบ TAI สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   4.  ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ย 36.76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.58 ทั้งนีเ้นื่องมาจาก 
การจัดบรรยากาศให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม ใหน้ักเรยีนได้ซักถามเพื่อนในกลุ่มของตนเองได้ และ
นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท าคะแนนให้กลุ่มตนเอง อีกทัง้ค าถามทีใ่ช้เป็นค าถามทีใ่ห้
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นักเรียนได้เขียนสื่อสารแนวคิดของตนเอง โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นวิธีใดวิธีหนึง่เท่านั้น และครูเป็นผู้รับฟัง
ความคิดของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ พรรณทิภา  ทองนวล (2554: 134) กล่าวว่า1) จัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และควรเป็นกจิกรรมหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ทัง้นี้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน 2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เพือ่ให้นักเรียนได้สื่อสารแลกเปลี่ยนแนวความคิดภายในกลุ่ม 3) ใช้ค าถามปลายเปิด กระตุ้นใหน้ักเรียน
ได้คิดและตอบสนองออกมา 4) เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวรรค ์จรสัรุ่งชัยสกลุ (2547: 91 – 98) ได้พัฒนาชุดการเรียน เรื่อง 
เมทริกซ์และดีเทอร์มินนัต์ โดยใชห้ลักการเรียนรู้เพื่อรอบรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ภายหลังจาก
เรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มนิันต ์โดยใช้หลักการเรียนเพ่ือรอบรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ปรากฏว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 79.94  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาครั้งต่อไป ดงันี ้
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1.  ครูควรก าหนดเวลาที่เหมาะสมแก่นักเรียนในการศึกษาใบความรู้และการท าแบบฝึก
ทักษะแต่ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการท ากิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ 
   2.  ในการจัดกลุ่ม ในการจัดการเรียนการสอนแบบแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เมื่อมี
การเรียนการสอนจบในเนื้อหาแต่ละหน่วย ควรใหน้ักเรียนได้เปลี่ยนกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้สร้าง
ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยกับเพื่อนคนอ่ืนๆ ในห้อง ซึ่งจะสง่ผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนในห้อง
มากข้ึน 
   3.  ครูผู้สอนต้องดูแลนกัเรียนให้ทั่วถึงทุกกลุม่ และให้ค าปรึกษากับกลุ่มนักเรียนที่มี
ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 
   4.  ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี และเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมส าหรับนักเรียน
ที่เก่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครผูู้สอนและกับนักเรียน 
 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
ในเนื้อหาวิชาคณติศาสตร์ เรื่องอ่ืนๆ  
   2.  ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ไป
ทดลองใชเ้พื่อศึกษาถงึผลของรูปแบบที่มีต่อตัวแปรอ่ืนๆ อาทิ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคงทน
ใน     การเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอนนีจ้ะสง่ผลต่อตัวแปรอ่ืนๆ หรือไม่    
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 

 -  ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การวัด 
 -  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การวัด จ านวน 12 ข้อ 
  -  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวัด จ านวน 30 ข้อ 
  -  ค่าความยากง่าย ( EP ) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน      
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การวัด 
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ตาราง 8  ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การวัด 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

1 -1 1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
2 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว ้
3 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
4 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
5 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
6 -1 0 1 0 ตัดทิ้ง 
7 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
8 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว ้
9 1 0 0 0.33 ตัดทิ้ง 
10 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
11 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
12 1 0 0 0.33 ตัดทิ้ง 
13 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
14 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว ้
15 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว ้
16 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
17 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
18 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
19 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
20 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว ้
21 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
22 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
23 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
24 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
25 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
26 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว ้
27 0 1 0 0.33 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

28 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
29 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
30 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
31 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
32 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
33 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
34 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
35 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว ้

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ข้อที่มีค่าดัชนีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากค่า 5.0IOC  จึงคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่  
0.67 – 1.00 จ านวน 30 ข้อ 
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ตาราง 9  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การวัด จ านวน 12 ข้อ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

1 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว ้
2 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
3 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
4 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
5 0 0 1 0.33 ตัดทิ้ง 
6 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
7 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว ้
8 0 1 0 0.33 ตัดทิ้ง 
9 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว ้
10 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
11 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้
12 1 1 1 1 คัดเลือกไว ้

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ข้อที่มีค่าดัชนีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาคัดเลือกจากค่า 50.IOC  จึงคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่  
0.67 – 1.00 จ านวน 10 ข้อ 
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ตาราง 10  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวัด จ านวน 30 ข้อ 
 

ข้อที่ p r ผลการพิจารณา 
1 0.57 0.18 ตัดทิ้ง 
2 0.56 0.21 ตัดทิ้ง 
3 0.63 0.22 ตัดทิ้ง 
4 0.63 0.13 ตัดทิ้ง 
5 0.68 0.34 คัดเลือกไว ้
6 0.70 0.40 คัดเลือกไว ้
7 0.69 0.33 คัดเลือกไว ้
8 0.55 0.19 ตัดทิ้ง 
9 0.70 0.25 ตัดทิ้ง 
10 0.60 0.42 คัดเลือกไว ้
11 0.67 0.32 คัดเลือกไว ้
12 0.70 0.40 คัดเลือกไว ้
13 0.63 0.44 คัดเลือกไว ้
14 0.63 0.25 คัดเลือกไว ้
15 0.63 0.42 คัดเลือกไว ้
16 0.54 0.30 คัดเลือกไว ้
17 0.55 0.20 ตัดทิ้ง 
18 0.57 0.38 คัดเลือกไว ้
19 0.73 0.28 คัดเลือกไว ้
20 0.72 0.25 ตัดทิ้ง 
21 0.57 0.28 คัดเลือกไว ้
22 0.64 0.23 ตัดทิ้ง 
23 0.49 0.33 คัดเลือกไว ้
24 0.64 0.44 คัดเลือกไว ้
25 0.61 0.41 คัดเลือกไว ้
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ข้อที่ p r ผลการพิจารณา 
26 0.55 0.24 ตัดทิ้ง 
27 0.58 0.48 คัดเลือกไว ้
28 0.59 0.37 คัดเลือกไว ้
29 0.56 0.44 คัดเลือกไว ้
30 0.64 0.46 คัดเลือกไว ้

 
 คัดเลือกแบบทดสองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เฉพาะข้อที่มีความยากง่าย (p) 
ตั้งแต่ 0.49 – 0.73 ซึ่งเป็นความยากง่ายพอเหมาะไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
และคัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 – 0.48 ซึ่งเป็นข้อที่สามารถจ าแนกนักเรียนอ่อนและ
เก่งได้ โดยคัดเลือกแบบท าสอบน้ีจ านวน 20 ข้อ ไปใช้ในคร้ังต่อไป 
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ตาราง 11  ค่าความยากง่าย ( EP ) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
 สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวัด 
 

ข้อที่ 
EP  D ผลการพิจารณา 

1 0.50 0.37 คัดเลือกไว ้
2 0.54 0.35 คัดเลือกไว ้
3 0.54 0.41 คัดเลือกไว ้
4 0.54 0.28 ตัดทิ้ง 
5 0.52 0.37 คัดเลือกไว ้
6 0.50 0.38 คัดเลือกไว ้
7 0.53 0.39 คัดเลือกไว ้
8 0.52 0.33 คัดเลือกไว ้
9 0.52 0.40 คัดเลือกไว ้
10 0.50 0.31 ตัดทิ้ง 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เฉพาะข้อที่มีค่าความยาก 
( EP ) ตั้งแต่ 0.50 – 0.54 ซึ่งเป็นความยากพอเหมาะ ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป และคัดเลือกข้อที่มีค่า
อ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.33 – 0.41 ซึ่งเป็นข้อที่สามารถจ าแนกนักเรียนอ่อนและเก่งได้ โดยคัดเลือก
แบบทดสอบนี้จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 3 และ 5 – 9 ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ไปใช้ในครั้งต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
 

คะแนนก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม 
 

 
  -  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล) และกลุ่มควบคุม 
(สอนตามปกติ) ในรูปผลต่างของคะแนน (Differrence Score) 
  -  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่ม
ทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด 
  -  คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล) และ
กลุ่มควบคุม (สอนตามปกติ) ในรูปผลต่างของคะแนน (Differrence Score)  
 -  คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ
กลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด 
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ตาราง 12  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน
 และหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล)  
 และกลุ่มควบคุม (สอนตามปกติ) ในรูปผลต่างของคะแนน (Differrence Score) 
  

คนที่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 
2

11 )( MDD   
2

22 )( MDD   ก่อน 
เรียน 

หลัง
เรียน 1D  

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 2D  

1 7 15 8 4 17 13 2.96 42.51 

2 4 14 10 6 13 7 0.08 0.27 

3 7 16 9 6 12 6 0.52 0.23 

4 5 16 11 7 12 5 1.64 2.19 

5 6 17 11 6 14 8 1.64 2.31 

6 10 16 6 6 13 7 13.84 0.27 

7 6 16 10 2 11 9 0.08 6.35 

8 6 17 11 6 13 7 1.64 0.27 

9 7 18 11 6 10 4 1.64 6.15 

10 4 16 12 8 13 5 5.20 2.19 

11 7 18 11 6 9 3 1.64 12.11 

12 8 16 8 9 13 4 2.96 6.15 

13 6 17 11 5 12 7 1.64 0.27 

14 2 19 17 6 13 7 53.00 0.27 

15 6 15 9 4 13 9 0.52 6.35 

16 13 18 5 8 11 3 22.28 12.11 

17 6 18 12 6 13 7 5.20 0.27 

18 5 18 13 5 14 9 10.76 6.35 

19 6 16 10 6 13 7 0.08 0.27 

20 6 17 11 6 12 6 1.64 0.23 
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ตาราง 12  (ตอ่) 
 

คนที่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 
 211 MDD   

 
 222 MDD   

ก่อน 
เรียน 

หลัง
เรียน 1D  

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 2D  

21 3 14 11 4 15 11 1.64 20.43 

22 7 11 4 7 13 6 32.72 0.23 

23 7 14 7 6 14 8 7.40 2.31 

24 3 14 11 5 7 2 1.64 20.07 

25 6 10 4 4 6 2 32.72 20.07 

รวม 
1X  2X  1MD  1X  2X  

 

2MD  
 

  2

11 )( MDD  
 

  2

22 )( MDD  
เฉลี่ย 6.12 15.84 9.72 5.76 12.24 6.48 205.04 170.24 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล) และกลุ่มควบคุม (สอนตามปกติ) โดยใช้ t – test for independent samples  
ในรูปของผลต่างของคะแนน (Differrence Score) 
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 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ค่า 52.39t  
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ตาราง 13  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของกลุ่ม
 ทดลองหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด  
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน )(X  2X  
1 7 15 225 

2 4 14 196 

3 7 16 256 

4 5 16 256 

5 6 17 289 

6 10 16 256 

7 6 16 256 

8 6 17 289 

9 7 18 324 

10 4 16 256 

11 7 18 324 

12 8 16 256 

13 6 17 289 

14 2 19 361 

15 6 15 225 

16 13 18 324 

17 6 18 324 

18 5 18 324 

19 6 16 256 

20 6 17 289 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน )(X  2X  
21 3 14 196 

22 7 11 121 

23 7 14 196 

24 3 14 196 

25 6 10 100 

   X 396  2X  6384 

  X 15.84   

 
 

         1ndf;
X

t
n

S
0




 

 
   เมื่อ      t        แทน     ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 
        X     แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
        0     แทน     ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
        s        แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
        n         แทน     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของกลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
เรื่อง การวัด หาได้จากสูตร  
 

    
N

X
X


  

     
25

396
  

    84.15  
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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของกลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) เรื่อง การวัด หาได้จากสูตร 
    

    
 

)1(

22






 
nn

xxn
S  

           
)125(25

)396()6384(25 2




  

           
600

2784
  

           15.2  
 
 เนื่องจาก 25,15.2,14,84.15 0  nSX   

 ดังนั้น   

n

S

X
t 0  

        

25

15.2

1484.15 
  

        28.4  
            49.224,01. t    
 
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ค่า 28.4t  
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ตาราง 14  คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล)  
 และกลุ่มควบคุม (สอนตามปกติ) ในรูปผลต่างของคะแนน (Differrence Score)  
 

คนที่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 211 MDD    222 MDD   
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1D  ก่อนเรียน หลังเรียน 
2D  

1 10 38 28 6 15 9 0.06 31.81 

2 9 46 37 10 20 10 85.38 21.53 

3 24 40 16 20 24 4 138.30 113.21 

4 18 28 10 24 22 -2 315.42 276.89 

5 10 35 25 27 27 0 7.62 214.33 

6 12 34 22 10 30 20 33.18 28.73 

7 10 47 37 4 36 32 85.38 301.37 

8 5 39 34 15 30 15 38.94 0.13 

9 10 39 29 18 27 9 1.54 31.81 

10 3 36 33 20 29 9 27.46 31.81 

11 12 40 28 14 34 20 0.06 28.73 

12 0 29 29 17 28 11 1.54 13.25 

13 14 28 14 13 28 15 189.34 0.13 

14 6 30 24 8 31 23 14.14 69.89 

15 4 37 33 15 33 18 27.46 11.29 

16 8 29 21 14 35 21 45.70 40.45 

17 8 39 31 10 38 28 10.50 178.49 

18 2 31 29 24 40 16 1.54 1.85 

19 10 42 32 26 28 2 17.98 159.77 

20 4 33 29 12 31 19 1.54 19.01 
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ตาราง 14  (ตอ่) 
 

คนที่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 211 MDD    222 MDD   ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 1D  

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 2D  

21 6 37 31 13 36 23 10.50 69.89 

22 8 45 37 20 28 8 85.38 44.09 

23 10 34 24 16 26 10 14.14 21.53 

24 14 39 25 9 34 25 7.62 107.33 

25 8 44 36 15 36 21 67.90 40.45 

รวม 1X  2X  1MD  1X  2X  2MD    2

11 )( MDD    2

11 )( MDD  

9 36.76 27.76 15.2 29.84 14.64 1228.56  1857.76  

 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล) และกลุ่มควบคุม (สอนตามปกติ) โดยใช้ t – test for independent samples  
ในรูปของผลต่างของคะแนน (Differrence Score) 
 
 จากสูตร  

   เมื่อ 2; 21
21

21
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   แทนค่า      
2

)()(

21

2

22

2

112





 

nn

MDDMDD
SD  

        
22525

76.185756.1228




  

        
48

32.3086
  

        30.64  

            
2

2

1

2

21 n

S

n

S
S DD

MDMD   

         
25

30.64

25

30.64
  

         32.2  

     
32.2

64.1476.27 
t  

          66.5  
         68.248,01. t    
 
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ค่า 66.5t  
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ตาราง 15  คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ
 กลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด  
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน )(X  2X  
1 10 38 1444 

2 9 46 2116 

3 24 40 1600 

4 18 28 784 

5 10 35 1225 

6 12 34 1156 

7 10 47 2209 

8 5 39 1521 

9 10 39 1521 

10 3 36 1296 

11 12 40 1600 

12 0 29 841 

13 14 28 784 

14 6 30 900 

15 4 37 1369 

16 8 29 841 

17 8 39 1521 

18 2 31 961 

19 10 42 1764 

20 4 33 1089 
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ตาราง 15  (ตอ่) 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน )(X  2X  
21 6 37 1369 

22 8 45 2025 

23 10 34 1156 

24 14 39 1521 

25 8 44 1936 

 
  X  919  2X  34549 

 
 X  36.76   

 
 

         1ndf;
X

t
n

S
0




 

 
   เมื่อ      t        แทน     ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 
        X     แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
        0     แทน     ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
        s        แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
        n         แทน     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ของคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของกลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
เรื่อง การวัด หาได้จากสูตร  
 

    
N

X
X


  

     
25

919
  

    76.36  
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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S ) ของคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด หาได้จากสูตร 
    

    
 

)1(
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600

19164
  

           65.5  
 
 เนื่องจาก 25,65.5,60.33,76.36 0  nSX   

 ดังนั้น   

n

S

X
t 0  

        

25

65.5

60.3376.36 
  

        80.2  
            49.224,01. t    
 
 คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ค่า 80.2t  
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 

 
  -  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนตามปกติ เรื่อง การวัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    หน่วยการเรียนรู้ การวัด     เวลา  15 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ความเป็นมาของการวัด  เวลา  2  ชั่วโมง  

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวชี้วัด    
 2.   คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้้าหนักได้อย่างใกล้เคียงและอธิบายวิธีการ

 ที่ใช้ในการคาดคะเน  
3. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 
 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย 
 ทางคณิตศาสตร์ และการน้าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
 คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 ตัวชี้วัด   
  1.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  

 2.  ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
 สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 3.  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
 4.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ

 น้าเสนอได้อย่าง ถูกต้องและชัดเจน 
  5.  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน้าความรู้หลักการ กระบวนการทาง
 คณิตศาสตร์ไป เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ    
  6.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

2. สาระส าคัญ  
  ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเรายังไม่มีเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดระยะทาง 
 เวลา พื้นที่และปริมาตร การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดของคนสมัยนั้นอาศัยสิ่งแวดล้อม 
 ตามธรรมชาติ 
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ความเป็นมาของการวัด 

ระบบภาษาอังกฤษ  ก้าหนดหน่วยความยาวเป็น นิ้ว ฟุต หลา และไมล์ เป็นต้น  ระบบ
เมตริก ถือก้าเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2336 ที่ประเทศฝร่ังเศส ก้าหนดหน่วยความยาวเป็น เซนติเมตร เมตร 
และกิโลเมตร เป็นต้น 
ในการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก เรียกว่า  ระบบหน่วยระหว่าง
ประเทศ (System International d’ Unites) และเรียกหน่วยการวัดในระบบนี้ว่า หน่วย SI 

 หน่วยรากฐานของระบบ SI มี 7 หน่วยที่ใช้วัดปริมาณมูลฐาน (basic quantity) ได้แก่ 
  เมตร (Meter : m)   เป็นหน่วยใช้วัดความยาว 
  กิโลกรัม (Kilogramme : kg)  เป็นหน่วยใช้วัดมวล 
  วินาที (Second : s)   เป็นหน่วยใช้วัดเวลา 
  แอมแปร์ (Ampere : A)    เป็นหน่วยใช้วัดกระแสไฟฟ้า 
  เคลวิน (Kelvin : K)    เป็นหน่วยใช้วัดอุณหภูมิ 
  แคลเดลา (Candela : cd)    เป็นหน่วยใช้วัดความเข้มของการส่องสว่าง 
  โมล  (Mole : mol)    เป็นหน่วยใช้วัดปริมาณของสาร 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.1    ด้านความรู้ (K) 
  1.  นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของการวัดได้ 
  2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นก้าเนิดของการวัด 
  3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหน่วยระหว่างประเทศ (System International d’ 
Unites) 
  4.  นักเรียนคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้้าหนักได้ 
 4.2    ด้านทักษะ / กระบวนการ (P) 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล 
 3. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารในการสื่อความหมาย และการน้าเสนอ 
 4. นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้ 
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4.3   ด้านคุณลักษณะ (A) 
 1. นักเรียนมีความร่วมมือ 
 2.  นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
 3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
 4. นักเรียนมีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  

4. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ประวัติความเป็นมาของการวัด 
3.2 หน่วยรากฐานของระบบ SI 
3.3 การคาดคะเน 

 
5. การจัดการเรียนรู้ 

 

การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) วิธีสอนตามปกติ 

คาบที่ 1 
1.  ขั้นจัดกลุ่มและน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  ครูจัดกลุ่มนักเรียน แบบคละ
ความสามารถ  กลุ่มละ 4 คน สมาชิกในแต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน เรียนปาน
กลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน (ใช้เกณฑ์ที่ครู
เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว) 
     1.2  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ 
2.  ขั้นน าเสนอบทเรียน 
     2.1  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้
ค้าพูดแทนการบอกหน่วยของคนสมัยก่อน เช่น 
บ้านของสุดาสุดาอยู่ห่างจากบ้านของสมรักษ์
ประมาณสามคุ้งน ้า, 
พรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ น,     

คาบที่ 1 
1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  ครูเล่านิทานเกี่ยวกับเร่ืองในสมัยโบราณ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสมัยนั้น โดยเนื้อเร่ือง
เชื่อมโยงกับการใช้ค้าในสมัยก่อนกับค้าที่ไม่ค่อย
ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน 
2.  ขั้นสอน 
     2.1  ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนเร่ือง ความ
เป็นมาของการวัดให้นักเรียนทราบ 
     2.2  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้ค้า
แทนการใช้หน่วยในการวัด แทนสิ่งต่างๆ และ
ร่วมกันเสนอความคิดเห็นจากที่นักเรียนเคยได้
ยินได้ฟังมา 
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คาบที่ 1 (ต่อ) 
ชินตื่นนอนตอนไก่ขัน และให้นักเรียน
ยกตัวอย่างที่ตนเคยได้ยินให้เพื่อนนักเรียนเพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     2.2  นักเรียนพิจารณาตัวอย่างการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับระยะทาง เวลาและปริมาณ
อ่ืนๆ ในสมัยโบราณ 
     2.3  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค้าพูดที่ใช้แทนการบอกสื่อความหมาย
เกี่ยวกับระยะทาง เวลาและปริมาณอื่นๆ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนในห้อง  
3.  ขั้นศึกษากลุ่มย่อย 
     3.1  นักเรียนจับคู่เพื่อช่วยเหลือกันและกันใน
การศึกษากลุ่มย่อยและตรวจสอบผลงาน 
     3.2  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 ความ
เป็นมาของการวัดและท้าแบบฝึกหัดที่ 1.1 เป็น
รายบุคคล หากเพื่อนไม่เข้าใจให้ช่วยอธิบาย จน
ท้าแบบฝึกหัดจนครบ 
4.  ขั้นทดสอบกลุ่มย่อย 
     4.1  นักเรียนท้าแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 1 โดย
ต่างคนต่างท้า 
     4.2  ครูตรวจให้คะแนน หากพบว่านักเรียน
คนใดได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 75% ครูจะเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือโดยการสอนเพิ่มเติมจนนักเรียน
เข้าใจดีแล้ว จากนั้นนักเรียนกลับไปท้า
แบบทดสอบ ชุดที่ 2 (ที่มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบชุดที่ 1)  
     4.3  ครูสรุปเนื้อหาจากบทเรียนอีกครั้ง  
 
 

คาบที่ 1 (ต่อ) 
     2.3  นักเรียนพิจารณาเน้ือหาเกี่ยวกับความ
เป็นมาของการวัดในหนังสือเรียน 
     นักเรียนสงสัยในเนื้อหา เร่ือง ความเป็นมา
ของการวัด 
     2.4  ครูและนักเรียนสนทนาซักถามถึงค้าที่ 
     2.5  ครูยกตัวอย่างการสื่อความหมายเกี่ยวกับ
ระยะทาง เวลา และการสื่อความหมายเกี่ยวกับ
ปริมาณอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือ
เรียน เพิ่มเติมอีก 2 – 3 ข้อ  
3.  ขั้นสรุป 
     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปราย
ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยของบทเรียน เร่ือง ความ
เป็นมาของการวัด 
4.  ขั้นฝึกหัด 
     นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการหาค้าที่เป็น
การสื่อความหมายเกี่ยวกับระยะทาง เวลาและ
ปริมาณอ่ืนๆ โดยการค้นคว้านอกต้าราเรียนและ
ซักถามผู้รู้ โดยให้ได้มากที่สุด  
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5.  ขั้นการให้คะแนนและความส าเร็จของกลุ่ม 
     5.1  ครูตรวจให้คะแนนจากการท้า
แบบทดสอบย่อยของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
     5.2  น้าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนมาท้าการ
เฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อจัดระดับคะแนนความส้าเร็จ
ของกลุ่ม แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบ 

 

คาบที่ 2 
1.  ขั้นจัดกลุ่มและน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  นักเรียนเข้ากลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน ตามกลุ่ม
ของตนเองในชั่วโมงที่แล้ว 
     1.2  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ 
2.  ขั้นน าเสนอบทเรียน 
     2.1  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของการวัด โดยให้นักเรียนลองเสนอ
ความคิดเห็นว่า การวัด น่าจะมีวิวัฒนาการเป็น
อย่างไร จนถึงปัจจุบัน 
คาบที่ 2 (ต่อ) 
3.  ขั้นศึกษากลุ่มย่อย 
     3.1  นักเรียนจับคู่เพื่อช่วยเหลือกันและกันใน
การศึกษากลุ่มย่อยและตรวจสอบผลงาน 
     3.2  นักเรียนศึกษาวิวัฒนาการของการวัดใน 
ใบความรู้ที่ 1.2 และท้าแบบฝึกหัดที่ 1.2  
เป็นรายบุคคลหากเพื่อนไม่เข้าใจให้ช่วยอธิบาย 
จนท้าแบบฝึกหัดจนครบ 
4.  ขั้นทดสอบกลุ่มย่อย 
     4.1  นักเรียนท้าแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 1 โดย
ต่างคนต่างท้า 
 

คาบที่ 2 
1.  ขั้นจัดกลุ่มและน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  ครูทบทวนความรู้เดินของนักเรียน
เกี่ยวกับการสื่อความหมายเกี่ยวกับระยะทาง เวลา
และปริมาณอ่ืนๆ ในสมัยโบราณ โดยที่ให้
นักเรียนแข่งกันพูดค้าที่ตนเองจ้าได้ 
2.  ขั้นสอน 
     2.1  นักเรียนพิจารณาวิวัฒนาการของการวัด
ในหนังสือเรียน โดยใช้เวลาพิจารณา ท้าความ
ความเข้าใจประมาณ 10 นาที 
     2.2  ครูขออาสาสมัครตัวแทนนักเรียนออกมา
เล่าวิวัฒนาการคร่าวๆ ของการวัด ตามความ
เข้าใจของนักเรียน 
     2.3  ครูชี้แนะ เพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนสงสัย 
และช่วยอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการวัด
เพิ่มเติม 
     2.4  ครูตั้งค้าถาม เกี่ยวกับหน่วยการวัด
มาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันและค้าถามเกี่ยวกับ
หน่วยรากฐานของระบบ SI  
     2.5  นักเรียนช่วยกันระดมสมองเพื่อตอบ
ค้าถามของครู 
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 คาบที่ 2 (ต่อ) 
     4.2  ครูตรวจให้คะแนน หากพบว่านักเรียน
คนใดได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 75% ครูจะเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือโดยการสอนเพิ่มเติมจนนักเรียน
เข้าใจดีแล้ว จากนั้นนักเรียนกลับไปท้า
แบบทดสอบ ชุดที่ 2 (ที่มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบชุดที่ 1)  
     4.3  ครูสรุปเนื้อหาจากบทเรียนอีกครั้ง  
5.  ขั้นการให้คะแนนและความส าเร็จของกลุ่ม 
     5.1  ครูตรวจให้คะแนนจากการท้า
แบบทดสอบย่อยของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
     5.2  น้าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนมาท้าการ
เฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อจัดระดับคะแนนความส้าเร็จ

ของกลุ่ม แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบ 

คาบที่ 2 (ต่อ) 
3.  ขั้นสรุป 
     ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายซักถาม
เกี่ยวกับข้อสงสัยและสรุปเกี่ยวกับ วิวัฒนาการ
ของการวัด หน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานสากล 
และหน่วยรากฐานของระบบ SI 
4.  ขั้นฝึกหัด 
     นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการท้า
แบบฝึกหัดที่ 1.2 แผนที่ความคิด (Mind map) 
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการวัด 
 

 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) 
 

วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์การตัดสิน 
1.  ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
    1.1  การตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.1 
    1.2  การตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2 
    1.3  ตรวจแบบทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 
 
 

 
1.1 แบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน 
1.2  แบบ 
ทดสอบย่อย 
คร้ังที่ 1  

เกณฑ์การประเมิน 
-นักเรียนท้าถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน  
  นักเรียนท้าผิด 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
-นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป  
ถือว่าผ่าน 
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วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์การตัดสิน 
2.ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
   นักเรียนมีความสามารถในการ 
   2.1  แก้ปัญหา 
   2.2  ให้เหตุผล 
   2.3  สื่อสาร สื่อความหมายและการ
น้าเสนอ 
   2.4  เชือ่มโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

 
2.1 แบบ
ประเมิน 
ผลด้านทักษะ/
กระบวนการ 
2.2  แบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน 
2.3  แบบ 
ทดสอบย่อย 
คร้ังที่ 1 

เกณฑ์การประเมิน 
-นักเรียนตอบถูกได้ 1 คะแนน  
 -นักเรียนตอบผิดได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
-นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป  
ถือว่าผ่าน 

3.ด้านคุณลักษณะ (A) 
    3.1 ความร่วมมือ 
    3.2 ความกระตือรือร้น 
    3.3 มีความรับผิดชอบ 
    3.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะของ
นักเรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
-นักเรียนได้คะแนน 8 – 10 ได้ระดับดี 
 ได้คะแนน 5 – 7 ได้ระดับพอใช้ 
 ได้คะแนน 0 – 4 ได้ระดับปรับปรุง  
เกณฑ์การตัดสิน 
-นักเรียนได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
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6.2 วิธีสอนตามปกติ 
 

วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์การตัดสิน 
1.ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
    1.1 การตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.1 
    1.2 การตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2 
 

 
1.1 แบบฝึกหัด 
ที่ 1.1  
1.2 แบบฝึกหัด 
ที่ 1.2  

เกณฑ์การประเมิน 
-นักเรียนท้าถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน  
  นักเรียนท้าผิด 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
-นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป 
ถือว่าผ่าน 

2.ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
   นักเรียนมีความสามารถในการ 
   2.1  แก้ปัญหา 
   2.2  ให้เหตุผล 
   2.3  สื่อสาร สื่อความหมายและการ
น้าเสนอ 
   2.4  เชือ่มโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

 
2.1 แบบประเมิน 
ผลด้านทักษะ/
กระบวนการ 
2.2  แบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
-นักเรียนตอบถูกได้ 1 คะแนน  
 -นักเรียนตอบผิดได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
-นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ถือว่าผ่าน 

3.ด้านคุณลักษณะ (A) 
    3.1 ความร่วมมือ 
    3.2 ความกระตือรือร้น 
    3.3 มีความรับผิดชอบ 
    3.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะของ
นักเรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
-นักเรียนได้คะแนน 8 – 10 ได้ระดับดี 
 ได้คะแนน 5 – 7 ได้ระดับพอใช้ 
 ได้คะแนน 0 – 4 ได้ระดับปรับปรุง  
เกณฑ์การตัดสิน 
-นักเรียนได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป  
ถือว่าผ่าน 
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7. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ / นวัตกรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิทยากรภาคนอก 
 

การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) วิธีสอนตามปกติ 
1. ใบความรู้ที่ 1.1 
2.  ใบความรู้ที่ 1.2  
3.  แบบฝึกหัดที่ 1.1 
4.  แบบฝึกหัดที่ 1.2 
5.  แบบทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 

1.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์   
ม. 2  
เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.  แบบฝึกหัดที่ 1.1  
3.  แบบฝึกหัดที่ 1.2 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้สอน 
         (นางสาวปรวี     อ่อนสอาด) 
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บันทึกผลหลังการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  ..................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี.......... ..................................................... ปีการศึกษา  2555 
 สอนวันท่ี................ เดือน..........................พ.ศ..................  เวลา..............ชั่วโมง 
 

การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) วิธีสอนตามปกติ 
1.  ผลการสอน 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

1.  ผลการสอน 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

2.  ปัญหา / อุปสรรค 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

2.  ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

 
               ลงชื่อ............................................ผู้สอน 

             (นางสาวปรวี    อ่อนสอาด) 
             วันที่.......เดือน............................พ.ศ............ 
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ใบความรูท้ี ่1.1  
ความเปน็มาของการวดั 

 
 ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเรายังไม่มีเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดระยะทาง เวลา พื้นที่ 
และปริมาตร การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดของคนสมัยน้ันอาศัยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่ท า
กันเป็นกิจวัตรเป็นเครื่องมือในการบอกระยะทาง เวลา พื้นที่ และปริมาตร ซึ่งเป็นการสื่อความหมายเกี่ยวกับการ
วัดที่ได้จากการสังเกตและการคาดคะเนอย่างหยาบๆ ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาการสื่อความหมายไม่ตรงกัน เช่น 
 การสื่อความหมายเกี่ยวกับระยะทาง 

 บ้านก านันอยู่ห่างจากบ้านของเราประมาณสองคุ้งน้ า 
 ที่นาของป้าจันทร์อยู่ห่างจากท่ีน่ีชั่วเวลาเคี้ยวหมากจืดสนิทพอดี  
 วัดอยู่ไม่ไกลหรอก แค่เดินไปชั่วหม้อข้าวเดือนเท่านั้น 
 หมู่บ้านนาโต่งอยู่ไกลจากที่น่ีเท่ากับเสียงช้างร้อง  

 การสื่อความหมายเกี่ยวกับเวลา 
 ให้ออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้น 
 ตื่นนอนตอนไก่ขัน 
 กลับเถอะ นกบินกลับรังแล้ว 

 การสื่อความหมายเกี่ยวกับปริมาณอื่นๆ 
 มีทองเท่าหนวดกุ้ง 
 หุงข้าวสักสองก ามือ 
 ใช้เกลือสักหยิบมือหนึ่ง 
 หัวใจเท่าก าป้ัน  

 
 การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ตามยุคสมัย เม่ือมีการติดต่อไปมาระหว่าง
ชุมชน มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยน ท าให้ต้องมีหน่วยการวัดและเครื่องมือที่ใช้วัดที่ชัดเจนเพื่อสื่อความหมายได้ตรงกัน
มากข้ึน เช่น หน่วยการบอกเวลาเป็นทุ่ม และหน่วยการตวงเป็นทะนาน ต่อมาหน่วยการวัดและเครื่องมือที่ใช้วัดได้
พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทุกวันน้ี 
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ใบความรูท้ี ่1.2  
ความเปน็มาของการวดั 

 
 ส าหรับการวัดความยาวมีวิวัฒนาการเป็นล าดับคร่าวๆ ตามที่ได้เห็นชัดเจนมีดังน้ี 
 ใน ค.ศ. 1790 สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝร่ังเศส (The French Academy of Science) ได้
พัฒนาระบบเมตริกข้ึนและใน ค.ศ. 1900 ประเทศต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศ ได้น าระบบเมตริกมาใช้ใน  
ค.ศ. 1960 ระบบเมตริกได้รับการพัฒนาและรู้จักใช้กันมากข้ึนในชื่อระบบ SI (SI system) ซึ่งย่อมาจาก 
Syste'me Intermational d’ Unites และเรียกหน่วยการวัดในระบบน้ีว่า หน่วย SI และใน ค.ศ. 1975 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมน าระบบเมตริกมาใช้เป็นหน่วยในการวัด 
 ค าที่ใช้น าหน้าในระบบเมตริก มาจากภาษากรีกและภาษาละติน ดังน้ี 
  ภาษากรีก กิโล (kilo)  แทน 1,000 
    เฮกโต (hecto) แทน 100 
    เดคา (deka)  แทน 10 

  ภาษาละติน เดซิ (deci)  แทน 
10

1  

    เซนติ (centi)  แทน 
100

1  

    มิลลิ (milli)  แทน 
000,1

1  

 หน่วยรากฐานของระบบ SI มี 7 หน่วย ที่ใช้วัดปริมาณมูลฐาน (basic quantity) ได้แก่ 
  เมตร (Meter : m)   เป็นหน่วยใช้วัดความยาว 
  กิโลกรัม (Kilogramme : kg)  เป็นหน่วยใช้วัดมวล 
  วินาที (Second : s)   เป็นหน่วยใช้วัดเวลา 
  แอมแปร์ (Ampere : A)   เป็นหน่วยใช้วัดกระแสไฟฟ้า 
  เคลวิน (Kelvin : K)   เป็นหน่วยใช้วัดอุณหภูมิ 
  แคนเดลา (Candela : cd)  เป็นหน่วยใช้วัดความเข้มข้นของการส่องสว่าง 
  โมล (Mole : mol)   เป็นหน่วยใช้วัดปริมาณของสาร 
 พระเจ้าเฮนรี่ท่ี 1 (King Henry 1) แห่งอังกฤษได้ประกาศใช้ความยาว 1 หลา เป็นระยะทางจากปลาย
จมูกถึงปลายนิ้วหัวแม่มือ 
 
ความรู้เพิ่มเติม 
 ชาวอียิปต์ได้ใช้หน่วยการวัดที่เรียกว่า คิวบิต (cubit) ซึ่งเป็นระยะทางจากปลายนิ้วกลางถึงข้อศอก  
ในการวัดความยาวของการสร้างพีระมิด  
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แบบฝกึหดัที ่1.1 
 

 
ค าชี้แจง ค้นหาค าท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการวัด โดยใช้สีระบายรอบค าทั้งแนวตั้ง แนวนอนและ
  แนวทแยง พร้อมทั้งเติมค าท่ีพบหน้าข้อด้วยนะจ๊ะ (5 คะแนน) 

 
 

ลุ ม นี ป พ เ จ้ ะ ช ฉ ห ว 
พ ร ะ อ า ท ิ ต ย์ ขึ ้ น ย บ 
พิ ส อ ง คุ ้ ง น้ ำ จ้ า ร ก 
นี ฝ ห ฝ ธ ร ฐ ก ะ ร พ ำ 
วั ร ง รั ช ซ ม ฉ ก า เ ปั้ 
ไ ก ่ ขั น แ ม่ มื อ ะ น ด น 
ม้ สุ รั ร ส อ ช ซ ก สิ ย ง 
า ห ชื ่ อ ง า เ ก ก กุ ร ต 
ส ส ท โ ธ ท น ม ร า ส อิ 
ส โ พ ล ้ เ พ ล ้ ย ริ วิ ด ง 
ด ก น ร พ อ ง ก ห ย นี ด 

 
 

 เช่น บ้านก านันอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ....สองคุ้งน้ า.... 
 

1. หุงข้าวซัก............................................................ 
2. ไม่ควรขับรถเร็วในเวลา................................... 
3. หัวใจเท่า........................................... 
4. ตื่นนอนตอน....................................................... 
5. ให้ออกจากบ้านก่อน.................................................................. 
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แบบฝกึหดัที ่1.1   

 
 

 
ค าชี้แจง ค้นหาค าท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการวัด โดยใช้สีระบายรอบค าทั้งแนวตั้ง แนวนอนและ
  แนวทแยง พร้อมทั้งเติมค าท่ีพบหน้าข้อด้วยนะจ๊ะ (5 คะแนน) 

 
 

ลุ ม นี ป พ เ จ้ ะ ช ฉ ส ว 
พ ร ะ อ า ท ิ ต ย์ ขึ ้ น อ บ 
พิ ส อ ง คุ ้ ง น้ ำ จ้ า ง ก 
นี ฝ ห ฝ ธ ร ฐ ก ะ ร ก ำ 
วั ร ง รั ช ซ ม ฉ ก า ำ ปั้ 
ไ ก ่ ขั น แ ม่ มื อ ะ น มื น 
ม้ สุ รั ร ส อ ช ซ ก สิ อ ง 
า ห ชื ่ อ ง า เ ก ก กุ ร ต 
ส ส ท โ ธ ท น ม ร า ส อิ 
ส โ พ ล ้ เ พ ล ้ ย ริ วิ ด ง 
ด ก น ร พ อ ง ก ห ย นี ด 

 
 

 เช่น บ้านก านันอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ....สองคุ้งน้ า.... 
 

1. หุงข้าวซัก.........สองก ามือ............... 
2. ไม่ควรขับรถเรว็ในเวลา........โพล้เพล.้....... 
3. หัวใจเท่า..........ก าปั้น........... 
4. ตื่นนอนตอน............ไก่ขัน......... 
5. ให้ออกจากบ้านก่อน.............พระอาทิตย์ขึ้น.................. 
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แบบฝกึหดัที ่1.2 
 

 
ค าชี้แจง ค้นหาค าท่ีเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของการวัด โดยใช้สีระบายรอบค าทั้งแนวตั้ง แนวนอนและ
  แนวทแยง พร้อมทั้งเติมค าท่ีพบหน้าข้อด้วยนะจ๊ะ (5 คะแนน) 

 

ลุ ม นี ป พ เ จ้ ะ ช ฉ เ ว 
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ม บ 
พิ ส อ ง คุ ้ ง น้ ำ จ้ า ต คิ 
นี ฝ ห ฝ ธ ร ฐ ก ะ ร ร ว 
วั ร ง รั ช ซ ม ฉ ก า เ บิ 
นิ้ ว หั ว แ ม่ มื อ ะ น ด ต 
ม้ สุ รั ร ส อ ช ซ ก สิ ย ง 
า ห ชื ่ อ ง า เ ก ก กุ ร ต 
ส ส ท โ ธ ท น ม ร า ส อิ 
ส ฝ รั่ ง เ ศ ส ย ริ วิ ด ง 
ด ก น ร พ อ ง ก ห ย นี ด 

 
 

 เช่น บ้านก านันอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ....สองคุ้งน้ า.... 
 

1. ในระบบ SI ................................ เป็นหน่วยใช้วัดความยาว 
2. ระบบเมตริก ถือก าเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2336 ท่ีประเทศ......................................... 
3. ประเทศ.......................................เริ่มน าระบบเมตริกมาใช้เป็นหน่วยในการวัด 
4. พระเจ้าเฮนรี่ท่ี 1 (King Henry 1) แห่งอังกฤษได้ประกาศใช้ความยาว 1 หลา เป็น

ระยะทางจากปลายจมูกถึงปลาย....................................................... 
5. ชาวอียิปต์ใช้หน่วยการวัดท่ีเรียกว่า ......................... ซึ่งเป็นระยะทางจากปลายนิ้วกลางถึง

ข้อศอก ในการวัดความยาวของการสร้างพีระมิด 
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แบบฝกึหดัที ่1.2   

 
 

 
ค าชี้แจง ค้นหาค าท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการวัด โดยใช้สีระบายรอบค าทั้งแนวตั้ง แนวนอนและ
  แนวทแยง พร้อมทั้งเติมค าท่ีพบหน้าข้อด้วยนะจ๊ะ (5 คะแนน) 

 

ลุ ม นี ป พ เ จ้ ะ ช ฉ เ ว 
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ม บ 
พิ ส อ ง คุ ้ ง น้ ำ จ้ า ต คิ 
นี ฝ ห ฝ ธ ร ฐ ก ะ ร ร ว 
วั ร ง รั ช ซ ม ฉ ก า ำ บิ 
นิ้ ว หั ว แ ม่ มื อ ะ น มื ต 
ม้ สุ รั ร ส อ ช ซ ก สิ อ ง 
า ห ชื ่ อ ง า เ ก ก กุ ร ต 
ส ส ท โ ธ ท น ม ร า ส อิ 
ส ฝ รั่ ง เ ศ ส ย ริ วิ ด ง 
ด ก น ร พ อ ง ก ห ย นี ด 

 
 

 เช่น บ้านก านันอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ....สองคุ้งน้ า.... 
 

1. ในระบบ SI .........เมตร........ เป็นหน่วยใช้วัดความยาว 
2. ระบบเมตริก ถือก าเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2336 ท่ีประเทศ..........ฝรั่งเศส.......... 
3. ประเทศ.........สหรัฐอเมริกา..........เริม่น าระบบเมตริกมาใช้เป็นหน่วยในการวัด 
4. พระเจ้าเฮนรี่ท่ี 1 (King Henry 1) แห่งอังกฤษได้ประกาศใช้ความยาว 1 หลา เป็น

ระยะทางจากปลายจมูกถึงปลาย.........นิ้วหัวแม่มือ.......... 
5. ชาวอียิปต์ใช้หน่วยการวัดท่ีเรียกว่า .......คิวบิต.... ซึ่งเป็นระยะทางจากปลายนิ้วกลางถึง

ข้อศอก ในการวัดความยาวของการสร้างพีระมิด 
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แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 1  ครั้งที่ 1 

 
ค้าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค้าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค้าตอบเดียว 
 

1. “กลับกันเถอะดูซิ .............................” จากส่วนที่ขีดเส้นควรเติมค้าว่าอะไร 
ก. ไก่ขัน 
ข. เคี้ยวหมากจืดสนิทพอดี 
ค. นกบินกลับรังแล้ว 
ง. ได้ยินเสียงช้างร้องแล้ว 

2. “โรงเรียนอยู่ไม่ไกลหรอก แค่เดินไป..................................เท่านั้น” จากส่วนที่ขีดเส้นควรเติมค้าว่า
อะไร 
ก. ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น 
ข. หนวดกุ้ง 
ค. สามคุ้งน้้า 
ง. ชั่วหม้อข้าวเดือด 

3. ใน ค.ศ. 1975 ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมน้าระบบใดมาใช้เป็นหน่วยในการวัด 
ก. ระบบเมตริก 
ข. ระบบอังกฤษ 
ค. มาตราไทย 
ง. ระบบคิวบิต 

4. ระบบเมตริกได้รับการพัฒนาและรู้จักใช้กันมากขึ้นในชื่อระบบอะไร 
ก. SI system 
ข. Kilo 
ค. Hector 
ง. deka 

5. หน่วยรากฐานของระบบ SI มี 7 หน่วย ข้อใดไม่ได้อยู่ใน 7 หน่วยของระบบ SI 
ก. เคลวิน  
ข. เวลา 
ค. เมตร 
ง. โมล 
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แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 2  ครั้งที่ 1 
 

ค้าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค้าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค้าตอบเดียว 
 

1. ค้าว่า “นกบินกลับรังแล้ว” ควรเติมในประโยคข้อใด 
ก. มีทองเท่า.......................................................... 
ข. กลับกันเถอะดูซิ ............................................... 
ค. ให้ออกจากบ้านก่อน......................................... 
ง. ตื่นนอนตอน..................................................... 

2. ค้าว่า “ชั่วหม้อข้าวเดือด” ควรเติมในประโยคข้อใด 
ก. โรงเรียนอยู่ไม่ไกลหรอก แค่เดินไป..................................เท่านั้น 
ข. หัวใจเท่า........................... 
ค. ใช้เกลือซัก...................... 
ง. ให้ออกจากบ้านก่อน......................................... 

3. ในปี ค.ศ. 1975 ประเทศใดเร่ิมน้าระบบเมตริกมาใช้เป็นหน่วยในการวัด 
ก. ประเทศฝร่ังเศส 
ข. ประเทศญ่ีปุ่น 
ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ง. ประเทศไทย 

4. ระบบ SI system ได้รับการพัฒนามาจากระบบอะไร 
ก. ระบบอังกฤษ 
ข. ระบบคิวบิต 
ค. มาตราไทย 
ง. ระบบเมตริก 

5. เคลวิน เป็นหน่วยรากฐานของระบบใด 
ก. ระบบ SI 
ข. ระบบ AI 
ค. ระบบ BI 
ง. ระบบ SS 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 1  ครั้งที่ 1 

เรื่อง ความเป็นมาของการวัด 
 

1. ค.  นกบินกลับรังแล้ว 
2. ง.  ชั่วหม้อข้าวเดือด 
3. ก.  ระบบเมตริก 
4. ก.  SI system 
5. ข.  เวลา 

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 2  ครั้งที่ 1 
เรื่อง ความเป็นมาของการวัด 

 
1. ข.  กลับกันเถอะดูซิ.............. 
2. ก.  โรงเรียนอยู่ไม่ไกลหรอก แค่เดินไป..............เท่านั้น 
3. ค.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
4. ง.  ระบบเมตริก 
5. ก. ระบบ SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

แบบประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่...............  เร่ือง .......................................................... 

วันที่............... เดือน................................... พ.ศ................ 
 

ค าชี้แจง  ให้สังเกตและพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคน และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
คะแนน 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
แก้ปัญหา ให้เหตุผล ส่ือสาร เชื่อมโยง รวม 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 12 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   

 
หมายเหตุ   เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาและอธิบายเหตุผลใน
การใช้วิธีการดังกล่าว 

2. การให้เหตุผล หมายถึง การอ้างอิง เสนอแนวความคิดในการประกอบการตัดสินใจ 
3. การสื่อสาร สื่อความหมายและการน าเสนอ หมายถึง สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอวิธีการ

ในทางที่ถูกต้อง 
4. การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ หลักการ วิธีการทาง

คณิตศาสตร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระอื่นๆ แล้วน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินทักษะ/กระบวนการ (P) 
 

คะแนน/
ความหมาย 

ทักษะ/กระบวนการ (P) ที่ปรากฏให้เห็น 

1.  การแก้ปัญหา 
     3/ดีมาก อธิบายเหตุผลและร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาได้ชัดเจน 
     2/ดี อธิบายเหตุผลและร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาได้บางส่วนแต่ไม่ชัดเจน 
     1/พอใช้ อธิบายเหตุผลไม่ได้และร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาได้ 
  0/ควรปรับปรุง อธิบายเหตุผลไม่ได้และร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาไม่ได้ 
2.  การให้เหตุผล 
     3/ดีมาก การอ้างอิงและเสนอแนวความคิดในการประกอบการตัดสินใจได้ชัดเจน 
     2/ดี การอ้างอิงและเสนอแนวความคิดในการประกอบการตัดสินใจได้บางส่วนแต่ไม่

ชัดเจน 
     1/พอใช้ การอ้างอิงไม่ได้และเสนอแนวความคิดในการประกอบการตัดสินใจได้ 
   0/ควรปรับปรุง การอ้างอิงไม่ได้และเสนอแนวความคิดในการประกอบการตัดสินใจไม่ได้ 
3.  การสื่อสาร 
     3/ดีมาก สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอวิธีการได้ชัดเจน 
     2/ดี สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอวิธีการได้บางส่วนแต่ไม่ชัดเจน 
     1/พอใช้ สื่อสาร สื่อความหมายได้และน าเสนอวิธีการไม่ได้ 
  0/ควรปรับปรุง สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอวิธีการไม่ได้ 
4.  การเชื่อมโยง 
     3/ดีมาก น าความรู้ หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระอื่นๆ แล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ชัดเจน 
     2/ดี น าความรู้ หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระอื่นๆ แล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้บางส่วน 
     1/พอใช้ น าความรู้ หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระอื่นๆ แล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้แต่ไม่ชัดเจน 
  0/ควรปรับปรุง น าความรู้ หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระอื่นๆ แล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ได้ 
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แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียน (A) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่...............  เร่ือง .......................................................... 

วันที่............... เดือน................................... พ.ศ................ 
 

ค าชี้แจง  ให้สังเกตและพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคน และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
    คะแนน 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ความร่วมมือ 

ความ
กระตือรือร้น 

ความรับผิดชอบ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

รวม 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 12 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียน (A) 
 

คะแนน/
ความหมาย 

ทักษะ/กระบวนการ (P) ที่ปรากฏให้เห็น 

1.  ความร่วมมือ 
     3/ดีมาก ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จด้วยดี 
     2/ดี ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จด้วยดีเป็นส่วนใหญ่ 
     1/พอใช้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จด้วยดีเป็นบางเวลา 
  0/ควรปรับปรุง ไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและไม่ร่วมปฏิบัติกิจกรรมใดๆ เลย 
2.  ความกระตือรือร้น 
     3/ดีมาก ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทันทีที่ได้รับมอบหมาย 
     2/ดี ลงมือปฏิบัติกิจกรรมค่อนข้างช้า แต่มีความตั้งใจและสนใจปฏิบัติ 
     1/พอใช้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมค่อนข้างช้า ต้องมีคนคอยกระตุ้นหรือแนะน า 
  0/ควรปรับปรุง ไม่ปฏิบัติงานเลย 
3.  ความรับผิดชอบ 
     3/ดีมาก ส่งงานก่อนหรือตรงตามก าหนดเวลานัดหมาย 
     2/ดี ส่งงานช้ากว่าก าหนดเวลาเล็กน้อย และมีเหตุผลที่พอรับฟังได้ 
     1/พอใช้ ส่งงานช้ากว่าก าหนดเวลานัดหมาย 
  0/ควรปรับปรุง ไม่ส่งงานเลย 
4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     3/ดีมาก เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง lสม่ าเสมอ 
     2/ดี เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ 
     1/พอใช้ เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองบ้าง ต้องมีคนคอยแนะน า 
   0/ควรปรับปรุง ไม่เสนอความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใดๆ เลย 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
  -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง การวัด 
  -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง การวัด 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เร่ือง  การวัด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้ว  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. ชาวอียิปต์ได้ใช้หน่วยการวัดใด ซึ่งเป็นระยะทางจากปลายน้ิวกลางถึงข้อศอก ในการวัดความ
ยาวขอการสร้างพีระมิด 
ก. กิโล (kilo)     ข.  เดคา (deka) 
ค.   เฮกโต (hecto)    ง.   คิวบิต (cubit) 

2. ระบบเมตริก ซึ่งก าหนดหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร เมตรและกิโลเมตร ถือก าเนิดเม่ือปี พ.ศ. 
2336 ที่ประเทศใด 
ก. ประเทศไทย    ข.  ประเทศฝรั่งเศส 
ค.   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ง.   ประเทศญี่ปุ่น 

3. ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 มนุษย์ใช้สิ่งใดในการบอกเวลา 
ก. การตีระฆัง     ข.  นาฬิกาทราย 
ค.   นาฬิกาน้ า     ง.   นาฬิกาแดด 

4. ระยะทางจากโรงจอดรถถึงตัวบ้าน 
ก. เซนติเมตร     ข.   เมตร 
ค.   กิโลเมตร     ง.   ฟุต 

5. ถ้าสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 2 วา แล้วจะติดดอกไม้ประดับรอบสนามหญ้าแห่งนี้    
จะต้องใช้ดอกไม้ประดับยาวกี่เมตร 
ก. 4  เมตร     ข.  16  เมตร 
ค.   64  เมตร     ง.  256 เมตร   

6. ในแผนที่ความยาว 1 เซนติเมตร แสดงระยะทาง 250 กิโลเมตร ถ้าเมืองสองเมืองในแผนที่อยู่
ห่างกัน 4 เซนติเมตร เมืองทั้งสองอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร 
ก.  250  กิโลเมตร    ข.  500  กิโลเมตร 
ค.  750  กิโลเมตร    ง.  1,000 กิโลเมตร 

7. ภูผาวิ่งได้ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร คิดเป็นระยะทางกี่เมตร 
ก. 6,400 เมตร     ข.  64 เมตร 
ค.   0.64  เมตร     ง.  0.064  เมตร 
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8.  “20 ศอก” มีค่าเท่ากับข้อใด 
ก. 20 คืบ     ข.  10 คืบ 
ค.    5 วา     ง.  12 นิ้ว 

9. ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ของ “ระยะทาง 2 กิโลเมตร กับ ระยะทาง 2,000 เมตร” ได้ถูกต้อง 
ก. ระยะห่างกัน 1 กิโลเมตร   ข.  ระยะทางห่างกัน 100 เมตร 
ค.   ระยะทางห่างกัน 1,000 เมตร  ง.   ระยะทางเท่ากัน 

10. พื้นที่ 12 ไร่ คิดเป็นกี่ตารางเมตร 
ก. 12  ตารางเมตร    ข.  1,200  ตารางเมตร 
ค.   2,800  ตารางเมตร    ง.  19,200  ตารางเมตร   

11. “สระว่ายน้ ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 35 เมตร และมีทางเดินขนาดกว้าง    
1 เมตร ล้อมรอบสระ” ถ้าต้องการปูกระเบื้องบนทางเดินที่อยู่รอสระทั้งหมด ถ้าค่าปูกระเบื้อง 
ตารางเมตรละ 200 บาท จะต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไร 
ก.   200  บาท     ข.  300  บาท    
ค.   400  บาท     ง.  500  บาท 

12. จากหน่วยการวัดพื้นที่ ในมาตราไทย 1 งาน เท่ากับกี่ตารางวา  
ก.   100  บาท     ข.  200  บาท    
ค.   300  บาท     ง.  400  บาท 

13. จากหน่วยการวัดพื้นที่ ในมาตราไทย 1 ไร่ เท่ากับกี่งาน  
ก.   1 งาน     ข.  100  งาน    
ค.   4 งาน     ง.  400  งาน 

14. น้ าส้มเขียวหวานกล่องหนึ่งจุได้ 1,000 มิลลิลิตร ถ้าซื้อน้ าส้มเขียวหวาน 2 โหล คิดเป็นน้ า
ส้มเขียวหวานกี่ลิตร  
ก.  2  ลิตร     ข.  24  ลิตร        
ค.   24,000  ลิตร    ง.  2,000  ลิตร 

15. ถ้าไข่ฟองหนึ่งหนัก 50 กรัม เมื่อเลือกไข่ที่มีขนาดเท่ากัน 1 โหล ไข่ทั้งหมดจะหนักมากกว่าหรือ
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม และมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่กี่กรัม 
ก. น้อยกว่า  400  กรัม    ข.  น้อยกว่า  0.4  กรัม 
ค.    มากกว่า  600  กรัม   ง.  มากกว่า  0.6  กรัม 

16. โรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกไว้ 3 เกวียน คิดเป็นข้าวเปลือกกี่กิโลกรัม 
ก. 1,500  กิโลกรัม    ข.  4,500  กิโลกรัม 
ค.  1,000 กิโลกรัม    ง.  3,000 กิโลกรัม 
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 ก าหนดเวลาเดินรถสายเหนือ (เที่ยวกลับ) ใช้ตอบค าถาม ข้อ 17 – 20   
 

                         ขบวน 
     สถาน ี

ด่วน 
52 

ด่วนพิเศษ 
14 

ด่วนพิเศษ 
10 

เร็ว 
110 

เชียงใหม่ 
ล าพูน 
ล าปาง 
พิษณุโลก 
นครสวรรค์ 
กรุงเทพมหานคร 

16.00 
16.25 
18.13 
22.59 
01.20 
05.55 

16.45 
17.10 
19.00 
23.33 
01.51 
06.15 

20.30 
20.52 
22.22 
02.29 
04.12 
08.20 

21.50 
22.14 
23.56 
05.34 
07.45 
12.20 

 
17. ขบวนรถด่วน  52  ออกจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง 

ก.  12  ชั่วโมง     ข.  13  ชั่วโมง 
ค.  12  ชั่วโมง  55  นาที   ง.  13  ชั่วโมง  55  นาที 

18. ถ้านั่งรถไฟขบวนด่วนพิเศษ 14 และด่วนพิเศษ 10 จะใช้เวลาเดินทางจากล าพูนถึง
กรุงเทพมหานคร  รถไฟขบวนใดใช้เวลาน้อยกว่ากัน 
ก.  ด่วนพิเศษ  14  ใช้เวลา  13  ชั่วโมง  30  นาที  
ข.  ด่วนพิเศษ  10  ใช้เวลา  11  ชั่วโมง  50  นาที 
ค.  ด่วนพิเศษ  14  ใช้เวลา  14  ชั่วโมง  30  นาที    
ง.  ด่วนพิเศษ  10  ใช้เวลา  12  ชั่วโมง  50  นาที 

19. จากสถานีนครสวรรค์ถึงสถานีกรุงเทพมหานคร นั่งรถไฟขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด 
ก.  ด่วน  52     ข.  ด่วนพิเศษ  14 
ค.  ด่วนพิเศษ  10     ง.  เร็ว  110 

20. จากสถานีเชียงใหม่ถึงสถานีล าพูน  รถไฟขบวนคู่ใดใช้เวลาเท่ากัน 
ก.  ด่วน  52  กับ ด่วนพิเศษ  14  ข.  ด่วนพิเศษ  14  กับ  ด่วนพิเศษ  10 
ค.  ด่วน  52  กับ ด่วนพิเศษ 10   ง.  ด่วนพิเศษ  14  กับ  เร็ว 110   
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง 1.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาค าตอบของ
สถานการณ์และใช้ภาษา สัญลักษณ์(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์แทนข้อความได้ 
  2.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายแสดงแนวทางที่ให้ได้ค าตอบโดยอาศัยความรู้ หลักการที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 
  3.  ให้นักเรียนน าเสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดและเป็นระบบโดยอาศัยการ
เขียนบรรยาย เขียนรูปภาพ ตารางหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตอบค าถาม
และให้เห็นแนวความคิดและวิธีการท่ีได้มาซึ่งค าตอบ เพราะทุกส่วนมีผลต่อการให้คะแนน 
ตัวอย่างข้อสอบ 
 00.  ชมพู่ต้องการเทน้ าส้มจากขวด 1 ลิตร ใส่แกว้ 5 ใบ แก้วแต่ละใบจุน้ าส้มได้ 170 มิลลิลิตร จะ
เหลือน้ าส้มในขวดเท่าไร 
 
ตัวอย่างการตอบ 
 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  ต้องการเทน้ าส้มจากขวด 1 ลิตร ใส่แก้ว 5 ใบ,  
แก้วแต่ละใบจุน้ าส้มได้ 170 มิลลิลิตร 
โจทย์ถาม       จะเหลือน้ าส้มในขวดเท่าไร 
 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด   
     ต้องค านวณน้ าส้ม 1 ลิตรให้หน่วยเป็นมิลลิลิตร ก่อน 
จากนั้นแก้ว 1 ใบ จุน้ าส้มได้กี่มิลลิลิตร แล้วน ามาคิดหาแก้ว 5 
ใบ จุน้ าส้มได้กี่มิลลิลิตร สุดท้ายค านวณน้ าส้มที่เหลือในขวดโดย
การน าปริมาณน้ าส้ม 1 ขวด มาลบกับ ปริมาณน้ าส้ม 5 แก้ว   
 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
2 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ 
(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทน
ข้อความได้ถูกต้องทั้งหมดและอธิบาย
เพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
1 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ 
(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทน
ข้อความได้บางส่วนและอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมายได้แต่ไม่ชัดเจน 
0 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ 
(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทน
ข้อความผิดและไม่มีการอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมาย 
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รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า 
วิธีท า    น้ าส้ม     1   ลิตร  เท่ากับ  น้ าส้ม  1,000  มิลลิลิตร 
   แก้ว      1  ใบ     จุน้ าส้ม           170    มิลลิลิตร 
ดังนั้น  แก้ว    5  ใบ     จุน้ าส้ม 170 × 5  = 850    มิลลิลิตร 
         จะเหลือน้ าส้มในขวด  150850000,1     มิลลิลิตร 
 
ดังนั้น     จะเหลือน้ าส้มในขวด   150  มิลลิลิตร 
 
 
  

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Representation) 
2 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้โจทย์
ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการด าเนินการและ
อธิบายสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 
1 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้โจทย์
ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการด าเนินการและ
อธิบายสรุปค าตอบได้เพียงบางส่วน 
0 = ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการ
แก้ปัญหาและอธิบายสรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการ
น าเสนอ (Clarity of Presentation) 
2 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียด) มีการใช้
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการ
น าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน 
1 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียด) ไม่มีการ
ใช้แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการ
น าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนในบางส่วน 
0 = การน าเสนอไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์ 
(สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด) 
ไม่มีการใช้แผนภาพ แผนภูมิ 
ประกอบการน าเสนอ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 

1. สมุดบันทึกขนาดกว้าง 7 นิ้ว และยาว 10 นิ้ว จะมีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตร 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………... 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
………………………………………………………………..…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด   
 …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
………………………………………………………….……….. 
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ 
การน าเสนอ  
(Clarity of Presentation) 
 

 

 
 



135 

 

2. ที่ดินขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 2,000 เมตร ถ้าความคลาดเคลื่อนในการวัดครั้งน้ีประมาณ 0.5 
เมตร อยากทราบว่าความกว้างและความยาวของที่ดินผืนน้ีมีความถูกต้องในการวัดเพียงใด  
 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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3. สวนดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีด้านยาวด้านละ 3 ฟุต 5 นิ้ว ถ้าต้องการท ารั้วรอบส่วน จะต้องใช้
รั้วยาวกี่เซนติเมตร 
 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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1,320 เมตร

520 เมตร

850 เมตร

600 เมตร

1,440 เมตร

สนามฟตุบอล

4.         จากรูป ถ้าต้องการใช้ร้ัวกั้น
        รอบสนามฟุตบอลจะต้องใช้ร้ัว
        ยาวกี่กิโลเมตรและกี่เมตร 

 
 
 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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5. ณเดชไปตลาดซื้อผักและผลไม้ดังนี้ มะเขือเทศ 754 กรัม  มันฝร่ัง 3.4 กิโลกรัม คะน้า 500 กรัม     ส้ม 

2.5 กิโลกรัม  องุ่น 850 กรัม ณเดชซื้อผักและผลไม้เป็นจ้านวนเท่าไร  
 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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6.  ห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งมีความยาว 17 หลา กว้าง 11 หลา ต้องการปูพรมเต็มพื้นห้องจะต้องใช้พรม
ขนาดกี่ตารางฟุต 

 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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7. ปลูกมะม่วงบนเน้ือที่ 8.1 เอเคอร์ คิดเป็นเน้ือที่ทั้งหมดกี่ตารางฟุตและกี่ตารางหลา (น.74) 
 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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8. กระเป๋าเดินทางขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว สูง 6 นิ้ว จะบรรจุเสื้อผ้าได้กี่ลูกบาศก์ฟุต  
 

รูปแบบการตอบ 
การประเมินคะแนน 

การประเมิน 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีคิด  คิดเป็นล าดับขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์   
โจทย์ก าหนด  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 
โจทย์ถาม       
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
ขั้นที่ 2 วิธีคิด      
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…..   
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท า  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...   
ดังนั้น 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

ด้านที่ 1 ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
(Language of Mathematic) 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Representation) 
 

 

ด้านที่ 3 ความชัดเจนของ
การน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ (Language of Mathematic) 
คะแนน ความหมาย 

2 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความได้
ถูกต้องทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 

1 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความได้
บางส่วน และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้แต่ไม่ชัดเจน 

0 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความผิด ไม่มี
การ อธิบายเพื่อสื่อความหมาย 

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representations) 
คะแนน ความหมาย 

2 เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ด าเนินการและอธิบายสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

1 เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ด าเนินการและอธิบายสรุปค าตอบได้เพียงบางส่วน 

0 ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหาและอธิบายสรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation) 

คะแนน ความหมาย 
2 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้

แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน 
1 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้

แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนในบางส่วน 
0 การน าเสนอไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์ (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด) ไม่มีการใช้

แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอ 
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ภาคผนวก จ 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร  พรหมเพ็ญ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 2.  ศน.ยืนยง  ราชวงษ์ 
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 3.  อาจารย์สมนึก  คู่เมือง 
  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวปรวี  อ่อนสอาด 
วันเดือนปีเกิด   19 มีนาคม 2529 
สถานท่ีเกิด   อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน  80 หมู่ 3 ต าบลบางระก า  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครู คศ. 1 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน   โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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