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   การวจิยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร ์

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และศกึษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม 

กบัเกณฑ ์ 
    กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 44 คน ซึ่งไดม้าจาก

วธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง 17 คาบ คาบละ 50 

นาท ีโดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One – Short Case Study เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ และแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) และสถติทิดสอบท ี(t-test for one sample) 

 

  ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 22.18 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 73.93  

 2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 14.98 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 74.90 

 3. พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้

แบบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องลําดบัและอนุกรม มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดถีงึดมีาก โดยอยู่ในเกณฑด์ ีจํานวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.36 และอยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 

จํานวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.64 
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 The purposes of this research were to compare mathematical academic 

achievement, communication abilities, and group working behavior of Mathayomsuksa V 

students after gaining integrated learning approach emphasizing on group process with a 

criterion.   

 The subjects of this study were 44 Mathayomsuksa V students in the second 

semester of the 2013 academic year at Triamudomsuksa School, Bangkok.  They were 

randomly selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 17 fifty 

minute periods. The One – Short Case Study was used for the study. The instruments used 

in data collection were the lesson plans of mathematics integrated learning approach 

emphasizing on group process, mathematical achievement test, communication abilities test 

and group work behavior questionnaire. The data were statistically analyzed by using mean 

( x ), standard deviation (S.D.) and t-test for one sample.  

 The findings were as follows: 

 1. The mathematical achievement of the experimental group after gaining integrated 

learning approach emphasizing on group process was statistically higher than the 70 

percent criterion at the .05 level of significance. Its mean score 22.18 was as 73.93%. 

2. The mathematical communication abilities of the experimental group after gaining 

integrated learning approach emphasizing on group process was statistically higher than the 

70 percent criterion at the .05 level of significance. Its mean score 14.98 was as 74.90%. 

 

 



 3. Group work behavior of Mathayomsuksa V students after gaining integrated 

learning approach emphasizing on group process was at a good and very good criterion. 

Average point of 27 students is at a good criterion with 61.36% and average point of  

17 students is at a very good criterion with 38.64% 
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ประกาศคณูุปการ 

 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี้สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา และการให้คําปรึกษา 

ในการทําวจิยัจาก อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมริตันะ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาต ิอาจารย ์

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแล เอาใจใส่และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

ในการทําวจิยั รองศาสตราจารยน์ิภา  ศรไีพโรจน์ อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน ผูช้่วยศาสตราจารย์

ช ัยศักดิ ์ลีลาจรัสกุล อาจารย์  ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล อาจารย์ ดร.ว ันเพ็ญ ประทุมทอง 

คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์และสอบปากเปล่าทุกท่าน ที่ได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

เพื่อให้ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน่ี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ขวญั  เพียซ้าย อาจารย์นิพาพร  จุลกมนตรี และ

อาจารย์จริาภรณ์  วราชุน  ที่กรุณาอุทิศเวลาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ที่ได้แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทัง้ให้กําลงัใจ เป็นผูท้ี่ให้คําปรึกษาและ

ชว่ยเหลอืผูว้จิยัตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ที่ได้อํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเบื้องต้น และการเก็บข้อมูล และคณะครู 

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา คอยเป็นกําลงัใจ และใหค้วามชว่ยเหลอื

ในระหว่างการเก็บข้อมูลให้ผู้ว ิจ ัยทําการวิจัยในครัง้นี้ จนสําเร็จ และขอขอบใจนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  

ที่ให้ความร่วมมือในการหาคุณภาพของเครื่องมือ และดําเนินการทดลองจนทําให้การวจิยัครัง้นี้

สําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  และสมาชกิในครอบครวัทุกท่าน  

ผูเ้ป็นกําลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูว้จิยัตลอดมา และขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน 

ทีค่อยเป็นกําลงัใจและใหค้วามชว่ยเหลอืตลอดมาจนสําเรจ็การศกึษา 

 คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา-มารดา 

และครูอาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทความรูท้ ัง้ปวงแก่ผูว้จิยั 

 

            พรภทัร   สนิด ี
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บทท่ี 1  

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

ๆๆๆๆๆๆๆพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ได้มุ่งเน้นการจดัการศกึษาเพื่อ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และสตปิญัญา สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ได้อย่างมคีวามสุข คณิตศาสตร์เป็นวชิาหนึ่งซึ่งถอืได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพฒันาความคดิของ

มนุษย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรพัยากรที่สําคญัในการพฒันาประเทศ สามารถทําให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คดิอย่างมเีหตุผล สามารถวเิคราะห์ปญัหา และสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปญัญา คิดเป็น ทําเป็น 

แกป้ญัหาเป็น และสามารถอยู่กบัผูอ้ ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย(ีสสวท.). 2544: บทนํา) สําหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ต้องการที่จะให้

บุคคลมคีวามสามารถในหลาย ๆ ด้านซึ่งครอบคลุมในทุกด้านของจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรมการ

เรยีนรู้ ทัง้ด้านพุทธพิสิยั (Cognitive Domain) ด้านจติพสิยั (Affective Domain) และด้านทกัษะ

พสิยั (Psychomotor Domain) และคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื่องมอืการเรยีนรู้วชิาต่าง ๆ และเป็น

เครื่องมอืในการดํารงชวีติที่สําคญัมากที่สุดอย่างหนึ่ง (วรรณี โสมประยูร. 2540: 2) แต่ในปจัจุบนั

พบวา่ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 22.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน ซึ่งยงัไม่ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 50 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต.ิ 2556: ออนไลน์) 

 จากการรายงานขา้งตน้อาจจะเป็นเพราะวธิกีารเรยีนการสอนมุ่งถ่ายทอดเนื้อหามากกว่า

การเรยีนรู้จากสภาพจรงิ ไม่เน้นกระบวนการให้นักเรยีนได้เน้นการพฒันาด้านความคิดวเิคราะห ์

การแสดงออก  และกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อกีทัง้ยงัขาดการเชื่อมโยงภูมปิญัญา

ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัว และแก้ไขปญัหาในการ

ดํารงชวีติใหเ้หมาะสมกบับรบิททางสงัคมและสภาพแวดล้อม (รุ่ง แก้วแดง. 2542: 3) ซึ่งในปจัจุบนั

บุคคลจะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองและปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา 

การจดัการเรียนการสอนจึงจําเป็นต้องเชื่อมโยง ประยุกต์ใชค้วามรู้ที่หลากหลาย ซึ่งการจดัการ

เรยีนรู้แบบบูรณาการที่มลีกัษณะเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนัทัง้ภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ระหว่างกลุ่ม

สาระการเรยีนรู ้และสมัพนัธก์บัชวีติจรงิ ทําให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้อย่างมคีวามหมาย เขา้ใจ และ

สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูไ้ดใ้นชวีติจรงิ (สํานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2550: 1-2)  

 นอกจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมอีกีประการต่อมาทีผู่เ้รยีนขาดโอกาสทีจ่ะเรยีนรู้ร่วมกนั 

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัแก้ปญัหา ผู้เรียนทําได้เพียงแต่โจทย์แบบฝึกหดัรายบุคคลโดยแทบจะไม่มี

ปฏสิมัพนัธห์รอืขาดการสื่อการระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสทํางาน

ร่วมกนั รู้จกัการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานให้ประสบผลสําเร็จจะต้องมีทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
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กระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดม้โีอกาสในการแสดงออกในดา้นต่าง ๆ รวมไปถงึโอกาส

ทีจ่ะไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ทําใหม้คีวามเขา้ใจเนื้อหาสาระวชิามากขึน้ 

รวมทัง้กลุ่มจะเป็นแรงจูงใจใหก้นัและกนัอนัจะส่งผลใหก้ารทํางานประสบความสําเรจ็สูงสุด (ชยัศกัดิ ์

ลลีาจรสักุล. 2543: 258) เมื่อมกีารทํางานร่วมกนัจงึจําเป็นต้องอาศยัความสามารถในการสื่อสาร

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและมีความเข้าใจที่ตรงกัน เนื่ องจาก

ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรเ์ป็นทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรอ์ย่างหนึ่งที่ช่วย

ใหน้กัเรยีนสามารถถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจ แนวคดิทางคณิตศาสตร์ หรอืกระบวนการคดิของ

ตนให้ผูอ้ ื่นรบัรู้ได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ (สสวท. 2551: 70) ซึ่งสอดคล้องกบั

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ขัน้พืน้ฐาน สาระที่ 6 ซึ่งได้กําหนดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค.6.1 ว่าให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  เนื่องจากทักษะ /

กระบวนการสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตจึงจําเป็นต้องฝึกฝนให้

นกัเรยีนมทีกัษะ/กระบวนการสื่อสาร ไดแ้ก่ การสนทนา การซกัถาม การอธบิายสิง่ต่าง ๆ ได้อย่าง

คล่องแคล่วมคีวามสามารถในการฟงั พูด อ่าน เขยีน ทกัษะในการนําเสนอและมคีวามสามารถ 

ทัง้การพูดการเขยีนใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจ มทีกัษะในการรบัฟงัขา่วสารขอ้มูล และสามารถวเิคราะห์ข่าวสาร

ที่ได้รับอย่างมีเหตุผล สามารถสรุปความรู้ที่ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตรงประเด็นขยายความ  

แปลความหมายสิง่ที่ตนเองรู้ได้โดยมขีอ้สรุปอ้างองิอย่างมเีหตุผล ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอน 

ในโรงเรยีน จงึควรมกีารปรบัปรุง และพฒันาให้เหมาะสมกบัความเจริญในโลกปจัจุบนัเพื่อให้

นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะ/กระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

(กรมวชิาการ. 2542: 1) 

 การจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ควรใชก้ลวธิ ีรูปแบบ และเทคนิคการจดัการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ตามสภาพและบริบทของนักเรียน (ภัทรา 

สุวรรณบตัร. 2552: 66) การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเป็นการเรยีนรู้ในลกัษณะองค์รวม จดัการ

เรยีนรูด้ว้ยรูปแบบหรอืวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ การเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง การเรยีนรูร่้วมกนั การเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิการเรยีนรู้จากการปฏบิตัจิรงิ และมกีารวดั

ประเมินผลที่สอดคล้องกบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินจากการปฏิบตั ิ(Performance 

Assessment) และประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสติปญัญาที่หลากหลาย (Multiple 

Intelligences) (สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์.  2546: 8-14) การสอนควรเน้นการส่งเสริมความเป็น

เอกลักษณ์ของผู้เรียน ครูควรเน้นให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์ของตน เกิดความภาคภูมิใจ 

ในเอกลักษณ์ของตนและเคารพในเอกลักษณ์ของผู้อื่น รวมทัง้เห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช ้

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพียงเท่านี้ผู้เรียนก็จะเรียน 

อย่างมคีวามสุข มทีศันคตทิีด่ตี่อตนเอง เหน็คุณค่าในตนเอง ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเคารพในผูอ้ื่น
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และอยู่ร่วมกนัอย่างเกื้อกูลกนั (ทศินา แขมมณี. 2552: 90) วธิสีอนแบบต่าง ๆ เป็นสิง่สําคญัและ

จําเป็นอย่างยิง่ที่ครูผูส้อนจะต้องรู้เพื่อที่จะนําไปจดัการเรยีนการสอน โดยวธิสีอนใดกต็ามที่ทําให้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนมคีวามสนใจ และมคีวามเข้าใจในบทเรียนนัน้ ๆ 

นบัวา่เป็นการสอนทีด่ ีแต่กย็งัไม่สามารถเจาะจงไปได้ว่าวธิสีอนในเป็นวธิทีี่ดทีี่สุด เพราะการเลอืก

วธิสีอนจะขึน้อยู่กบัเนื้อหาของแต่ละบท โดยอาจจะใชว้ธิกีารสอนทีแ่ตกต่างกนัหรอืหลาย ๆ วธิผีสม

กนั (สริพิร ทพิย์คง. 2545: 116-117) มคีํากล่าวของ ฉววีรรณ เศวตมาลย์ (2544: 9) กล่าวไวว้่า  

ครูทุกคนม ี“คลงักลเมด็” ของตนเองซึ่งอาจจะใชไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกด็คีรูที่ตัง้ใจและ 

เอาใจใส่ทุกคนจะคน้ควา้หาความคดิและเทคนคิใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปใชใ้นชัน้เรยีนของเขา  

 ด้วยเหตุที่ก ล่าวมาข้างต้นนั ้นทําให้ผู้ว ิจ ัยสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียน รู ้

แบบบูรณาการเชงิวธิีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์

ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร ์

ที่จะช่วยให้นักเรยีนเหน็คุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชวีติจรงิ อีกทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาและ

ปรบัปรุงการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ๆๆๆๆ การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 

    1. เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนัก เรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีาร 

ทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิีการ 

ทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์

 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลการวิจัยครัง้นี้ทําให้ทราบผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้น

กระบวนการกลุ่มที่มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มเรื่อง ลําดบัและอนุกรม เป็นแนวทางสําหรบัครู

คณิตศาสตร์ที่จะนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียน รู ้
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แบบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มในการพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์และการเรยีนรู้

ดา้นอื่นๆ ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  ภาคเรยีนที่ 2 

ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 ห้องเรยีน รวมจํานวน

นกัเรยีน 1,485 คน 

  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 2  

ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หอ้งเรยีน จํานวนนกัเรยีน   

44  คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการ

สุ่ม ซึ่งไดม้าจากการจบัสลากมา 1 หอ้งเรยีนจากหอ้งเรยีน แผนการเรยีนภาษา-ภาษา ทัง้หมด 

7 หอ้งเรยีน ซึ่งทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของแต่ละหอ้งแบบคละความสามารถ 

 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครัง้นี้ เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา

พืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรื่อง

ลําดบัและอนุกรม 

        

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้นี้ผู้ว ิจ ัยได้ดําเนินการทดลองสอนด้วยตนเอง 

ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 17 คาบ คาบละ 50 นาท ี โดยดําเนิน

กจิกรรมการเรยีนการสอน 15 คาบ ทดสอบ 2 คาบ  

 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิีการที่เน้นกระบวนการ

กลุ่ม 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

 2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

 3. พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีน 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ หมายถึง การจัดการเรียน 

การสอนที่มีการผสมผสานวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่มีความเชื่อมโยงกันเข้าด้วยกัน  

โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและความสนใจของผู้เรียน 

เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ตามศกัยภาพและสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจําวนั 

2. กระบวนการกลุ่ม หมายถึง กระบวนการทํางานที่จ ัดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน สมาชิกภายในกลุ่มทําหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม  

มปีฏสิมัพนัธก์นั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั 

3. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม   หมายถึง  

การผสมผสานวธิสีอนทีม่คีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาวชิา  โดยใชว้ธิกีารสอนตัง้แต่ 2 วธิขี ึน้ไปในแต่ละ

คาบเรยีน เพื่อส่งผลใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบองคร์วมและมปีระสบการณ์ในการทํางานกลุ่ม  ตลอดจน

ความรู ้ทกัษะทีจ่ําเป็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปญัหา ซึ่งผูว้จิยัได้บูรณาการวธิกีาร

สอน ดงันี้ 

 3.1  วิธีการสอนแบบอุปนัย หมายถึง การสอนที่สอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหา

ส่วนรวมหรอืจากสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรมไปสู่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม หรอืจากตวัอย่างไปสู่กฎเกณฑท์ัว่ๆไป 

 3.2  วธิกีารสอนแบบนิรนัย หมายถงึ การสอนจากกฎเกณฑ์หรอืจากสูตรต่างๆ ที่ม ี

ผูค้ดิคน้หรอืพสิูจน์ไวแ้ลว้ มาใชใ้นการแกส้ถานการณ์ปญัหา 

 3.3  วธิกีารสอนโดยใชเ้กม หมายถงึ กระบวนการทีผู่ส้อนใชก้ารจดัการเรยีนรู้ โดยให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูภ้ายใตก้ตกิาขอ้ตกลงร่วมกนัภายในกลุ่มและเชื่อมโยงเขา้กบัเนื้อหาที่จะสอน 

เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ อกีทัง้เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 

 3.4  วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน หมายถึง กระบวนการสอนที่ครูมอบหมาย

หน้าทีผู่เ้รยีนทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ชว่ยกนัคน้ควา้แกป้ญัหา ตามความสามารถและความถนดัของ

ผูเ้รยีน 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์รื่อง “ลาํดบัและอนุกรม” หมายถงึ   

ความสามารถทางสตปิญัญาในการเรยีนรู้และแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งวดัได้จากแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง “ลําดบัและอนุกรม” ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ผูว้จิยั

สร้างขึน้โดยทดสอบหลงัจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลงเป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ้ โดย

สอดคล้องกบัพฤตกิรรมด้านความรู้ ความคดิ (Cognitive Domain) ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์

ตามทีว่ลิสนั (Wilson. 1971: 643 – 696) จําแนกไวเ้ป็น 4 ระดบั คอื 

  4.1 ดา้นความรูค้วามจําเกีย่วกบัการคดิคํานวณ (Computation) ประกอบด้วย ความรู้

ความจําในดา้นขอ้เทจ็จรงิ คําศพัท ์นิยาม และกระบวนการในการคดิคํานวณ 

  4.2 ด้านความเขา้ใจ (Comprehension) ประกอบด้วย ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความคดิ

รวบยอด หลกัการ การสรุป อ้างอิง และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยน
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รูปแบบปญัหาจากแบบหนึ่งไปยงัอกีแบบหนึ่ง การอ่านและทําความเขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร ์

การอ่านและการตคีวามโจทยป์ญัหาทางคณติศาสตร ์

  4.3 ด้านการนําไปใช้ (Application) ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปญัหา 

ที่ประสบอยู่ระหว่างเรียน การแยกแยะโจทย์ปญัหาที่กําหนดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อความสะดวก 

ในการแกป้ญัหา ความสามรถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งทีเ่หมอืนกนั 

 4.4 ด้านการวเิคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปญัหา 

ที่ซับซ้อน แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน เป็นการค้นหาความสมัพนัธ์ การสร้างข้อพิสูจน์ 

แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อพิสูจน์ ตลอดจนความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบ 

ความถูกตอ้งของสูตรสําหรบัการนําไปใชใ้นกรณทีัว่ไป 

 5.  เกณฑ์ หมายถงึ คะแนนขัน้ตํ่าที่จะยอมรบัว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์วเิคราะห์ได้จากคะแนนแบบทดสอบ

หลงัเรยีนซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรแ์ลว้นําคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ

เทยีบกบัเกณฑโ์ดยทีผู่ว้จิยัใชเ้กณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไปของคะแนนรวม ซึ่งปรบัปรุงมาจากเกณฑ์การ

ตดัสินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ของสํานกัวชิาการและมาตรฐานศกึษา ดงันี้ 

   คะแนน    ความหมาย 

  รอ้ยละ 80–100    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัดเียีย่ม 

  รอ้ยละ 75–79    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัดมีาก 

  รอ้ยละ 70–74    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี

  รอ้ยละ 65–69    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัคอ่นขา้งด ี

  รอ้ยละ 60–64    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัน่าพอใจ 

  รอ้ยละ 55–59    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัพอใช ้

  รอ้ยละ 50–54    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรใ์นระดบัผา่นเกณฑข์ ัน้ตํ่า 

  รอ้ยละ 0–49    มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน/ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์
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 6. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การอธิบาย การแสดง

ความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้เป็นการ

แลกเปลีย่นแนวความคดิกบัผูอ้ ื่น โดยผ่านทางการเขยีน วดัได้จากแบบทดสอบชนิดอตันัยที่ผูว้จิยั

สรา้งขึน้ จํานวน 5 ขอ้   

  7. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาในขณะที ่

ร่วมปฏิบตังิานกลุ่ม ซึ่งวดัจากแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการประเมิน

พฤตกิรรมในขณะทีป่ฏบิตังิาน โดยกําหนดเกณฑไ์ว ้5 ขอ้ ดงันี้ 

     - ความรบัผดิชอบ 

     - การใหค้วามร่วมมอื   

     - การกลา้แสดงความคดิเหน็ 

     - การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น 

    - การสรา้งบรรยากาศในการทํางานกลุ่ม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและวธิกีารการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 

เชงิวธิกีารของฟราซี และรูดนิทสก ี(Frazee; & Rudnitski.  1995: 137-141)  และ เอก็เก้น และ

ควัซคั (Eggnen; & Kauchak. 2001: 190-192) ทีม่กีารผสมผสานวธิกีารสอนหรอืเทคนิคการสอนที่

มคีวามเชือ่มโยงกนัเขา้ดว้ยกนั โดยใชว้ธิกีารสอนแบบอุปนยั วธิกีารสอนแบบนิรนยั วธิกีารสอนโดย

ใชเ้กม และวธิกีารสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยเน้นให้ผูเ้รยีนได้ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู้ภายใต้

กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ กระตอืรอืร้นในการเรยีนรู้ ยอมรบัความคดิเหน็และ

รู้จ ักการทํางานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะและ

กระบวนการในการเรยีนรู ้ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปญัหา การอภิปรายหาแนว

ทางการแกป้ญัหา การนําเสนอสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละส่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้น 

กระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสาร 

ทางคณติศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม ซึ่งมกีรอบแนวคดิการวจิยั แสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ 

บูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ

บูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

3. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม อยู่ในเกณฑด์ ีขึน้ไป 

 

 

ตวัแปรอสิระ 
ตวัแปรตาม 

การจดัการเรยีนรู ้

แบบบูรณาการเชงิวธิกีาร 

ทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม 

- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 

- ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีน 

 



บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ๆ ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี้ 

 

 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 

  1.1 ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

  1.2 การบูรณาการเชงิวธิกีาร 

  1.3 จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

  1.4 ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ 

  1.5 ขอ้ควรคํานึงถงึในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

  1.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ   

 2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารสอนทางคณติศาสตร ์

  2.1 วธิกีารสอนแบบอุปนยั 

  2.2 วธิกีารสอนแบบนิรนยั 

  2.3 วธิกีารสอนโดยใชเ้กม 

  2.4 วธิกีารสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน 

  2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารสอนทางคณติศาสตร ์

 3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการกลุ่ม 

  3.1 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 

  3.2 ความหมายของพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 

  3.3 หลกัการจดัการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการกลุ่ม 

  3.4 องคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่ม 

  3.5 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการกลุ่ม 

  3.6 กจิกรรมการเรยีนทีใ่ชก้ระบวนการกลุ่ม 

  3.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการกลุ่ม 

 4.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์

  4.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

  4.2 องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์

  4.3 วธิสีรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์

  4.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
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 5.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

  5.1 ความหมายของการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

  5.2 ความสําคญัของการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

  5.3 แนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

  5.4 การประเมนิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

  5.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการ 

  

 1.1  ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

  ไดม้ผีูอ้ธบิายเกีย่วกบัการสอนแบบบูรณาการไวต้่างๆดงันี้ 

  กู๊ด (Good.1973: 308) กล่าวว่า บูรณาการหมายถงึ กระบวนการหรอืการปฏบิตัใิน

การทีจ่ะรวบรวมรายวชิาต่างๆเขา้ดว้ยกนัแลว้นํามารายงานผลหรอืแสดงออกมาในเชงิกจิกรรมหรอื

โครงการเดยีวกนั 

  ลาร์ดซิาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970: 141) กล่าวว่า การสอน

แบบบูรณาการ หมายถึง การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัจุดประสงค ์

เพื่อใหน้กัเรยีนไดส้ามารถแกป้ญัหาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกดิการพฒันาบุคลกิภาพในด้านต่างๆ 

นกัเรยีนสามารถปรบัตวัและตอบสนองไดใ้นทุกสถานการณ์ การแก้ปญัหานี้ข ึน้อยู่กบัประสบการณ์

และความรูพ้ืน้ฐาน การสอนจะใหค้วามสําคญักบัครูและนกัเรยีนเท่าเทยีมกนั การทํากจิกรรมมกีาร

ทํางานร่วมกนัอย่างเป็นประชาธปิไตย 

  วฒันาพร  ระงับทุกข์ (2542: 141) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

หมายถงึ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดมิและประสบการณ์

ใหม่และเป็นประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในวชิาการหลายๆแขนงในลักษณะสห

วทิยาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปญัหาและกระบวนการ

แสวงหาความรู้ ที่เชื่อมโยงทัง้หลกัสูตรและวธิีสอนตลอดจนแนวคิดของผู้เรยีนเพื่อให้เกิดความรู้

แบบองคร์วมเพื่อนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจําวนั 

  สุดาวรรณ ศภุเกษตร (2545: 4) กล่าวว่า การบูรณาการกระบวนการเรยีนรู้ คอื การ

เชื่อมโยงองค์ประกอบการเรยีนรู้ทุกอย่างให้เขา้มาเกี่ยวขอ้งกนั มไิด้แยกขาดออกเป็นส่วน ๆ คอื

การบูรณาการจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้วธิสีอน เนื้อหา สื่อต่าง ๆ กจิกรรม และผลลพัธก์ารเรยีนรู้ โดย

ครูผู้สอนเป็นผูท้ําการสอนรายวชิา และกจิกรรมวชิา โครงการต่าง ๆ ฯลฯ ที่เป็นเรื่องการเรียนรู้

ทัง้หมด 
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 สําล ีรกัสุทธ ี(2546: 26-27)  กล่าววา่ การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ คอื การนําสิง่

ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัมาจดัรวมกนัอย่างประสมกลมกลนื เป็นการจดักระบวนการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยง

ศาสตรห์รอืเนื้อหาวชิาต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั เขา้มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกดิ

ความรูท้ีม่คีวามหลากหลาย เกดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายยัง่ยนื มลีกัษณะเป็นองคร์วมและนําไปใช้

ในชวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ถวลัย์ มาศเจริญ (2546: 69) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง

กระบวนการทีผู่ส้อนใชช้ว่ยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์ มกีารจดัประสบการณ์เรยีนรู้

โดยการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และเป็นประสบการณ์ตรงที่

เชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างวชิาสาขาต่าง ๆ ในลกัษณะสหวทิยาการโดยใชก้ระบวนการเรยีนรู ้

คดิ แก้ปญัหา และแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงหลกัสูตร วธิีสอนและแนวคิดของผู้เรยีนเพื่อให้เกิด

ความรู้แบบองค์รวม เพื่อนําไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัทําได้ 2 วธิ ีคอื บูรณาการในวชิา และ

บูรณาการขา้มวชิา 

 พมิพนัธ์ เดชะคุปต์ (2551: 12-15) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

หมายถงึ การเชือ่มโยงรวมทัง้สอดแทรกเนื้อหาทกัษะกระบวนการ ทกัษะปฏบิตัขิองสาระการเรยีนรู้

ต่าง ๆ กบัหวัเรื่องที่ต้องการสอนอย่างเหมาะสมหรอือย่างสมดุลหรอือย่างสมบูรณ์ การเชื่อมโยง

ดงักล่าวทําใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาปญัญาดา้นต่าง ๆ หรอืกล่าวว่า เป็นการพฒันาของปญัญา (multiple 

intelligences) นัน่เอง 

 จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งสรุปได้ว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

หมายถึง  การจัดการเรียนการเรียนการสอนที่มีการผสมผสาน ศาสตร์หรือเนื้อหา ที่มีความ

เชือ่มโยงกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึความเหมาะสมและความสนใจของผูเ้รยีนเป็นสําคญั เพื่อให้ผูเ้รยีน

สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจําวนั 

1.2 การบูรณาการเชิงวิธีการ 

 ฟราซี และรูดนิทสก ี(Frazee; & Rudnitski.  1995: 137-141) กล่าวว่าลกัษณะการ

เรยีนรูแ้บบบูรณาการ (Forms of Integration) มรูีปแบบ ดงัต่อไปนี้  

  1. แบบวทิยาการพื้นฐาน (Discipline-based) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนในวชิาหนึ่ง

สอดแทรกเนื้อหาของวชิาอื่นๆ เข้าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดย

ผูส้อนคนเดยีว 

  2. แบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นรูปแบบทีผู่ส้อนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป สอนต่างวชิากนั 

แต่วางแผนการสอนร่วมกนั โดยระบุสิง่ทีร่่วมกนัและตดัสนิใจว่า หวัเรื่อง มโนทศัน์ ปญัหาเดยีวกนั

นัน้จะสอนอย่างไรในวชิาของแต่ละคน งานทีม่อบหมายใหผู้เ้รยีนทําจะต่างกนัไปในแต่ละวชิา 
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  3. แบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) เป็นรูปแบบที่ผูส้อนต่างวชิามาร่วมกนั

สอนเป็นทมี ร่วมวางแผนและกําหนดหวัเรื่อง ปญัหาร่วมกนั และดําเนินการสอนผูเ้รยีนกลุ่มเดยีว 

มอบหมายงานหรอืโครงการใหผู้เ้รยีนทํางานร่วมกนัเป็นงานใหญ่ชิน้เดยีว 

  4. แบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) เป็นการสอนที่ผูส้อนแต่ละคนต่างสอน

วชิาของตนเอง ไม่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนทํางานร่วมกนัระหว่างต่างวิชา แต่จะมีการสอนแบบ 

บูรณาการเฉพาะทีร่ะบุไวใ้นแต่ละวชิาเท่านัน้ ผูส้อนแต่ละคนในต่างวชิาไม่ไดม้กีารแบ่งกจิกรรมของ

ผูเ้รยีนดว้ยกนัเพยีงแต่ใหเ้วลาแลว้มอบหมายงาน หรอืปญัหาใหผู้เ้รยีนกลบัไปดําเนินการกนัเอง 

   5. แบบบูรณาการ (Integrated) เป็นการบูรณาการทัง้มโนทศัน์ ทกัษะ เจตคตแิละ

ความเชือ่ ตลอดจนเนื้อหา ทําให้เป็นการสอนที่ต้องอาศยัความหลากหลายวธิทีี่สามารถเป็นไปได ้

ผูเ้รยีนสามารถเลอืกทีจ่ะฝึกในสิง่ทีต่อ้งการจะเรยีนรู ้ตามความถนดัและความสนใจของตนเองอย่าง

อสิระ 

  สริพิชัร์  เจษฎาวโิรจน์ (2546: 26-28) กล่าวว่า การบูรณาการเชงิวธิกีารเป็นการ

ผสมผสานวธิกีารสอนแบบต่างๆ  เขา้ในการสอน โดยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่ใชว้ธิสีอน

หลายๆวิธีใช้สื่อการเรียนการสอนแบบสื่อผสม ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้

นกัเรยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัอิย่างสมัพนัธ์กนัมากที่สุด  เช่น ในการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง 

ภูมปิญัญาไทย ครูสามารถบูรณาการเชงิวธิกีารดว้ยการใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารต่างๆ ไดห้ลายวธิดีงันี้ 

   1)  การสนทนา ครูอาจเริม่สอนดว้ยการสนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัความสามารถ

ของคนไทย ในการประดิษฐ์งานฝีมอืด้านต่างๆ ที่นักเรยีนเหน็ในท้องถิ่น ให้นักเรยีนยกตวัอย่าง

ผลงานต่างๆ ทีเ่ป็นของคนไทย พรอ้มทัง้บอกวา่เป็นผลงานทางดา้นใด 

   2)  การอภปิราย หลงัจากทีค่รูและนกัเรยีนร่วมกนัสนทนาเกี่ยวกบัความสามารถ

และผลงานด้านต่างๆ  ของคนไทยแล้ว ให้นักเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของคําว่า  

“ภูมปิญัญาไทย”และชว่ยกนัอภปิรายความสําคญัของภูมปิญัญาไทย การเผยแพร่ผลงานการสบืทอด

ภูมปิญัญาไทย 

   3)  การใชค้ําถามเป็นวธิกีารที่ครูนิยมใชก้นัมากและใชต้ลอดเวลาไม่ว่าครูจะให้

นักเรยีนปฏบิตักิิจกรรมด้วยวธิกีารใดก็ตามจะมีวธิีการใชค้ําถามแทรกอยู่เสมอ โดยครูอาจเป็นผู้

เลอืกใชค้ําถาม หรอืนกัเรยีนใชค้ําถามถามนักเรยีนด้วยกนัเองกไ็ด้ เป็นการสบัเปลี่ยนบทบาทการ

พูด 

   4)  การบรรยาย ครูอาจบรรยายเสรมิความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนบา้ง ในกรณีที่นักเรยีน

ยงัได้ความรู้ไม่ครบ หรือประเด็นที่นักเรียนยงัไม่ได้กล่าวถึง เช่นภูมิปญัญาไทยด้านอื่นๆ หรือ

ตวัอย่างบุคคลทีไ่ดร้บัการยกย่องวา่เป็นผูส้บืทอดภูมปิญัญาไทยในดา้นต่างๆเป็นตน้ 

   5)  การค้นคว้าและการทํางานกลุ่ม  ครูอาจให้นักเรยีนร่วมกนัค้นควา้เกี่ยวกบั

ปจัจยัพื้นฐาน และผลกระทบจากภายนอกที่มอีิทธผิลต่อการสร้างสรรค์ภูมปิญัญาไทยตัง้แต่อดีต
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จนถงึปจัจุบนั ประเภทของภูมปิญัญาไทย ลกัษณะของภูมปิญัญาไทยในทอ้งถิน่ต่างๆ โดยใหท้ํางาน

เป็นกลุ่ม เมื่อไดข้อ้มูลมาแลว้ใหน้กัเรยีนจดัการกบัขอ้มูลเพื่อเตรยีมนําเสนอต่อไป 

   6)  การไปศกึษานอกห้องเรยีน  การไปศกึษานอกห้องเรยีนอาจเป็นไปได้หลาย

ลกัษณะ  เชน่ การไปคน้ควา้หาขอ้มลูในหอ้งสมดุ การไปสมัภาษณ์ผูรู้ ้ หรอืการไปคน้ควา้จากแหล่ง

เรยีนรูอ้ื่นๆ นอกโรงเรยีนเกีย่วกบัเรื่องภูมปิญัญา เพราะบางครัง้ขอ้มูลทีอ่ยู่นอกหอ้งเรยีนมมีากกว่า

ในหอ้งเรยีน และเพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์โดยตรง แลว้นําขอ้มูลจดัการต่อไป 

   7) การนําเสนอขอ้มูล  เมื่อนักเรยีนวางแผนและจดัการขอ้มูลเสรจ็แล้ว นักเรยีน

ควรวางแผนการนําเสนอขอ้มูล ซึ่งนกัเรยีนสามารถนําเสนอไดห้ลายวธิ ีเชน่ การรายงานในรูปแบบ

ต่างๆ การจดัป้ายนิเทศ การแสดงบทบาทสมมต ิ การแสดงละคร หรือการเล่น เกมโชว์ แล้วแต่

ความคดิของกลุ่มนกัเรยีน 

  สุคนธ์ธา  ธรรมพุทโธ (2552: 17) การสอนแบบบูรณาการเชงิวธิีการ คือ การ

ผสมผสานวธิกีารสอนแบบต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้เทคนิคการนํา

สื่อผสม  เทคนิคการจดักจิกรรมทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัเนื้อหา เพื่อให้นักเรยีนมสี่วนร่วมใน

การเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ 

  สุกลัยา  อุบลรตัน์ (2554: 21) กล่าวว่า การบูรณาการเชงิวธิกีารเป็นการผสมผสาน

วธิกีารสอนตัง้แต่ 2 วธิขี ึน้ไป โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชว้ธิสีอนหลายๆ วธิ ีใชส้ื่อการเรยีนรู้

แบบประสม ใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เพื่อใหน้กัเรยีนมโีอกาสได้เรยีนรู้และฝึกปฏิบตัิ

อย่างสมัพนัธก์นัมากทีสุ่ด 

  จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ คือ การจัด 

การเรยีนการสอนทีม่กีารผสมผสานวธิกีารสอนหรอืเทคนิคการสอนทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัเขา้ดว้ยกนั 

โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและความสนใจของผู้เรียน 

เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ตามศกัยภาพและสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจําวนั 

  

 1.3  จดุมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

  ลาร์ดิซาบอล และคนอื่นๆ (Lardizabal and others. 1970: 142) ได้กล่าวถึง

จุดมุ่งหมายในการสอนแบบบูรณาการ ไวด้งันี้  

   1) เพื่อพฒันาและส่งเสรมิให้เดก็รู้สกึปลอดภยั มคีวามพงึพอใจ มคีวามรู้สกึเป็น

ส่วนหนึ่งของหมู่คณะและไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ ื่น  

   2) เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรยีน 

   3) ช่วยพัฒนาค่านิยม บรรยากาศในชัน้เรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

จรยิธรรม มาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของกลุ่ม ความซาบซึ้งในการทํางานและความซื่อสตัย ์ 

   4) ชว่ยพฒันาวนิยัในตนเอง โดยส่งเสรมิความสามารถในการทํางานและ 

การควบคุม อารมณ์ของผูเ้รยีน 
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   5) ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคพ์ฒันาการแสดงออกทางด้านศลิปะ ดนตรแีละการ

ละคร ฯลฯเชน่เดยีวกนักบัทางดา้นสงัคม วทิยาศาสตร ์และวรรณคด ี 

   6) เพื่อใหน้กัเรยีนมโีอกาสไดร่้วมกจิกรรมในสงัคม เตม็ใจทีจ่ะทํางานร่วมกบักลุ่ม

และเป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม  

   7) ชว่ยวดัผลการเรยีนรู ้โดยการแนะนําวธิตีรวจสอบความก้าวหน้าในการเรยีนรู้

แก่ผูเ้รยีนทัง้รายบุคคลและกลุ่ม  

 เอก็เก้น และควัซคั (Eggnen; & Kauchak. 2001: 193-194) กล่าวว่า รูปแบบการ

สอนแบบบูรณาการถูกกําหนดดว้ยเป้าหมายซึ่งทําให้บรรลุผลสําเรจ็ 2 ขอ้ ขอ้แรกรูปแบบการสอน

แบบบูรณาการชว่ยใหน้กัเรยีนสร้างความรู้และความเขา้ใจของเนื้อหาที่มคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่าง

ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิ หลกัการทัว่ไป ได้อย่างลกึซึ้ง และขอ้ที่สองคอื เป็นรูปแบบที่ดําเนินการด้วย

ความคดิอย่างมเีหตุผล การคดิทีเ่ป็นข ัน้ตอนและการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยนักเรยีนได้ฝึกหดั

ในการหาแบบรูป การอธบิาย การตัง้สมมตฐิาน การหากฎเกณฑ์ทัว่ ๆ ไป ซึ่งตรวจสอบยนืยนัได้

ดว้ยเอกสารของนกัเรยีน 

 สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546: 16-17)  กล่าววา่ จุดมุ่งหมายของการบูรณาการ 

หลกัสูตรและการสอนแบบบูรณาการมดีงันี้ 

  1) เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่า การเรียนทุกสิ่งมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนั 

และกนัในชวีติคนเรา ทุกสิง่ทุกอย่างจะเกี่ยวขอ้งกนัอยู่เสมอ หลกัสูตรบูรณาการจะมคีวามสมัพนัธ์

กบัชวีติของนกัเรยีนมากกวา่และนกัเรยีนจะเกดิแรงจูงใจในการเรยีนมากกวา่หลกัสูตรแบบเดมิ 

  2)  เพื่อให้นักเรยีนเป็นผูท้ี่สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งในการแก้ปญัหา 

นกัเรยีนจะตอ้งอาศยัความรูจ้ากหลายสาขาวชิาในเวลาเดยีวกนั 

  3)  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยตรงอย่างมีจุดหมาย และมี

ความหมาย นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การแสดงความคดิเหน็ในการจดัการเรยีนการสอน 

และชว่ยสรา้งความเขา้ใจใหน้กัเรยีนอย่างลกึซึ้ง 

  4)  เพื่อตอบสนองความสนใจของนกัเรยีนแต่ละคน โดยการเรยีนรูต้ามเอกตัภาพ 

ออกแบบกจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามทีต่อ้งการจะรู ้บรรยากาศในชัน้เรยีนจะไม่เครยีด สามารถ

กระตุน้ใหน้กัเรยีนเรยีนอย่างสนุกสนานและบรรลุผลในการเรยีนมากขึน้ 

  5)  มกีารถ่ายโอนและค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ  ความคดิ ทกัษะ

และเจตคตชิว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความคดิรวบยอดทีเ่รยีนไดอ้ย่างลกึซึ้ง เป็นระบบ และถ่ายโอนความ

เขา้ใจจากเรื่องหนึ่งไปสู่อกีเรื่องหนึ่งไดด้ ี

  6)  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกัน ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย มีความ 

พงึพอใจ มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และยอมรบัผูอ้ ื่น เตม็ใจที่จะทํางานร่วมกบักลุ่มและ

เป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม 
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  7)  ช่วยพฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม มาตรฐานการทํางาน วนิัยในตวัเอง 

ส่งเสรมิความสามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณ์ของผูเ้รยีน 

   8)  ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการแสดงออกทางด้านศิลปะ 

ดนตร ีไปพรอ้มๆ  กบัทางดา้นความรู ้เนื้อหาสาระ อกีทัง้ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดร่้วมกจิกรรมในสงัคม 

  อาภรณ์  ใจเที่ยง (2546: 126)  กล่าวว่า วตัถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายของการสอน

แบบบูรณาการ มดีงันี้ 

   1) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจาก

หลากหลายสาขาวชิา 

   2) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทกัษะกระบวนการ

กลุ่ม  ทกัษะการคดิ  การแกป้ญัหา  การอภปิราย  การสรุป เป็นตน้ 

   3) เพื่อส่งเสรมิความสามารถของผูเ้รยีนที่มแีตกต่างกนัในด้านต่างๆ  ที่เรยีกว่า 

พหุปญัญา  (Multiple Intelligence) 

   4) เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนํา

ความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัได ้

  จากการทีน่กัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการไว้

นัน้ สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการมดีงันี้ 

   1) เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้บบองคร์วมเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั  

   2) ฝึกกระบวนการเรยีนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ รู้จกัแสวงหาความรู้ และมสี่วนร่วมใน

การเรยีนรู ้ 

   3) เป็นการส่งเสรมิการทํางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ รูจ้กัการรบัฟงัความคดิเหน็ของ

ผูอ้ ื่นและเหน็คุณค่าของตนเอง  

1.4   ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ 

 เอก็เก้น และควัซคั (Eggnen; & Kauchak. 2001: 207) กล่าวว่า รูปแบบการสอน

แบบบูรณาการทําใหน้กัเรยีนมแีรงจูงใจในการเรยีนเพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นผลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างความ

น่าสนใจให้มากขึน้ และเน้นให้นักเรยีนเกิดการคิดและเขา้ใจเนื้อหาอย่างลกึซึ้ง ทัง้ยงัเป็นการให้

นักเรยีนเพิม่ความสามารถที่ทําให้เกดิผลด้วยตนเอง นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ใหก้บันกัเรยีนดว้ย 

 วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542: 50) กล่าวว่า ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ  

มดีงันี้ 

  1) เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสามารถจําความรู้ที่เรียนได้นาน 

(retention) ซึ่งจะเริม่ดว้ยการทบทวนความรูเ้ดมิและประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน 
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  2) ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน  (participate)  ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ สตปิญัญา

และสงัคม เป็นการพฒันาทุกดา้น 

  3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตนและ 

เป็นประสบการณ์ชวีติจรงิของผูเ้รยีน 

  4) ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ซ้ําหลายครัง้โดยไม่เบื่อหน่าย 

  5) ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

คดิแกป้ญัหา คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

  6)  ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการทํางานกลุ่ม ตัง้แต่สองคนขึน้ไป จนถงึเพื่อนทัง้ช ัน้เรยีน

ทีก่ําหนดกจิกรรม  เพื่อพฒันาทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์

  7)  ผูเ้รยีนจะไดส้รา้งจนิตนาการตามเรื่องที่กําหนดเป็นการเรยีนรู้ด้านธรรมชาต ิ 

เศรษฐกจิ  วฒันธรรม การเมอืง วถิชีวีติ ผสมผสานกนัไป อนัเป็นสภาพจรงิของชวีติ 

  8)  ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากสิง่ใกล้ตวัไปสู่สิง่ไกลตวั เช่น เรยีนเกี่ยวกบัตวัเรา  บ้าน 

ครอบครวั  ชมุชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านทัว่โลก ตามระดบัความซบัซ้อนของเนื้อหาและ

สตปิญัญาของผูเ้รยีน 

  9)  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนอย่างมคีวามสุข สนุกสนาน เหน็คุณค่าของงานที่ทํา และงานที่

นําไปเสนอต่อเพื่อน ต่อชมุชน ทําใหเ้กดิความตระหนกั เหน็ความสําคญัของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 ทศินา  แขมมณี (2546: 50-51) กล่าวว่า ประโยชน์ของการบูรณาการหลกัสูตรและ

การบูรณาการ มดีงันี้  

  1) ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาในลกัษณะองคร์วม มองเหน็ความสมัพนัธแ์ละขอ้มูล

ได้อย่างรวดเรว็กระตุ้นผูเ้รยีนให้มคีวามรู้ทัง้ด้านลกึและกวา้ง มทีศันะด้านความคดิที่กวา้งไกลลด

ความซบัซ้อนของเนื้อหาวชิา 

  2) ทําให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิโดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม 

ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และเจตคตทิีด่ ีเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนให้เรยีนรู้ทกัษะ

ชวีติ และสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

  3) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ส่งเสริม

กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ และการนําทกัษะต่าง ๆ  

มาใชเ้พื่อการแกป้ญัหา 

  4) ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย รู้จกัเคารพสทิธเิสรภีาพของผูอ้ ื่น

โดยคํานึงถงึความคดิเหน็และประโยชน์ของส่วนรวม 

  5) ชว่ยแกป้ญัหาดา้นการขาดครูทีส่อนในแต่ละวชิา 

  6) ช่วยให้ผูเ้รยีนเขา้ใจสภาพปญัหาในสงัคมได้ด ีพจิารณาปญัหาอย่างกวา้ง ๆ 

โดยใช้ความรู้อย่างหลากหลายที่สมัพนัธ์กนั เพื่อส่งเสริมให้เกิดทกัษะและความสามารถในการ

แกป้ญัหา และส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยั 
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  7) ช่วยทําให้การศกึษา และการสอนมคีุณค่ามากขึน้ ช่วยเน้นการพฒันาทกัษะ 

ทีจ่ําเป็น ใหเ้กดิความคดิรวบยอดทีถู่กตอ้งขึน้ และสามารถปลูกฝงัค่านิยมทีพ่งึประสงค ์

  8) ส่งเสรมิการพฒันาค่านิยม และบรรยากาศในชัน้เรยีนเป็นการช่วยพฒันาวนิัย

ในตนเองส่งเสรมิความสามารถในการทํางาน และควบคุมอารมณ์ของผูเ้รยีน 

  9) ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้นต่าง ๆ และเกดิความสนุกสนาน 

ในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

  สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546: 22-23) กล่าววา่ ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ 

มดีงันี้ 

   1)  ทําให้ผูเ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาในลกัษณะองค์รวม มองเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง

เนื้อหาวชิา ทําใหน้กัเรยีนระลกึถงึขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเรว็ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึทัง้ลกึและกวา้ง 

ทําใหเ้ป็นผูท้ีม่ทีศันะกวา้งไกล ลดความซบัซ้อนของเนื้อหาแต่ละวชิา และทําใหม้เีวลาเรยีนมากขึน้ 

   2)  ทําให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม 

ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และมเีจตคตทิีด่ ีเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนได้อย่างเตม็ที ่

ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวติ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชวีิตจริงได้อย่าง

เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

   3)  ส่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นนักเรียนเป็นสําคญั  

ส่งเสริมกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช ้

เพื่อป้องกนัและแกป้ญัหาและการประยุกตใ์ชท้กัษะต่างๆ  

   4)  ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จกัเคารพสทิธเิสรภีาพของผูอ้ ื่น 

โดยคํานึงถงึความคดิเหน็และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

   5)  ชว่ยแกป้ญัหาดา้นการขาดครูสอนในแต่ละรายวชิา 

   6)  ช่วยทําให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพและปญัหาสงัคมได้ดีกว่า สามารถพิจารณา

ปญัหาและที่มาของปญัหาอย่างกวา้งๆ ใชค้วามรู้อย่างหลากหลายมาสมัพนัธ์กนั ส่งเสรมิให้เกิด

ทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน รวมทัง้ส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยั 

   7)  ชว่ยทําใหก้ารสอนและการใหก้ารศกึษามคีุณค่ามากขึน้ สามารถช่วยเน้นการ

พฒันาทกัษะทีจ่ําเป็นใหเ้กดิความคดิรวบยอดที่กระจ่างขึน้  ถูกต้อง และสามารถปลูกฝงัค่านิยมที่

พงึประสงคไ์ดอ้กีดว้ย 

   8)  ส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามพึงพอใจ  การยอมรบัผูอ้ ื่น การรู้สกึเป็นส่วนหนึ่ง

ของหมู่คณะและเกดิการเรยีนรูจ้ากการกระทําร่วมกนั 

   9)  ชว่ยส่งเสรมิการพฒันาค่านิยม และบรรยากาศในชัน้เรยีน เป็นการส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาวนิยัในตนเอง ส่งเสรมิความสามารถในการทํางานและควบคุมอารมณ์ของผูเ้รยีน 

   10)  ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดความคดิสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และเกิดความ

สนุกสนานเพราะไดเ้รยีนรูห้ลายดา้น 



18 

 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการข้างต้นสรุปได้ว่า 

ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ มดีงันี้ 

   1) ชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาอย่างลกึซึ้ง  

   2) ผูเ้รยีนสามารถนําทกัษะทีเ่กดิจากประสบการณ์มาใชใ้นการแกป้ญัหา  

   3) เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกนัในหมู่คณะ  

   4) ผูเ้รยีนเหน็คุณค่าของความรูท้ีไ่ดร้บั มคี่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

   5) เป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรู ้

1.5 ข้อควรคาํนึงถึงในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 ลาร์ดซิาบอล และคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970: 148-149) กล่าวว่า สิง่ที่

ควรพจิารณาหรอืควรคํานึงถงึในการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ มดีงันี้ 

  1) ผูเ้รยีนมคีวามสําคญัมากกว่าเนื้อหาวชิา เน้นการพฒันาบุคลกิภาพ คํานึงถงึ

การเรยีนรูท้ ัง้ดา้นร่างกาย สงัคม อารมณ์และสตปิญัญา 

  2) หน่วยการเรยีนทีต่อ้งใชเ้วลาในการทํากจิกรรมขา้มวนัจะดกีว่าหน่วยการเรยีน

สัน้ๆทีเ่สรจ็ในเวลาเรยีน 

  3) กจิกรรมการเรยีนควรเป็นปญัหาในชวีติจรงิ คํานึงถงึความตอ้งการ ความสนใจ

ของผูเ้รยีนเป็นเกณฑ ์

  4) ในการเรยีนการสอนควรใชก้ระบวนการกลุ่ม 

  5) กจิกรรมในการเรยีนการสอนใชก้ระบวนการประชาธปิไตย 

  6) คํานึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีน 

  7) สรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนในการทํางานใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูเ้รยีน 

 ฟราซ ีและรูดนิทสก ี(Frazee; & Rudnitski. 1995: 142) กล่าววา่ สิง่สําคญัทีค่รูผูส้อน

ตอ้งคํานึงถงึในการเลอืกการจดัการเรยีนรู้ในแต่ละระดบัของการบูรณาการ สรุปได้คอืจําเป็นต้องมี

การเรยีนหรอืการฝึกปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรบิทสิง่แวดล้อมรอบตวั ต้องมคีวามสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของนกัเรยีนทีม่อียู่หลากหลาย คํานึงถงึความเชื่อมโยงของเนื้อหาทัง้ภายในและภายนอก

วชิา หรอือาจจะเชือ่มโยงกบัครูผูส้อนวชิาอื่น ๆ และวางแผนการจดัการเรยีนรูใ้หต้่อเนื่องกนั เช่นถ้า

เป็นการสอนโดยครูผูส้อนคนเดยีวกอ็าจจะมกีารกําหนดรายละเอยีดในการสอนแต่ละครัง้ใหช้ดัเจน 

 อรทยั มูลคํา และคณะ (2542: 13) กล่าววา่ ในการจดัการเรยีนการสอนแบบ 

บูรณาการจะตอ้งคํานึงถงึหลกัการสําคญั 5 ประการประกอบดว้ยเสมอ ซึ่งไดแ้ก่ 

  1) การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นนกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง โดยใหผู้เ้รยีน 

มสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนอย่างกระตอืรอืรน้ 



19 

 

   2) การส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทํางานกลุ่มด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมให้มี

กจิกรรมกลุ่มลกัษณะต่างๆหลากหลายในการเรยีนการสอน และส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมโีอกาสได้ลงมอื

ทํากจิกรรมต่างๆอย่างแทจ้รงิดว้ยตนเอง 

   3) จดัประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยให้ผูเ้รยีนมโีอกาสได้เรยีนรู้จากสิง่ที่เป็น

รูปธรรมเขา้ใจง่าย ตรงกบัความจรงิ  สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจําวนัไดอ้ย่างไดผ้ล และส่งเสรมิให้

มโีอกาสไดป้ฏบิตัจิรงิจนเกดิความสามารถและทกัษะทีต่ดิเป็นนิสยั 

   4) จดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรู้สกึกล้าคดิกล้าทํา โดย

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมโีอกาสทีจ่ะแสดงออกซึ่งความรูส้กึนึกคดิของตนเองต่อสาธารณชนหรอืเพื่อนร่วม

ชัน้เรยีน ทัง้นี้เพื่อส่งเสรมิความมัน่ใจใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน 

   5) เน้นการปลูกฝงัจติสํานึก ค่านิยม และจรยิธรรม ที่ถูกต้องดีงาม ให้นักเรียน

สามารถจําแนกแยกแยะความถูกตอ้งดงีามและความเหมาะสมได ้สามารถขจดัความขดัแย้งได้ด้วย

เหตุผล มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรมและแกไ้ขปญัหาไดด้ว้ยปญัญาและสามคัค ี

  สิริพัชร์  เจษฎิวิโรจน์ (2546: 84-85) กล่าวว่า ในการจดัการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการควรคํานึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 

   1) ผูเ้รยีนมคีวามสําคญัมากกวา่เนื้อหาสาระ ฉะนัน้ควรเน้นการพฒันาบุคลกิภาพ

ในทุกๆดา้น การเสรมิสรา้งความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิรวบยอดทีช่ดัเจน 

   2) หัวเรื่องต้องสัมพันธ์กับเรื่องอื่นได้อย่างกว้างขวาง หัวข้อย่อย ความคิด 

รวบยอด ทีจ่ะนํามาบูรณาการกนันัน้ควรอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัวฒุภิาวะของผูเ้รยีน 

   3) กจิกรรมการเรยีนการสอนควรเป็นปญัหาในชวีติประจําวนัและต่อเนื่องกนั จดั

กจิกรรมให้ผูเ้รยีนรู้จกัสงัเกต วเิคราะห์ วจิารณ์ และอภิปรายด้วยเหตุผล ใชก้ระบวนการกลุ่มและ

กระบวนการประชาธปิไตย 

   4) สรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนและนอกหอ้งเรยีนใหท้า้ทายและเรา้ความสนใจ 

ของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยความสบายใจ 

   5) จดัประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็น

รูปธรรม เขา้ใจง่าย ส่งเสรมิใหม้โีอกาสปฏบิตัจิรงิจนเกดิความสามารถและทกัษะทีต่ดิเป็นนิสยั 

   6) ในการสอนแต่ละครัง้ ควรสอดแทรกคุณสมบตัทิี่ต้องการเน้นในตวัผูเ้รยีน ครู

ควรเป็นแบบอย่างในการแสดงพฤตกิรรมทีม่กีารบูรณาการใหน้กัเรยีนเหน็ 
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  จากการศกึษาเกีย่วกบัขอ้ควรคํานึงในการสอนแบบบูรณาการ พบวา่มขีอ้ควรคํานึงใน

การสอนแบบบูรณาการ ดงันี้ 

   1) ครูผูส้อนตอ้งเน้นความเหมาะสมของผูเ้รยีนโดยคํานึงถงึการมสี่วนร่วม  

   2) ครูผู้สอนต้องเลือกกจิกรรมที่จะนํามาบูรณาการโดยเป็นรูปแบบกิจกรรมที่มี

ความใกลต้วัผูเ้รยีน และเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั เน้นการม ี

ส่วนร่วมและทา้ทายความสามารถของผูเ้รยีน 

   3) ครูผูส้อนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ท้าทายและเร้าความสนใจของ

ผูเ้รยีน  

   4) ครูผูส้อนควรเป็นแบบอย่างในการแสดงพฤตกิรรมบูรณาการและคอยสงัเกต

พฤตกิรรมการเรยีนรูอ้ย่างใกลช้ดิ 

1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการ 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 โฮล์มส์ (Holmes.  2006: 247-256) ได้พฒันาหน่วยที่มกีารเรยีนรู้แบบโต้ตอบของ

หอ้งสมุด เพื่อชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจการเชือ่มโยงระหวา่งสิง่ทีม่อียู่กบัคณติศาสตร ์พรอ้มทัง้ประยุกต์

ในสาขาอื่นๆ การพฒันาหน่วยการเรยีนรู้แบบตอบโต้นี้ครอบคลุมขอบเขตของวชิาคณิตศาสตร์ที่

ศกึษาตามปกตโิดยนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ในทุกระดบั นอกจากนี้ได้

ออกแบบหน่วยการเรยีนรูใ้หม้คีวามสาํคญัในการเชือ่มโยงในสาขาวชิา และใหก้ารสนบัสนุนเรื่องราว

ของพฒันาการของความคืบหน้าในการเรยีนของนักเรียน ผลลพัธ์ที่ได้คอืระบบการสร้างเนื้อหา

เกี่ยวกบัการศึกษาแบบเวบ็เป็นฐานเพียงอย่างเดียว  ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมการประเมินที่

แม่นยําทัง้การประเมนิภายในและภายนอกของแต่ละหน่วยการเรยีนรู้แบบตอบโต้ ซึ่งจะเหน็ได้ใน

ระหว่างการพฒันาห้องสมุด โดยผลสําเร็จที่เกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้แบบตอบโต้จะสามารถ

เชือ่มโยงหลายสาขาและทําลายอุปสรรคทีพ่บทัว่ไปทัง้ในวชิาคณติศาสตรแ์ละไม่ใช่วชิาคณิตศาสตร์

ได ้

 แมค็โคออ็ค (McCoog.  2007: 25-28) ได้กล่าวถงึการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ

ทฤษฎีพหุปญัญากับเทคโนโลยี ซึ่งในสงัคมปจัจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนัน้ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวนั ซึ่งในบทความนี้ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยทีางการศกึษาและรวมทฤษฎีของพหุปญัญาเขา้ไวด้้วยกนั นําเสนอโครงร่างยุทธวธิกีาร

สอนทีเ่ป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของนกัเรยีน โดยการผสมเทคโนโลยใีหม่ๆ กบัการสอน โดยอธบิาย

แต่วิธีการสอนนัน้ๆ กับแต่ละความสามารถของพหุปญัญาด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มี

ประสทิธภิาพ 
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 ไวท ์และคารเ์พน็เทอร ์(White; & Carpenter.  2008: 22-38) ไดท้ําการศกึษาการ 

บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ไปยังการนําเข้าสู่แนวทางปฏิบัติของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  

เป็นลกัษณะของการบูรณาการหลกัสูตรวทิยาศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนตระหนักในแนวคดิทาง

ชวีวทิยาหลงัการปฏบิตัิกจิกรรม ส่งเสรมิให้นักเรยีนมทีกัษะทางการวจิยัและการปฏบิตักิาร และ

ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งแนวคดิทางชวีวทิยากบัแนวคดิทางคณติศาสตรแ์ละเคม ีซึ่งในงานวจิยั

นี้ได้เสนอร่างของหลกัสูตรดงักล่าวโดยเน้นให้เห็นถงึความสมัพนัธ์กนัระหว่างคณิตศาสตร์ เคม ี   

อกีทัง้ยงันําเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชใ้นห้องปฏบิตักิาร การบูรณาการหลกัสูตรดงักล่าว

ยงัเน้นไปยงัความทา้ทาย อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการเรยีนรูแ้นวคดิการเชือ่มโยงความรู้และสร้างแรงจูงใจ

ในการเรยีนอกีทัง้เป็นดึงดูดความสนใจของนักเรยีนอกีด้วย ซึ่งหลกัสูตรนี้เป็นหลกัสูตรที่สามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ไดท้ัว่ไป 

 โคลลเ์นอร ์วอลเลซ และซแวค็ฮาเมอร์ (Koellner; Wallace; & Swackhamer.  2009: 

30-38) ไดแ้นะนําการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นโรงเรยีนระดบัเกรด 5 ถงึเกรด 7 โดยการบูรณาการงาน

ประพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ซึ่งผูว้จิยัทําการคน้หางานประพนัธต์่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสภาครู

คณติศาสตรแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา (NCTM) ในเรื่องของ จํานวนและการดําเนินการ พชีคณติ เรขาคณิต 

การวดั การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และการแก้ปญัหา เพื่อนํามาใช้ในการเรยีนรู้แบบ

บูรณาการ ซึ่งในงานวจิยันี้ได้แบ่งระดบัความซบัซ้อนของงานประพนัธ์ออกเป็น 3 ระดบั โดยแบ่ง

จากความซับซ้อนของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ประยุกต์กบังานประพนัธ์แต่ละเรื่อง ยิ่งมีความ

ซบัซ้อนมากกจ็ะมกีารบูรณาการมากด้วย ซึ่งในขณะที่ทําการสอนเนื้อหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ จะ

ออกแบบให้สมัพนัธ์กบัธรรมชาติของคณิตศาสตร์มากที่สุดและสนับสนุนการพฒันาแนวคิดทาง

คณติศาสตรจ์ากหลกัสูตรแบบบูรณาการ โดยเป็นการเปรยีบเทยีบการอ่านงานประพนัธ์แต่ละเรื่อง

ระหวา่งเรื่องเก่ากบัเรื่องใหม่ต่อไป และตัง้คําถามต่างๆ เช่น เรื่องนี้ส่งเสรมิการพฒันาแนวคดิทาง

คณิตศาสตร์อย่างไร วตัถุประสงค์ของเนื้อหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ในเรื่องนี้คอือะไร จะนําเสนอ

เนื้อหาทางคณติศาสตรอ์ย่างไร และจะอธบิายคําตอบของปญัหาทางคณติศาสตรอ์ย่างไร เป็นตน้  

 มริากเลยี และสมลิาน (Miraglia; & Smilan.  2009: 169-185) ได้นําเสนอการจดัการ

เรยีนรู้แบบหลากหลายสาขาวชิาชพีที่บูรณาการการศกึษากบัศลิปะ และศกึษาความสมัพนัธ์ของ

ระบบนิเวศทีม่ตี่อเป้าหมายของการดูแลเอาใจใส่และอนุรกัษ์ภูมทิศัน์  วธิกีารการออกแบบหลกัสูตร

ศลิปะนี้ข ึน้อยู่กบัการเรยีนรู้ หลกัการเดนิทางเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของคนกบัสิง่แวดล้อมและการ

ออกภาคสนามกลางแจง้  วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูซ้ึ่งตอ้งใชห้ลกัการเดนิทางในงานศลิปะได้อธบิาย

รูปแบบการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มผา่นการออกแบบของหลกัสูตรสําหรบัครูโดยการพฒันาจาก

ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นบริบท ทัง้นี้เนื้อหาเน้นการทํางานศิลปะจากวสัดุธรรมชาต ิ

เชื่อมโยงในหลายสาขาวิชา กับมุมมองที่หลากหลาย ผลการเรียนรู้ของบทเรียนถูกย้ายจาก

ห้องเรยีนไปยงับรเิวณพื้นที่รอบๆ ภายนอกห้องเรยีน ซึ่งการใชป้ระโยชน์วสัดุจากธรรมชาตนิัน้มี
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ความสําคญัมาก โดยหลกัสูตรนี้ไดอ้ธบิายถงึการประสบความสําเรจ็ของการใชส้ิง่แวดล้อมจากการ

ใชแ้หล่งเรยีนรูต้ามธรรมชาตซิึ่งเป็นสิง่ทีม่อียู่รอบๆ ตวั 

 งานวิจยัในประเทศ 

 สริมิา สาระพล (2547: 117-127) ได้ทําการวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาชุดการเรยีนการ

สอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยการใชต้วัแทน (Representations) เรื่อง อตัราส่วนและร้อยละ 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ผลการวจิยัพบวา่ ชดุการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดย

การใช้ตัวแทนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  โดยมีค่าประสิทธิภาพ 87.94/85.01 และ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลงัได้รบัการสอนโดยชุดการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยการใชต้วัแทนสูงกว่าก่อนได้รบัการสอนอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิตทิี่ระดบั .01 นอกจากนี้ยงัพบอีกว่า นักเรียนที่ได้รบัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนการสอน

คณติศาสตรแ์บบบูรณาการโดยการใชต้วัแทนมพีฒันาการของความสามารถในการใชต้วัแทนทาง

คณติศาสตรส์ูงขึน้ 

 สุรชยั จามรเนียม (2548: 86-91) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้ชุดกิจกรรม

คณติศาสตรบู์รณาการเชงิเนื้อหา เรื่อง พื้นที่ผวิและปรมิาตร ที่มตี่อความสนใจในวชิาคณิตศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี3  ผลการศกึษาพบว่า ความสนใจในวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีน

หลงัใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์บูรณาการเชงิเนื้อหาสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ 

บูรณาการเชงิเนื้อหา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และความสนใจในวชิาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนหลงัใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์บูรณาการเชงิเนื้อหาสูงกว่าค่าเกณฑ์ (80%)  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ (2552: 123-125) ได้เปรียบเทียบทกัษะการแก้ปญัหาทาง

คณติศาสตร ์ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณติศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มกบัเกณฑ ์หลงัจากที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเตรียมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2551 จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม

มทีกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการ

กลุ่มมีทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่มมผีลการประเมนิพฤตกิรรมการทางานกลุ่มอยู่ในเกณฑร์ะดบัด ี

 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการพอสรุปได้ว่า การสอน

แบบบูรณาการนัน้เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง เป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนที่สูงขึ้นโดยผ่านวิธีการจัดการเรียนการสอน 
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ที่หลากหลาย อีกทัง้ยัง เป็นการเปิดกว้างทางการคิด ซึ่ งผู้เรียนสามารถนําประสบการณ์ 

ในชวีติประจําวนัมาประยุกตใ์ชแ้ละยงัสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั 

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการสอนทางคณิตศาสตร ์

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้

เกี่ยวกบัวธิีการสอนคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย โดยวธิกีารสอนคณิตศาสตร์นัน้ ได้มนีักการศกึษา

หลายท่านไดอ้ธบิายไวด้งันี้ 

2.1 วิธีการสอนแบบอปุนัย 

 ลารด์ซิาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970:29-32) กล่าววา่ วธิกีารสอน

แบบอุปนัยนี้เป็นวธิีการค้นหาข้อเทจ็จริงโดยผ่านขัน้ตอนของการอุปนัย โดยการนําสถานการณ์

หลายๆสถานการณ์หรือตวัอย่างหลายๆตวัอย่างมาให้นักเรียนได้ศกึษาสงัเกตและเปรียบเทียบ 

จากนัน้จงึนําส่วนสําคญัที่มคีวามเหมือนหรอืคล้ายกนัมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ทัว่ๆไป รายละเอียด

ต่างๆที่สมัพนัธ์กนันัน้จะนําไปสู่การสร้างบทสรุปสุดท้าย บทนิยาม กฎ หลกัการ หรอืสูตรนัน่เอง 

โดยการสอนแบบอุปนยันี้มจีุดประสงค ์คอื  

  1) เพื่อช่วยนักเรียนในการค้นหากฎที่สําคญัหรือข้อเท็จจริงของกฎเหล่านัน้  

ซึ่งจะตอ้งมตีวัอย่างทีเ่พยีงพอในการทีจ่ะนํามาสนบัสนุนหลกัการทีจ่ะสรา้งขึน้ 

  2) เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมาย คําอธบิายและความสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน 

  3) เพื่อให้นักเรยีนสามารถที่จะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได้ด้วยตวัเอง อสิระจากครู 

โดยใชข้ ัน้ตอนของการสอนแบบอุปนยั 

 ขัน้ตอนของวธิกีารสอนแบบอุปนยั 

 ลารด์ซิาบอล ไดเ้สนอขัน้ตอนของการสอนแบบอุปนยัไวด้งันี้ 

  1) ขัน้เตรยีมการ ข ัน้ตอนนี้จะประกอบดว้ย 

   1.1 กระบวนการของการทําความเขา้ใจ 

   1.2 การสรา้งแรงจูงใจ 

   1.3 การชีแ้จงจุดประสงค ์

 การทําความเข้าใจในขัน้พื้นฐานอาจจะต้องมกีารทบทวนขอ้เทจ็จรงิเก่า ๆ หรือ

บทเรยีนเดมิ ๆ ซึ่งความรู้เดมินัน้อาจจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ใหม่หรอืไม่กอ็าจจะนํา

ข้อมูลเดิมมาทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มต้นบทเรียนใหม่ แรงจูงใจจะเป็นตัวจัด

วางเป้าหมายไปสู่ผลสมัฤทธิแ์ละกําหนดทศิทางของกจิกรรมเพื่อนําไปสู่ผลสําเรจ็ สําหรบัการชีแ้จง

จุดประสงคท์ําไดง้่าย ๆ โดยการแจง้เป้าหมายใหช้ดัเจนในชัน้เรยีนนัน่เอง 
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  2) ขัน้การนําเสนอหรอืข ัน้สอน ในสถานการณ์หรือตวัอย่างที่จะนํามาเสนอใน 

ชัน้เรยีนควรจะมจีํานวนตวัอย่างทีเ่พยีงพอในการที่จะนํามาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ทัว่ไปได้ ซึ่งควรจะมี

มากกวา่ 2-3 ตวัอย่างขึน้ไป 

  3) ขัน้การเปรยีบเทียบและรวบรวม ในขัน้ตอนนี้ตวัอย่างแต่ละตวัอย่างจะนํา 

ส่วนทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัมาเป็นขอ้สรุป แต่ละตวัอย่างควรที่จะตรวจสอบอย่างละเอยีด ซึ่งจะ

เป็นขัน้ตอนที่นักเรยีนได้เปรยีบเทยีบตวัอย่างเพื่อจะนําไปสรุป แต่บางครัง้ครูรบีร้อนขา้มขัน้ตอน

ตรงส่วนนี้ไป ซึ่งมนัอาจจะเรว็เกนิไปสําหรบัการทําความเขา้ใจเมื่อเทยีบกบัระดบัสตปิญัญาของเดก็ 

  4) ขัน้สรุป ขอ้เทจ็จรงิที่เหมอืนกนัจะนํามาสรุปเป็นขอ้สรุปทัว่ไป กฎ บทนิยาม

หลกัการหรอืสูตร  ความสามารถของนักเรยีนในการที่จะสรุปสูตรด้วยตวัของพวกเขาเองถือเป็น

ความสําเรจ็ในบทเรยีนนัน้ๆ ผลสําเรจ็ของวธิกีารสอนแบบอุปนยัขึน้อยู่กบัการจดัการบทเรยีนอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของครูผูส้อน 

  5) ขัน้การประยุกต์ใช ้ ในขัน้ตอนนี้จะเป็นการทดสอบความเขา้ใจของนักเรยีน

เกีย่วกบักฎหรอืขอ้สรุป  ซึ่งพวกเขาควรที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใชก้บัปญัหาในรูปแบบอื่นๆได ้

ถา้พวกเขาเขา้ใจ ในอนาคตความเชีย่วชาญ ชํานาญในหลกัเกณฑ์เหล่านี้จะมคีวามจําเป็นมากใน

การนําไปประยุกตใ์ช ้

 ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของวธิกีารสอนแบบอุปนัย คอื ขอ้เทจ็จรงิต่างๆจะอยู่ในการเรยีนรู้

ของเดก็ โดยการลงมอืทํากจิกรรมด้วยตวัของพวกเขาเอง ครูจะทําหน้าที่คอยสงัเกต เปรยีบเทยีบ 

และวเิคราะห์ แล้วดงึความเป็นตวัของตวัเองของพวกเขาออกมา อย่างไรกต็ามการเรยีนโดยผ่าน

วธิกีารสอนแบบอุปนัยจะมคีวามคงทนมากกว่าการจดจํา  วธิกีารสอนแบบอุปนัยสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ไดท้ัง้ในวชิาคณติศาสตร ์วชิาทางภาษาและวชิาในแบบปฏบิตักิาร ซึ่งอาจจะนํามาเป็นวธิี

หลกัในการสอนหรอืนํามาใชเ้ป็นวธิเีสรมิในการสอนกไ็ด ้

 สธิุ (Sidhu.1981: 106-108)  กล่าวว่า การสอนแบบอุปนัยนี้เป็นการสอนที่เป็นการ

มองจากสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรมไปสู่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมและจากตวัอย่างไปสู่กฎเกณฑ์ทัว่ๆไป  เป็นวธิกีาร

ที่จะสร้างกฎเกณฑ์โดยการนําตวัอย่างที่เป็นรูปธรรมเขา้มาช่วย  วธิกีารนี้เป็นพื้นฐานของการหา

เหตุผลจากส่วนย่อยไปหาสว่นรวม ซึ่งมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะหาขอ้เทจ็จรงิทัว่ๆไป โดยจะแสดงใหเ้หน็ว่า

ถ้ามนัเป็นจริงในกรณีเฉพาะแต่ละกรณี และมกีารให้เหตุผลที่พอเพียงในแต่ละกรณี มนักจ็ะเป็น

ความจรงิในทุกๆกรณ ีสูตรหรอืหลกัการทัว่ๆไปจะต้องผ่านกระบวนการให้เหตุผลและแก้ปญัหาซึ่ง

ทําให้เกดิความมัน่ใจแล้ว หลงัจากยกตวัอย่างสิง่ที่เป็นรูปธรรมจนเกดิความเข้าใจแล้ว นักเรยีนก็

สามารถทีจ่ะประสบความสําเรจ็ในการหากฎเกณฑโ์ดยทัว่ไปได ้

 ตวัอย่างของขัน้ตอนในการสอน 

  ตวัอย่างที่ 1 ให้นักเรียนวาดเส้นขนาน โดยใช้รูปแบบเส้นตรงในแต่ละข้อที่ครู

กําหนดให้จากนัน้ให้วดัขนาดของมุมในแต่ละกรณี พวกเขาจะพบว่าในแต่ละกรณีผลที่ได้มา 



25 

 

จะเหมือนกนั สิ่งนี้จะถือว่าเป็นบทสรุปที่ดี ซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถสรุปสูตร หลกัการต่างๆ 

ไดต้รงประเดน็ 

  ตวัอย่างที ่2 ใหน้กัเรยีนสรา้งรูปสามเหลีย่มขึน้ 2-3 รูป จากนัน้ใหน้ักเรยีนทําการ

วดัและหาผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูป ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

แต่ละรูปจะเท่ากนั ดงันัน้พวกเขาสามารถจะสรุปได้ว่าผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะ

เท่ากบั 2 มุมฉาก 

  ตวัอย่างที ่3 กําหนดจํานวนให้กบันักเรยีน  ตวัอย่างเช่น a+b, x + y, l + m และ  

p + q แลว้ใหน้ักเรยีนหากําลงัสองสมบูรณ์ของจํานวนในแต่ละกรณีที่กําหนดให้ โดยใชว้ธิกีารคูณ

พวกเขาสามารถทีจ่ะนําไปขยายออกไปเพื่อทีจ่ะนํามาสรุปกฎเกณฑเ์หล่านัน้ไดด้งันี้ 

(พจน์ที ่1 + พจน์ที ่2) 2  = (พจน์ที ่1) 2 +(พจน์ที ่2) 2 +2(พจน์ที ่1 x พจน์ที ่2) 

  ตวัอย่างที ่4 กําหนดสิง่ของใหน้กัเรยีน 3, 5, และ 7 ชิน้ตามลําดบั แลว้ใหน้กัเรยีน

นําสิง่ของเหล่านัน้มามาแบ่งกนัในจํานวนที่เท่าๆกนั จุดประสงค์ที่ต้องการคอื ข ัน้แรกพวกเขาจะ

คํานวณจํานวนสิง่ของทัง้หมดแลว้หารดว้ยจํานวนนกัเรยีน ครูยกตวัอย่างอกีครัง้ โดยกําหนดสิง่ของ

ให ้3,6,7 และ 8 ชิน้ใหก้บันกัเรยีน 4 คน แลว้ใหพ้วกเขาแบ่งสิง่ของเหล่านัน้เท่าๆกนั พวกเขากจ็ะ

คํานวณหาผลรวมของสิง่ของทัง้หมดแลว้นํามาหารดว้ยจํานวนนักเรยีน และจะยกตวัอย่างสิง่ที่เป็น

รูปธรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ กฎเกณฑ์หรอืสูตรทัว่ๆไปกจ็ะถูกสร้างขึน้จากกรณีเหล่านี้ ซึ่งอาจจะนํา

นกัเรยีนใหรู้จ้กัการเท่ากนัของปรมิาณ ซึ่งจะเรยีกวา่ ค่าเฉลีย่ ในการคํานวณหาค่าเฉลีย่นัน้ พวกเขา

จะตอ้งหาผลบวกของปรมิาณทัง้หมดทีใ่หม้าและหารผลบวกเหล่านัน้ดว้ยจํานวนของปรมิาณทัง้หมด 

ดงันัน้สูตรหรอืหลกัการจะไดด้งัต่อไปนี้ 

 

 

 

 ขอ้ดขีองวธิกีารสอนแบบอุปนยั 

  1) วธิกีารนี้มสี่วนชว่ยให้เราทําความเขา้ใจ ซึ่งจะทําให้ง่ายในการทําความเขา้ใจ

หลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการยกตัวอย่างอย่างง่ายหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกบัว่า “ได้มา

อย่างไร” “ทําไมถงึเป็นเชน่นี้”  วธิกีารนี้จะทําใหง้่ายขึน้ถงึทีม่าของสูตร 

  2) วธิสีอนนี้เป็นวธิทีีม่หีลกัการและเหตุผล ดงันัน้จงึเหมาะสมสําหรบัคณติศาสตร ์

  3) วธิกีารสอนนี้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการคน้หาสูตร 

  4) วธิกีารสอนนี้เป็นพืน้ฐานของการสงัเกตการคดิการทดลองอย่างแทจ้รงิ 

  5) วธิกีารสอนนี้เป็นการควบคุมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการท่องจําอย่างเดยีว  

  6) วธิกีารนี้ใหอ้สิระในการสงสยัและจะชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจซึ่งเหมาะสมสําหรบั

เดก็ 

  

ผลบวกของทุกพจน์ 
จํานวนของพจน์ 

ค่าเฉลีย่              = 
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 ขอ้เสยีของวธิกีารสอนแบบอุปนยั 

  1) วธิีการสอนนี้จะมีขอบเขตจํากดั  มีการจํากดักระบวนการในการค้นหาสูตร 

ต่าง ๆ วธิกีารนี้จะไม่มีการบอกว่า สิง่ที่ต้องทําต่อไปคอือะไร การค้นพบสูตรจะทําได้ไม่สมบูรณ์ 

ในแต่ละหวัขอ้ 

  2) การให้เหตุผลแบบอุปนัยไม่ใช่ขอ้สรุปที่แน่นอน จะเลอืกเหตุผลเพยีง 3-4 ขอ้

มาใช้ในการกล่าวสรุปความคิดเห็น ซึ่งถือว่าน้อย เพราะฉะนัน้กระบวนการที่จะสร้างระดบัของ 

ความเป็นไปไดท้ีแ่น่นอนจะสามารถทําไดโ้ดยการเพิม่เหตุผลทีใ่ชใ้นการสนบัสนุนนัน่เอง 

  3) ดูเหมอืนว่าวธิกีารสอนนี้จะเป็นการใชแ้รงงานมากกว่าและเป็นการสิ้นเปลอืง

เวลาดว้ย 

  4) ในขัน้ตอนของการพฒันา  วธิีนี้จะไม่มปีระโยชน์สําหรบัการอธิบายเนื้อหา 

ทีไ่ม่จําเป็น และการอธบิายจะทําใหก้ารสอนเกดิความน่าเบื่อ 

  5) การใช้วิธีการนี้จะถูกยับยัง้และจํากัดขอบเขตในการทําความเข้าใจตัง้แต่

ข ัน้ตอนแรก ๆ ทนัททีีสู่ตรถูกสรา้งขึน้ เราจะไม่สิ้นเปลอืงเวลากบัการค้นหาใหม่สําหรบัปญัหาย่อย 

ทุกปญัหา 

  วชิติ สุรตัน์เรอืงชยั (2540: 89) กล่าววา่ การสอนแบบอุปนยั หมายถงึ การสอนที่เน้น

ใหน้กัเรยีนหาความรูใ้หม่โดยการคดิจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรอืจากรายละเอยีดเพื่อสรุปเป็น

กฎ หรอืหลกัการ มพีืน้ฐานมาจากวธิคีดิแบบอุปนยั (Inductive Thinking) คอื การคดิแยกเป็นส่วนๆ 

ในรายละเอยีด เมื่อไดข้อ้มูลมากพอแลว้จงึสรุปเป็นกฎเกณฑ ์สูตร หลกัการใหม่ ๆ  เชน่ 

   - เหตุย่อย 1 : คนเกดิมาแลว้ตอ้งตาย 

   - เหตุย่อย 2 : สตัวเ์กดิมาแลว้กต็อ้งตาย 

   - เหตุย่อย 3 : คนและสตัวเ์ป็นสิง่มชีวีติ 

   - ขอ้สรุป : สิง่มชีวีติตอ้งตาย 

  ขัน้ตอนในการสอน  

   1) เตรียมการสอนโดยการศกึษาบทเรียน เตรียมเหตุการณ์ย่อย หรอืตวัอย่าง 

ใหม้ากพอทีน่กัเรยีนจะสรุปเป็นหลกัการ หรอืกฎเกณฑ ์ซึ่งจะเป็นความรูใ้หม่ต่อไป 

   2) ดําเนินการสอน โดยให้นักเรียนได้เห็นตวัอย่างหรือเหตุการณ์ย่อยๆ หลาย

ตวัอย่าง ซึ่งแต่ละตวัอย่างจะนําไปสู่การคดิสรุปเป็นหลกัการได้ เช่น การสอนความหมายของการ

บวก ครูผูส้อนจะนําตวัอย่างใหน้กัเรยีนสงัเกตและคดิ ดงันี้ 

    - ตวัอย่างที ่1 : สม้ 1 ผล รวมกบัสม้ 2 ผล ไดส้ม้ทัง้หมด 3 ผล 

     การกระทํานี้เรยีกวา่ การบวก 

    - ตวัอย่างที ่2 : แมว 2 ตวั รวมกบัแมว 3 ตวั ไดแ้มวทัง้หมด 5 ตวั 

     การกระทํานี้เรยีกวา่ การบวก 
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    - ตวัอย่างที ่3 : เงนิ 3 บาท รวมกบัเงนิอกี 1 บาท เป็นเงนิทัง้หมด 4 บาท  

     การกระทํานี้เรยีกวา่ การบวก 

    - ตวัอย่างที ่4 : มดีอกไม ้5 ดอก เอาทิง้ไป 3 ดอก เหลอืดอกไมเ้พยีง 2 ดอก  

     การกระทํานี้ ไม่ใชก่ารบวก 

    นกัเรยีนสรุป : การบวก หมายถงึ การรวมกนัของจํานวนสิง่ของ 

   3) สรุป เมื่อนักเรียนสามารถสรุปหลักการได้แล้ว ครูผู้สอนช่วยเพิ่มเติมให้

สมบูรณ์ และยํ้าความถูกตอ้งใหน้กัเรยีนเขา้ใจ สามารถนําไปใชไ้ด ้

   4) ประเมนิผล เป็นขัน้ตอนที่ครูผูส้อน ทําการตรวจสอบผลการสอนว่าบรรลุตาม

จุดมุ่งหมายทีก่ําหนดไวห้รอืไม่ เพยีงใด มปีญัหาอุปสรรคเพยีงใด 

  ชมนาด  เชือ้สุวรรณทว ี(2542: 70) กล่าววา่ การสอนแบบอุปนยั คอื เป็นวธิกีารสอน

ที่เริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง ให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบ ผู้เรียนต้องใช้การสงัเกต

เปรยีบเทยีบรูปแบบที่เหมอืนกนั มลีกัษณะร่วมกนั นําไปสู่ขอ้สรุป เป็นการค้นพบด้วยการสงัเกต 

ฝึกสมัพนัธค์วามคดิ ทําให้เขา้ใจได้อย่างชดัเจน  ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  ใชเ้หตุผล ช่างสงัเกต 

สามารถหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง การยกตวัอย่างจะต้องมากพอที่จะทําให้ผูเ้รยีนสามารถสรุปมโนมต ิ

(Concept) ได ้และถา้เป็นเรื่องทีย่าวและยากเกนิไป จะทําใหเ้สยีเวลา ผูส้อนจะตอ้งเลอืกเนื้อหาและ

วธิสีอนใหเ้หมาะสมสมัพนัธก์นั ตอ้งเตรยีมการสอน เตรยีมตวัอย่างเป็นอย่างด ี

   การสอนโดยวธิกีารสอนแบบอุปนยัม ี4 ขัน้ตอน คอื 

   1) ขัน้เตรยีม เป็นขัน้นําเขา้สู่บทเรยีน เร้าความสนใจให้อยากเรยีน เตรยีมความ

พรอ้มหรอืทบทวนพืน้ฐานความรูเ้ดมิทีเ่กีย่วขอ้ง 

   2) ขัน้สอน เป็นขัน้ดําเนินการสอน ดําเนินการเป็นขัน้ตอน ครูผูส้อน ยกตวัอย่าง

หลาย ๆ  ตวัอย่างเพื่อนําไปสู่ขอ้สรุป 

   3) ขัน้สรุป นําผลจากการอภปิราย หรอืตวัอย่างหลาย ๆ ตวัอย่างในขัน้สอน 

มาชว่ยกนัสรุป ตัง้กฎเกณฑ ์ทฤษฎ ีหลกัการ หรอืสูตร 

   4) ขัน้นําไปใช ้ใหน้กัเรยีนนําขอ้สรุป กฎเกณฑ ์ทฤษฎ ีหลกัการหรอืสูตรต่าง ๆ  

ทีน่กัเรยีนสรุปไดไ้ปใชใ้นการทําแบบฝึกหดั ครูสงัเกตวา่นกัเรยีนนําไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งหรอืไม่ 

  สริพิร  ทพิยค์ง (2545: 148)  กล่าววา่ วธิกีารสอนแบบอุปนัยนี้ใชก้นัมาชา้นานตัง้แต่

สมยัอรสิโตเติลและได้รบัการปรบัปรุงพฒันากนัต่อ ๆ มา วธิสีอนแบบอุปนัยนี้จะเริ่มจากการที่ครู

ยกตวัอย่างหลายๆ ตวัอย่างใหน้กัเรยีนสงัเกต  คดิ พจิารณาตวัอย่างเหล่านัน้อย่างมเีหตุผล  ค้นหา

รูปแบบ แลว้สรุปเป็นกฎเกณฑห์รอืนยัทัว่ไป 

   ขอ้ด ีวธิสีอนแบบอุปนยัชว่ยทําใหน้กัเรยีนได้พฒันาความคดิ มคีวามเขา้ใจอย่าง

ต่อเนื่อง มคีวามสนใจในการตดิตาม คน้หาเหตุผลและคน้พบขอ้สรุปดว้ยตวัเอง  ทําใหม้คีวามเขา้ใจ

อย่างชดัเจนและจดจําได้นาน และสามารถนําวธิีการในการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชวีติประจําวนั 



28 

 

   ขอ้จํากดั วธิสีอนแบบอุปนัย ครูจะต้องเตรียมการสอนอย่างด ีจึงต้องใชเ้วลาใน

การเตรยีมตวัมาก ครูจะตอ้งเขา้ใจวธิกีารสอนแบบนี้อย่างดแีละชดัเจน  สามารถยกตวัอย่างได้มาก

พอทีจ่ะทําใหน้กัเรยีนไดส้งัเกต คดิ พจิารณาหาเหตุผลและสรุปเป็นนัยทัว่ไปได้ แต่ถ้าครูเตรยีมตวั

ในการสอนไม่ดกีจ็ะทําใหเ้สยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นกัเรยีนจะไม่เขา้ใจบทเรยีนทีก่าํลงัเรยีนอยู่

และทําใหน้กัเรยีนเกดิความเบื่อหน่ายได ้   

  ทศินา  แขมมณ ี(2546: 35-40) กล่าววา่ วธิกีารสอนแบบอุปนยั คอื กระบวนการสอน

ทีผู่ส้อนใชใ้นการชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนด โดยการนําตวัอย่าง ขอ้มูล 

ความคดิ เหตุการณ์ สถานการณ์ ที่มีหลกัการแนวคดิ ที่ต้องการสอนให้แก่ผูเ้รียนแฝงอยู่ออกมา 

เพื่อนําไปใชใ้นสถานการณ์อื่นๆ ต่อไปกล่าวอย่างสัน้ๆ ได้ว่าเป็นการสอนที่ให้ผูเ้รยีนสรุปหลกัการ

จากตวัอย่างต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยมขี ัน้ตอนของการสอนดงัต่อไปนี้ 

   1) ผู้สอนหรือผู้เรียนยกตวัอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

ความคดิ ทีม่ลีกัษณะสําคญัของสิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้

   2) ผูเ้รยีนศกึษาและวเิคราะหห์าหลกัการทีแ่ฝงอยู่ในตวัอย่างนัน้ 

   3) ผูเ้รยีนสรุปหลกัการ แนวคดิ ทีไ่ดจ้ากตวัอย่างนัน้ 

  จากที่กล่าวมาขา้งต้นสรุปได้ว่า การสอนแบบอุปนัยคือการสอนที่สอนรายละเอียด

ปลีกย่อยไปหาส่วนรวม หรือจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม หรือจากตัวอย่าง 

ไปสู่กฎเกณฑท์ัว่ไป  

   ขัน้ตอนของวธิกีารสอนแบบอุปนยั 

   1) ขัน้เตรยีม เป็นขัน้ตอนในการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน ทบทวนความรูเ้ดมิ 

และบอกจุดมุ่งหมาย 

   2) ขัน้สอน เป็นขัน้ตอนในการให้ตวัอย่างหรือเหตุการณ์ย่อย ๆ โดยให้ผู้เรยีน 

ไดส้งัเกตลกัษณะของตวัอย่างซึ่งจะนําไปสู่การสรุปเป็นหลกัการได้ โดยตวัอย่างทีนํ่ามาเสนอจะต้อง

มหีลาย ๆ ตวัอย่างและครอบคลุมลกัษณะทีส่ําคญั 

   3) ขัน้วเิคราะห์ เป็นขัน้ตอนที่ผู้เรยีนทําการสงัเกต เปรยีบเทยีบ และพิจารณา

ส่วนทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อนําไปสู่ขอ้สรุป 

   4) ขัน้สรุปกฎเกณฑ์ เป็นขัน้ตอนที่ผูเ้รยีนนําขอ้สงัเกตที่ได้จากตวัอย่างมาสรุป

ประเดน็สําคญั เป็นหลกัการ กฎเกณฑ ์หรอืนิยามดว้ยตนเอง 

   5) ขัน้นําไปใช ้เป็นขัน้ตอนเป็นการทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนว่าสามารถ

นําไปประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาอื่น ๆ หรอืสถานการณ์ในรูปแบบทีค่ลา้ยกนั 

   ขอ้ด ี 

   1) ผูเ้รยีนสามารถศกึษา คน้หาเหตุผล และคน้พบขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง 

   2) ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิและสามารถจดจําไดน้าน 
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   3) ผู้เรียนสามารถนําเอาไปใช้กับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และการดําเนิน

ชวีติประจําวนั 

   ขอ้จํากดั 

   1) ใชเ้วลานานในการเตรยีมการและการจดัการเรยีนรู ้

   2) ผูเ้รยีนอาจจะเกดิความเบื่อหน่ายหากการจดัการเรยีนรูไ้ม่รดักุม 

   3) ครูจะตอ้งเขา้ใจวธิกีารสอนเป็นอย่างดแีละ สามารถยกตวัอย่างไดม้ากพอ 

ทีจ่ะทําใหน้กัเรยีนไดส้งัเกต หรอืพจิารณาและหาขอ้สรุปได ้

2.2 วิธีการสอนแบบนิรนัย 

  ลาร์ดซิาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970: 35-39) กล่าวว่า วธิกีาร

สอนแบบนิรนยัจะตรงขา้มการการสอนแบบอุปนัย ในขณะที่การสอนแบบอุปนัยจะเริม่ต้นโดยการ

เรยีนจากตวัอย่างและสิน้สุดลงทีข่อ้สรุปหรอืหลกัเกณฑ ์แต่การสอนแบบนิรนยันัน้จะเริม่จากขอ้สรุป

ทัว่ๆไปแลว้นําไปประยุกตใ์ชก้บัตวัอย่างต่างๆ การสอนแบบนิรนัยมกีระบวนการการให้เหตุผลจาก

สิง่ทัว่ ๆ ไป ไปยงัสิง่ทีเ่ฉพาะเจาะจง การสอนแบบนิรนัยมอียู่ 2 ประเภทคอื แบบทํานายและแบบ

อธบิายชีแ้จง นิรนยัแบบทํานายนัน้จะเป็นการคาดคะเนรายละเอยีดต่างๆที่จะค้นหาในสถานการณ์

ต่างๆ ส่วนนิรนยัแบบการอธบิายหรอืการชีแ้จงจะเชื่อมโยงขอ้เทจ็จรงิที่ใกล้เคียงกบัหลกัการนัน้ๆ

เพื่ออธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจ นิรนัยประเภทนี้จะถูกนํามาใชบ่้อยในชัน้เรยีนสําหรบัจุดประสงค์ของ

การสอนแบบนิรนยันัน้มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

   1) เพื่อสอนใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจและชํานาญ โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้เทจ็จรงิ

หรอืหลกัการทีไ่ดม้ผีูพ้สิูจน์ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

   2) เพื่อสอนใหน้กัเรยีนยดืเวลาในการตดัสนิใจ โดยไม่ตดัสนิใจหรอืสรุปขอ้เทจ็จรงิ

ก่อนทีพ่สิูจน์หรอืวเิคราะหใ์หเ้หน็จรงิเสยีก่อน 

   ขัน้ตอนในการสอนแบบนิรนยั 

   1) ขัน้แถลงปญัหาหรอืข ัน้การอธบิายปญัหา โดยปญัหาที่นํามานัน้ควรจะเป็น

ปญัหาที่น่าสนใจและกระตุ้นนักเรยีนให้เกดิความสนใจที่จะแก้ปญัหา ถ้าเป็นไปได้ปญัหาที่นํามา 

ควรทีจ่ะเชือ่มโยงกบัสถานการณ์ในชวีติประจําวนัและค่อนขา้งจะมคีวามจําเป็น ทีส่ําคญันัน้ 

ปญัหาทีนํ่ามาควรจะอยู่ในขอบเขตความสามารถของเดก็ดว้ย 

   2) ขัน้วางหลกัเกณฑ์ ควรจะนําหลกัการทัว่ๆไปกฎเกณฑ์บทนิยาม หรอืทฤษฎี

มากกวา่ 1 ขอ้ขึน้ไปมาใชใ้นการอธบิาย เพื่อที่นักเรยีนจะได้เลอืกกฎเกณฑ์เหล่านี้นํากลบัมาใชใ้น

การแกป้ญัหาได ้

   3) ขัน้สรุป ข ัน้ตอนนี้คือการเลือกหลกัเกณฑ์ทัว่ๆไป กฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่

เหมาะสมในปญัหานัน้ๆ บางครัง้การเลอืกอาจจะเจอข้อผดิพลาดบ้างก่อนที่จะนํามาสู่ข้อสรุปที่

ถูกตอ้งในทีสุ่ด 
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   4) ขัน้การพสิูจน์หาขอ้เทจ็จรงิ ข ัน้ตอนนี้เป็นการทดลองและทําใหก้ฎเกณฑ์ทัว่ไป

เหล่านัน้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ โดยจะค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้จากผู้รอบรู้ เช่น ครู ตําราเรียน 

พจนานุกรม สารานุกรม หรอืหนังสอืทัว่ไป หลงัจากการพสิูจน์สมบูรณ์แล้วนัน้ขอ้เทจ็จรงิที่ได้จะ

กลายเป็นความรูท้ีถู่กตอ้ง 

  สธิุ (Sidhu.1981: 108-110) กล่าววา่ การสอนแบบนิรนยัเป็นวธิกีารสอนทีต่รงขา้มกบั

การสอนแบบอุปนยั วธิกีารนี้ผูเ้รยีนจะดําเนินการจากสิง่ทีเ่ป็นทัว่ ๆ ไป ไปยงัสิง่ที1่3เฉพาะเจาะจง  

1 3จากสิง่ที่เป็นนามธรรมไปสู่สิง่ที่เป็นรูปธรรม จากสูตรไปยงัตวัอย่างก่อนการวเิคราะห์สูตร สูตรที่

ไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้รยีนจะต้องเป็นจรงิทัง้ก่อนและหลงั การนํามาแสดงให้ผูเ้รยีนเหน็ 1 3ขัน้ตอน

และกระบวนการทนัททีนัใดหลงัจากทีไ่ดแ้จง้หวัขอ้ประจําวนั ครูจะให้สูตรที่จะต้องมาให้ในเนื้อหาที่

เรยีนแลว้กจ็ะอธบิายการนําสูตรไปประยุกตใ์ชก้บัปญัหา ครูจะแกป้ญัหาใหดู้บนกระดานดํา นกัเรยีน

จะต้องทําความเข้าใจว่า สูตรจะนําไปใช้หรือนําประยุกต์อย่างไร จากนัน้ครูก็กําหนดโจทย์ให้

นกัเรยีน 2-3ขอ้ นกัเรยีนกจ็ะหาคําตอบแบบเดยีวกบัทีค่รูยกตวัอย่างอธบิายใหดู้บนกระดานดํา 

    พืน้ทีข่องรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้       =   ความกวา้ง x ความยาว 

 ดอกเบีย้        =  ตน้ทุน x อตัราดอกเบีย้ x ระยะเวลา 

 

   และกําไรหรอืขาดทุนจะคํานวณได้จากราคาต้นทุน นักเรยีนสามารถนําสูตร

เหล่านี้ไปประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา และสามารถจดจําไปใชป้ระโยชนไดใ้นอนาคต 

  ขอ้ดขีองการสอนแบบนิรนยั 

  1) เป็นวธิทีีม่ขี ัน้ตอนสัน้และประหยดัเวลา ในการแกป้ญัหาโดยการใชสู้ตร 

จะทําใหใ้ชเ้วลาน้อย เพราะฉะนัน้ทัง้ผูแ้ต่งเองและครูผูส้อนจงึเลอืกทีจ่ะใชว้ธินีี้ 

   2) วธิกีารนี้ความจําเป็นเรื่องสําคญั เนื่องจากนกัเรยีนจะตอ้งใชค้วามจํา 

ในการจําสูตร 

   3) ในขัน้ตอนของการฝึกฝนและการปรบัปรุง วธิกีารนี้จะมปีระโยชน์เพยีงพอ 

ทีจ่ะนํามาใช ้

   4) วธิกีารนี้จะทําใหค้วามเรว็และประสทิธภิาพในการแกป้ญัหาดขีึน้ 

   ขอ้เสยีของวธิกีารสอนแบบนิรนยั 

   1) วธิีการสอนแบบนี้จะยากมากสําหรบัผู้เริ่มต้นทําความเข้าใจกบัสูตรที่เป็น

นามธรรมโดยไม่เคยผา่นการยกตวัอย่างแบบรูปธรรมมาก่อนหน้านี้ 

   2) ปญัหาที่เกี่ยวข้องนิรนัยต้องการสูตรสําหรบัทุกๆประเภทของปญัหา และ

วธิกีารใชท้ีค่รอบคลุมของวธิกีารนี้ จะทําใหเ้กดิความสบัสนในการจดจําสูตร ถา้สูตรนัน้ยาวมาก หรอื

มจีํานวนมาก 

   3) วธิีการนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่จําเป็นและเพิ่มภาระหนักให้กบัสมอง และ

อาจจะมผีลใหส้มองทํางานหนกั 
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   4) ความจําอาจจะกลายเป็นความสําคญัมากกว่าความเขา้ใจและความฉลาด ซึ่ง

นัน่จะทําใหก้ารศกึษาไม่เป็นทีย่อมรบั 

   5) ถา้ในกรณทีีม่กีารลมืสูตร ซึ่งอาจจะเกดิขึน้ไดม้ากในกรณทีีค่ร่ําเคร่งกบั 

การเรยีนหรอือดัเขา้ไปมากเกนิไป ซึ่งเขาจะสูญเสยีและไม่สามารถระลกึและสรา้งสูตรขึน้มาได้ง่าย  

   6) นกัเรยีนอาจจะกลายเป็นผูเ้รยีนทีไ่ม่มคีวามกระตอืรอืรน้ 

   7) วธิกีารนี้ไม่เหมาะสมสําหรบัการพฒันาการคดิ การใหเ้หตุผลและการคน้พบ 

  ชมนาด  เชือ้สุวรรณทว ี(2542: 72) กล่าวว่า วธิสีอนแบบนิรนัย เป็นวธิสีอนที่มี

ลกัษณะตรงขา้มกบัวธิสีอนแบบอุปนัย ข ัน้ตอนการสอนเริม่ต้นที่ครูผูส้อนบอกหลกัเกณฑ์ ทฤษฎ ี

หลกัการ สูตรต่างๆ  ใหผู้เ้รยีนก่อน แลว้จงึพสิูจน์หรอืแกป้ญัหา เป็นการสอนจากกฎไปหาตวัอย่าง 

เหมาะสําหรบัการแก้ปญัหาที่ยาก ใช้กฎ สูตรต่าง ๆ ความรู้ที่เรียนมาแล้ว ทําให้จดจําหลกัการ 

กฎเกณฑ ์สูตรต่างๆ ไดอ้ย่างแม่นยําขึน้ ใชก้ารจําเป็นส่วนใหญ่ บางครัง้อาจจะยงัไม่เขา้ใจแจ่มแจ้ง 

แต่จํารูปแบบการดําเนินการแกป้ญัหา  แต่ถา้ลมืกฎหรอืสูตรกไ็ม่สามารถแกป้ญัหาไดเ้ป็นการสอนที่

เน้นใหผู้เ้รยีนยอมรบันํากฎเกณฑ ์ ทฤษฎ ีทีม่คีดิไวแ้ลว้ไปใช ้ผูเ้รยีนไม่ไดค้ดิ ทําความเขา้ใจใหเ้กดิ

ความคดิรวบยอดดว้ยตวัเอง 

   การสอนโดยวธิสีอนแบบนิรนยัม ี4 ขัน้ตอน คอื 

   1) ขัน้เตรียม เป็นขัน้นําเข้าสู่บทเรียน ดึงความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน  

เหน็ความสําคญัของบทเรยีน 

   2)  ขัน้สอน เป็นขัน้ดําเนินการสอน ครูบอกกฎเกณฑ ์หลกัการ สูตร ทฤษฎ ี 

ใหน้กัเรยีนทราบ เขยีนบนกระดาน และอธบิายแยกแยะให้ผูเ้รยีนเขา้ใจอย่างชดัเจนตามกฎเกณฑ์

หลกัการต่าง ๆ นัน้ 

   3) ขัน้สรุป เป็นขัน้ใหน้กัเรยีนสรุปตามกฎเกณฑ ์ทฤษฎทีีเ่รยีน 

   4) ขัน้นําไปใช ้ใหน้กัเรยีนนํากฎเกณฑ ์ทฤษฎ ีเหล่านัน้ไปใชท้ําแบบฝึกหดั    

  สริพิร  ทพิย์คง (2545: 148-149) กล่าวว่า การสอนแบบนิรนัย เป็นวธิสีอนที่เริม่ต้น

จากการนํานัยทัว่ไป กฎหรือสูตรที่ทราบอยู่แล้วมาตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วนํามาใช้ในการ

แกป้ญัหาใหม่และเกดิขอ้สรุปใหม่ขึน้  

   ขอ้ด ีสําหรบัวธิสีอนแบบนี้คอื ใชเ้วลาน้อย เพราะนกัเรยีนสามารถนํากฎหรอืสูตร

ที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้ได้ ทําให้นักเรียนจํากฎหรือสูตรได้แม่นยํา ช่วยฝึกให้นักเรียนเป็นคน 

มเีหตุผลไม่เชือ่อะไรง่ายๆ โดยไม่มกีารตรวจสอบหรอืพสิูจน์ใหเ้หน็จรงิ ชว่ยทําใหก้ารแกป้ญัหาของ

นกัเรยีนมปีระสทิธภิาพขึน้ 

   ขอ้จํากดั ของวธิสีอนแบบนี้คอื สามารถนํามาใชส้อนไดเ้ฉพาะบางเนื้อหา และเป็น

การยากที่ทําให้นักเรียนที่เริ่มเรียนเข้าใจกฎหรือสูตรที่เป็นนามธรรม ถ้านักเรียนจําสูตรไม่ได้

นกัเรยีนลมืกฎหรอืสูตรนัน้ นกัเรยีนกไ็ม่สามารถแกป้ญัหานัน้ได ้
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  ทิศนา  แขมมณี (2548: 337-338) กล่าวว่า วธิีการสอนโดยใช้การนิรนัย คือ  

กระบวนการทีผู่ช้ว่ยใชใ้นการชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดให้โดยการช่วย

ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎี หลกัการ กฎ หรอืขอ้สรุปในเรื่องที่เรยีน แล้วจงึให้

ตวัอย่างการใชท้ฤษฎ ีหลกัการ กฎ หรอืขอ้สรุปนัน้ๆ หลายๆ ตวัอย่าง หรอือาจจะให้ผูเ้รยีนฝึกนํา

ทฤษฎ ีหลกัการ กฎ หรอืขอ้สรุปนัน้ๆ ไปใชใ้นสถานการณ์ทีห่ลากหลาย เพื่อช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวาม

เขา้ใจในทฤษฎี หลกัการ กฎ หรอืขอ้สรุปนัน้ๆ  อย่างลกึซึ้งขึน้ หรอืกล่าวสัน้ๆได้ว่าเป็นการสอน

จากหลกัการไปสู่ตวัอย่างย่อยๆ 

   ขัน้ตอนสําคญัทีข่าดไม่ไดม้ดีงันี้ 

   1) ผูส้อนถ่ายทอดความรู ้ทฤษฎ ีหลกัการ กฎ ขอ้สรุปทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีน 

ไดเ้รยีนรูด้ว้ยวธิกีารต่างๆตามความเหมาะสม 

   2) ผูส้อนใหต้วัอย่างสถานการณ์ทีห่ลากหลายที่สามารถนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไปใช ้

   3) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตันํิาความรูค้วามเขา้ใจทีเ่กดิขึน้ไปใช ้

   4) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนวเิคราะหแ์ละอภปิรายการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ 

   5) ผูส้อนวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสอนแบบนิรนยัคอืการสอนจากกฎเกณฑห์รอืจาก

สูตรต่างๆ ทีม่ผีูค้ดิคน้หรอืพสิูจน์ไวแ้ลว้ มาใชใ้นการแกส้ถานการณ์ปญัหา 

   ขัน้ตอนของวธิกีารสอนแบบนิรนยั    

   1) ขัน้เตรยีม เป็นขัน้ตอนการนําเขา้สู่บทเรยีน ชีใ้ห้เหน็ความสําคญัของบทเรยีน 

หรอืชีป้ระเดน็ของปญัหา 

   2)  ขัน้สอน เป็นขัน้ตอนของการอธบิายกฎ หลกัการ สูตร ทฤษฎ ีใหผู้เ้รยีนทราบ 

และอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจอย่างชดัเจนตามกฎเกณฑต์่างๆนัน้ 

   3) ขัน้สรุป เป็นขัน้ตอนที่ให้ผูเ้รียนสรุปตามกฎเกณฑ์ ทฤษฎีที่ได้อธิบายไปใน

เบือ้งตน้ 

   4) ขัน้นําไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่ให้ผู้เรียนนํากฎเกณฑ์ ทฤษฎี ที่ได้พิสูจน์ว่าเป็น

ความรูท้ีถู่กตอ้งแลว้ไปใชใ้นการแกป้ญัหา 

   ขอ้ด ี

   1) ใชเ้วลาน้อยกวา่การสอนแบบอุปนยั 

   2) สามารถจํากฎ หลกัการ สูตร ทฤษฎ ีไดอ้ย่างแม่นยํา 

   3) ฝึกใหผู้เ้รยีนเป็นคนมเีหตุผล 

   ขอ้จํากดั 

   1) ใชส้อนไดใ้นบางเนื้อหา 

   2) ความจํามคีวามสําคญัมากกวา่ความเขา้ใจ 

   3) หากลมืกฎหรอืสูตรกจ็ะไม่สามารถนึกหรอืสรา้งกฎขึน้มาสําหรบัการแกป้ญัหา 
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2.3 วิธีการสอนโดยใช้เกม 

 เบลล ์(Bell.1981: 19) กล่าววา่ การนําเกมมาใชใ้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่ง

ใชเ้วลาหนึ่งคาบการเรยีน โดยอาจจะใชเ้กมไดส้องประการคอื  

  ประการแรก ใช้เกมสําหรบัการสอน เพื่อให้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกิดมโนมติและ

หลกัการจนมกีารพฒันาทกัษะ การเรยีนการสอนแบบใชเ้กมในลกัษณะนี้จะต้องครอบคลุมไปถึง

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้การเตรยีมความพร้อม เช่นการประเมนิ การทดสอบก่อนเรยีน กลวธิใีนการ

ใชเ้กมกจ็ะตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบัเนื้อหาและเวลา มกีารประเมนิผลระหว่างเรยีนและ

หลงัเรยีน  

  ประการที่สอง ใช้เกมสําหรบัทบทวน ก็จะต้องคํานึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้

เชน่เดยีวกนั ก่อนจะทบทวนเรื่องใดกต็อ้งมกีารทบทวนพืน้ฐานความรูเ้ดมิอนัเป็นพืน้ฐาน แล้วจงึนํา

เกมมาใชเ้พื่อ ทบทวนเนื้อหา ขอ้เทจ็จรงิ มโนมต ิหลกัการ และพฒันาทกัษะตามต้องการ หลงัจาก

นัน้กม็ ีการประเมนิผล 

 ชยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล (2539: 92) กล่าวว่า เกม หมายถงึ กจิกรรมที่ทําให้นักเรยีนเกดิ

ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ เป็นกจิกรรมการเล่นทีป่ระกอบดว้ย กฎ กตกิา และผูเ้ล่นมจีุดมุ่งหมาย

เพื่อใหเ้กดิความสามคัค ีรูจ้กัควบคุมตวัเอง และชว่ยใหเ้กดิทกัษะบางประการแก่ผูเ้ล่น กระบวนการ

เล่น จะมอีุปกรณ์การเล่นดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้การเล่นอาจเล่นดว้ยตวัคนเดยีว หรอืมากกวา่โดยแบ่งเป็น

กลุ่ม ในการเล่นเกมจะตอ้งมกีารประเมนิผลสําเรจ็ของผูเ้ล่นดว้ย 

 วฒันาพร  ระงับทุกข์ (2545: 150-151) กล่าวว่า เกมเป็นกระบวนการเรียนรู ้

ที่จดัขึ้นโดยให้ผู้เรียนเล่นเกมภายใต้ข้อตกลงหรือกตกิาบางอย่างที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง

ตดัสนิใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งอนัจะมผีลออกมาในรูปของการแพ ้การชนะ วธิกีารนี้จะช่วยให้ผูเ้รยีน

ไดว้เิคราะหค์วามรูส้กึนึกคดิและพฤตกิรรมต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ นอกจากนัน้ยงัช่วยให้

ผูเ้รยีนเกดิความสนุกในการเรยีนดว้ย 

  ขัน้ตอนการเรยีนรู ้  

  1) นําเสนอเกม ชีแ้จงการเล่นเกมและกตกิาการเล่นเกม ครูผูส้อนอาจเป็นผูส้ร้าง

เกมขึน้ใหเ้หมาะกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้หรอือาจนําเกมที่มผีูส้ร้างไวแ้ล้วมาดดัแปลงให้เหมาะสม 

แลว้นําไปใชเ้ลยกไ็ด ้เพื่อจะไดเ้หน็ประเดน็และขอ้ขดัขอ้งต่างๆ แล้วเตรยีมการป้องกนัและแก้ไขไว้

ล่วงหน้า ผูส้อนควรจดัลําดบัข ัน้ตอนการเล่นและชีแ้จงรายละเอยีดกตกิาการเล่นทีช่ดัเจนหรอือาจให้

ผูเ้รยีนไดซ้้อมก่อนเล่นจรงิ 

  2) การเล่นเกม ผูเ้รยีนจะเล่นเกมตามกติกาโดยการเล่นควรเป็นไปตามลําดบั

ข ัน้ตอน และอาจตอ้งควบคุมเวลาในการเล่นดว้ย ขณะทีผู่เ้รยีนเล่น ครูผูส้อนควรดูอย่างใกลช้ดิ เพื่อ

สงัเกตพฤตกิรรมการเล่นของผูเ้รยีน และจดบนัทกึขอ้มูลทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน

ไวเ้พื่อนําไปใชใ้นการอภปิรายหลงัการเล่น หรอือาจมอบหมายใหผู้เ้รยีนบางคนทําหน้าที่สงัเกตและ

จดบนัทกึ หรอืควบคุมกตกิาการเล่นดว้ยกไ็ด ้
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  3) การอภปิรายหลงัการเล่น เป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัยิง่ เพราะหากไม่มขี ัน้ตอนนี้การ

เล่นกจ็ะกลายเป็นการเล่นเกมธรรมดาๆ จุดเน้นของการเล่นเกมอยู่ทีก่ลวธิทีีจ่ะเอาชนะอุปสรรค เพื่อ

ไปใหถ้งึเป้าหมาย การเล่นเกมโดยทัว่ไปมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

   3.1 ฝึกฝนเทคนิคและทกัษะต่าง ๆ ทีต่อ้งการ  

   3.2 เรยีนรูเ้นื้อหาสาระจากเกมนัน้  

   3.3 เรยีนรูค้วามเป็นจรงิของสถานการณ์ต่างๆ  

ดงันัน้ การอภปิรายจงึควรมุ่งประเดน็ไปทีจุ่ดประสงคว์า่ตอ้งการใหเ้ล่นเกมเพื่ออะไร 

  ทศินา   แขมมณ ี(2552: 365-369) กล่าววา่ การสอนโดยใชเ้กม คอื กระบวนการ 

ทีผู่ส้อนใชใ้นการชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ที่กําหนด โดยให้ผูเ้รยีนเล่นเกมตาม

กตกิา และนําเนื้อหาและขอ้มูลของเกม พฤตกิรรมการเล่นเกม วธิกีารเล่น และผลการเล่นเกมของ

ผูเ้รยีนมาใชใ้นการอภปิรายเพื่อสรุปการเรยีนรู ้ 

   โดยมขี ัน้ตอนสําคญัทีจ่ะขาดไม่ไดข้องการสอน ดงันี้ 

   1) ผูส้อนนําเสนอเกม ชีแ้จงวธิกีารเล่นและกตกิาการเล่น 

   2) ผูเ้รยีนเล่นเกมตามกตกิา 

   3) ผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายเกีย่วกบัผลการเล่นและวธิกีารหรอืพฤตกิรรมการเล่น

ของผูเ้รยีน 

   4) ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

   ขอ้ด ี

   1) เป็นวธิสีอนทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรูสู้ง ผูเ้รยีนไดร้บั 

ความสนุกสนาน และเกดิการเรยีนรูจ้ากการเล่น 

   2) เป็นวธิสีอนทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยการเหน็ประจกัษ์แจ้งด้วยตวัเอง  

ทําใหก้ารเรยีนรูน้ัน้มคีวามหมายและคงทน 

   3) เป็นวธิสีอนทีผู่ส้อนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผูเ้รยีนชอบ 

   ขอ้จํากดั 

   1) เป็นวธิสีอนทีใ่ชเ้วลามาก 

   2) เป็นวธิสีอนที่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกมบางเกมต้องซื้อหามาโดยเฉพาะเกม

จําลองสถานการณ์ บางเกมมรีาคาสูงมาก เนื่องจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ ผูเ้รยีนทุกคนต้องมวีสัดุ

อุปกรณ์ในการเล่นเฉพาะตน 

   3) เป็นวธิสีอนที่ข ึน้กบัความสามารถของผูส้อน ผูส้อนต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกีย่วกบัการสรา้งเกม จงึจะสามารถสรา้งได ้

   4) เป็นวธิีสอนที่ต้องอาศยัการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝึกทักษะ แม้จะ 

ไม่ยุ่งยากซบัซ้อนนัก แต่ผูส้อนจําเป็นต้องจดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ในการเล่นให้ผูเ้รยีนเป็นจํานวน

มาก เกมการศกึษา และเกมจําลองสถานการณ์ ผู้สอนจําเป็นต้องศกึษาและทดลองใชจ้นเข้าใจ  
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ซึ่งตอ้งอาศยัเวลามาก โดยเฉพาะเกมทีม่คีวามซบัซ้อนมาก และผูเ้ล่นจํานวนมากยิง่ตอ้งใชเ้วลามาก

ขึน้อกี 

   5) เป็นวธิีสอนที่ผู้สอนต้องมทีกัษะในการนําการอภิปรายที่มปีระสทิธภิาพจงึจะ

สามารถชว่ยใหผู้เ้รยีนประมวลและสรุปการเรยีนรูไ้ดต้ามวตัถุประสงค์ 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่วธิกีารสอนโดยใชเ้กม คอื กระบวนการที่ผูส้อนใชก้าร

จดัการเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูภ้ายใตก้ตกิาขอ้ตกลงร่วมกนัภายในกลุ่มและเชือ่มโยงเขา้

กบัเนื้อหาที่จะสอน เพื่อให้เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ อกีทัง้เป็นการกระตุ้นความสนใจของ

นกัเรยีน  

   ขัน้ตอนของวธิกีารสอนโดยใชเ้กม 

   1) ข ัน้การนําเสนอเกม ชีแ้จงกตกิาการเล่น จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเล่น 

   2) ข ัน้การเล่นเกม ซึ่งจะตอ้งดําเนินไปตามขัน้ตอนหรอืกตกิาทีก่ําหนด ควรรกัษา

เวลาในการเล่น และสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนอย่างใกลช้ดิ 

   3) ข ัน้การอภิปรายและสรุปประเมินผล เป็นขัน้ตอนที่สําคัญที่สุด โดยใช้การ

อภปิรายผลทีไ่ดจ้ากการเล่นวา่ไดเ้นื้อหาสาระอะไร รูไ้ดโ้ดยวธิใีด มคีวามเขา้ใจอย่างไร เป็นตน้ 

   ขอ้ด ี

   1) เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เน้นการมสี่วนร่วม เกดิการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 

   2) ผูส้อนไม่ตอ้งมสี่วนร่วมมากในขณะเล่น เพยีงแต่สงัเกตพฤตกิรรมและช่วยให้

ผูเ้รยีนสรุปผลไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

   ขอ้จํากดั 

   1) ใชเ้วลามาก และอาจจะมคี่าใชจ้่ายสูง 

   2) ผูส้อนตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมการมาก และใชท้กัษะในการอภปิราย 

2.4 วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทาํงาน 

 สุพนิ  บุญชูวงศ ์(2538: 63-64) กล่าวว่า การสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน คอื การที่ครู

มอบหมายใหน้กัเรยีนทํางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ชว่ยกนัคน้ควา้แกป้ญัหา หรอืปฏบิตักิจิกรรมตาม

ความสามารถ ตามความถนัด หรอืความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรยีนทํางานร่วมกนัตามวธิแีบบ

ประชาธปิไตย ทุกคนจะตอ้งดําเนินการตามทีม่อบหมายให้ เป็นวธิทีี่จะช่วยฝึกฝนให้นักเรยีนได้รบั

ประสบการณ์ตรง ไดเ้รยีนรูเ้พื่อนร่วมงาน แต่ตอ้งดําเนินการอย่างมหีลกัเกณฑ ์ครูจะตอ้งวางแผนให้

นกัเรยีนทุกคนในแต่ละกลุ่มปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

  ขัน้ตอนในการสอน 

  1) ขัน้กําหนดความมุ่งหมาย เป็นขัน้ที่กําหนดความมุ่งหมายและวธิกีารทํางาน

อย่างละเอยีด ถา้เป็นครัง้แรกครูควรดูแลอย่างใกลช้ดิ 
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  2) ขัน้เสนอแนะแหล่งวทิยาการที่จะใชค้้นควา้หาความรู้ เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนบอก

รายละเอยีดของหนงัสอืไวค้น้ควา้ 

  3) ขัน้วางแผน เป็นขัน้ที่นักเรียนวางแผนทํางานร่วมกัน ทํางานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

  4) ขัน้ประเมนิผล เป็นขัน้ที่ครูสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรียนในการร่วมมอืกนั

ทํางาน 

  ขอ้ด ี

  1) เดก็สามารถแสดงออกซึ่งความคดิเหน็ของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่

  2) เปิดโอกาสใหเ้ดก็ทํางานตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 

 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 150-152) กล่าวว่า วธิีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม 

หมายถงึ วธิสีอนทีผู่ส้อนมอบหมายใหผู้เ้รยีนทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ชว่ยกนัคน้ควา้หรอืทํากจิกรรม

ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ําเรจ็ เพื่อช่วยให้เกดิความรู้ความเขา้ใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้ ผูเ้รยีนจะเกดิ

การเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ เพราะไดล้งมอืปฏบิตังิานดว้ยตนเอง 

  ขัน้ตอนการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํากจิกรรมม ี3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

  1) ขัน้เตรียม เป็นขัน้ที่ผู้สอนจดัเตรียมวางแผนการสอน โดยเตรียมหวัขอ้งาน 

ที่จะมอบหมายให้ทําเป็นกลุ่ม กําหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วธิกีาร ตลอดจนเตรยีมสื่อการสอนและ

เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการสอน 

  2) ขัน้ดําเนินการสอน ประกอบดว้ย 

   2.1 ขัน้นําเขา้สู่บทเรยีน เป็นขัน้จูงความสนใจของนกัเรยีนเขา้สู่บทเรยีน  

ใหผู้เ้รยีนเกดิความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้อาจใชว้ธิทีบทวนความรูเ้ดมิ สนทนา ซกัถาม อภปิรายนําเรื่อง 

ฯลฯ นอกจากนี้  ผู้สอนควรได้แจ้งว ัตถุประสงค์ของการสอน แจ้งข ัน้ตอนการทํากิจกรรม 

กําหนดเวลาและขอ้ตกลงอื่น ๆ ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตรงกนัก่อนเขา้กลุ่มทํากจิกรรม 

    2.2 ขัน้สอนมดีงันี้ 

     2.2.1 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจํานวนที่เหมาะสม  ให้ใช้วิธีการ

แบ่งกลุ่มทีน่่าสนใจ 

     2.2.2 ใหแ้ต่ละกลุ่มเลอืกประธานและเลขานุการ 

     2.2.3 แจกเอกสาร บตัรคําถาม หรอืเลอืกสื่อการเรยีนทีก่ลุ่มจําเป็นตอ้งใช้

ในการทํากจิกรรมกลุ่ม 

     2.2.4 ใหก้ลุ่มทํากจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในเวลาทีก่ําหนด 

     2.2.5 ใหแ้ต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่มตามทีผู่ส้อนกําหนด 

    2.3  ขัน้สรุป 

     2.3.1 ให้ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัเพื่อสรุปความสําคญัจากการรายงาน 

ของแต่ละกลุ่ม และผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะพรอ้มแนวคดิในการประยุกตใ์ช ้
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   3) ขัน้ประเมนิผล เป็นขัน้ทีผู่ส้อนประเมนิผลการทํางานกลุ่มของผูเ้รยีนวา่ ผูเ้รยีน

เกดิความรู ้ความเขา้ใจในบทเรยีน เกดิเจตคตแิละทกัษะในการทํางานกลุ่มมากน้อยเพยีงใด  

บรรลุตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ ผูส้อนควรได้ประเมนิพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น 

ความกระตือรอืร้นในการแบ่งกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น  

ความร่วมมอื ความรบัผดิชอบ ความสนใจ ความกลา้แสดงออก ลกัษณะการเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ี 

เป็นตน้ 

    ขอ้ด ี

    1) ผูเ้รยีนไดฝึ้กการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ฝึกหน้าที่ ฝึกการเป็นผูนํ้า ผูต้าม

ในกลุ่ม ฝึกการช่วยเหลือกนัในการทํางาน ฝึกการทํางานอย่างเป็นระบบ ฝึกความสามคัค ีฯลฯ  

ซึ่งเป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์มปีระโยชน์ต่อการดํารงชวีติประจําวนัทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 

    2) ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิ คน้ควา้ หาขอ้มูลความรูจ้ากแหล่งต่างๆ  

ดว้ยตนเอง ฝึกการเขยีนรายงาน และฝึกการพูดเสนอผลงานต่อทีป่ระชมุ 

    3) เป็นการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถ ความถนดั  

และความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละคน 

    4) ผูเ้รยีนเรียนด้วยความกระตอืรอืร้น (Active Learning) เพราะได้ลงมือ

ปฏบิตักิจิกรรมตลอดเวลา 

    5) วธินีี้ผูส้อนสามารถใชป้ระกอบการสอนได้ทุกวชิาที่มุ่งให้ผูเ้รยีนได้ศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

    6) ทําให้งานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และในเวลาอันจํากัด เพราะผู้เรียนได้

ชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัทํา ไดพ้ึง่พาอาศยักนั 

    ขอ้จํากดั 

    ถา้ผูส้อนไม่เตรยีมขัน้ตอนการสอน ไม่เตรยีมสื่อการเรยีนการสอน ไม่เตรยีม

งานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาอย่างกระจ่างชดัเจน ความสําเรจ็ของการสอนจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่วธิสีอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน คอื กระบวนการสอนที่ครู

มอบหมายหน้าที่ผูเ้รียนทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ช่วยกนัค้นคว้าแก้ปญัหา ตามความสามารถและ

ความถนดัของผูเ้รยีน  

   ขัน้ตอนของวธิสีอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน 

    1) ข ัน้เตรยีม เป็นขัน้ตอนที่ครูต้องเตรยีมหวัขอ้งานที่จะมอบหมาย กําหนด

จุดมุ่งหมาย เวลา วธิกีาร และเอกสารทีต่อ้งใช ้ตลอดจนแบ่งกลุ่มนักเรยีนตามความเหมาะสม และ

ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานทีม่คีวามจําเป็น 

    2) ข ัน้การสอน เป็นขัน้ตอนที่ผู้เรียนทํางานตามที่ได้รบัมอบหมายภายใน

ระยะเวลาทีก่ําหนดและนําเสนอผลงาน 
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    3) ข ัน้สรุปและประเมนิผล เป็นขัน้ตอนทีร่่วมกนัประเมนิผลการทํางานกลุ่มว่า 

ผูเ้รยีนไดค้วามรู ้เกดิความเขา้ใจในบทเรยีน และมทีกัษะในการทํางานกลุ่ม บรรลุตามวตัถุประสงค์

หรอืไม่ ผูส้อนควรสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในดา้นต่าง ๆ ดว้ย 

     ขอ้ด ี

     1) ผูเ้รยีนไดฝึ้กการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

     2) ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิ  คน้ควา้ หาขอ้มูลความรูท้ีต่นเองสนใจจาก

แหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

     ขอ้จํากดั 

     ผูส้อนตอ้งมกีารเตรยีมมอบหมายภาระงานที่มคีวามชดัเจน และมคีวาม

เหมาะสมแก่การคน้ควา้หาขอ้มูล 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัวิธีการสอน 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 พริ้นซ์ และเฟลเดอร์ (Prince; & Felder.  2006: 123-138) ได้ศกึษาทบทวนสิง่ที่

เกีย่วขอ้งในการใชข้ ัน้ตอนการสอนแบบอุปนยัโดยทัว่ไป ซึ่งประกอบไปด้วยการเรยีนรู้แบบสบืสวน

สอบสวน การเรียนโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน การเรียนแบบโครงการ การสอนแบบกรณีเป็นฐาน  

การเรียนรู้แบบการค้นพบ และการสอนแบบกระตือรือร้นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน       

(just-in-time teaching) งานวจิยันี้ไดร้ะบุแต่ละข ัน้ตอนโดยเน้นส่วนที่เหมอืนกนัและส่วนที่แตกต่าง

กนั และทบทวนงานวจิยัทีม่ผีลต่อข ัน้ตอนนัน้ๆ ซึ่งในหลกัฐานทัง้หลายแสดงไดว้า่วธิสีอนแบบอุปนยั

ยงัคงเป็นวธิีที่มีประสทิธภิาพ และเป็นวธิีการที่มีหลกัการทัว่ไปสําหรบัการทําให้บรรลุผลสําเร็จ

ทางการเรยีนรู ้

 เฮจท ์เฮอรร์อน และโคล (Haight; Herron; & Cole. 2007: Abstract) ไดท้ําการสํารวจ

ผลการศกึษาของการนําเสนอวธิีการสอนโครงสร้างทางภาษาในห้องเรียนแบบนิรนัยและอุปนัย 

การศกึษาพบความแตกต่างทีส่ําคญัระหวา่งทดสอบคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการแนะนํา

ด้วยวธิกีารสอนแบบอุปนัย ซึ่งการค้นพบของงานวจิยันี้ยงัได้ระบุด้วยว่าการสอนแบบอุปนัยเป็น

วธิกีารเรยีนรูท้ีม่แีนวโน้มสําหรบัการสอนเกีย่วกบัโครงสรา้งทางภาษา ผลของการศกึษานี้สนับสนุน

ในการนําวธิกีารสอนโครงสรา้งของภาษาต่างประเทศในหอ้งเรยีนระดบัเริม่ต้นด้วยวธิกีารสอนแบบ

อุปนยั 

 ค ีและกราโบวส์ก ิ(Ke; & Grabowski. 2007: 249-258) ไดศ้กึษาผลของประสทิธภิาพ

และทศันคตขิองการเล่นเกมคณิตศาสตร์ในนักเรยีนระดบัเกรด 5 โดยได้คดัเลอืกและกําหนดให้

นกัเรยีนจํานวน 125 คน ในเกรด 5 เขา้ร่วมทมีร่วมเกมการแข่งขนั (Teams-Games-Tournament 

(TGT)) ทดสอบคณติศาสตรแ์ละทศันคตติ่อคณติศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนสถานะเกี่ยวกบัเพศ

ของนกัเรยีน ฐานะทางเศรษฐกจิและมกีารตรวจสอบความสามารถคณิตศาสตร์ก่อนในฐานะที่เป็น
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ตวัแปรร่วม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตวัแปร (MANCOVA) พบว่า การเล่นเกมมี

ประสทิธภิาพในการส่งเสรมิความสามารถทางคณติศาสตรม์ากกว่าการฝึกฝนทางคณิตศาสตร์ และ

การเล่นเกมแบบร่วมมอืมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการส่งเสรมิทศันคตทิางคณติศาสตร์เชงิบวกโดย

ไม่คํานึงถงึแตกต่างระหวา่งของนกัเรยีน  

 เอเคอร์ ไอโมโค และเอจาย (Achor; Imoko; & Ajai. 2010: 1-8) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสนใจของนักเรียนในเรขาคณิตจากการสอนแบบเกมและ

สถานการณ์จําลองในเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ปีสุดท้ายของโรงเรียน

มธัยมศกึษาจํานวน 287 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 158 คนและนักเรยีนหญิง 129 คน จาก

โรงเรยีน 6 โรงเรยีนในรฐับนีวัร ์(Benue) ประเทศไนจเีรยี  โดยทําการทดสอบก่อนและหลงัเรยีนทัง้

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทําการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียนเรขาคณิตและความสนใจใน

เรขาคณติ ทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ผลการวจิยัพบว่า 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสนใจในเรขาคณิตของนักเรียนที่ได้รบัการสอนโดยใชเ้กมและ

สถานการณ์จําลองระหวา่งนกัเรยีนชายและหญงิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญั 

 งานวิจยัในประเทศ 

 ณยศ สงวนสนิ (2547: 52-54) ไดส้รา้งชดุกจิกรรมปฏบิตักิารคณติศาสตร ์โดยเทคนิค

การสอนแบบอุปนัย-นิรนัย เรื่องพหุนาม ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ผลการศกึษาพบว่า  

ชดุกจิกรรมปฏบิตักิารคณติศาสตรโ์ดยเทคนิคการสอนแบบอุปนยั-นิรนยั มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์

80/80 และผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลงัได้รบัการสอนด้วยชุด

กจิกรรมปฏบิตักิารคณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย สูงกว่าก่อนได้รบัการสอน

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 สุวนิ โรจน์นุกูลวนิช (2548: 80-86) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัชุดการเรยีนแบบอุปนัยโดยใช้

กระบวนการกลุ่มเรื่อง ความน่าจะเป็น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการศกึษาพบว่า ชุดการเรยีน

แบบอุปนยัโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเรื่อง ความน่าจะเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของ

นกัเรยีนภายหลงัการใชช้ดุการเรยีนสูงกวา่กอ่นใชช้ดุการเรยีนเป็นไปตามเกณฑร์อ้ยละ 60  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

 จนิตนา วงศามารถ (2549: 70-72) ไดท้ําการวจิยัเรื่องผลการจดักจิกรรมคณิตศาสตร์

โดยใช้เกมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  

ผลการศกึษาพบว่า  ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลงัจากปฏบิตัิ

กจิกรรมคณติศาสตรโ์ดยใชเ้กมสูงกวา่ก่อนไดร้บัการสอนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และ

สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนรวมทัง้หมดอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 สมศกัดิ ์ใจเพช็ร ์(2550: 54-57) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้

เกมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
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ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะการคดิคํานวณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภายหลงัจากการปฏบิตัิ

กจิกรรมคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขขอ้บกพร่องโดยใชเ้กมสูงกว่าร้อยละ 50 และสูงกว่าก่อนได้รบัการ

ปฏบิตัอิย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 นนัทพร ระภกัด ี(2550: 72-73) ไดศ้กึษาเกีย่วกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีโดย

เทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย เรื่อง ความคล้าย สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผลการศกึษาพบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

ภายหลงัทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีโดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย 

สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 60% อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 พริยิพงศ ์เตชะศริยินืยง (2552: 58-60) ได้เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนโดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การใหเ้หตุผล กบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนราชนนัทาจารย ์สามเสน

วทิยาลยั 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2552 จํานวน 1 ห้องเรยีน 

จํานวนนกัเรยีน 38 คน ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภายหลงัไดร้บัการ

สอนโดยใชก้ารสอนแบบสบืสวนสอบสวนโดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล มผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล สําหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภายหลงัได้รบัการ

สอนโดยใชก้ารสอนแบบสบืสวนสอบสวนโดยใชเ้กมคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รบัการสอนอย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากงานวจิัยเกี่ยวกบัวิธีการสอนแบบต่างๆข้างต้นนัน้แสดงให้เห็นว่า การจดัการ

เรยีนรูใ้นรูปแบบ หรอืวธิกีารต่าง ๆ สามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการสอนวชิาคณติศาสตร์ ซึ่งจะเป็น

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพิม่ศกัยภาพทางการเรยีนรู้ และพฒันาทกัษะที่มคีวามจําเป็น

ในการเรยีน รวมไปถงึกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ กส็ามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ด ้

3. เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม 

3.1 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 

 ชอว ์(Shaw. 1981: 6) กล่าววา่ กระบวนการกลุ่มเป็นกลุ่มที่สมาชกิมกีารเคลื่อนไหว

หรือไม่หยุดนิ่งโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของการอาศยัซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในกลุ่ม และ 

ดูเหมอืนวา่ การพึง่พาอาศยักนันี้เป็นสิง่สําคญัทีสุ่ดเพราะว่า กลุ่มสมัพนัธ์เป็นกลุ่มที่มสีมาชกิแต่ละ

คนมกีารเปลีย่นแปลงมกีารปรบัตวั ปรบัความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั และอยู่ในลกัษณะทีต่่อเนื่องกนั 

 บารเ์กอร ์และคนอื่นๆ (Barker and Others. 1987: 8-14) กล่าวว่า กระบวนการกลุ่ม 

หมายถงึ กลุ่มย่อยทีม่สีมาชกิตัง้แต่ 3-5 คนมารวมตวักนั เพื่อการเผชญิหน้ากนั มเีป้าหมายร่วมกนั 

และมคีวามสมัพนัธต์่อกนัในชว่งเวลาหนึ่ง 
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 ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั (2540: 4) กล่าววา่ กระบวนการกลุ่ม (Group Dynamics, Group 

Process)  หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูข้องกลุ่มผูเ้รยีนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มจะต้องมี

ปฏสิมัพนัธต์่อกนั มแีรงจูงใจร่วมกนัในการทําสิง่หนึ่งสิง่ใดโดยทีแ่ต่ละคนในกลุ่มมอีทิธพิลต่อกนัและ

กนั การนํากระบวนการกลุ่มมาใชใ้นระยะแรก เป็นไปเพื่อการฝึกทกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ์ การ

พฒันาบุคลกิภาพ การใหค้ําปรกึษาและแนะแนว ในปจัจุบนัไดม้กีารนํากระบวนการกลุ่มเขา้มาใชใ้น

การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ หลักการสําคัญของกระบวนการกลุ่มประกอบด้วย ผู้เรียนเป็น

ศนูยก์ลางแห่งการเรยีนรู้ ผูเ้รยีนจะต้องเรยีนจากกลุ่มให้มากที่สุด โดยเน้นกระบวนการเรยีนรู้และ

การสรา้งสรรคค์วามรูโ้ดยกลุ่ม 

 สุวทิย ์มูลคํา และอรทยั มูลคํา (2545: 124) กล่าววา่ การจดัการเรยีนรูโ้ดย 

กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดร้บัความรูจ้ากการลงมอืร่วมกนัปฏบิตัเิป็นกลุ่ม 

กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชกิแต่ละคน และสมาชกิแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและ

ปฏสิมัพนัธต่์อกนัและกนั 

  ประทปี แสงเป่ียมสุข (2546: 1) กล่าวว่า กระบวนการกลุ่ม คอื กระบวนการทํางาน

ของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยมจีุดมุ่งหมายร่วมกนัมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิที่มบีทบาทของ

ผูฟ้งักลุ่ม สมาชกิกลุ่มและวธิกีารทํางานของกลุ่ม 

  ทศินา  แขมมณ ี(2553: 143-144) กล่าววา่ กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการในการ

ทํางานร่วมกนัของบุคคลตัง้แต่  2 คนขึน้ไป โดยมวีตัถุประสงคร่์วมกนั และมกีารดําเนินงานร่วมกนั

โดยผูนํ้ากลุ่มและสมาชกิกลุ่มต่างกท็ําหน้าทีข่องตนอยา่งเหมาะสม และมกีระบวนการทํางานทีด่เีพื่อ

นํากลุ่มไปสู่วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้การเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้กระบวนการทํางานกลุ่มที่ดี

จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทางสงัคม และขยายขอบเขตของการเรยีนใหก้วา้งขวางขึน้ 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ กระบวนการกลุ่ม หมายถงึ กระบวนการทํางานที่จดั

ใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยมจีุดมุ่งหมายร่วมกนั สมาชกิภายในกลุ่มทําหน้าที่ของตนได้

อย่างเหมาะสม มปีฏสิมัพนัธก์นั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั 

3.2  ความหมายของพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 แบรดฟอร์ด (Bradford. 1987: 4) กล่าวว่า กระบวนการกลุ่มสมัพนัธ์เป็นพฤตกิรรม 

ทีม่ผีลมาจากการปะทะสงัสรรคข์องบุคคลภายในกลุ่ม ซึ่งมหีลายองคป์ระกอบดว้ยกนัและเน้นวธิกีาร

ทีท่ําใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างกนั รู้ถงึพฤตกิรรมของกนัและกนั ซึ่งเป็นการพฒันาสมาชกิภายใน

กลุ่มดว้ย 

 กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549: 3)  กล่าวว่า พฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม คอื การที่บุคคล

มารวมกันเพื่อศึกษาประสบการณ์ของกลุ่มหลายๆฝ่าย ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นําผู้ตาม 

ความคดิ ฝึกปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  และมกีารศกึษาจากประสบการณ์ โดยผูศ้กึษาจะต้องเขา้ไป

มสี่วนร่วมในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ 
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 ทศินา  แขมมณ ี(2553:2) กล่าววา่ พฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม หมายถงึ การที่บุคคล

เขา้มาร่วมปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมเีป้าหมายร่วมกนั และทุกคนในกลุ่มมบีทบาทในการ

ชว่ยดําเนินงานของกลุ่ม มกีารตดิต่อสื่อสาร ประสานงาน และตดัสนิใจร่วมกนั เพื่อให้งานบรรลุผล

สําเรจ็ตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม หมายถึง พฤติกรรมที่

ผูเ้รยีนแสดงออกมาในขณะทีร่่วมปฏบิตังิานกลุ่ม 

 3.3  หลกัการจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 

 จอยส ์และวลี (Joyce and Weil.1996: 80-88) กล่าววา่ หลกัการเรยีนรูโ้ดย 

กระบวนการกลุ่ม มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

   ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนไดเ้ผชญิกบัปญัหาหรอืสถานการณ์ปญัหาทีท่า้ทายความคดิของ

นกัเรยีน  

   ขัน้ที ่2 ใหส้มาชกิในกลุ่มร่วมกนัแสดงความคดิเหน็จากปญัหาทีไ่ดร้บั 

   ขัน้ที่ 3 ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนในการแสวงหาความรู้ ครูผูส้อนจะ

คอยใหค้ําแนะนําในการทํางานร่วมกนั 

   ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดําเนินการหาความรู ้เป็นการคน้หาความรูต้ามที่สมาชกิในกลุ่ม

ไดร่้วมกนัวางแผนไว ้

   ขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มูล สรุปผลขอ้มูล นําเสนอ และอภปิรายผล 

   ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกําหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการหาคําตอบ 

  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2540: 31) กล่าววา่ หลกัการสอนโดยวธิี

กระบวนการกลุ่ม มดีงันี้ 

   1) ยดึนักเรยีนเป็นศูนย์กลางของการเรยีนโดยให้ผูเ้รยีนทุกคนมโีอกาสเขา้ร่วม

กจิกรรมใหม้ากทีสุ่ด 

   2) ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากกลุ่มมากทีสุ่ด 

   3) คน้พบและสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตวัของนกัเรยีนเอง 

   4) ให้ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ ครูจะต้องให้ความสําคัญของ

กระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาคําตอบ 

  ประทปี แสงเป่ียมสุข (2546: 1-3) กล่าวว่า หลกัการสอนตามหลกัการเรียนรู้ของ

กระบวนการกลุ่ม มดีงันี้ 

   1) หลกัการสอนยดึผูเ้รยีนเป็นสําคญั ครูพยายามจดัการเรยีนการสอนให้ผูเ้รยีน 

มโีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะการที่ผูเ้รยีนมบีทบาทต่างๆจะช่วยให้

ผูเ้รยีนเกดิความรบัผดิชอบ ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน 
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   2) หลกัการสอนยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรูส้ําคญั ผูเ้รยีนจะมโีอกาสเรยีนรู้จากกลุ่ม

ไดม้าก มนุษยต์อ้งอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่น ทัง้ความคดิ ความรูแ้ละพฤตกิรรมมผีลต่อการกระทบกนัอยู่เสมอ 

การฝึกให้เรียนรู้ในลกัษณะกลุ่มจะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความรู้ความเขา้ใจ และเรยีนรู้ที่จะปรบัตวัให้

สามารถอยู่และทํางานกบัผูอ้ ื่นได ้

   3) หลักการสอนที่ยึดการค้นพบด้วยตนเอง  เ ป็นกระบวนการสํ าคัญ 

ในกระบวนการเรยีนรู ้ซึ่งเน้นใหค้รูพยายามจดัการเรยีนการสอน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนพยายามค้นหา

และพบคําตอบ ซึ่งจะทําให้ผูเ้รียนจดจําได้ดี มกัจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

มากกวา่การเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการบอกเล่าจากผูอ้ ื่น 

   4) หลกัการสอนทีย่ดึความสําคญัของกระบวนการเรยีนรู ้วา่เป็นเครื่องมอืทีจ่ําเป็น

สําหรับการแสวงหาความรู้และคําตอบต่างๆ ดงันัน้ครูจึงพยายามให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ถึง

กระบวนการต่างๆในการแสวงหาคําตอบ ไม่ใช่เพยีงมุ่งเพยีงคําตอบ โดยไม่คํานึงถงึกระบวนการ

และวธิกีารทีไ่ดค้ําตอบนัน้มา 

   5) หลกัการสอนทีย่ดึความสําคญัของการนําความรู้ไปใชใ้นชวีติประจําวนั ดงันัน้

ครูจงึควรพยายามจดักระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดค้นหาแนวทางนํา

ความรูค้วามเขา้ใจไปใชใ้นชวีติประจําวนั รวมทัง้พยายามตดิตามผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่หลกัการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการกลุ่ม มดีงันี้ 

   1) เน้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนผู ้เรยีนทุกคน

มโีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมใหม้ากทีสุ่ด เพราะ การลงมอืปฏบิตัถิอืไดว้า่ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง 

   2) เน้นการจดัการเรยีนรู้โดยให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากกระบวนการกลุ่มมากที่สุด

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และความรู้ร่วมกนั อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจและ

ฝึกทํางานร่วมกบัผูอ้ ื่นได ้

   3) เน้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนได้ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ซึ่งจะทําใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งและจดจําไดน้าน 

   4) เน้นการจดัการเรยีนรู้โดยให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญัของกระบวนการเรยีนรู ้

โดยครูจะเป็นผูก้ระตุ้นให้ผูเ้รียนตระหนักถงึความสําคญัของกระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหา

คําตอบดว้ยตนเอง 

   5) เน้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนสามารถประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจําวนั ซึ่งถอื

วา่เป็นหลกัทีส่ําคญัทีสุ่ดในการทีจ่ะประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

3.4 องคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่ม 

 จอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson and Johnson.1991: 10-15) กล่าววา่  

องคป์ระกอบของการเรยีนการสอนในแนวจติวทิยาม ี5 ประการ ไดแ้ก่ 
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  1) ความสมัพนัธเ์ชงิบวก (Positive Interdependence) สมาชกิในกลุ่มตอ้งร่วมกนั

ในการวางแผน ร่วมคดิ ร่วมทํา และชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้ 

  2) การปฏสิมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิ (Face to Face Interaction) สมาชกิในกลุ่มจะ

ชว่ยเหลอือาทรต่อกนั 

  3) การตรวจสอบความรบัผดิชอบของแต่ละคน (Responsibility) เป็นหน้าที่แต่ละ

กลุ่มทีต่รวจสอบวา่ สมาชกิไดเ้รยีนรูไ้ดถู้กตอ้งหรอืไม่ 

  4) การฝึกทกัษะภายในกลุ่ม (Interpersonal and Small Group Skill) สมาชกิทุก

คนจะตอ้งไดร้บัการฝึกทกัษะภายในกลุ่มในเรื่องการรบัฟงั การยอมรบัความคดิเหน็ 

 ประทปี  แสงเป่ียมสุข (2546: 15) กล่าววา่ องคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่ม  

ประกอบไปดว้ย 

  ทกัษะที ่1 การทํางานกลุ่มจะไดผ้ลดหีรอืไม่ มากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบั 

   1) หวัหน้ากลุ่ม 

   2) สมาชกิกลุ่ม 

   3) วธิทีํางานกลุ่ม 

ในการสอนเนื้อหาใดก็ตาม เมื่อครูให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มครูควรให้นักเรียนผลัดกันเป็น 

ผูส้งัเกตการณ์ เพื่อจะปรบัปรุงพฤตกิรรมสมาชกิในกลุ่มใหเ้หมาะสมขึน้ 

   ทกัษะที ่2 ความสําคญัและประโยชน์ของการร่วมกลุ่มกบับุคคลหลายแบบ เพื่อให้

งานสําเรจ็บรรลุเป้าหมายทีก่ําหนด องค์ประกอบที่สําคญัอย่างมาก คอื สมาชกิลุ่ม ในการเขา้กลุ่ม

นัน้สมาชิกไม่ควรยึดมัน่กับกลุ่มเพื่อนของตน ซึ่งเป็นสมาชิกที่สนิทกัน แต่ควรตระหนักถึง

ความสําคญัและเหน็ประโยชน์ของการทํางานร่วมกบัสมาชกิคนอื่นๆด้วย โดยคํานึงถงึความสําเรจ็

ของงานเป็นหลกั บางครัง้ตอ้งมปีระสบการณ์และความรูแ้ตกต่างกนั 

   ทกัษะที ่3 การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการอภปิราย 

    1) การอภิปรายกลุ่มเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีโอกาส

ปรกึษาหารอืโดยใหข้อ้มูลและความคดิเหน็แก่กนัและกนัทําใหก้ลุ่มไดม้โีอกาสคดิร่วมกนั 

    2) การอภิปรายกลุ่มที่ดี จะต้องมีบรรยากาศที่ดีประกอบด้วยการให้ความ

สนใจต่อการอภปิราย การรบัฟงักนั การยอมรบักนั และการสนบัสนุนกนัและกนั 

    3) การใหค้วามสนใจต่อการอภปิราย หมายถงึ การที่สมาชกิกลุ่มแสดงความ

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะคดิและอภปิรายร่วมกนั 

    4) การรบัฟงักนั หมายถงึ การทีส่มาชกิกลุ่มตัง้ใจฟงักนัและกนั ไม่แย่งกนัพูด 

ไม่พูดเสยีคนเดยีว หรอืพูดมากเกนิไป ควรมกีารรบัฟงักนัอย่างตัง้ใจ 

    5) การยอมรบักนั หมายถงึ การแสดงออกทีแ่สดงถงึความเคารพต่อบุคคลอื่น 

ไม่แสดงความรงัเกยีจ ไม่วพิากษ์วจิารณ์บุคคล หรอืความคดิเหน็ของคนอื่นอย่างไม่มเีหตุผลเพราะ

จะทําใหส้มาชกิไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ 
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    6) การสนับสนุนกัน หมายถึง การที่สมาชกิกลุ่มให้กําลังใจแก่กนัและกัน  

โดยเมื่อเหน็วา่ ความคดิด ีน่าชมเชย การสนบัสนุนกนัจะชว่ยใหส้มาชกิเกดิความรูส้กึทีด่ ี

    7) ผูฟ้งัการอภิปรายและสมาชกิกลุ่มจําเป็นต้องร่วมกนัสร้างบรรยากาศที่ด ี

แก่กลุ่ม เพื่อจะไดส้ามารถอภปิรายร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  มาเลยีม  พนิิจรอบ (2549: 28) กล่าวว่า องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มที่สําคญั 

ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ 

   1) ผูนํ้า คอื ผูท้ีท่ําหน้าทีนํ่ากลุ่มให้สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

และมปีระสทิธภิาพ 

   2) สมาชกิต้องเข้าใจในบทบาทของตน ได้แก่ บทบาทเกี่ยวกบัการทํางาน ซึ่ง

สมาชกิทุกคนควรชว่ยเหลอืกนั มกีารเสนอแนวคดิ ตลอดจนการแกป้ญัหาเมื่อเกดิมคีวามขดัแยง้กนั 

   3) กระบวนการทํางาน ตอ้งมกีระบวนการทํางานทีด่มีคีุณภาพ ไดแ้ก่ 

    - มจีุดมุ่งหมายของงาน 

    - มกีารวางแผนงาน 

    - ปฏบิตัติามแผน และตดิตามงาน 

      - การประเมนิผลและปรบัปรุงงาน 

  สุคนธธ์า ธรรมพุธโธ (2552: 68) กล่าววา่ กระบวนการกลุ่มนัน้มอีงคป์ระกอบที่สําคญั

อยู่ 3 ประการ คอื 

   1) ผู้นํากลุ่ม คือ ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้นํากลุ่มให้สามารถทํางานได้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ีก่ลุ่มไดก้ําหนดไว ้ผูนํ้ากลุ่มจะมหีน้าทีใ่นการร่วมวางแผนงาน แบ่งงานและมอบหมาย

งานใหแ้ก่สมาชกิในกลุ่มไดม้สี่วนร่วมอย่างทัว่ถงึ 

   2) สมาชกิกลุ่ม คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผนงาน 

และปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ เพื่อช่วยให้กลุ่มบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่

ตอ้งการ 

   3) กระบวนการทํางาน คือ วธิีการที่กลุ่มนํามาใชใ้นการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่

เป้าหมาย ซึ่งการทีจ่ะดําเนินงานใหม้คีุณภาพนัน้จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

    3.1 ทําความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของงาน 

    3.2 วางแผนงาน 

    3.3 ปฏบิตัติามแผนงานและตดิตามผลงาน 

    3.4 ประเมนิผลและปรบัปรุงผลงาน 
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  จากการศึกษาเกี่ยวกบัองค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า 

กระบวนการกลุ่มนัน้มอีงคป์ระกอบทีส่ําคญัอยู่ 3 ประการ คอื 

   1) ผูนํ้ากลุ่ม คอื ผูท้ีท่ําหน้าทีเ่ป็นผูว้างแผนการปฏบิตังิาน และควบคุมการทํางาน

ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ําหนดไวร่้วมกนั โดยผูนํ้ากลุ่มจะเป็นผูม้อบหมายงานให้กบัสมาชกิ

อย่างทัว่ถงึ และเป็นผูป้ระสานการทํางานระหวา่งสมาชกิดว้ยกนั 

   2) สมาชิกกลุ่ม คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด ร่วมกันวางแผนการ

ปฏบิตังิาน และปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ําหนดไวร่้วมกนั 

   3) กระบวนการทํางาน คือ วธิีการที่กลุ่มนํามาใช้ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ําหนดไวร่้วมกนั ประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

    - ทําความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องงาน 

    - วางแผนการปฏบิตังิาน 

    - ปฏบิตัติามแผนการปฏบิตังิานและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

    - ประเมนิผลการปฏบิตังิานและปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน 

 3.5  ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 

 ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั (2540: 32-33)  กล่าววา่ รูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่มควร

มรูีปแบบและขัน้ตอนดงันี้ 

  1) ตัง้จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน ทัง้จุดมุ่งหมายทัว่ไป และจุดมุ่งหมายเชงิ

พฤตกิรรม 

  2) การจดัประสบการณ์ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนลงมอืประกอบกจิกรรมด้วยตนเอง และ

การทํางานเป็นกลุ่มเพื่อใหม้ปีระสบการณ์ในการทํางานกลุ่ม ซึ่งมขี ัน้ตอนดงันี้ 

   2.1 ขัน้นํา เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาชกิของผูเ้รยีนให้มคีวามพร้อม 

ในการเรยีนการสอน การจดัสถานที่ การแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มย่อย แนะนําวธิกีารดําเนินการ

สอน กตกิาหรอืเกณฑก์ารทํางาน ระยะในการทํางาน 

   2.2 ขัน้สอน เป็นขัน้ทีค่รูลงมอืสอน โดยให้นักเรยีนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมเป็น

กลุ่ม ๆ เพื่อใหเ้กดิประสบการณ์ตรง โดยทีก่จิกรรมต่าง ๆ จะต้องคดัเลอืกให้เหมาะสมกบัเนื้อเรื่อง

ในบทเรยีน กจิกรรมเกมและเพลง บทบาทสมมต ิสถานการณ์จําลอง การอภปิรายกลุ่ม เป็นตน้ 

   2.3 ขัน้วิเคราะห์ เมื่อดําเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยู่แล้ว จะให้

นกัเรยีนวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมต่าง ๆ  ความสมัพนัธ์ในกลุ่ม ตลอดจน

ความร่วมมอืในการทํางานร่วมกนั โดยวเิคราะหป์ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากความรูส้กึ และการรบัรูข้อง

ผูเ้รยีน แสดงขอ้คิดที่ได้จากการทํางานกลุ่มให้คนอื่นได้รบัรู้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การ

เรยีนรู้กนัและกนั ข ัน้วเิคราะห์จะช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ ื่น และมองเหน็ปญัหาและ

วธิกีารทํางานทีเ่หมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการทํางาน เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์
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เรยีนรูท้ีด่ ีจะชว่ยใหผู้เ้รยีนคน้พบแนวคดิทีต่อ้งการดว้ยตนเองเป็นการขยายประสบการณ์การเรยีนรู้

ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

   2.4  ขัน้สรุปและนําหลกัการไปประยุกตใ์ช ้ นกัเรยีนสรุป รวบรวมความคดิให้

เป็นหมวดหมู่ โดยครูกระตุน้ ใหแ้นวทางและหาขอ้สรุป จากนัน้นําขอ้สรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวชิาที่

เรยีนไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัตนเองและหลกัการทีไ่ดไ้ปใชเ้พื่อปรบัปรุงตนเอง ประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบั

คนอื่น ประยุกตใ์ชเ้พื่อแก้ปญัหา และสร้างสรรค์สิง่ที่เกดิประโยชน์ต่อสงัคม  ชุมชน และดํารงชวีติ

ประจําวนั เช่น การปรบัปรุงบุคลกิภาพ  เกิดความเหน็อกเหน็ใจ เคารพสิทธขิองผู้อื่น แก้ปญัหา 

ประดษิฐส์ิง่ใหม่ เป็นตน้ 

   2.5  ขัน้ประเมินผล  เป็นการประเมินผลว่าผูเ้รยีนบรรลุตามเป้าหมายมาก

น้อยเพยีงใด โดยประเมนิทัง้ดา้นเนื้อหาวชิาและดา้นกลุ่มสมัพนัธไ์ดแ้ก่ ประเมนิด้านมนุษยสมัพนัธ ์

ผลสมัฤทธิข์องกลุ่ม เช่น ผลการทํางาน  ความสามคัคี คุณธรรมหรือค่านิยมของกลุ่ม ประเมิน

ความสมัพนัธ์ในกลุ่มจากการให้สมาชกิตชิม หรอืวจิารณ์แก่กนัโดยปราศจากอคต ิจะทําให้ผูเ้รยีน

สามารถประเมนิตนเองได้และผูส้อนเขา้ใจนักเรยีนได้ อนัจะทําให้ผูเ้รยีนผูส้อนเขา้ใจปญัหาซึ่งกนั

และกนั ซึ่งเป็นหนทางในการนําไปพจิารณาแกป้ญัหาและจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน 

 ทศินา  แขมมณ ี(2548: 144)  กล่าววา่ ข ัน้ตอนของการจดักระบวนการกลุ่มไวด้งันี้ 

  1) ผูเ้รยีนมกีารปฏสิมัพนัธ ์/ ทํางาน / ทํากจิกรรม ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

  2) ผูส้อนมกีารฝึก ชีแ้นะ สอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการทํางาน

กลุ่มทีด่ใีนจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เชน่ ในเรื่องบทบาทผูนํ้ากลุ่ม บทบาทสมาชกิ กระบวนการ

ทํางานกลุ่ม องคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  3) ผูเ้รยีนมกีารวเิคราะห์การเรยีนรู้ของตนเองทัง้ในด้านเนื้อหาสาระที่เรยีน และ

กระบวนการทํางานร่วมกนั 

  4) ผู้สอนมีการวเิคราะห์และประเมินผลการเรียนทัง้ทางด้านเนื้อหาสาระ และ

กระบวนการกลุ่ม 

 กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549: 66-67)  กล่าววา่ ข ัน้ตอนในการจดักระบวนการกลุ่มหรอื

ประสบการณ์การเรยีนรู ้มขี ัน้ตอนในการจดัดงันี้ 

  1) ขัน้นํา  คือ การปูพื้นผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียน หรือการสร้าง

บรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะตามมา 

  2) ข ัน้กจิกรรม คือ การให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืกระทํากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น

การใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิประสบการณ์ตรง ทีส่ามารถนํามาอภปิรายและวเิคราะหไ์ดใ้นภายหลงั 

  3) ข ัน้อภปิรายวเิคราะห ์คอื การใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงความรูส้กึความคดิเหน็

หลงัจากไดท้ํากจิกรรมไปแลว้ ครูจะตอ้งเป็นผูนํ้าทาง ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมต่างๆและ

อภปิรายร่วมกนั จนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายทีว่างไว ้
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  4) ข ัน้ประยุกต์ใชแ้ละสรุป ภายหลงัจากที่ผู้เรยีนอภิปรายและได้สรุปแล้ว ครูจะ

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิต่อไปถงึการนําเอาการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติจรงิ ครูและนักเรยีนจะช่วยกนั

สรุปถงึการเรยีนรูท้ ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

  5) ข ัน้ประเมนิผลเป็นสิง่สําคญั  เพราะครูต้องประเมนิดูว่า ผู้เรยีนได้บรรลุตาม

จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้หรือไม่  โดยครูจะประเมินให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายในแต่ละข้อ ดังนัน้

จุดมุ่งหมายจะมีอยู่ 2 ด้านคือ ด้านเนื้อหาวิชา และด้านกระบวนการกลุ่ม ครูจําเป็นจะต้อง

ประเมนิผลใหค้รบ 2 ดา้น 

 สุคนธธ์า ธรรมพุธโธ (2552: 68) กล่าววา่ ข ัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูโ้ดย 

กระบวนการกลุ่มมดีงันี้ 

   ขัน้ที ่1 ขัน้วางแผนเพื่อกําหนดแนวทางและจุดมุ่งหมาย เป็นขัน้ตอนที่ครูผูส้อน

จะต้องวางจุดมุ่งหมายและแนวทางของกจิกรรมให้ชดัเจน ครูผูส้อนจะต้องเขา้ใจถึงข ัน้ตอนและ

กระบวนการของกจิกรรมอย่างถ่องแท ้

   ขัน้ที ่2 ขัน้ดําเนินกจิกรรม ในขัน้นี้ประสบการณ์จากการเรยีนรู้ต่างๆของผูเ้รยีน

จะไดม้าจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเองหรอืกลุ่ม ซึ่งสามารถจดัข ัน้ตอนในการดําเนินกจิกรรมได้

ดงันี้ 

    1) ขัน้นํา เป็นขัน้ตอนในการจดัเตรยีมสถานที ่ ชีแ้จงกจิกรรม และจดัสมาชกิ

กลุ่มเพื่อการเรียนรู้ อีกทัง้ครูมีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็น

องคป์ระกอบสําคญัในการดําเนินกจิกรรมใหป้ระสบความสําเรจ็ 

    2) ขัน้สอน เป็นขัน้ที่ครูลงมือสอน โดยให้นักเรียนได้ร่วมกนัลงมอืปฏิบตัิ

กจิกรรมกลุ่ม ซึ่งครูจะมหีน้าทีค่อยใหค้ําปรกึษา ทัง้นี้กจิกรรมทีเ่ลอืกนัน้จะตอ้งเหมาะสมกบับทเรยีน

ทีใ่ชใ้นการสอนและเอือ้ใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจบทเรยีนจากกจิกรรมที่ครูจดัขึน้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

    3) ขัน้วิเคราะห์และอภิปราย เป็นขัน้ตอนที่ครูจะให้นักเรียนวเิคราะห์และ

ร่วมกนัอภปิราย แลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึที่ได้จากการปฏบิตักิจิกรรม ทัง้ในเรื่องของความรู้ 

ทีไ่ดร้บัและประสบการณ์จากการทํางานกลุ่ม มองเหน็ขอ้ด ีขอ้เสยี เพื่อที่จะนําไปใชใ้นการปรบัปรุง

การทํางานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเขา้ใจตนเอง เขา้ใจเพื่อนร่วมกลุ่มและ 

ทีส่ําคญัคอืเขา้ใจถงึกระบวนการของการทํางานกลุ่ม 

    4) ขัน้สรุปและประยุกตใ์ช ้เมื่อกจิกรรมไดด้ําเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว ครูจะเป็นผู้

คอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัรวบรวมความคดิและความรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรม เพื่อใหก้จิกรรมสมบูรณ์

ยิง่ขึ้นนักเรียนจะต้องสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบัการแก้ปญัหาใน

สถานการณ์ต่างๆในชวีติประจําวนัได ้
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  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการกลุ่มได้

ดงันี้ 

   1) ขัน้นํา เป็นขัน้ตอนที่ครูกําหนดวตัถุประสงค์และแนวทางของดําเนินกจิกรรม 

รวมไปถงึการทบทวนความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน หรอืการสรา้งบรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอือ้ต่อการ

เรยีนรู ้

   2) ข ัน้ดําเนินกจิกรรม เป็นขัน้ตอนที่ครูให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตังิานร่วมกนั โดย

ครูจะมหีน้าทีค่อยใหค้ําปรกึษา  กจิกรรมทีเ่ลอืกนัน้ควรเป็นกจิกรรมที่เหมาะสมกบับทเรยีนที่ใชใ้น

การสอนและสามารถนํามาอภปิรายร่วมกนัไดใ้นภายหลงั 

   3) ข ัน้อภิปรายวิเคราะห์ เป็นขัน้ตอนที่ครูให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์และ

ร่วมกนัอภปิราย แลกเปลีย่นแนวความคดิ หลงัจากการปฏบิตังิาน วเิคราะหข์อ้ด ีขอ้จํากดั เพื่อทีจ่ะ

นําไปปรบัปรุงการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการ

ทํางานกลุ่ม 

   4) ข ัน้สรุปและประยุกต์ เป็นขัน้ตอนที่ครูและผู้เรียนร่วมกนัสรุปถึงการเรียนรู้

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ โดยครูจะเป็นผูค้อยกระตุ้นให้สามารถนําประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใชก้บัการ

แกป้ญัหาในชวีติประจําวนั 

   5) ข ัน้ประเมนิผล เป็นขัน้ตอนทีค่รูจะประเมนิวา่ ผูเ้รยีนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ทีว่างไวห้รอืไม่  โดยครูจะประเมนิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่วางไว ้ดงันัน้วตัถุประสงค์จะมอียู่ 2 

ดา้นคอื ดา้นเนื้อหาสาระ และดา้นกระบวนการกลุ่ม 

3.6  กิจกรรมการเรียนท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม 

 ประพนัธ์ศริิ สุเสารจั (2540: 34-38) กล่าวว่า ในการจดักิจกรรมการเรียนที่ใช้

กระบวนการกลุ่มนัน้  กจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน มดีงันี้ 

  1) อภิปราย (The Discussion Method)  เป็นการสนทนาอย่างมจีุดมุ่งหมายใน

กลุ่ม 6-20 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นําการอภิปรายและสมาชกิในกลุ่ม  การอภิปรายจะเป็นการ

แก้ปญัหาสํารวจความคดิเหน็เพื่อประเมนิและสรุปความคิดเห็นนัน้ แสตนฟอร์ดและแสตนฟอร์ด 

(Stanford and Stanford.1969: 15)  กล่าวว่า ความคดิเหน็จะนําไปสู่การกระทําและการอภิปราย

อาจไม่จําเป็นตอ้งสนองความมุ่งหมายทัง้หมด อาจเสนอเพยีงขอ้ใดขอ้หนึ่งกไ็ด ้การอภปิรายทีไ่ดผ้ล

เป็นเพราะมเีป้าหมายในการอภปิรายชดัเจน  บรรยากาศในกลุ่มด ีผูนํ้ากลุ่มดทีําใหทุ้กคนรู้สกึมัน่ใจ

ในตนเองและมคีวามสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 

  2) การตัง้คําถาม (The Questioning Strategy) โพสแมน (Postman.1969 :81) 

กล่าวว่าเป็นการตัง้ศาสตร์และศิลป์ที่คนแสดงปญัหา ทําความเข้าใจกับปญัหาและช่วยสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล คําถามจะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเหน็ และความสามารถทาง
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สมองช่วยให้คนคิดแก้ปญัหาอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการตัง้คําถามนี้ เป็นวธิีการของโสเครตีส 

(Socretes) คนันิงแฮม (R,T  Cunningham.1971 : 86 -103)  

กําหนดการตัง้คําถามออกเป็น 2 ชนิด คอื 

   2.1 คําถามชนิดแคบ เป็นคําถามทีผู่ต้อบคดิโดยใชค้วามคดิข ัน้ตํ่า ไดแ้ก่  

ดา้นความจําและสรุปขอ้เทจ็จรงิ 

    2.2 คําถามชนิดกวา้ง เป็นคําถามยัว่ยุให้คิด ตัง้สมมตฐิาน ใช้ความคดิเห็น

และความรูส้กึประกอบการตดัสนิ  อาจเป็นคําถามชนิดประเมนิโดยการตดัสนิใจเลอืกคําตอบโดยมี

เหตุผลแสดงประกอบ  หรอือาจเป็นคําถามใหต้อบโดยแยกแยะ (Divergent Thinking) คอืผูต้อบตอ้ง

รวบรวมองค์ประกอบต่างๆ เพื่อสรุปเป็นแนวความคิดที่มีความหมาย ผู้เรียนได้มีโอกาสศกึษา

วเิคราะหถ์งึความรูส้กึ และพฤตกิรรมของตนอย่างลกึซึ้งและยงัชว่ยเสรมิสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้

ใหน่้าสนใจและน่าตดิตามอกีดว้ย 

   3) กรณตีวัอย่าง (Case) เป็นวธิกีารสอนอกีวธิหีนึ่งซึ่งใชก้รณีหรอืเรื่องราวต่างๆ 

ที่เกดิขึน้จรงิๆ นํามาดดัแปลงและใช้เป็นตวัอย่างในการให้ผู้เรยีนได้ศกึษา วเิคราะห์อภิปรายกนั 

เพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนหาทางแก้ไขปญัหานัน้ วธิกีารนี้จะช่วยให้ผูเ้รียนได้รู้จกัคดิ และ

พจิารณาขอ้มูลทีต่นไดร้บัอยา่งถีถ่ว้น และการอภปิรายจะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นขอ้มูล

ซึ่งกนัและกนั รวมทัง้การนําเอากรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายคลึงกบัชวีติจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้ 

มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ ซึ่งมสี่วนทําใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายสําหรบัผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ 

   4) สถานการณ์จําลอง (Simulation) คอืการจําลองสถานการณ์จรงิ หรอืการสร้าง

สถานการณ์ให้ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ แล้วให้ผูเ้รยีนลงไปอยู่ในสถานการณ์นัน้ และมีปฏกิริยิา

โตต้อบกนั วธิกีารนี้จะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสทดลองแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จรงิ 

ผูเ้รยีนอาจจะไม่กลา้แสดง เพราะอาจเป็นการเสีย่งต่อผลทีไ่ดร้บัจนเกนิไป 

   5) ละคร (Acting or Dramatization) คอืวธิกีารทีใ่หผู้เ้รยีนไดท้ดลองแสดงบทบาท

ตามบททีเ่ขยีน หรอืกําหนดไวใ้ห ้โดยผูแ้สดงจะตอ้งพยายามแสดงใหส้มบทบาททีก่ําหนดไวใ้ห ้ 

โดยไม่นําเอาบุคลกิภาพและความรูส้กึนึกคดิของตน เขา้ไปเกีย่วขอ้งอนัจะเป็นส่วนทําใหเ้กดิผลเสยี

ต่อการแสดงบทบาทนัน้ ๆ วธิกีารนี้เป็นวธิทีีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ ในการทีจ่ะเขา้ใจ 

ในความรูส้กึ เหตุผล และพฤตกิรรมของผูอ้ ื่น ซึ่งความเขา้ใจนี้มสี่วนชว่ยเสรมิสรา้งความเหน็อก 

เหน็ใจกนั   

   6)  กลุ่มย่อย (Small Group) วธิกีารใชก้ลุ่มย่อยในการสอนนี้เป็นวธิกีารที่ใชก้นั

มานานแลว้อาจเป็นเพราะเลง็เหน็แลว้วา่เป็นประโยชน์ในการเรยีนของผูเ้รยีน  กลุ่มย่อยเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนในการแสดงออก และช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น การใช ้

กลุ่มย่อย มหีลายวธิตี่างๆ กนัแลว้แต่ผูจ้ดัจะคดิได ้

   7)  เกม เป็นกจิกรรมง่ายๆ ทีก่ฎไม่ยุ่งยาก สลบัซบัซ้อน การเล่นเกมจะทําให้เดก็

เกดิความสนุกสนาน มแีรงจูงใจ และมคีวามสุขในการเรยีนได้ด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวยัเดก็เลก็ 
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วธิกีารเล่นเกมจะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหค์วามรู้สกึนึกคดิต่างๆ  เพื่อไปสู่การตดัสนิใจที่ด ีเพราะ

ผลของการตดัสนิใจจะทําใหเ้กดิการแพ-้ชนะ 

  ทศินา  แขมมณ ี(2553: 144)  กล่าววา่ กระบวนการกลุ่มมหีลายเทคนิค ดงันี้ 

   1)  เกม (Game) เป็นวธิีการที่สามารถนํามาใชใ้นการสอนได้ดี โดยผูส้อนสร้าง

สถานการณ์สมมติขึ้น ให้ผู้เรียนได้ลงเล่นด้วยตนเอง โดยมีกติกากําหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง

ตดัสนิใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งอนั จะมผีลออกมาในรูปของการแพ้ชนะ วธิกีารนี้จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้

วเิคราะหค์วามรูส้กึและพฤตกิรรมต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงัชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนาน 

   2)  บทบาทสมมติ (Role Play) เป็นวธิีการที่นิยมนํามาใช้ในการสอน มีการ

กําหนดบทบาทของผู้เล่นในสถานการณ์ที่สมมติขึ้นมา แล้วให้ผู้เรียนเข้าสวมบทบาทนัน้ และ

แสดงออกมาตามธรรมชาต ิโดยอาศยับุคลกิภาพ ประสบการณ์ และความรู้สกึนึกคดิของตนเป็น

หลกั วธินีี้มสี่วนชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสศกึษาวเิคราะหถ์งึความรูส้กึ พฤตกิรรมของตนอย่างลกึซึ้ง  

และเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้หน่้าสนใจ 

   3)  กรณตีวัอย่าง (Case) เป็นการสรา้งความเขา้ใจและฝึกฝน หาทางแกไ้ขปญัหา

วธินีี้ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิ แลกเปลีย่นขอ้มูลซึ่งกนัและกนั  

   4) สถานการณ์จําลอง (Simulation) คอื การจําลองสถานการณ์จรงิ วธิกีารนี้ช่วย

ให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จริง ผู้เรียนอาจจะไม่กล้าแสดงออก 

เพราะเป็นการเสีย่งต่อผลทีจ่ะไดร้บัจนเกนิไป 

   5) ละคร (Acting or Dramatization) คือ วธิีการที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองแสดง

บทบาทตามทีเ่ขยีนไว ้ผูเ้รยีนมโีอกาสแสดงละครร่วมกนั เป็นการฝึกให้ผูเ้รยีนเกดิความรบัผดิชอบ

ในการเรยีนรูร่้วมกนั 

   6)  กลุ่มย่อย (Small Group) เป็นวธิกีารทีใ่ชก้นัมานานแล้ว กลุ่มย่อยเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รยีนทุกคนไดม้สี่วนร่วมในการแสดงออก และชว่ยใหผู้เ้รยีนไดข้อ้มูลเพิม่เตมิมากขึน้ 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ กจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน มดีงันี้ 

   1)  เกม (Game) เป็นกิจกรรมที่ครูสร้างสถานการณ์สมมติขึน้ ให้ผูเ้รยีนได้เล่น

ตามกตกิาทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นเบือ้งตน้ การใชเ้กมชว่ยใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหค์วามรู้สกึนึกคดิและแสดง

พฤติกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่การตัดสินใจ อีกทัง้เกมทําให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกสนานไปกับ 

การเรยีนรู ้

   2)  กรณีตวัอย่าง (Case) เป็นกิจกรรมที่ครูใชก้รณีหรอืเรื่องราวต่างๆ ที่เกดิขึ้น

จรงิมาดดัแปลงและใชเ้ป็นตวัอย่างในการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้วเิคราะห ์และอภปิรายร่วมกนั  

เพื่อฝึกฝนการแกป้ญัหา การใชก้รณตีวัอย่างชว่ยใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิ วเิคราะหแ์ละพจิารณาขอ้มูล 

ที่ได้รบัและการอภิปรายทําให้ผู้เรยีนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกนัและกนั และยงัเป็นการนํา 

กรณีที่คล้ายกบัชวีติจริงมาใช้ ช่วยให้การเรยีนรู้มีลกัษณะใกล้เคียงกบัชวีติประจําวนั ซึ่งจะทําให ้

การเรยีนรูม้คีวามหมายและมคีุณค่ามากยิง่ขึน้ 
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   3) สถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นกิจกรรมที่ครูจําลองสถานการณ์ให้มี

ความใกลเ้คยีงกบัความจรงิ แลว้ใหผู้เ้รยีนเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์นัน้และมปีฏกิริยิาโตต้อบกนั  

การใชส้ถานการณ์จําลองนี้ช่วยให้ผูเ้รยีนมโีอกาสทดลองแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์

จรงิผูเ้รยีนอาจจะไม่กลา้แสดง 

   4)  กลุ่มย่อย (Small Group) เป็นกิจกรรมที่ครูใช้กลุ่มย่อยในการสอน เป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนของผูเ้รยีน การใชก้ลุ่มย่อยเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนไดม้สี่วนร่วมใน

การแสดงออกและช่วยให้ผูเ้รยีนได้แลกเปลี่ยนขอ้มูลซึ่งกนัและกนั การใชก้ลุ่มย่อยมหีลายวธิ ีเช่น 

การอภปิรายแบบกลุ่มย่อย การประชมุแบบระดมสมอง เป็นตน้ 

 3.7   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการกลุ่ม 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 เดวสี (Davis. 2004: 98-100) ไดศ้กึษาผลสะท้อนกลบัที่เกดิขึน้จากกระบวนการกลุ่ม 

ซึ่งจากการตรวจสอบผลสะทอ้นกลบันัน้กบัผูนํ้าทีเ่ขา้ร่วมการให้คําปรกึษาทางด้านจติวทิยาภายใน

ศนูยข์องมหาวทิยาลยั ผลสะทอ้นกลบัของสมาชกิและผูเ้กีย่วขอ้งกบับรรยากาศในการทํางาน 

เป็นกลุ่ม  โดยสงัเกตจากบรรยากาศของกลุ่มเกี่ยวกบัคําถาม  ความสมบูรณ์หลงัจากมกีารประชุม

ของกลุ่ม และได้มีการประเมนิผลเกี่ยวกบับรรยากาศในการทํางานกลุ่ม ซึ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการ

ประเมนิม ี3 ดา้น คอื ดา้นความเขา้ใจ  ดา้นการเชือ่มโยง และดา้นอารมณ์  ในการเพิม่ขึน้ของผลที่

เกดิขึน้นี้ เป็นเครื่องบ่งชีถ้งึการเปลีย่นแปลงของผลลพัธ ์ คําถาม ผลจากการศกึษาพบวา่ สมาชกิใน

กลุ่มทีม่คีวามขดัแยง้สูงมผีลลพัธท์างลบในการทํางานกลุ่ม อย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ 

  เลทสัซ ีและฟูเกท (Letassy, A. Nancy; & Fugate,E.S. 2008 : 103-110) ได้รายงาน

การศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบการสอนระหว่างการเรยีนแบบบรรยายและการเรยีนแบบทมี พบว่า

การเรยีนแบบทมี นกัเรยีนไดท้ํางานเป็นทมี มปีฏสิมัพนัธเ์พิม่ขึน้ ไดพ้ฒันาสะท้อนเนื้อหาสาระและ

เพิม่โอกาสในการฝึกทกัษะระดบัความคดิไดสู้งขึน้ 

 

 งานวิจยัในประเทศ 

 วชัร ี ขนัเชื้อ (2545: 126-133) ได้ทําการวจิยัเพื่อพฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตร ์

เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทกัษะการสื่อสาร ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน และความสามารถทางการสื่อสารทาง

คณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนคณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

ผลการศกึษาพบวา่ ชดุการเรยีนคณติศาสตร ์เรื่องตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภายหลงัได้รบัการสอน

ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียน
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คณติศาสตร ์เรื่องตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารสูงกว่า

ก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการสื่อสาร

แนวความคดิทางคณิตศาสตร์โดยใชท้กัษะการพูดและการเขยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

เมื่อเรยีนโดยใชช้ดุการเรยีนคณติศาสตรเ์รื่องตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ ผลการศกึษาพบว่า ชุดการเรยีน

คณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทกัษะการสื่อสาร 

นกัเรยีนมคีวามสามารถสื่อสารแนวความคดิทางคณติศาสตรต์ามเกณฑร์อ้ยละ 70  

 สุฑารตัน์ ขวญัอ่อน (2547: 31-32) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อ

ทศันคตติ่อการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จํานวน 30 คน ผลการศกึษา

พบวา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมทีศันคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ดกีว่านักเรยีนที่ไม่เขา้

ร่วมกจิกรรมกลุ่มอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 สรนินา  เกษงาม (2547: 117)ได้ศกึษาเกี่ยวกบัผลการใชก้จิกรรมทางศลิปะโดยการ

วาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค กิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กที่มี

ปญัหาทางพฤตกิรรม กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6  

โรงเรยีนบา้นคลองปลาหมอ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จํานวน 6 คน ผลการวจิยัพบวา่ 

  1) เดก็ที่มปีญัหาทางพฤตกิรรมในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 มคีะแนนที่ได้

จากการวดัความฉลาดทางอารมณ์ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอยู่ในเกณฑต์ํ่ากวา่ปกตแิละหลงัการเขา้

ร่วมกจิกรรมอยู่ในเกณฑป์กต ิ

  2) คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่มีปญัหาทางพฤติกรรมใน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ภายหลงัการเข้าร่วมกจิกรรมด้วยเทคนิคกิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูงขึน้อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 มาเลียม  พนิิจรอบ (2549: 76) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัผลการจดักิจกรรมคณิตศาสตร ์

ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะการแก้ปญัหา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 2 ผลการศกึษาพบว่า การจดักจิกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม เรื่อง

อตัราส่วนและรอ้ยละ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 หลงัการสอนมทีกัษะการแก้ปญัหาสูงกว่า

เกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ

 วนิดา อารมณ์เพยีร (2552: 103) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์

ความคงทนในการเรยีนรู้ เรื่อง การหารทศนิยม และพฤตกิรรมในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างเรยีน เรื่องการหารทศนิยมของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD และเทคนิค TGT สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมี

นยัสําคญัทีร่ะดบั .05 ผลการศกึษาพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีน จําแนกเป็นรายด้าน คอื 

ดา้นความรบัผดิชอบในการทํางานกลุ่ม ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื่อนในกลุ่ม และด้านการแสดง

ความคดิเหน็ขณะทํางานกลุ่ม ในภาพรวมพบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการทํางานกลุ่มดขีึน้ 
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 จากงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ การจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนร่วมกัน

ปฏบิตังิาน ร่วมกนัคดิ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ทําให้เกดิการเรยีนรู้ร่วมกนั เรยีนรู้ที่

จะปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ ื่น  

4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

4.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

 วลิสนั (Wilson.1971: 643-696) กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์นัน้

หมายถงึ ความสามารถทางสตปิญัญา (Cognitive Domain) ในการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรไ์ดจ้ําแนก

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ทางพุทธิพสิยัในการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

โดยอ้างอิงลําดบัชัน้ของพฤตกิรรมพุทธพิิสยัตามกรอบแนวคดิของบลูม (Bloom‘s Taxonomy)  

ไวเ้ป็น 4 ระดบัคอื 

  1. ความรูค้วามจําดา้นคดิคํานวณ (Computation) พฤตกิรรมในระดบันี้ถอืว่าเป็น

พฤตกิรรมทีอ่ยู่ในระดบัตํ่าสุดแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ดงันี้ 

   1.1 ความรูค้วามจรงิเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ(Knowledge of Specific Facts)  

เป็นความสามารถทีจ่ะระลกึถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆทีน่กัเรยีนเคยไดร้บัการเรยีนการสอนมาแลว้ คําถาม

จะเกีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิตลอดจนความรูพ้ืน้ฐานซึ่งนกัเรยีนไดส้ัง่สมมาเป็นระยะเวลานานแลว้ดว้ย 

    1.2 ความรู้ความจําเกี่ยวกบัศพัท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) 

เป็นความสามารถในการระลกึหรอืจําศพัทแ์ละนิยามต่าง ๆ ได้ โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรอื

โดยออ้มกไ็ดแ้ต่ไม่ตอ้งอาศยัการคดิคํานวณ 

  1.3 ความรู้ความจําเกี่ยวกบัการใชก้ระบวนการคดิคํานวณ(Ability of Carry 

out Algorithms) เป็นความสามารถในการใชข้อ้เทจ็จรงิหรอืนิยามและกระบวนการที่ได้เรยีนมาแล้ว

มาคดิคํานวณตามลําดบัข ัน้ตอนที่เคยเรยีนรู้มาแล้วขอ้สอบวดัความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์

ง่ายๆ คลา้ยคลงึกบัตวัอย่างนกัเรยีนไม่ตอ้งพบกบัความยุ่งยากในการตดัสนิใจเลอืกใชก้ระบวนการ 

   2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤตกิรรมที่ใกล้เคยีงกบัพฤตกิรรมระดบั

ความรูค้วามจําเกีย่วกบัการคดิคํานวณแต่ซบัซ้อนมากกวา่แบ่งไดเ้ป็น 6 ขัน้ดงันี้ 

  2.1 ความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมต ิ(Concept) เป็นความสามารถที่ซบัซ้อนกว่า

ความรูค้วามจําเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิเพราะมโนมตเิป็นนามธรรมซึ่งประมวลจากขอ้เทจ็จรงิต่างๆซึ่ง

ตอ้งอาศยัการตดัสนิใจในการตคีวาม การยกตวัอย่างของมโนมตนิัน้สามารถทําได้โดยใชค้ําพูดของ

ตนหรอืเลอืกความหมายที่กําหนดให้โดยเขยีนเป็นรูปใหม่หรอืยกตวัอย่างใหม่ที่แตกต่างไปจากที่

เคยเรยีนในชัน้เรยีน มฉิะนัน้จะเป็นเพยีงการวดัความจําเท่านัน้ 
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    2.2 ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ กฎทางคณติศาสตร ์และการสรุปอา้งองิเป็น

กรณีทัว่ไป (Principles, Rules, and Generalization) เป็นความสามารถในการนําเอาหลกัการ กฎ

และความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมตไิปสมัพนัธก์บัโจทย์ปญัหาจนไดแ้นวทางในการแกป้ญัหา ถ้าคําถาม

นัน้เป็นคําถามเกีย่วกบัหลกัการและกฎที่นักเรยีนเพิง่เคยพบเป็นครัง้แรกอาจจดัเป็นพฤตกิรรมใน

ระดบัการวเิคราะหก์ไ็ด ้

    2.3 ความเข้าใจทางโครงสร้างทางคณิตศาสตร์(Mathematical Structure) 

คําถามทีว่ดัพฤตกิรรมในระดบันี้เป็นคําถามทีว่ดัเกี่ยวกบัสมบตัขิองระบบจํานวนจรงิและโครงสร้าง

ทางพชีคณติ 

    2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญัหาจากแบบหนึ่งไปอกีแบบหนึ่ง

(Ability to Transform Elements from One Mode to Another) เป็นความสามารถในการแปล

ขอ้ความที่กําหนดให้เป็นข้อความใหม่หรอืภาษาใหม่เช่นแปลจากภาษาพูดให้เป็นรูปสมการซึ่งมี

ความหมายคงเดมิโดยไม่รวมถงึกระบวนการคดิคํานวณ (Algorithms) หลงัจากแปลแลว้ 

อาจกล่าวไดว้า่เป็นพฤตกิรรมทีง่่ายทีสุ่ดของพฤตกิรรมความเขา้ใจ 

   2.5 ความสามารถในการคดิตามแนวของเหตุผล(Ability to Follow a Line of 

Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจขอ้ความทางคณิตศาสตร์ซึ่งแตกต่างไปจาก

ความสามารถในการอ่านทัว่ ๆ ไป 

    2.6 ความสามารถในการอ่านและตคีวามโจทย์ปญัหาทางคณิตศาสตร์(Ability 

to Read and Interpret a Problem) ขอ้ความทีว่ดัความสามารถในขัน้นี้อาจดดัแปลงมาจากขอ้สอบ

ทีว่ดัความสามารถในขัน้อื่น ๆ โดยใหน้กัเรยีนอ่านและตคีวามโจทย์ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของขอ้ความ

ตวัเลขขอ้มูลทางสถติหิรอืกราฟ 

  3. การนําไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตดัสินใจแก้ปญัหา 

ที่นักเรียนคุ้นเคยเพราะคล้ายกบัปญัหาที่นักเรียนแก้ปญัหาและดําเนินการแก้ปญัหาได้ไม่ยาก

พฤตกิรรมในระดบันี้แบ่งออกเป็น 4 ขัน้คอื 

    3.1 ความสามารถในการแก้ปญัหาที่คล้ายกบัปญัหาที่ประสบอยู่ในระหว่าง

เรยีน (Ability to Solve Routine Problems) นักเรยีนต้องอาศยัความสามารถในระดบัความเขา้ใจ

และเลอืกกระบวนการแกป้ญัหาจนไดค้ําตอบออกมา 

    3.2 ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ (Ability to Make Comparisons)  

เป็นความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 2 ชุดเพื่อสรุปการตดัสนิใจซึ่งในการ

แก้ปญัหาขัน้นี้อาจต้องใช้วิธีการคิดคํานวณและจําเป็นต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทัง้

ความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผล 

    3.3 ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูล (Ability to Analyze Data)  

เป็นความสามารถในการตดัสนิใจอย่างต่อเนื่องในการหาคําตอบจากขอ้มูลที่กําหนดให้ซึ่งอาจต้อง

อาศยัการแยกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวขอ้งพจิารณาว่าอะไรคอืข้อมูลที่ต้องการ
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เพิม่เตมิมปีญัหาอื่นใดบา้งทีอ่าจเป็นตวัอย่างในการหาคําตอบของปญัหาที่กําลงัประสบอยู่หรอืต้อง

แยกโจทย์ปญัหาออกพจิารณาเป็นส่วน ๆ มกีารตดัสนิใจหลายครัง้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ต้นจนได้

คําตอบหรอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

    3.4 ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสร้างที่เหมอืนกนัและการ

สมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomorphism, and Symmetries) เป็นความสามารถที่

ตอ้งอาศยัพฤตกิรรมอย่างต่อเนื่องตัง้แต่การระลกึถงึขอ้มูลทีก่ําหนดให้ การเปลี่ยนรูปปญัหาการจดั

กระทํากบัขอ้มูล และการระลกึถงึความสมัพนัธ ์นกัเรยีนตอ้งสํารวจหาสิง่ทีคุ่น้เคยกนัจากขอ้มูลหรอื

สิง่ทีก่ําหนดจากโจทยป์ญัหาใหพ้บ 

   4. การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาที่นักเรยีนไม่เคย

เหน็หรือไม่เคยทําแบบฝึกหดัมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลงแต่อยู่ในขอบเขตเนื้อหา 

วชิาที่เรยีน การแก้โจทย์ปญัหาดงักล่าวต้องอาศยัความรู้ที่ได้เรยีนมารวมกบัความคดิสร้างสรรค์

ผสมผสานกนัเพื่อแกป้ญัหา พฤตกิรรมในระดบันี้ถอืเป็นพฤตกิรรมขัน้สูงสุดของการเรยีนการสอน

คณติศาสตรซ์ึ่งตอ้งใชส้มรรถภาพสมองระดบัสูงแบ่งเป็น 5 ขัน้คอื 

    4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to 

Solve Non Routine Problems) คําถามในขัน้นี้เป็นคําถามทีซ่บัซ้อนไม่มใีนแบบฝึกหดัหรอืตวัอย่าง

ทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน นกัเรยีนตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคผ์สมผสานกบัความเขา้ใจมโนมต ินิยาม

ตลอดจนทฤษฎตี่าง ๆ ทีเ่รยีนมาแลว้เป็นอย่างด ี

    4.2 ความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธ ์(Ability to Discover 

 Relationships) เป็นความสามารถในการจดัส่วนต่างๆทีโ่จทยก์ําหนดใหใ้หม่แลว้สรา้งความสมัพนัธ์

เพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาแทนการจําความสมัพนัธเ์ดมิทีเ่คยพบมาแลว้มาใชก้บัขอ้มูลชดุใหม่เท่านัน้ 

    4.3 ความสามารถในการพสิูจน์ (Ability to Construct Proofs)  

เป็นความสามารถในการพสิูจน์โจทย์ปญัหาที่ไม่เคยเหน็มาก่อนนักเรยีนจะต้องอาศยันิยามทฤษฎี

ต่างๆทีเ่รยีนมาแลว้มาชว่ยในการแกป้ญัหา 

    4.4 ความสามารถในการวจิารณ์การพสิูจน์(Ability to Criticize Proofs) 

ความสามารถในขัน้นี้เป็นการใชเ้หตุผลทีค่วบคู่กบัความสามารถในการเขยีนพสิูจน์แต่ความสามารถ

ในการวจิารณ์เป็นพฤตกิรรมทียุ่่งยากซบัซ้อนกวา่ความสามารถในขัน้นี้ตอ้งการให้นักเรยีนมองเหน็

และเขา้ใจการพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มตีอนใดผดิพลาดไปจากมโนมติ หลกัการ กฎ นิยามหรือ

วธิกีารทางคณติศาสตร ์

    4.5 ความสามารถเกี่ยวกบัการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร

(Ability to Formulate and Validate Generalization) นกัเรยีนตอ้งสามารถสร้างสูตรขึน้มาใหม่โดย

ให้สัมพันธ์กับเรื่องเดิมและสมเหตุสมผลด้วย นัน่คือการถามให้หาและพิสูจน์ประโยคทาง

คณติศาสตรห์รอือาจถามใหน้ักเรยีนสร้างกระบวนการคดิคํานวณใหม่พร้อมทัง้การใชก้ระบวนการ

นัน้ 
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  กู๊ด (Good. 1973: 7) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การเขา้ถงึความรู ้

(Knowledge Attained) หรือการพฒันาทกัษะในการเรียนซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่

กําหนดใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีค่รูมอบหมายใหห้รอืทัง้สองอย่าง 

  สุพศิ ตระกูลศภุชยั (2547: 9) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึผลสําเรจ็ที่

เกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงและคล้ายคลงึกบัการเรียนรู้ (Learning) เนื่องจากการเรียนรู้เป็นการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม หรอืการตอบสนองทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องจากประสบการณ์ของบุคคล 

 บุศรา อิม่ทรพัย์ (2551: 58) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลที่เกดิขึน้

จากการเรยีนการสอน การฝึกหดั หรอืประสบการณ์ทีไ่ดร้บัในแง่ของความรูค้วามสามารถในรายวชิา

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตวัวดัขนาดของความสําเร็จได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือ คือ แบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นเครื่องมอืในการวดัขนาดของความสําเรจ็ในการเรยีนรายวชิานัน้ ๆ  

  จากการศกึษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

หมายถงึ ผลสําเร็จที่เกดิขึ้นจากการเรยีนการสอน ซึ่งผูว้จิยัได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คณิตศาสตร์ ที่ได้ร ับการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวธิีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ซึ่งวดัได้จาก

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง “ลําดบัและอนุกรม” ชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่ 5 โดยสอดคล้องกบัพฤตกิรรมด้านความรู้ ความคดิ (Cognitive Domain) ในการเรยีนวชิา

คณติศาสตร ์ตามทีว่ลิสนั (Wilson. 1971: 643-696) จําแนกไวเ้ป็น 4 ระดบั คอื 

   1 ด้านความรู้ความจําเกี่ยวกบัการคดิคํานวณ (Computation) ประกอบด้วย

ความรูค้วามจําในดา้นขอ้เทจ็จรงิ คําศพัท ์นิยาม และกระบวนการในการคดิคํานวณ 

   2 ดา้นความเขา้ใจ (Comprehension) ประกอบดว้ยความเขา้ใจเกี่ยวกบัความคดิ

รวบยอด หลกัการ การสรุป อ้างอิง และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยน

รูปแบบปญัหาจากแบบหนึ่งไปยงัอกีแบบหนึ่ง การอ่านและทําความเขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร ์

การอ่านและการตคีวามโจทยป์ญัหาทางคณติศาสตร ์

   3 ด้านการนําไปใช ้(Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปญัหาที่

ประสบอยู่ระหวา่งเรยีน การแยกแยะโจทยป์ญัหาทีก่ําหนดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อความสะดวกในการ

แกป้ญัหา ความสามรถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งทีเ่หมอืนกนั 

  4 ด้านการวเิคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปญัหาที่

ซบัซ้อน แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่เรยีน เป็นการค้นหาความสมัพนัธ์ การสร้างขอ้พสิูจน์แล้ว

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อพิสูจน์ ตลอดจนความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความ

ถูกตอ้งของสูตรสําหรบัการนําไปใชใ้นกรณทีัว่ไป 
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4.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

  เพรสคอตต ์(องัคณา อุทยัรตัน์. 2555: 35-36; อา้งองิจาก Prescott. 1961: 14-16)  

ไดใ้ชค้วามรูท้างชวีวทิยา สงัคมวทิยา จติวทิยาและการแพทย ์ศกึษาเกี่ยวกบัการเรยีนของนักเรยีน

และสรุปผลการศกึษาวา่องค์ประกอบที่มอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทัง้ในและ

นอกหอ้งเรยีนมดีงัต่อไปนี้ 

  1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย 

สุขภาพร่างกาย ขอ้บกพร่องทางร่างกาย และบุคลกิท่าทาง 

  2. องคป์ระกอบทางความรกั ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของบดิามารดา ความสมัพนัธ์

ของบดิามารดากบัลูก ความสมัพนัธร์ะหวา่งลูก ๆ ดว้ยกนั และความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิทัง้หมด

ในครอบครวั 

  3. องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและสงัคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี 

ความเป็นอยู่ของครอบครวั สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น 

  4. องค์ประกอบทางความสมัพนัธ์ในเพื่อนวยัเดยีวกนั ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของ

นกัเรยีนกบัเพื่อนวยัเดยีวกนัทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 

  5. องค์ประกอบทางการพฒันาแห่งตน ได้แก่ สติปญัญาความสนใจเจตคตขิอง

นกัเรยีน 

 6. องคป์ระกอบทางการปรบัตวั ไดแ้ก่ ปญัหาการปรบัตวัการแสดงออก 

ทางอารมณ์ 

  แคร์รอล (องัคณา อุทยัรตัน์. 2555: 36; Carroll. 1963: 723-733) ได้เสนอแนวคดิ

เกีย่วกบัอทิธพิลขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน โดยการนํา

ครู นกัเรยีน และหลกัสูตรมาเป็นองค์ประกอบที่สําคญัโดยเชื่อว่า เวลาและคุณภาพของการสอนมี

อทิธพิลโดยตรงต่อปรมิาณความรูท้ีน่กัเรยีนจะไดร้บั 

  อารีย์ คงสวสัดิ ์(2544: 25-26) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิผลกับผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนนัน้มอีงคป์ระกอบมากมายหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้คอื  

   1. ด้านคุณลกัษณะการจดัระบบในโรงเรยีน ตวัแปรด้านนี้จะประกอบด้วยขนาด

ของโรงเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้อง ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

   2. ด้านคุณลกัษณะของครู ตวัแปรทางด้านคุณลกัษณะของครูประกอบด้วยอายุ 

วุฒคิรู ประสบการณ์ของครู การฝึกอบรมของครู จํานวนวนัลาของครู จํานวนคาบที่สอนในหนึ่ง

สปัดาหข์องครู ความเอาใจใส่ในหน้าที ่ซึ่งตวัแปรเหล่านี้ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนทัง้สิน้ 

   3. ด้านคุณลกัษณะของนักเรยีน ประกอบด้วย ตวัแปรเกี่ยวกบัตวันักเรยีน เช่น 

เพศ อายุ สติปญัญา การเรียนพิเศษ การได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกใน
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ครอบครวั ระดบัการศกึษาของบดิามารดา อาชพีของผู้ปกครอง ความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การ

เรียน ระยะทางไปเรียน การมีอาหารกลางวนัรบัประทาน ความเอาใจใส่ในการเรียน ทศันคติ

เกีย่วกบัการเรยีนการสอน ฐานะทางครอบครวั การขาดเรยีน การเขา้ร่วมกจิกรรมที่ทางโรงเรยีน 

จดัขึน้ ตวัแปรเหล่านี้กม็คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   4. ด้านภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การศกึษา

เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพทางเศรษฐกจิสงัคม กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส่วนใหญ่เป็น

การศกึษาในต่างประเทศซึ่งประกอบดว้ย ขนาดครอบครวั ภาษาทีพู่ดในบา้น ถิน่ทีต่ ัง้บ้าน การมสีื่อ

ทางการศกึษาต่าง ๆ ระดบัการศกึษาของบิดามารดา ฯลฯ ผลการศกึษาค้นควา้ที่ผ่านมาพบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

  สุกลัยา อุบลรตัน์ (2554: 177) กล่าววา่ องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน มดีงันี้  

   1. ด้านตวันักเรยีน เช่น เพศ อายุ การขาดเรียน เจตคตติ่อวชิา ผลการเรยีนที่

ผา่นมา ความพรอ้มทางดา้นร่างกาย สตปิญัญา 

   2. ดา้นครูผูส้อน วธิกีารสอนของครู ประสบการณ์สอนของครู การใชจ้ติวทิยาการ

สอนของครู การดูแลเอาใจใส่ การวดัและการประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสภาพจริง

คุณภาพของครู การจดัระบบ ค่านิยม ความคาดหวงั และสถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของครู 

   3. สภาพแวดลอ้มทีบ่า้น การศกึษาของบดิามารดา อุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนของ

นกัเรยีน การเลีย้งดู การสนบัสนุน ฐานะทางเศรษฐกจิ 

   4. สภาพแวดลอ้มทีโ่รงเรยีน ระยะเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน การบรหิารของผู้บริหาร การจดัระบบ รวมถึงวสิยัทศัน์ของ

โรงเรยีน 

  จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้า่องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมหีลาย

ปจัจยัดว้ยกนั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มทีส่ําคญั ดงันี้ 

   1. องค์ประกอบด้านสิง่แวดล้อมตวัผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกาย

องคป์ระกอบทางสตปิญัญาและความสามารถทางสมองแตกต่างกนั เพื่อนรอบขา้ง ผูป้กครองและครู   

   2. องค์ประกอบด้านคุณภาพของการสอน ซึ่งมอีิทธพิลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนของนักเรียน ได้แก่ ขนาดของโรงเรยีน อตัราส่วนของนักเรียนต่อห้อง การจดัการ

ระบบ วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน การจดัการเรยีนการสอนของครู  

4.3 วิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

 พชิติ ฤทธิจ์รูญ(2545: 97-99) กล่าวว่า ข ัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกนัพอสรุปได ้ดงันี้ 
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  1. วเิคราะหห์ลกัสูตรและสรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร  

   การสรา้งแบบทดสอบ ควรเริม่ต้นด้วยการวเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตาราง

วเิคราะห์หลกัสูตรเพื่อวเิคราะห์เนื้อหาสาระและพฤตกิรรมที่ต้องการจะวดั ซึ่งเป็นการระบุจํานวน

ขอ้สอบและพฤตกิรรมทีต่อ้งการจะวดัไว ้

  2. กําหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

   จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลการเรยีนรู้ที่ผูส้อนมุ่งหวงัจะให้

เกดิกบัผูเ้รยีน ซึ่งผูส้อนจะต้องกําหนดไวล่้วงหน้าสําหรบัเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน

และสรา้งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ ์

  3. กําหนดชนิดขอ้สอบและศกึษาวธิสีรา้ง 

   โดยการศึกษาตารางวเิคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออก

ขอ้สอบตอ้งพจิารณาและตดัสนิใจเลอืกใชช้นิดของขอ้สอบทีจ่ะใชว้ดัวา่จะใชแ้บบใด โดยตอ้งเลอืกให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูแ้ละเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน แล้วศกึษาวธิเีขยีนขอ้สอบ

ชนิดนัน้ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิกีารเขยีนขอ้สอบ 

  4. เขยีนขอ้สอบ 

   ออกขอ้สอบลงมอืเขยีนขอ้สอบตามรายละเอยีดทีก่ําหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์

หลกัสูตร และให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาศยัหลกัและวธิีการเขยีนข้อสอบที่ได้

ศกึษามาแลว้ในขัน้ที ่3 

  5. ตรวจทานขอ้สอบ 

   เพื่อให้ขอ้สอบที่เขยีนไวแ้ล้วในขัน้ที่ 4 มคีวามถูกต้องตามหลกัวชิา มคีวาม

สมบูรณ์ตามรายละเอยีดทีก่ําหนดไวใ้นตารางวเิคราะหห์ลกัสูตรผูอ้อกขอ้สอบต้องพจิารณาทบทวน

ตรวจทานขอ้สอบอกีครัง้ก่อนทีจ่ะจดัพมิพแ์ละนําไปใชต้่อไป 

  6. จดัพมิพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 

   เมื่อตรวจทานขอ้สอบเสรจ็แลว้ใหพ้มิพข์อ้สอบทัง้หมด จดัทําเป็นแบบทดสอบ

ฉบบัทดลองโดยมคีําชีแ้จงหรอืคําอธิบายวธิตีอบแบบทดสอบ (Direction) และจดัวางรูปแบบการ

พมิพใ์หเ้หมาะสม 

  7. ทดสอบและวเิคราะหข์อ้สอบ 

   การทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ  เป็นวิธีการตรวจคุณภาพของ

แบบทดสอบก่อนนําไปใชจ้รงิ โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่มทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนักบักลุ่มที่

ต้องการสอนจรงิ แล้วนําผลการสอบมาวเิคราะห์และปรบัปรุงขอ้สอบให้มคีุณภาพ โดยสภาพการ

ปฏบิตัจิรงิของการทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นโรงเรยีนมกัไมค่่อยมกีารทดลองสอบและวเิคราะหข์อ้สอบ

ส่วนใหญ่นําแบบทดสอบไปใชท้ดสอบแลว้ถงึวเิคราะหข์อ้สอบ เพื่อปรบัปรุงขอ้สอบและนําไปใชค้รัง้

ต่อ ๆ ไป 
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  8. จดัทําแบบทดสอบฉบบัจรงิ  

   จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพหรือ 

มคีุณภาพไม่ด ี อาจจะต้องตดัทิ้งหรอืปรบัปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดขีึ้น แล้วจึงจดัทําเป็น

แบบทดสอบฉบบัจรงิทีจ่ะนําไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2    ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 ทีม่า : พชิติ ฤทธิจ์รูญ. (2545). หลกัการวดัและประเมนิผลการศกึษา. หน้า 99 

 

 

วเิคราะหห์ลกัสูตรและสรา้งตาราง 

วเิคราะหห์ลกัสูตร 

กําหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

กําหนดชนิดขอ้สอบและศกึษาวธิสีรา้ง 

เขยีนขอ้สอบ 

ตรวจทานขอ้สอบ 

จดัพมิพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 

ทดสอบและวเิคราะหข์อ้สอบ 

จดัทําแบบทดสอบฉบบัจรงิ 
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  สริพิร ทพิยค์ง (2545: 196) กล่าววา่ ข ัน้ตอนในการสรา้งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ ์มดีงันี้ 

   1. ศกึษาจุดมุ่งหมายของวชิาคณติศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่อน 

   2. เขยีนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาที่ต้องการออกข้อสอบ เพราะ

วตัถุประสงคท์ีเ่ขยีนในรูปแบบของพฤตกิรรมทีใ่หน้กัเรยีนแสดงออกนัน้ สงัเกตไดแ้ละวดัไดภ้ายหลงั

จากการเรยีนการสอน 

   3. ศกึษาเนื้อหาวชิาคณติศาสตรท์ีจ่ะออกขอ้สอบ 

   4. พจิารณาวา่จะใชข้อ้สอบชนิดใด 

  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546: 29) กล่าวว่า การสร้าง

แบบทดสอบมขี ัน้ตอนสําคญั ดงัต่อไปนี้ 

   1. ศกึษาจุดมุ่งหมายของการวดัผลประเมินผล สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และมโนทศัน์ของแต่ละเรื่อง 

   2. กําหนดสาระการเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัทีต่อ้งการวดั 

   3. เลอืกประเภทของแบบทดสอบอย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดง

ความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ตามศกัยภาพ 

   4. กําหนดจํานวนข้อสอบ การกระจายของเนื้อหาสาระที่ต้องการทดสอบ และ

เวลาทีใ่ชส้อบ 

   5. สรา้งแบบทดสอบตามคุณลกัษณะทีก่ําหนด โดยคํานึงถงึเทคนิคของการสร้าง

แบบทดสอบและความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 

   6. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ สําหรับ

แบบทดสอบบางแบบทดสอบอาจตอ้งตรวจสอบความเป็นปรนยัดว้ย 

  ทิวตัถ์ มณีโชติ (2549: 44-46) กล่าวว่า ข ัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการ

เรยีนรูม้ ี3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

   1. ข ัน้การวางแผน เพื่อใหไ้ดแ้บบทดสอบทีม่คีุณภาพ ก่อนที่จะสร้างแบบทดสอบ 

ควรดําเนินการ ดงันี้  

    1.1 ศกึษาวธิสีรา้งแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู ้จากเอกสารและงานวจิยั 

ต่าง ๆ วา่ แบบทดสอบมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง แบบทดสอบแต่ละประเภทมวีธิกีารสรา้ง ขอ้ด ี 

และขอ้จํากดัอย่างไร 

    1.2 กําหนดจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบ ผู้สร้างข้อสอบจะต้องรู้

จุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบให้ชดัเจนว่าจะใช้ผลการวดัเพื่ออะไร จะได้เขยีนข้อสอบให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายนัน้ 

    1.3 สรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหา มาตรฐานการ

เรยีนรูแ้ละ/หรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั สาระการเรยีนรู ้และพฤตกิรรมทีจ่ะวดั 
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    1.4 การกําหนดลกัษณะของขอ้สอบและส่วนประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอบ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอาจจะเป็นแบบทดสอบองิเกณฑห์รอืองิกลุ่ม เป็นแบบปรนัย

หรอือตันยั หรอืทัง้ปรนยัและอตันยัรวมกนั ซึ่งผูส้รา้งแบบทดสอบอาจใชเ้กณฑต์่อไปนี้ ประกอบการ

กําหนดลกัษณะขอ้สอบ 

     1.4.1 วตัถุประสงคข์องการวดัและประเมนิ 

     1.4.2 ระดบัพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีจ่ะวดั 

     1.4.3 ลกัษณะหรอืคุณสมบตัผิูเ้ขา้สอบ 

     1.4.4 จํานวนผูส้อบ 

     1.4.5 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสรา้งขอ้สอบ 

   2. ข ัน้การสรา้งขอ้สอบ มขี ัน้ตอนหลกั ๆ 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

    2.1 สร้างขอ้สอบ ซึ่งสร้างตามรายละเอียดในตารางวเิคราะห์หลกัสูตร และ

ตามลกัษณะของขอ้สอบ โดยคํานึงถึงความยากของข้อสอบ รยะเวลาที่ใชส้อบ คะแนน และการ

ตรวจใหค้ะแนนดว้ย 

    2.2 ตรวจทานขอ้สอบ โดยทบทวน ตรวจทานขอ้สอบ เพื่อให้ขอ้สอบที่สร้าง

ขึน้มานัน้ มคีวามถูกตอ้งและครบถว้นตามรายละเอยีดทีก่ําหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตร แล้ว

จดัพมิพเ์พื่อนําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ 

   3. ข ัน้การตรวจสอบคุณภาพ เป็นขัน้ตอนสําคัญของการสร้างแบบทดสอบ 

โดยทัว่ไปมขี ัน้ตอน ดงันี้ 

    3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีหลายวิธ ี

ที่สะดวกที่สุด คอื ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยนําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชีย่วชาญด้าน

เนื้อหาและดา้นวดัผลการศกึษา จํานวน 3-5 คนตรวจสอบ โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาว่า ขอ้สอบ

แต่ละขอ้นัน้สร้างได้ถูกต้องและเหมาะสมเพยีงใด พจิารณาความสอดคล้องของขอ้สอบกบัเนื้อหา

หรอืจุดประสงคก์ารเรยีนรู/้ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั/มาตรฐานการเรยีนรู้ โดยใชเ้กณฑ์การประเมนิ 

ดงันี้ 

   + 1 หมายถงึ แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงเนื้อหาหรอืจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

   0 หมายถงึ ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงเนื้อหาหรอืจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

   -  1 หมายถงึ แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่วดัตรงเนื้อหาหรอืจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

จากนัน้ นําขอ้มูลทีไ่ด ้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และคดัเลอืกขอ้สอบที่มคี่า IOC ตัง้แต่ .50

ขึน้ไป จดัพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่ 

    3.2 วเิคราะหค์ุณภาพขอ้สอบรายขอ้ โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบ  

(Try out) คอื นําแบบทดสอบที่ได้ปรบัปรุง แก้ไขแล้วไปทดสอบกบันักเรยีนที่มลีกัษณะคล้ายคลงึ

หรอืนกัเรยีนทีเ่คยเรยีนในเรื่องนัน้มาแลว้ จํานวนตัง้แต่ 30 คนขึน้ไป แลว้นําผลการสอบมาวเิคราะห์
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หาความยาก และค่าอํานาจจําแนกเป็นรายขอ้ จากนัน้คดัเลอืกขอ้สอบทีใ่ชไ้ด้ คอื มคี่าความยากงา่ย 

ระหวา่ง 0.20-0.80 และมคี่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

    3.3 วเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยนํา

ขอ้สอบที่ได้คดัเลือกแล้วจดัพมิพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่ นําไปทดสอบกบันักเรยีนที่มลีกัษณะ

คลา้ยคลงึหรอืนกัเรยีนทีเ่คยเรยีนเรื่องนัน้มาแลว้ จํานวนตัง้แต่ 30 คนขึน้ไป แบบทดสอบที่ดคีวรมี

ค่าความเชือ่มัน่สูง โดยทัว่ไปไม่ควรตํ่ากวา่ 0.75  

    3.4 จดัพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัจรงิ เพื่อนําไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 

  จากการศึกษาขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

คณติศาสตรข์า้งตน้ มขี ัน้ตอนดงันี้ 

   1. ขัน้เตรยีมการสรา้งขอ้สอบ 

    1.1 ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั วเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตาราง

วเิคราะห์หลกัสูตร โดยกําหนดขอบเขตของเนื้อหา มาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชี้วดั และพฤตกิรรม 

ทีจ่ะวดั 

    1.2 ตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

   2. ขัน้สรา้งขอ้สอบ 

    2.1 สรา้งขอ้สอบตามรายละเอยีดทีก่ําหนดในตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร  

และมคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

    2.2 ตรวจทานขอ้สอบ ใหข้อ้สอบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้นตามรายละเอยีด

ทีก่ําหนดในตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร แลว้จดัพมิพเ์พื่อนําไปตรวจสอบ 

   3. ขัน้ตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบ 

    3.1 ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม และความครอบคลุมของเนื้อหา 

โดยนําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาและด้านวดัผลการศกึษา จํานวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาขอ้สอบที่มคี่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective 

Congruence: IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป จดัพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่ 

    3.2 วเิคราะหค์ุณภาพขอ้สอบรายขอ้โดยการหาค่าความยากง่าย (p) และ 

ค่าอํานาจจําแนก (r) คดัเลอืกขอ้สอบที่ใชไ้ด้ คอื มคี่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และมคี่า

อํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

    3.3 วเิคราะหค์วามเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

    3.4 จดัพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัจรงิ เพื่อนําไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
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 4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 รโิอแดน และ นอยซ์ (Riordan; & Noyce. 2001: 368–A) ได้ทําการศกึษาเกี่ยวกบั

ผลกระทบของหลกัสูตรมาตรฐานหลกัวชิาคณิตศาสตร์ที่มตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน

กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนกัเรยีนเกรด 5 ถงึเกรด 8 ศกึษาโดยการเปรยีบเทยีบกบันกัเรยีน 2 กลุ่ม  

โดยกลุ่มที่ 1 เรยีนตามหลกัสูตรเดมิ ส่วนกลุ่มที่ 2 เรยีนตามกลกัสูตรมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 

นักเรียนที่ เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ เรียน 

ตามหลกัสูตรเดมิ 

 ฟินน์ และคนอื่นๆ (Finn; et al. 2003: 74–A) ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของครูกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใชห้ลกัสูตร

มาตรฐานหลัก โดยทําการศึกษากับครู 20 คน และนักเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน 

ผลการวจิยัพบว่า สิ่งที่สําคญัที่สุด คอื การเตรยีมการสอนตามหลกัสูตร รองลงมา คอื พฤตกิรรม

การสอนของครูซึ่งมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

 ทารมิ และ แอค็เดนิซ (Tarim; & Akdeniz.  2007: 85) ได้ทําการวจิยัเรื่องผลการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ Team Assisted Individualization (TAI ) และรูปแบบ Student 

Team Achievement Divisions (STAD) ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติต่อวิชา

คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการสอนด้วย

รูปแบบTAI สูงกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยรูปแบบ STAD อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการสอนด้วย

รูปแบบTAI สูงกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการสอนด้วย

รูปแบบSTAD สูงกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  4. เจตคตติ่อวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนทัง้ 3 กลุ่มแตกต่างกนัอย่าง 

ไม่มนียัสําคญั 

  โจนส์ โจนส์ และ เวอร์เมตต์ (Jones; Jones; & Vermette. 2009: 4) ได้ทําการวจิยั

เรื่องการใชก้ารเรยีนรูท้างดา้นอารมณ์และการเรยีนรูท้างดา้นสงัคมเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนในชัน้เรยีนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า การสอนทกัษะทางด้าน

อารมณ์และทกัษะทางดา้นสงัคมมสี่วนชว่ยทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ ทัง้ยงัทําให้เจตคติ

ทางบวกต่อวชิาคณติศาสตร ์พฤตกิรรมในชัน้เรยีน และความสําเรจ็ของงานของนกัเรยีนเพิม่มากขึน้ 

  เพอวนี (Perveen. 2010: 9-13) ไดท้ําการวจิยัเรื่องผลของวธิกีารแก้ปญัหาผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนของนักเรยีนในวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนหญิง

จํานวน 48 คน ในรัฐปากีสถาน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ข ัน้ตอนการ
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แก้ปญัหาของโพลยา (Polya) หลงัจากทดลองทดสอบหลงัเรียนเพื่อดูผลของการวจิยั  ผลการ

ทดลองพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถติ ิ

 

  งานวิจยัในประเทศ 

 กรรณกิาร ์แพลอย (2547: 35–36) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง การแปลง

แบบหมุนแกนพิกดัของสมการกําลังสองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวจิัยพบว่า 

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 มคีวามสามารถเพยีงพอในการเรยีนรู้เรื่องการแปลงแบบหมุนแกน

พกิดัของสมการกําลงัสอง ทีร่ะดบันยัสําคญั .01 

 วนิดา พรชยั (2548: 70) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA 

MODEL) เรื่อง พื้นที่ผวิและปรมิาตร ที่มตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฤตกิรรมกล้าแสดงออก

ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 ที่มีระดบัความสามารถทางการเรียนต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีน 

ทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนสูงมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัได้รบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ

ซปิปา (CIPPA MODEL) สูงกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัสําคญัทีร่ะดบั .01 

 ชานนท ์ศรผีอ่งงาม (2549: 77) ไดศ้กึษาการพฒันาชดุการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์

(Student Teams Achievement Division: STAD) เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์

เรื่องจํานวนจริงของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลการวจิยัพบว่า ชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม

สมัฤทธิม์ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 86.04/82.16 นักเรียนที่เรียนด้วย 

ชดุการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิม์ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้อย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั .01 และความกา้วหน้าของทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 4 ภายหลงัการเรียนด้วยชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิม์คี่าเฉลี่ยตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึน้ไป  

โดยมคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 81.02 

  ปรญิญา สองสดีา (2550: 78) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรยีนการสอนแบบ 4 MAT 

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรยีน

หลงัได้รบัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนได้รบัการสอนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ

ที่ระดบั .01 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัได้รบัการเรียนการสอนแบบ  

4 MAT สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทกัษะการสื่อสารทาง

คณติศาสตรด์า้นการพูด  การอ่าน การเขยีน และโดยรวมของนักเรยีนหลงัได้รบัการเรยีนการสอน

แบบ 4 MAT สูงกวา่ก่อนไดร้บัการสอนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และทกัษะการสื่อสาร

ทางคณิตศาสตร์ด้านการพูด การอ่าน การเขยีน และโดยรวมของนักเรียนหลงัได้รบัการเรยีนการ

สอนแบบ 4 MAT สูงกวา่เกณฑ ์รอ้ยละ 70 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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  วรรณศริ ิ หลงรกั (2553 : 119) การศกึษาวจิยัครัง้เพื่อสร้างและหาประสทิธภิาพของ

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท เรื่อง สถิติ สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลงัได้รบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดา้นบรบิทเรื่อง สถติ ิและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการเชื่อมโยง และทกัษะการ

สื่อสารทาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท เรื่อง สถิต ิ 

กับเกณฑ์  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท เรื่อง สถิติ สําหรับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพโดเฉลี่ย 83.33/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรยีนหลงัได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ด้านบรบิทสูงกว่าก่อน

ได้รบัการจดักจิกรรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์

ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ด้านบรบิทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัได้รบัการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูด้า้นบรบิทผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 และทกัษะการสื่อสาร

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนหลงัได้รบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้ด้านบรบิทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  จากการศกึษางานวจิยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาคณติศาสตร ์สรุปไดว้า่ ความพรอ้มทางดา้นร่างกาย องคป์ระกอบทางสตปิญัญา ความสามารถ

ทางสมอง การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ วธิกีารสอน สื่อ ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทัง้

สภาพแวดลอ้ม เป็นปจัจยัส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนสูงขึน้ 

5.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

 5.1 ความหมายของการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

  เทอรเ์บอร ์(Thurber. 1976 : 513) กล่าววา่ ทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ว่าเป็น

การตัง้สถานการณ์ในกิจกรรมการเขยีนหรือพูดในเรื่องประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รยีน  

ซึ่งจะมผีลต่อการปรบัปรุงทีด่ตี่อตนเอง เมื่อผูเ้รยีนไดฝึ้กหดัเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหผู้เ้รยีนมพีลงัในการ

คดิดว้ยตนเอง 

 สภาครูคณติศาสตรแ์ห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1989 : 214) กล่าวว่า การสื่อสาร

ทางคณติศาสตรเ์ป็นความสามารถในการใชค้ําศพัท ์สญัลกัษณ์ และโครงสรา้งทางคณติศาสตร์ เพื่อ

สร้างแนวคิด และสามารถทําความเข้าใจแนวคิดและความสัมพันธ์ของแนวคิด และได้ระบุ

ความสามารถทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในตวัของนกัเรยีนเกีย่วกบัการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ดงันี้ 

  1. สามารถแสดงแนวคดิทางคณิตศาสตร์โดยการพูด การเขยีน การสาธติ และ

การแสดงใหเ้หน็ภาพ 
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  2. สามารถทําความเขา้ใจ แปลความหมาย และประเมนิแนวคดิทางคณติศาสตรท์ี่

นําเสนอโดย การพูด การเขยีน หรอืภาพต่าง ๆ 

  3. สามารถใช้ศพัท์ สญัลกัษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แสดงแนวคิด 

อธบิายความสมัพนัธ ์และจําลองเหตุการณ์ 

  รสี์ และคนอื่นๆ (Reys; et al. 2001: 83) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็น

เครื่องมอืที่ช่วยให้นักเรยีนสามารถอธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตร์ จดัการและขยายความคิดให้

ชดัเจนขึน้ โดยอาศยัการพูดและการเขยีน หรอืการแลกเปลีย่นแนวคดิกบัผูอ้ ื่น 

  สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 45) กล่าววา่ การสื่อสารทางคณติศาสตร ์หมายถงึ  

การแสดงแนวคดิ นําเสนอแนวคดิ และอธบิายความสมัพนัธข์องแนวคดิทางคณติศาสตร ์ 

ซึ่งประกอบดว้ย 

   1. ความสามารถในการแสดงแนวคดิทางคณติศาสตร ์โดยการพูด การเขยีน  

การแทนดว้ยสญัลกัษณ์ หรอืการแสดงแนวคดิโดยใชส้ื่อต่าง ๆ เชน่ แผนภูม ิแผนภาพ หรอืกราฟ 

   2. ความสามารถในการใช้คําศพัท์ สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการนําเสนอ

แนวคดิทางคณติศาสตรแ์ละแสดงความสมัพนัธข์องแนวคดิทางคณติศาสตร ์

   3. ความสามารถในการอธบิายแนวคดิ และแลกเปลีย่นแนวคดิทางคณติศาสตร์ 

  อมัพร มา้คนอง (2547: 102-103) กล่าววา่ การสื่อสารทางคณติศาสตรเ์ป็น 

ความสามารถของผูเ้รยีนในการอธบิาย ชีแ้จง แสดงความขา้ใจหรอืความคดิเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์

ของตนเองใหผู้อ้ ื่นไดร้บัรู ้ตวัอย่างของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ คอื การใชภ้าษาและสญัลกัษณ์

ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อความหมาย การอธบิายลําดบัข ัน้ตอนการทํางาน การแสดงเหตุผลเพื่อ

สนบัสนุนขอ้สรุปทีไ่ด ้การใชต้าราง กราฟ หรอืค่าสถติ ิในการอธบิายหรอืนําเสนอขอ้มูล 

  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551: 70) กล่าวว่า การสื่อสาร

ทางคณิตศาสตร์ เป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายทอด

ความรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิทางคณติศาสตร ์หรอืกระบวนการคดิของตนให้ผูอ้ ื่นรบัรู้ได้อย่างถูกต้อง

ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

  จากการคน้ควา้ขอ้มูลเกีย่วกบัความหมายของการสื่อสารทางคณติศาสตรข์า้งตน้ สรุป

ได้ว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การอธิบาย การแสดงความรู้ ความเข้าใจทาง

คณติศาสตรเ์พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคดิกบั

ผูอ้ ื่น โดยผา่นทางการเขยีน  

5.2  ความสาํคญัของการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

 มมัมี่ และเชพเพริ์ด (Mumme; & Shepherd. 1993: 7-9) กล่าวว่า ความสําคญัของ

การสื่อสารทางคณติศาสตร ์ดงันี้ 
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  1. การสื่อสารชว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจทางคณิตศาสตร์เพิม่มากขึน้ ด้วยการ

แสดงแนวคิด การอภิปราย และการรบัฟงัผู้อื่น จะช่วยให้นักเรยีนมีความเขา้ใจทางคณิตศาสตร ์

เชงิลกึและชว่ยใหน้กัเรยีนเหน็แนวทางในการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย 

  2. การสื่อสารช่วยแบ่งปนัความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน ด้วยการพูด

อภปิรายซึ่งจะทําใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาการใชภ้าษาอย่างง่าย การเขา้ใจในกฎ นิยาม และสญัลกัษณ์

ต่างๆ 

  3. การสื่อสารสามารถเพิม่ความสามารถใหน้กัเรยีนในฐานะทีเ่ป็นผูเ้รยีน นกัเรยีน

ได้ฝึกฝนความสามารถและควบคุมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาด้วยตนเอง โดยการ

นําเสนอสิง่ทีพ่วกเขาคดิดว้ยการพูดและการเขยีน ซึ่งเป็นสิง่สําคญัทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถ

เพิม่ขึน้ 

  4. การสื่อสารช่วยส่งเสรมิสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ โดยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการกลุ่มให้นักเรยีนได้พูดและรบัฟงัผูอ้ ื่น อนัเป็นการช่วยส่งเสรมิการมี

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนดว้ยกนั 

  5. การสื่อสารเป็นการชว่ยเหลอืใหค้รูไดรู้ถ้งึความคดิความเขา้ใจของนกัเรยีน โดย

ครูสามารถรบัรู้ถึงความคดิ ความเขา้ใจของนักเรยีนได้โดยการฟงัสิง่ที่พวกเขาอธบิายหรอืแสดง

เหตุผล 

 อมัพร มา้คนอง (2547: 103) กล่าววา่ การสื่อสารทางคณติศาสตรม์คีวามสําคญั 

ในการทําใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูส้ื่อสารกบัผูร้บัสาร โดยในกระบวนการสื่อสาร ผูส้ื่อสาร

จะต้องจดัระบบความคดิและสื่อเป็นภาษาพูดหรอืเขยีนให้ผู้รบัสารเขา้ใจตรงกนั ในขณะเดียวกนั 

ผูร้บัสารจะตอ้งทําความเขา้ใจและคดิตามในสิง่ทีผู่ส้ ื่อสารพูดหรอืเขยีน การสื่อสารทางคณิตศาสตร์

จงึมคีวามสําคญัในการทําใหเ้กดิสิง่ต่อไปนี้ 

  1. ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูเ้รยีน 

  2. ส่งเสรมิบรบิทของการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม  

  3. เพิม่ความเขา้ใจทางคณติศาสตรใ์หก้บัทัง้ผูส้ ื่อสารและผูร้บัสาร 

  4. ช่วยให้ผูส้อนมองเหน็ความเขา้ใจของผูเ้รยีน ซึ่งจะทําให้วางแผนการจดัการ

เรยีนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 70) กล่าวถงึความสําคญั

ของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียน 

แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกนั ยอมรับฟงัความคิดเห็น 

ของผูอ้ ื่น จะชว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งมคีวามหมาย เขา้ใจไดอ้ย่างกวา้งขวาง ลกึซึ้ง 

และจดจําไดน้านมากขึน้ดว้ย 

 จากการคน้ควา้ขอ้มูลเกีย่วกบัความสําคญัของการสื่อสารทางคณติศาสตรข์า้งตน้  

สรุปไดว้า่ การสื่อสารทางคณติศาสตร ์มบีทบาทสําคญัต่อการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องนกัเรยีน ดงันี้  
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   1. การสื่อสารเป็นการแสดงและอธบิายแนวคดิ หรอืแลกเปลีย่นแนวคดิกบัผูอ้ ื่น 

   2. การสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจภาษาและแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  

ซึ่งเป็นผลใหเ้กดิการเรยีนรูท้างคณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

5.3  แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

 เทอร์เบอร์ (Thurber. 1976: 514-534) กล่าวว่า กจิกรรมด้านทกัษะการสื่อสารทาง

คณติศาสตรท์ีค่วรจดั ดงันี้ 

  1. ศพัท์ทางคณิตศาสตร์ (The Vocabulary of Mathematics) ซึ่งให้นักเรยีน 

ไดเ้ขา้ใจทีม่าและความหมายของคําศพัทท์างคณติศาสตรห์รอืการสรา้งคําศพัท ์

  2. การนําเสนอดว้ยปากเปล่า (Oral Presentations) ไดแ้ก่ การใหม้กีจิกรรม ดงันี้ 

   2.1 การสรุปรายงานในหอ้งเรยีนหรอืการรายงานสัน้ๆ ทีใ่หน้กัเรยีนไดอ้อกมา

พูดหน้าชัน้และมคีําถามถามตอบจากเพื่อนในชัน้ 

   2.2 พูดนําเสนอเมื่อได้รับฟงั หรือการอ่านหนังสือ หรือการดูภาพยนตร ์ 

ครูมอบหมายให้นักเรียนไปอ่าน หรือให้ชมภาพยนตร์เรื่องที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ แล้วนํามาพูด

รายงาน โดยมวีตัถุประสงคข์องการพูดและการรายงาน 

   2.3 การนําเสนอเป็นกลุ่ม เน้นการทํางานเป็นทมีของนักเรยีนโดยให้เตรยีม

เรื่องทีส่นใจทีต่อ้งการพูด และนําเสนออภปิราย 

   2.4 เกมทางคณิตศาสตร์ อาจจะให้เล่นเกมในเวลาสัน้ๆ โดยการเขยีนที่ให้

แสดงจนิตนาการ หรอืกําหนดสถานการณ์มาและใหค้ดิแกป้ญัหานัน้ 

   2.5 รายการโทรทศัน์และวทิยุ ให้ดูรายการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อาจจดั

กจิกรรมกําหนดเวลาสัน้ๆ ให ้และใหม้กีารนําเสนอความคดิจากการดูรายการโทรทศัน์ หรอืวทิยุ 

  3. การเขยีนทีด่แีละเพิม่การเขยีนให้มากกว่าเดมิ โดยให้สนับสนุนการเขยีนของ

นกัเรยีนอาจให้นักเรยีนได้มกีารสรุปจากบทเรยีนที่ได้เรยีนมา หรอืในการให้นักเรยีนได้เขยีนจาก

ประสบการณ์โดยไม่จําเป็นตอ้งจํากดัหน้าในการเขยีน 

 มมัมี่ และเชพเพริ์ด (Mumme; & Shepherd. 1993: 9-11) กล่าวว่า แนวทางในการ

ส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์มดีงันี้ 

  1. นําเสนอสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม แลว้ใหน้กัเรยีนไดพ้รรณนาหรอือธบิายถงึ 

สิง่ทีพ่บเหน็ 

   2. ใชเ้นื้อหา เรื่องราว หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้งและใกลต้วัของนกัเรยีน เชน่ โครงงานที่

มกีิจกรรมการสบืค้นเป็นสื่อที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้สื่อสารโดยตรง กจิกรรมลกัษณะนี้จะช่วยให้

นกัเรยีนเหน็คุณค่าของคณติศาสตร์ว่า เป็นวชิาที่มปีระโยชน์ในการดําเนินชวีติ และเป็นเรื่องราวที่

เกีย่วขอ้งและใกลต้วัของนกัเรยีน จะทําใหก้ารใชค้ณติศาสตรใ์นการสื่อสารเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
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   3. การใชค้ําถาม ตอ้งเป็นคําถามที่ให้โอกาสนักเรยีนได้คดิอย่างหลากหลายและ

คดิอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะคําถามปลายเปิด จะเป็นตวักระตุ้นให้นักเรียนได้คดิและแสดงการ

ตอบสนองออกมา รวมไปถงึการใหน้กัเรยีนไดต้ัง้คําถามใหก้บัตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การค้นพบตามที่

เขาสนใจ 

   4. ใหโ้อกาสนกัเรยีนไดเ้ขยีนสื่อสารแนวคดิ และฝึกเขยีนแสดงแนวคดิของตนเอง 

เพราะการเขยีนสื่อสารแนวคดิมคีวามสําคญั จะทําให้นักเรยีนเหน็ว่าการเขยีนเป็นส่วนสําคญัของ

การดําเนินการทางคณติศาสตร ์นกัเรยีนตอ้งเขา้ใจวา่ทําไมจงึตอ้งเขยีนอธบิาย 

   5. ใชก้ลุ่มแบบร่วมมือและช่วยเหลือกนั การที่นักเรียนนัง่เรยีนเป็นแถวและนัง่

ประจําโต๊ะของตนเอง ไม่ได้ส่งเสรมิให้เกดิการอภิปราย แต่การจดักลุ่มให้นักเรยีนได้ร่วมมอืและ

ชว่ยเหลอืกนัในการเรยีนรู ้เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้ํารวจแนวคดิ อธบิายแนวคดิกนัในกลุ่ม 

ถอืเป็นการส่งเสรมิการสื่อสารโดยตรง 

   6. ใชก้ารชีแ้นะโดยตรงและชีแ้นะทางอ้อม การตอบสนองต่อคําถามของนักเรยีน 

การบริหารและจัดระบบชัน้เรียน ควรชี้แนะให้นักเรียนได้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวงัและมาตรฐาน 

ของการเรยีนรู ้เพื่อทีน่กัเรยีนจะไดแ้สดงแนวคดิเหล่านัน้ไดอ้ย่างไม่ตอ้งกงัวล 

  ปรญิญา สองสดีา (2550: 44) กล่าวว่า การส่งเสรมิการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทําได้

หลายวิธี เช่น การให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการพูด การเขียน การอ่าน การใช้เนื้อหาทาง

คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนัของเราเพื่อให้นักเรยีนเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตวั 

หรืออาจจะให้นักเรียนร่วมมือและช่วยเหลือกนัในงานกลุ่ม และที่สําคญัมากในการส่งเสริมการ

สื่อสาร คอื ครูควรเป็นทัง้ผูส้่งสารและในขณะเดยีวกนักต็้องเป็นผู้รบัสารด้วย ซึ่งการสื่อสารแบบนี้ 

จะทําใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

  จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางในการส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ แนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์มดีงันี้ 

   1. จดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรยีน เป็นกจิกรรมที่ดงึดูด

ความสนใจของนกัเรยีน ควรเป็นกจิกรรมหรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั 

   2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้สื่อสาร 

แสดงความคดิเหน็ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

   3. ใชค้ําถามปลายเปิด เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดค้ดิและแสดงความคดิออกมา 

   4. จดักจิกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้พูดหรือเขยีนเพื่อสื่อสารแนวความคิด

ทางคณติศาสตร ์
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5.4 การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

 สภาครูคณติศาสตรแ์ห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1989: 214-217) กล่าววา่  

การประเมนิผลความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณติศาสตร ์และนําเสนอของผูเ้รยีน

ควรใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ ดงันี้ 

   1. บรรยายความคดิทางคณติศาสตรโ์ดยการพูด การเขยีน สาธติใหเ้หน็ภาพได ้

   2. เข้าใจ แปลความหมาย และประเมินความคิดทางคณิตศาสตร์จากข้อมูล 

ทีพ่บเหน็จากสิง่ทีนํ่าเสนอในรูปแบบการเขยีน หรอืจากสิง่ทีม่กีารนําเสนอในรูปปากเปล่าได ้

   3. ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมาย สญัลกัษณ์ในการนําเสนอความคิด 

ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องขอ้มูลได ้

  เคนเนด ีและทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 112) แบ่งการประเมนิความสามารถใน

การสื่อสารทางคณติศาสตรอ์อกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1. ภาษาทางคณติศาสตร ์(Language of Mathematics) 

    1.1 ไม่ใชห้รอืใชภ้าษาทางคณติศาสตรไ์ม่เหมาะสม 

    1.2 ใชภ้าษาทางคณติศาสตรไ์ดเ้หมาะสมเป็นบางครัง้ 

    1.3 ใชภ้าษาทางคณติศาสตรไ์ดเ้หมาะสมเกอืบทุกครัง้ 

    1.4 ใชภ้าษาทางคณติศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง สละสลวย 

   2. การแสดงแนวคดิทางคณติศาสตร ์(Mathematical Presentations) 

    2.1 ไม่ใชแ้นวคดิทางคณติศาสตร ์

    2.2 มกีารใชแ้นวคดิทางคณติศาสตร ์

    2.3 ใชแ้นวคดิทางคณติศาสตรไ์ดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

    2.4 ใชแ้นวคดิทางคณติศาสตรไ์ดอ้ย่างเขา้ใจ ชดัเจน 

   3. ความชดัเจนของการนําเสนอ (Clarity of Presentation) 

    3.1 การนําเสนอไม่ชดัเจน (สบัสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอยีด) 

    3.2 การนําเสนอมคีวามชดัเจนในบางส่วน 

    3.3 การนําเสนอมคีวามชดัเจนเกอืบสมบูรณ์ 

    3.4 การนําเสนอชดัเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มรีายละเอยีดครบถว้น) 

  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546: 18-19) ได้กล่าวถงึการ

ประเมนิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ดงันี้ 

   1. เลอืกรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอด้วยวธิกีาร 

ทีเ่หมาะสม 

   2. ใชข้อ้ความ คําศพัท ์สูตร สมการ หรอืแผนภูมทิีเ่ป็นสากล 

   3. บนัทกึผลงานในทุกข ัน้ตอนอย่างสมเหตุสมผล 

   4. สรุปสาระสําคญัทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรู้ 
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   5. เสนอความคดิทีเ่หมาะสมกนักบัปญัหา 

  จากการคน้ควา้ขอ้มูลเกีย่วกบัการประเมนิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์

ขา้งตน้ สรุปได้ว่า การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัต้องการวดัทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขยีน

ของผูเ้รยีน ประเมนิโดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขยีนที่ผูว้จิยั

สร้างขึ้น ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค โดยผู้วจิ ัยนําเกณฑ์การประเมินของ  

เคนเนดี้ และทปิส์ Kennedy and Tipps. 1994: 112; Citing Vermont Department Education. 

n.d.: 14 - 15) มาปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยวดัจากการ

เขยีนอธบิายนําเสนอแนวคดิทางคณติศาสตร์ การใชภ้าษาหรอืสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 5.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

  งานวิจยัต่างประเทศ 

   โจฮนันิ่ง (Johanning. 2000: 151-160) ได้ศกึษาและวเิคราะห์เกี่ยวกบัการเขยีนและ

การทํางานกลุ่มร่วมกนั ของนักเรียนระดบัมธัยมศกึษาในวชิาพีชคณิตเบื้องต้น โดยส่งเสริมให้

นกัเรยีนอ่าน เขยีน และอภปิรายทางคณติศาสตร ์ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะชว่ยพฒันาความคดิทาง 

คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยให้ความสําคญักบัการเขยีนที่จะช่วยให้นักเรียนอธบิายแนวคดิทาง

คณติศาสตรเ์พื่อเตรยีมพรอ้มไวใ้ชใ้นการอภปิราย อกีทัง้การเขยีนของนกัเรยีนยงัเป็นผลงานที่ครูใช้

ตรวจสอบความเขา้ใจไดอ้กีดว้ย เพื่อดูวา่นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอย่างไร คดิอย่างไรกบัวธิแีกป้ญัหาที่

ไดเ้ขยีนอธบิาย ซึ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จํานวน 14 คน และนกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จํานวน 34 คน รวมทัง้สิน้ 48 คน ใชเ้วลาในการดําเนินการเป็นเวลา 1 ปี

มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบการเขยีนของนกัเรยีน การบนัทกึเสยีงขณะการอภิปราย

กลุ่ม และการสมัภาษณ์นักเรยีน ผลการศกึษาพบว่าการเขยีนอธบิายเป็นวธิหีนึ่งที่ช่วยให้นักเรยีน

เกดิการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการสื่อสารความคดิของตนลงบนกระดาษแล้วถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น

นอกจากนี้การเขยีนอธบิายก่อนการอภิปรายกลุ่ม ทําให้มัน่ใจได้ว่านักเรยีนทุกคนมโีอกาสศกึษา

ดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะอภปิรายร่วมกนักบัครูและเพื่อน และการเขยีนช่วยทําให้นักเรยีนมคีวามมัน่ใจ

มากขึน้ในการแลกเปลีย่นความคดิภายในกลุ่ม ซึ่งบรรยากาศเชน่นี้ทําใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์

การเรยีนรูอ้ย่างเตม็ทีจ่ากการคดิ การเขยีนและการมสี่วนร่วมในการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

  เซอวานิ (Sirvani.  2007: 41) ไดศ้กึษาผลของการสื่อสารของครูกบัผูป้กครองที่มต่ีอ

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนที่เรียนพีชคณิต 1 

จํานวน 4 หอ้งเรยีนทีส่อนโดยครูคนเดยีวกนัโดยสุ่มกลุ่มควบคุมจํานวน 2 ห้องเรยีนและที่เหลอือกี 

2 หอ้งเรยีนเป็นกลุ่มทดลอง ผูป้กครองของนักเรยีนในกลุ่มทดลองสามารถเฝ้าตดิตามผลการเรยีน

ของนกัเรยีนโดยจะไดร้บัใบผลคะแนนการบา้นของนกัเรยีนและคะแนนสอบของนกัเรยีนสองสปัดาห์

ต่อครัง้แต่ผูป้กครองของนกัเรยีนในกลุ่มควบคุมจะไม่สามารถเฝ้าตดิตามผลการเรยีนของนกัเรยีนได้
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เลย ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่มผีลการเรยีนตํ่าในกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่า

นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนตํ่าในกลุ่มควบคุมอย่างมนียัสําคญั หรอืกล่าวไดว้า่การสื่อสารระหว่างครูกบั

ผูป้กครองของนกัเรยีนมสี่วนชว่ยทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนสูงขึน้ 

 

           งานวิจยัในประเทศ 

           วชัรี ขนัเชื้อ (2545: 119) ได้พฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์

เบื้องต้น โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  

ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการสื่อสารแนวความคดิทางคณิตศาสตร์โดยใชท้กัษะการพูด

และการเขยีนของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เมื่อเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสาร นกัเรยีนมคีวามสามารถ

ในการสื่อสารแนวความคดิทางคณติศาสตรต์ามเกณฑร์อ้ยละ 70 

          ศริิพร รัตนโกสินทร์ (2546: 69-76) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหาและ 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใชชุ้ดกจิกรรมคณิตศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เรื่อง อตัราส่วนและรอ้ยละ ผลการศกึษาพบวา่ความสามารถในการสื่อสารทาง

คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการใชช้ดุกจิกรรมคณติศาสตรส์ูงกวา่ก่อนการใช้

ชดุกจิกรรมคณติศาสตร ์อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

           พรสวรรค์ จรสัรุ่งชยัสกุล (2547: 91-98) ได้พฒันาชุดการเรียน เรื่อง เมทริกซ์ และ 

ดเีทอร์มนิันต์ โดยใช้หลกัการเรียนเพื่อรอบรู้ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ภายหลงัจาก

เรยีนดว้ยชดุการเรยีน เรื่อง เมทรกิซ์ และดเีทอรม์นินัต ์โดยใชห้ลกัการเรยีนเพื่อรอบรู้ เพื่อส่งเสรมิ

ทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ปรากฏว่านักเรียนมทีกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 

รอ้ยละ 79.94 

           ชานนท์ ศรีผ่องงาม (2549: 76-80) ได้พัฒนาชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ ์

(Student Teams Achievement Division: STAD) เรื่อง จํานวนจรงิ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

4 เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนภายหลงัการ

ใชชุ้ดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์ผลการศกึษาพบว่าความก้าวหน้าของทกัษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภายหลงัการเรยีนด้วยชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม

สมัฤทธิม์คี่าเฉลีย่ตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป โดยมคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 81.02 

  ปริญญา สองสีดา (2550: 76-81) ได้ศกึษาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 หลงัได้รบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง ทศนิยมและ

เศษส่วน ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรด์า้นการพูด การอ่าน การเขยีน และ
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โดยรวมของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการเรยีนการสอน สูงกวา่ก่อนไดร้บัการสอนอย่างมนียัสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปได้ว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร์

เป็นทกัษะหนึ่งทีม่คีวามสําคญัทีจ่ะชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นวชิาคณติศาสตรด์ว้ยความเขา้ใจ

อย่างลกึซึ้ง โดยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นกจิกรรมกลุ่มจะทําใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครูและ

ผูเ้รยีนดว้ยกนัและยงัสามารถเป็นขอ้มูลป้อนกลบัครูทีจ่ะไดต้รวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนอกีดว้ย 

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการวจิยัเรือ่งผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม 

ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ์

และพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม เรื่องลําดบัและอนุกรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

  1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มูล  

   

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ๆๆๆๆๆๆๆประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที่ 

2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 หอ้งเรยีน รวมจํานวน

นกัเรยีน 1,485 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่

2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรยีน จํานวน

นักเรยีน 44 คน ซึ่งได้มาจากวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้

หอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 

ๆๆๆๆๆๆๆระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้นี้ผูว้จิยัได้ดําเนินการทดลองสอนด้วยตนเองใน

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 17 คาบ คาบละ 50 นาท ี โดยดําเนิน

กจิกรรมการเรยีนการสอน 15 คาบ ทดสอบ 2 คาบ  
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เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

  เนื้อหาที่ใชใ้นการทดลองครัง้นี้เป็นเนื้อหาสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ รายวชิา

พืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรื่อง

ลําดบัและอนุกรม 

 1. ลําดบั        จํานวน     1  คาบ 

 2. ลําดบัเลขคณติ      จํานวน   2  คาบ 

3. ลําดบัเรขาคณติ      จํานวน    2  คาบ 

4. อนุกรม        จํานวน     2  คาบ 

5. อนุกรมเลขคณติ      จํานวน     2  คาบ 

6. อนุกรมเรขาคณติ      จํานวน   2  คาบ 

7. โจทยป์ญัหาลําดบัและอนุกรม  จํานวน   4  คาบ 

         รวม  จํานวน   15 คาบ 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอื ดงันี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เ น้นกระบวนการกลุ่ม  

เรื่องลําดบัและอนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องลําดบัและอนุกรม  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรื่องลําดบัและอนุกรม 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   

 4. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 

 

ขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง 

ลาํดบัและอนุกรม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

   1.1 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และ

หลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชว่งชัน้ที ่3 (ม.4-6)  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

   1.2 ศกึษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการ

กลุ่มจากตําราและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   1.3 ศกึษาและวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้และตวัชีว้ดักลุ่มสาระ

การเรยีนรูค้ณติศาสตรช์ว่งชัน้ที ่3 (ม.4-6) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่องลําดบัและอนุกรม เพื่อกําหนด
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ที่มคีวามสอดคล้องกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่

เน้นกระบวนการกลุ่ม 

   1.4 ศกึษาคู่มอืรายวชิาพืน้ฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6 กลุ่ม

สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เรื่อง 

ลําดบัและอนุกรม 

   1.5 ดําเนินการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้โดยผูว้จิยัได้ประยุกต์แนวคดิการสร้าง

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชีว้ดั เรื่อง

ลําดบัและอนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มอีงคป์ระกอบดงันี้ 

    1.5.1 มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

    1.5.2 สาระสําคญั 

    1.5.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

     1) ดา้นความรู ้

     2) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

     3) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

    1.5.4 สาระการเรยีนรู ้

    1.5.5 กจิกรรมการเรียนรู้ (โดยใชข้ ัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม) 

     1) ขัน้นํา กําหนดวตัถุประสงค ์พืน้ฐานของผูเ้รยีน และสมาชกิกลุ่ม 

     2) ข ัน้ดําเนินกจิกรรม ลงมอืปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

     3) ข ัน้สรุปกิจกรรม ร่วมกันสรุปถึงการเรียน รู้เกิดขึ้น  และนําไป

ประยุกตใ์ชก้บัชวีติประจําวนั 

     4) ข ัน้ประเมินผล แลกเปลี่ยนแนวความคิด หลังจากการปฏิบัติงาน 

วเิคราะหข์อ้ด ีขอ้จํากดั เพื่อนําไปปรบัปรุงการปฏบิตังิาน และประเมนิการทํางานกลุ่ม 

    1.5.6 ชิน้งาน/ภาระงาน 

    1.5.7 สื่อการเรยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้

    1.5.8 การวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรู ้

    1.5.9 บนัทกึหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้(ผลการสอน,ปญัหาและอุปสรรค

ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 
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 ซึ่งมแีผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม  

เรื่อง ลําดบัและอนุกรม  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ดงันี้ 
 

ตาราง 1  การวเิคราะหผ์สมผสานวธิสีอน 
 

คาบ ช่ือเรื่อง ลกัษณะเน้ือหา วิธีสอน 

1 ลําดบั เป็นการศกึษาเกีย่วกบัความหมายและ

ชนิดของลําดบั 

  - แบบเกม 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบนิรนยั 

2 ลําดบัเลขคณติ อธบิายความหมายและลกัษณะของ

ลําดบัเลขคณติ 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน 

3 การหาพจน์ทัว่ไปของ

ลําดบัเลขคณติ 

อธบิายและหาพจน์ทัว่ไปของลําดบั 

เลขคณติ 

  - แบบนิรนยั  

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน 

4 ก า รแ ก้ โ จ ท ย์ ป ัญ ห า

เกีย่วกบัลําดบัเลขคณติ 

ฝึกทกัษะในการคดิคาํนวณโดยใชสู้ตร

เกีย่วกบัลําดบัเลขคณติ 

  - แบบเกม 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   

5 ลําดบัเรขาคณติ อธบิายความหมายและลกัษณะของ

ลําดบัเรขาคณติ 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน 

6 การหาพจน์ทัว่ไปของ

ลําดบัเรขาคณติ 

อธบิายและหาพจน์ทัว่ไปของลําดบั

เรขาคณติ 

  - แบบนิรนยั  

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน 

7 ก า รแ ก้ โ จ ท ย์ ป ัญ ห า

เกีย่วกบัลําดบัเรขาคณติ 

ฝึกทกัษะในการคดิคาํนวณโดยใชสู้ตร

เกีย่วกบัลําดบัเรขาคณติ 

  - แบบเกม 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   

8 สญัลกัษณ์แทนการบวก ศกึษารูปแบบและวธิกีารใชส้ญัลกัษณ์

แทนการบวก 

 - แบบเกม 

 - แบบนิรนยั 

9 อนุกรม เป็นการศกึษาเกีย่วกบัความหมายและ

ชนิดของอนุกรม 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   

10 อนุกรมเลขคณติ อธบิายความหมายและลกัษณะของ

อนุกรมเลขคณติ 

  - แบบเกม 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   

11 การหาผลบวก n พจน์

แรกของอนุกรม 

เลขคณติ 

อธบิายและหาผลบวก n พจน์แรกของ

อนุกรมเลขคณติ 

  - แบบนิรนยั 

  - แบบเกม 

12 ก า รแ ก้ โ จ ท ย์ ป ัญ ห า

เกีย่วกบัอนุกรม 

เลขคณติ 

ฝึกทกัษะในการคดิคาํนวณโดยใชสู้ตร

เกีย่วกบัอนุกรมเลขคณติ 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

คาบ ช่ือเรื่อง ลกัษณะเน้ือหา วิธีสอน 

13 อนุกรมเรขาคณติ อธบิายความหมายและลกัษณะของ

อนุกรมเรขาคณติ 

  - แบบเกม 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   

14 การหาผลบวก n พจน์

แรกของอนุกรม

เรขาคณติ 

อธบิายและหาผลบวก n พจน์แรกของ

อนุกรมเรขาคณติ 

  - แบบนิรนยั 

  - แบบเกม 

15 การแกโ้จทยป์ญัหา

เกีย่วกบัอนุกรม

เรขาคณติ 

ฝึกทกัษะในการคดิคาํนวณโดยใชสู้ตร

เกีย่วกบัอนุกรมเรขาคณติ 

  - แบบอุปนยั 

  - แบบแบ่งกลุม่ทาํงาน   

 

   1.6 นําแผนการจดัการเรยีนรู้เรื่องลําดบัและอนุกรม ที่ผูว้จิยัสร้างเสรจ็เรยีบร้อย

แล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาความชดัเจนและความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้

สอดคลอ้งกบัเนื้อหาและกจิกรรมสื่อการเรยีนรู ้และความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บั

การวดัผลประเมนิผล เพื่อนําขอ้เสนอมาปรบัปรุงแกไ้ข 

   1.7 นําแผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องลําดบัและอนุกรม ทีผ่า่นการปรบัปรุงแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะเรยีบรอ้ยแลว้ เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบพจิารณา

อกีครัง้ แลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อนําไปใชใ้นการวจิยักบักลุ่มตวัอย่าง 

 

  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

   เป็นแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ขอ้ คดิเป็น 30 คะแนน  

ใชเ้วลา 50 นาท ีมขี ัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบ ดงันี้  

   2.1 ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรื่องลําดบัและอนุกรม  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

   2.2 ศกึษาหนังสอืเรยีนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 

4-6 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

เรื่องลําดบัและอนุกรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลและประเมนิผลวธิกีารสร้างแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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   2.3 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จํานวน 45 ขอ้ โดยสรา้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู้

แล้วนําไปเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสมแลว้นําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

   2.4 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องลําดบัและ

อนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของประธานและกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เชีย่วชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และด้านการวดัและประเมนิผล

การศกึษา จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความ

สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการวดั รวมถงึความครอบคลุมของคําถาม ซึ่งพจิารณาคดัเลอืกจาก

ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective Congruence: IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งได้ขอ้

คําถามทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จํานวน 45 ขอ้ 

   2.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรมชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้ปรบัปรุงแล้วไปทดลองกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง และเคยเรยีนเรื่องลําดบัและอนุกรมมาแล้วจํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

   2.6 ตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลําดบั

และอนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีนํ่าไปทดลองโดยให ้1 คะแนน สําหรบัขอ้สอบทีต่อบถูกและให ้ 

0 คะแนน สําหรบัขอ้สอบทีต่อบผดิ ไม่ตอบ หรอืตอบเกนิ 1 ตวัเลอืก แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์

เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)  

   2.7 คดัเลอืกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรเ์รื่อง ลําดบั 

และอนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จํานวน 30 ขอ้ โดยพจิารณาจากค่าความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์

ตัง้แต่  0.32 – 0.72 และค่าอํานาจจําแนก (r)  0.24 – 0.51 ขึน้ไปทีค่รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

   2.8 นําแบบทดสอบที่ค ัดเลือกแล้ว จํานวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน ที่เรยีน 

เรื่อง ลําดบัและอนุกรม มาแลว้เพื่อหาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-

Richardson (ล้วนสายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197-198) พบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ของ

แบบทดสอบเท่ากบั 0.81 แลว้นําแบบทดสอบทีไ่ดไ้ปเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญา

นิพนธเ์พื่อนําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

 

  ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอ้ (0) ลําดบัเลขคณติในขอ้ใดต่อไปนี้มบีางพจน์เท่ากบั 40 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆก. 1 2na n= −        ข. 1 2na n= +  

ค. 2 2na n= −        ง.  2 2na n= +  
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ขอ้ (00) ลําดบัในขอ้ใดต่อไปนี้ เป็นลําดบัเรขาคณติ 

ก. nn
na 232 ⋅=     ข. nn

na 42 +=  

ค. 
2

3n
na =      ง. ( )nn na 2=  

 เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

  แบบทดสอบวดัวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบ

ปรนัย 4 ตวัเลอืก มเีกณฑ์การให้คะแนน คอื ขอ้ที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ส่วนขอ้ที่ตอบผดิ หรอืไม่

ตอบ หรอืตอบเกนิ 1 ตวัเลอืก ให ้0  คะแนน 
 

  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์ เรื่อง ลาํดบั

และอนุกรม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

   เป็นแบบทดสอบชนิดอตันยั จํานวน 5 ขอ้ คดิเป็น 20 คะแนน ใชเ้วลา 50 นาท ี 

มขี ัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบ ดงันี้ 

   3.1 ศกึษาเนื้อหา มาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั และสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

   3.2 กําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสาร

ทางคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ

รูบรคิ (Rubric Assessment)  
 

ตาราง 2  เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
 

คะแนน คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

4 เขียนอธิบายนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทาง

คณติศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง  เหมาะสม 

3 เขียนอธิบายนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทาง

คณติศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง  แต่มขีอ้ผดิพลาดเลก็น้อย 

2 เขียนอธิบายนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทาง

คณติศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง  เพยีงบางส่วน 

1 เขียนอธิบายนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทาง

คณติศาสตรไ์ดเ้พยีงเลก็น้อย  

0 ไม่สามารถเขยีนอธบิายนําเสนอแนวคดิทางคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาหรอืสญัลกัษณ์

ทางคณติศาสตรไ์ด ้หรอื ไม่มร่ีองรอยในการนําเสนอใดๆ 

 

 ทีม่า: ปรบัปรุงจากเคนเนดี ้และทปิส ์(Kennedy and Tipps. 1994: 112; citing Vermont    

   Department Education. n.d. : 14 - 15) 
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  ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

    ขอ้ที ่(0)  การเดนิพาเหรดในงานกฬีาส ีปรากฏว่า มนีักเรยีนในแถวที่ 1 จํานวน 

12 คน  แถวที ่2 จํานวน 14 คน แถวที ่3 จํานวน 16 คน  เชน่นี้เรื่อยไป เป็นจํานวน 25 แถว อยาก

ทราบวา่แถวสุดทา้ยจะมนีกัเรยีนกีค่น 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

    3.3. นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และเกณฑ์ใน

การให้คะแนนที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ แล้วให้

ผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม และความสอดคล้องกบั

จุดประสงค์ของการวดั รวมถึงความครอบคลุมของคําถาม แล้วนํามาคํานวณหาค่า IOC  

และคดัเลอืกขอ้สอบที่มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งได้ขอ้คําถามที่มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 

จํานวน 10 ขอ้  

    3.4. แกไ้ขแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ทัง้ 10 ขอ้ 

ตามข้อเสนอแนะ จากนัน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

    3.5. นําแบบทดสอบทีผ่า่นการคดัเลอืกแลว้มาทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัที่เรยีน เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

มาแลว้ จํานวน 100 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนก และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ และตรวจ

ใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรต์ามเกณฑ ์

    3.6. นําผลการทดลองมาวเิคราะห์เป็นรายขอ้โดยพจิารณาจากค่าความยากง่าย 

(PE) และค่าอํานาจจําแนก (D) พร้อมกบัคดัเลอืกเฉพาะขอ้ที่มคี่าความยากง่าย (PE) ตามเกณฑ ์

ตัง้แต่ 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (D)  ตามเกณฑ์ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป  โดยคดัเลอืกตาม

เกณฑ ์5 ขอ้ มคี่าความยากง่าย (PE) ตัง้แต่ 0.44 – 0.64 และมคี่าอํานาจจําแนก (D) ตัง้แต่ 0.32 – 

0.53 

    3.7. นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้จํานวน 5 ขอ้ หาความเชือ่มัน่ของเกณฑก์ารให้

คะแนนวดัทกัษะการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร ์โดยมผีูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 1 คน ตรวจให้คะแนน

แบบทดสอบตามเกณฑ ์จากนัน้นําคะแนนของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัมาหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีร์สนั โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ของการตรวจให้คะแนนความสามารถในการสื่อสาร

ทางคณติศาสตร ์คอื 0.96  แสดงวา่การตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ําหนดมคีวามเชือ่ถอืได ้

    3.8. นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรท์ีค่ดัเลอืกแลว้

จํานวน 5 ขอ้ มาหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบอตันยั โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา          

(α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 218)  แล้ว

นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธก์อ่นนําไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยไดค้่าความเชือ่มัน่ของ
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แบบทดสอบอตันัยเท่ากบั 0.82 แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ก่อนนําไปใชก้บั

กลุ่มตวัอย่าง 

    3.9. นําแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจสอบและแกไ้ขไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 1 

หอ้งเรยีน 

 

   4. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

    เป็นเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อใชป้ระเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม มขี ัน้ตอน

ในการสรา้ง ดงันี้ 

    4.1 ศกึษาหลกัการและวธิกีารสร้างแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มจาก

เอกสารตําราและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการหลกัการบนัทกึและประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 

    4.2 นําข้อมูลที่ได้จากการศกึษามาสร้างเป็นแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางาน

เป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการประเมนิพฤตกิรรมในขณะที่ปฏบิตังิาน  และนําไปให้ประธานและกรรมการ 

ผูค้วบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบเพื่อพจิารณาแกไ้ข โดยกําหนดเกณฑไ์ว ้5 ขอ้ ดงันี้ 

     - ความรบัผดิชอบ 

     - การใหค้วามร่วมมอื   

     - การกลา้แสดงความคดิเหน็ 

     - การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น 

     - การสรา้งบรรยากาศในการทํางานกลุ่ม 

    กําหนดอนัดบัคุณภาพ 4 ระดบั มคี่าน้ําหนกัคะแนน ดงันี้ 

     ระดบั  ดมีาก   ค่าน้ําหนกัคะแนน  4 คะแนน 

     ระดบั  ด ี    ค่าน้ําหนกัคะแนน  3 คะแนน 

     ระดบั  พอใช ้   ค่าน้ําหนกัคะแนน  2 คะแนน 

     ระดบั  ควรปรบัปรุง  ค่าน้ําหนกัคะแนน  1 คะแนน 

    4.3 นําแบบประเมินพฤตกิรรมกลุ่มไปให้ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบลกัษณะของ

แบบประเมนิ  ความถูกตอ้งทางดา้นภาษาและพฤตกิรรมที่จะใชใ้นการประเมนิสอดคล้องกบันิยาม

ศพัทเ์ฉพาะหรอืไม่และนํามาปรบัปรุงแกไ้ขตามคําแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

    4.4 นําแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานเป็นกลุ่มทีไ่ดป้รบัปรุงแล้ว ไปทดลองใช้

บนัทกึพฤตกิรรมขณะปฏบิตังิานกลุ่ม  
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ตาราง 3  เกณฑก์ารพจิารณาคะแนนของพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 

 

ข้อ 
เกณฑก์าร

ประเมิน 

ระดบัคณุภาพ 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 ความรบัผดิชอบ 

หมายถงึ  

การปฏบิตังิานที่

ไดร้บัมอบหมาย 

ใหส้ําเรจ็ลุล่วงไปได้

ดว้ยด ี

ทํางานที่

ไดร้บัมอบ- 

หมายจน

งานประสบ

ผลสําเรจ็

เป็นอย่างด ี

มกีาร

คน้ควา้หา

ความรู้

เพิม่เตมิ 

สนใจงานที่

ไดร้บัมอบ-

หมายเป็น

อย่างดมีี

การคน้ควา้

เพิม่เตมิ

พอสมควร 

มคีวามสนใจ

การทํางานมี

การคน้ควา้

เพิม่เตมิบา้ง 

มคีวาม

สนใจใน

งานที่

ไดร้บั

มอบหมาย

น้อย 

ไม่มคีวาม

สนใจงาน

ทีไ่ดร้บั 

มอบหมาย

เลย 

2 การใหค้วามร่วมมอื  

หมายถงึ มสี่วนร่วม

ในการทํากจิกรรม

เป็นอย่างด ีมกีาร

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง

สมํ่าเสมอ 

ใหค้วาม

ร่วมมอืใน

การทํางาน

อย่าง

สมํ่าเสมอ

และทํางาน

ร่วมกบั

ผูอ้ ื่นไดด้ ี

ใหค้วาม

ร่วมมอืและ

สามารถ

ทํางานกบั

ผูอ้ ื่นไดด้ ี

ใหค้วาม

ร่วมมอืและ

ทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ได้

พอสมควร 

ใหค้วาม

ร่วมมอืใน

การทํางาน

น้อยและ

ทํางาน

ร่วมกบั

ผูอ้ ื่นได ้

ไม่ดี

เท่าทีค่วร 

ไม่ให้

ความ

ร่วมมอืใน

กจิกรรม

การเรยีน

การสอน

เลย 

3 การกลา้แสดงความ

คดิเหน็ หมายถงึ

ความกลา้แสดงออก 

ทางความคดิเหน็

ในทางทีถู่กตอ้ง

อย่างมเีหตุผล และ

มคีวามเชือ่มัน่ใน

ตนเอง 

กลา้แสดง

ความ

คดิเหน็

ในทางที่

ถูกตอ้ง

อย่างมี

เหตุผล มี

ความ

เชือ่มัน่ใน

ตนเองสูง 

กลา้แสดง

ความ

คดิเหน็

ในทางที่

ถูกตอ้ง  

มคีวาม

เชือ่มัน่ใน

ตนเอง 

ก ล้ า แ ส ด ง

ความคดิเหน็

ที่ ถู ก ต้ อ ง

เป็นบางครัง้

มคีวาม 

เชือ่มัน่ 

ในตนเอง 

กลา้แสดง

ความ

คดิเหน็

ในทางที่

ถูกตอ้ง

บางครัง้ 

ไม่แสดง

ความ

คดิเหน็

และไม่

เสนอ

แนวคดิ

เลย 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ข้อ 
เกณฑก์าร

ประเมิน 

ระดบัคณุภาพ 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

4 การรบัฟงัความ

คดิเหน็ของผูอ้ ื่น 

หมายถงึ มกีาร

ยอมรบัฟงัความ

คดิเหน็ของผูอ้ ื่นเป็น

อย่างด ี

มกีารยอม 

รบัฟงั

ความคดิ  

เหน็ของ

ผูอ้ ื่นไดด้ี

และ

สมํ่าเสมอ 

มกีารรบัฟงั

ความ

คดิเหน็ของ

ผูอ้ ื่นดปีาน

กลาง 

รับฟงัความ

คิดเห็นของ

ผูอ้ ื่นบา้ง 

บางครัง้ 

รบัฟงัความ

คดิเหน็ของ

ผูอ้ ื่นน้อย 

ไม่รบัฟงั

ความ

คดิเหน็

จากผูอ้ ื่น

เลย 

5 การสรา้งบรรยากาศ

ในการทํางานกลุ่ม 

หมายถงึ มคีวาม

กระตอืรอืรน้ ยนิดี

และเตม็ใจทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น และ

ปฏบิตังิานร่วมกบั

ผูอ้ ื่นดว้ยวาจาที่

สุภาพ 

มคีวาม

กระตอืรอืรน้ 

ยนิด ีเตม็ใจ

ทํางานร่วม 

กบัผูอ้ ื่น 

และ

ปฏบิตังิาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ดว้ยวาจาที่

สุภาพเป็น

อย่างด ี

มคีวาม

กระตอืรอืรน้ 

ยนิด ีเตม็ใจ

ทํางานร่วม 

กบัผูอ้ ื่น และ

ปฏบิตังิาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ดว้ยวาจาที่

สุภาพ 

มคีวาม

กระตอืรอืรน้ 

ยนิด ีเตม็ใจ

ทํางานร่วม 

กบัผูอ้ ื่น และ

ปฏบิตังิาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ดว้ยวาจาที่

สุภาพบา้ง 

มคีวาม

กระตอืรอืรน้ 

ยนิด ีเตม็ใจ

ทํางานร่วม 

กบัผูอ้ ื่น 

และ

ปฏบิตังิาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ดว้ยวาจาที่

สุภาพน้อย 

ไม่มคีวาม

กระตอืรอืรน้ 

ยนิด ีไม่เตม็

ใจทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ ื่น 

และปฏบิตั ิ

งานร่วมกบั

ผูอ้ ื่นดว้ย

วาจาทีไ่ม่

สุภาพ 

 

โดยกําหนดอนัดบัคุณภาพ 4 ระดบั มคี่าน้ําหนกัคะแนน ดงันี้ 

  ระดบั  ดมีาก   ค่าน้ําหนกัคะแนน  4 คะแนน 

  ระดบั  ด ี   ค่าน้ําหนกัคะแนน  3 คะแนน 

  ระดบั  พอใช ้  ค่าน้ําหนกัคะแนน  2 คะแนน 

  ระดบั  ควรปรบัปรุง ค่าน้ําหนกัคะแนน  1 คะแนน 
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วิธีดาํเนินการวิจยั  

ๆๆๆๆๆๆๆการวจิยัครัง้นี้ มกีารทดลองและทดสอบหลงัเรยีน โดยแบบแผนที่ใชใ้นการวจิยัเป็นการ

วจิยัแบบ One – Short Case Study (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197 - 199) 

 

ตาราง 4 แบบแผนการวจิยั 

 

กลุ่ม การทดลอง การทดสอบหลงัเรยีน 

E X T 

  

ๆๆๆๆๆๆๆสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆE  แทน  กลุ่มทดลอง 

        X    แทน  การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม 

T   แทน การทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ําเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

  1. ขอความร่วมมอืกบัโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้

นี้ และผูว้จิยัดําเนินการสอนดว้ยตนเอง 

  2. ชีแ้จงให้นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถงึการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิ

วธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มเรื่อง ลําดบัและอนุกรม เพื่อใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

  3. ดําเนินการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม โดยใช้

เวลาการสอน 15 คาบ คาบละ 50 นาท ี

  4. เมื่อดําเนินการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่มครบ

แลว้ ทําการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์และความสามารถในการสื่อสารทาง

คณติศาสตรบ์นัทกึผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Posttest)  

  5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ นําคะแนนที่ได้วเิคราะห์วธิีทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

สมมตฐิานต่อไป 
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  6. ตรวจใหค้ะแนนแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม นําคะแนนที่ได้ไปวเิคราะห์

โดยจะนําคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาเทยีบกบัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

   ชว่งคะแนน   16 – 20 หมายถงึ ดมีาก 

   ชว่งคะแนน   11 – 15 หมายถงึ ด ี

   ชว่งคะแนน    6  - 10 หมายถงึ พอใช ้

   ชว่งคะแนน    0  -  5 หมายถงึ ควรปรบัปรุง 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมูล  

 การวิเคราะหข้์อมูล 

  ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัมลํีาดบัข ัน้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 

   1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70)  โดยใชส้ถติ ิt-test  for one sample 

   2. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test  for one sample 

           

 สถิติท่ีใช้วิเคราะหข้์อมูล  

               ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มูล ดงัต่อไปนี้  

   1. สถิติพืน้ฐาน 

    1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และ

องัคณา สายยศ. 2538: 79) 

       Χ   =  
N
∑Χ

 
      เมื่อ  Χ   แทน ค่าเฉลีย่ 

       ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

          N แทน จํานวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 
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   1.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; และ 

องัคณา สายยศ. 2538: 79) 

 S          =    
( )

( )1NN
N 22

−

Χ−Χ∑ ∑
 

เมื่อ  S  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
2

Χ∑   แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

( )2
Χ∑  

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

 N  แทน จํานวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 

 

ๆๆๆๆๆๆ  2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ   

    2.1 การหาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์โดยใชค้่าดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คําถามกบัจุดประสงค ์

(Index of item-objective Congruence: IOC) โดยใชสู้ตร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 

2543: 248–249) 

     สูตร   IOC =  
∑𝑅
𝑁

    

      เมื่อ IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คําถาม 

           กบัจุดประสงค ์

       ∑𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ     

           ทัง้หมด 

       N  แทน จํานวนของผูเ้ชีย่วชาญ 

    2.2 การหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร์ - รชิาร์ดสนั (Kuder Richardson) (ล้วน 

สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543:248–249)  ดงันี้ 

     สูตร   𝑟𝑡𝑡     =       𝑛

𝑛−1
�1 −

∑𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 � 

 

     เมื่อ 𝑟𝑡𝑡     แทน ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

       n  แทน จํานวนขอ้ของแบบทดสอบ 

       p   แทน สดัส่วนของผูท้ีท่ําไดใ้นขอ้หนึ่ง ๆ  

           หรอืจํานวนคนทีท่ําถูกทัง้หมด 

       q  แทน สดัส่วนผูท้ีท่ําผดิในขอ้หนึ่ง คอื 1 – p 

       𝑠t2   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมอืฉบบันี้ 
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    2.3 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ซึ่งแบ่งกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่ม

ตํ่า กลุ่มละ 50% (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 210-212) 

 

           
Rp
N

=
 

 

    เมื่อ  p    แทน   ค่าความยากง่าย   

      R    แทน   จํานวนนกัเรยีนทีท่ําขอ้สอบขอ้นัน้ถูก 

      N    แทน   จํานวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

              
p f

p.bis
t

X Xr pq
s
−

= ⋅  

 

    เมื่อ  p.bisr    แทน   ค่าอํานาจจําแนก    

      pX    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่ําขอ้นัน้ถูก 

      fX    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่ําขอ้นัน้ผดิ 

      ts   แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 

          ทัง้ฉบบั      

      p    แทน   สดัส่วนของนกัเรยีนทีท่ําขอ้นัน้ถูก   

      q    แทน   สดัส่วนของนกัเรยีนทีท่ําขอ้นัน้ผดิ หรอื 1 p−  
     

    2.4 การหาค่าความยาก  ( PE )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

สื่อสารทางคณติศาสตร ์เป็นรายขอ้ตามสูตรของวทินีย์และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ล้วน 

สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 199-201) ดงันี้ 
 

               

( )
( )

u L min
E

max min

S S 2NX
P

2N X X
+ −

=
−  

     เมื่อ  EP   แทน ดชันีความยากง่าย
 

       US   แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 

       LS   แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

       N  แทน จํานวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 

       maxX  แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทําไดสู้งสุด 

       minX  แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทําไดต้ํ่าสุด 
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    2.5 การหาค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

สื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นรายขอ้ตามสูตรของวทินีย์และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ล้วน 

สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 199-201) ดงันี้ 

 

( )
u L

max min

S SD
N X X

−
=

−  
     เมื่อ   D  แทน ค่าอํานาจจาํแนก 

       US   แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 

       LS   แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

       N  แทน จํานวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มออ่น
 

       maxX  แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทําไดสู้งสดุ 

       minX  แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทําไดต้ํ่าสุด 

 

    2.6  การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสาร

ทางคณิตศาสตร์ โดยการหาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α  - Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบัค 

(Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 218) 

 
2
i

2
t

sn 1
n 1 s

α
 

= − −   

∑
 

     เมื่อ  α   แทน ค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่ 

       N  แทน จํานวนขอ้สอบ
 

       
2
iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

       
2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 

 

     โดยที ่    
( )

( )

22
i2

i

N X X
S

N N 1
−

=
−

∑ ∑
 

     เมื่อ  2
iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

       iX∑  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนในขอ้ที ่i 

       i

2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกําลงัในขอ้ที ่i 

       N  แทน จํานวนคนเขา้สอบ
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ๆๆๆๆ   3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 

   ทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้ t-test for one sample (ล้วน สายยศและองัคณา 

สายยศ. 2543: 240) 

 สูตร  𝑡 = 𝑋�−𝜇0
𝑠
√𝑛

 ;  df = n – 1 

          เมื่อ  𝑡    แทน ค่าทีพ่จิารณาใน t – Distribution 

       𝑋�   แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบ 

       𝜇0  แทน เกณฑค์่าเฉลีย่ทีต่ ัง้ไว้ %)70( 0 =µ  
       𝑠   แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

        𝑛    แทน จํานวนนกัเรยีน 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลจากการทดลอง และการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกดิ

ความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้ําหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้ 

  N  แทน จํานวนนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 

  K  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

  X�  แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

  s  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

  µ0  แทน ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็) 

  t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

  *  แทน มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายผลของการวเิคราะหข์อ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยันําเสนอตามลําดบัข ัน้ของสมมตฐิาน ดงันี้         

ๆๆๆๆๆ  1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใชส้ถติ ิ

t-test for one sample 

  2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใชส้ถติ ิ

t-test for one sample 

  3. ศกึษาพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

บูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม อยู่ในเกณฑด์ ีขึน้ไป โดยใชค้่าสถติพิืน้ฐาน 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 ผูว้จิยัดําเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One – Short Case Study ขอ้มูลที่ได้

สามารถแสดงค่าสถติ ิโดยจําแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา ไดด้งันี้ 
  1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิต ิ

 t-test for one sample ผลปรากฏดงัตาราง 5 
 

ตาราง 5 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5   

ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและ 

     อนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70)   

  

กลุ่มตวัอยา่ง N K X� s µ0(70%) t 

หลงัการทดลอง 44 30 22.18 3.78 21 2.07* 
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 

 จากตาราง 5 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ร้อย

ละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลี่ย  22.18  คะแนน  คดิเป็นร้อยละ  

73.93 
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  2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  โดยใชส้ถติ ิ 

t-test for one sample  ผลปรากฏดงัตาราง 6 
 

ตาราง  6  เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  

     5 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและ 

     อนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70)   

 

กลุ่มตวัอยา่ง n K X� s µ0(70%) t 

หลงัการทดลอง 44 20 14.98 2.58 14 2.51* 
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 

 จากตาราง 6 ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 5 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  สูงกว่าเกณฑ ์  

ร้อยละ 70  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลี่ย  14.98  คะแนน  คดิเป็น 

รอ้ยละ  74.90 
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 3. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม โดยนํา

คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มจากทัง้ 3 ฝา่ย ไดแ้ก่ ครูผูส้อน เพื่อนในกลุ่ม 

และตนเอง มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) หลังการทดลองมาเทียบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ปรากฏผล 

ดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7 จํานวนและรอ้ยละของระดบัพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5       

     ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องลําดบัและ   

     อนุกรม 

 

ระดบัพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม ชว่งคะแนน X  จํานวน (n) รอ้ยละ 

ดมีาก 

ด ี

16-20 

11-15 

16.14 

14.17 

17 

27 

38.64 

61.36 

รวม 100 44 

 

 จากตาราง 7 พบว่า พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5  

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มเรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

ทีม่คีะแนนเฉลีย่อยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีาก โดยอยูใ่นเกณฑด์จีํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 61.36 และ

อยู่ในเกณฑด์มีากจํานวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.64  

 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิทดลองมีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลของการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เรื่อง 

ลําดบัและอนุกรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ซึ่งสรุปสาระสําคญัและผลการศกึษาได ้ดงันี้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์

  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์

  3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ 

บูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

 2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ

บูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  ภาคเรยีนที่ 2  

ปีการศกึษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) จากการจบัสลาก

มา 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 44 คน จากห้องเรียนแผนการเรียนภาษา-ภาษา ทัง้หมด 7 

หอ้งเรยีน ซึ่งทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของแต่ละหอ้งแบบคละความสามารถ  
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง  

ลําดบัและอนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 แบบปรนยั จํานวน 30 ขอ้ มคี่าความยากง่าย (p) อยู่ระหวา่ง 0.32 - 0.72  

ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหวา่ง 0.24 – 0.51 และความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.81 

  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม แบบอตันยั จํานวน 5 ขอ้ มคี่าความยากง่าย (PE) อยู่ระหวา่ง 0.44 - 0.64 ค่าอํานาจจําแนก 

(D) อยู่ระหวา่ง 0.32 - 0.53 ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.82 และความเชือ่มัน่ของเกณฑ์

การใหค้ะแนน เท่ากบั 0.96 

  4. แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ําเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

   1. ขอความร่วมมอืกบัโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้จํานวน 1 หอ้งเรยีน โดยผูว้จิยัดําเนินการสอนดว้ยตนเองด้วยการจดัการ

เรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ของนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จํานวน 15 คาบ  

   2. ชีแ้จงให้นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถงึการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ

เชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  เรื่อง ลําดบัและอนุกรม เพื่อให้นักเรยีนทุกคนได้เขา้ใจตรงกนั

และปฏบิตัตินไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

   3. ดําเนินการทดลองโดยใช ้การจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ใชเ้วลาการสอน 15 คาบ คาบละ 50 นาท ี

   4. เมื่อดําเนินการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  

เรื่อง ลําดับและอนุกรม ครบแล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ที่ผู้วจิยัได้สร้างขึ้นจํานวน 30 ข้อ แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ ที่ผู้วจิยัได้สร้างขึ้นจํานวน 5 ข้อ และบนัทึกผลการทดลองให้เป็นคะแนนหลงัเรียน 

(Posttest) โดยใชเ้วลาในการดําเนินการทดสอบเพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์  

วดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์รวม 100 นาท ี

   5. ตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร ์

แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ แล้วนําคะแนนที่ได้มาวเิคราะห์โดย

วธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
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   6. ให้นักเรยีนทําแบบประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยแต่ละคนจะต้อง

ได้รับการประเมินจากครู เพื่อน และตนเอง แล้วนําคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทัง้ 3 ฝ่าย 

มาวเิคราะหเ์พื่อตรวจสอบสมมตฐิาน 

 

 การวิเคราะหข้์อมูล 

  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมลํีาดบัข ัน้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 

   1. วเิคราะหค์ะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์เทยีบกบัเกณฑ์ โดย

ใชส้ถติวิเิคราะหแ์บบ t-test  for one sample 

   2. วเิคราะห์คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เทยีบกบัเกณฑ ์

โดยใชส้ถติวิเิคราะหแ์บบ  t-test for one sample 

   3. วเิคราะห์คะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุ่มเทียบกบัเกณฑ์ โดยใช้การหา

ค่าเฉลีย่ ( X ) จากผูป้ระเมนิทัง้ 3 ฝา่ย 

 

สรปุผลการวิจยั 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  เรื่อง  ลําดบัและอนุกรม  สูงกว่า

เกณฑร์อ้ยละ 70  อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่  22.18  คะแนน  

คดิเป็นรอ้ยละ  73.93  

 2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม  เรื่อง  ลําดบัและอนุกรม 

สูงกวา่เกณฑ ์ รอ้ยละ 70  อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่  14.98  คะแนน  

คดิเป็นรอ้ยละ  74.90 

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่มมีผล

การประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในเกณฑร์ะดบัดถีงึดมีาก โดยอยู่ในเกณฑด์จีํานวน 27 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 61.36 และอยู่ในเกณฑด์มีากจํานวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.64  

 

อภิปรายผล 

 จากการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มที่มตี่อ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรแ์ละพฤตกิรรม

การทํางานกลุ่ม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
  1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม  เรื่อง  ลําดบัและอนุกรม  สูงกว่า

เกณฑร์อ้ยละ 70  อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจจะเนื่องมาจาก 



100 

 

   1.1  การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม

เป็นการผสมผสานวธิกีารสอนหรอืเทคนิคการสอนที่มคีวามเชื่อมโยงกนัเขา้ด้วยกนั โดยใชก้ารจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย รวมไปถงึการใชส้ื่อการเรยีนการสอนที่หลากหลายในการสาธิต

กจิกรรมการเรยีนการสอน ตามความเหมาะสมและความสนใจของผูเ้รยีน ซึ่งการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอนแบบบูรณาการเชงิวธิกีารในครัง้นี้เป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิ

กจิกรรมดว้ยตนเองในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม โดยนกัเรยีนทุกคนมสีว่นร่วมในการจดัการเรยีน

การสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศกัยภาพและสามารถนําความรู้ที่ได้ร ับไปใช้ใน

ชวีติประจําวนั ซึ่งสอดคล้องกบัที่ลาร์ดซิาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal and Others.1970: 148 - 

149) ไดก้ล่าววา่ การสอนแบบบูรณาการตอ้งใหค้วามสําคญักบัผูเ้รยีนมากกว่าเนื้อหาวชิา เน้นการ

พฒันาบุคลกิภาพคํานึงถงึการเรียนรู้ทัง้ด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ และสตปิญัญา กิจกรรมการ

เรยีนควรเป็นปญัหาในชวีติจรงิคํานึงถงึความตอ้งการความสนใจของผูเ้รยีนเป็นเกณฑ ์โดยคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนและสร้างบรรยากาศในชัน้เรยีนในการทํางานให้เป็นที่พึง

พอใจของผูเ้รยีน ซึ่งสอดคลอ้งกบัทีส่ริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546: 22-23) ไดก้ล่าวว่า การสอนแบบ

บูรณาการทําให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และมเีจตคตทิีด่ ีเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนได้อย่างเตม็ที่ ผูเ้รยีน

ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ และสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติจรงิได้อย่างเหมาะสม และ

มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ชว่ยทําใหก้ารสอนและการใหก้ารศกึษามคีุณค่ามากขึน้ สามารถช่วยเน้นการ

พฒันาทกัษะทีจ่ําเป็นใหเ้กดิความคดิรวบยอดที่กระจ่างขึน้  ถูกต้อง และสามารถปลูกฝงัค่านิยมที่

พงึประสงคไ์ดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ (2552: 123-

125) ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ทกัษะการเชือ่มโยงทางคณติศาสตรแ์ละ

พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มกบัเกณฑ์ หลงัจากที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่

เน้นกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ผลการวจิยัพบว่า นักเรียนที่ได้รบัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มมทีกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์

และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยของสุกัลยา อุบลรัตน์ (2554: 211-213) ที่ได้

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผล และ

ความภาคภูมิใจในตนเอง กบัเกณฑ์หลงัได้รบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชงิ

วธิีการซึ่งสอดคล้องกบัความสามารถทางพหุปญัญาของนักเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ

ความสามารถทางพหุปญัญามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์และความสามารถในการคดิ

อย่างมเีหตุผล เรื่อง กําหนดการเชงิเสน้ ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 65 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    
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   1.2  การจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รยีน

เป็นสําคญัเพื่อใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูร่้วมกนั ร่วมกนัแกป้ญัหา รวมไปถงึไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละ

ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั อนัจะนําไปสู่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและเหน็คุณค่าของคณิตศาสตร์

ต่อชวีติจรงิ เหน็ไดจ้ากการทํากจิกรรมกลุ่มนักเรยีนทําให้ผูเ้รยีนได้ดงึศกัยภาพของตนเองออกมา 

แต่ละคนมลีกัษณะการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั บางคนอาจจะเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตั ิบางคนอาจจะ

ต้องรอคําแนะนําจากครูผูส้อน สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยตนเอง ทําให้มคีวามมัน่ใจในตนเอง กล้า

แสดงออก และยงันําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใชท้ําให้เกดิความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ และเห็น

คุณค่าในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศินา  แขมมณ ี(2553: 143-144) ได้กล่าวว่า กระบวนการ

กลุ่มเป็นกระบวนการในการทํางานร่วมกนัของบุคคลตัง้แต่  2 คนขึน้ไป โดยมวีตัถุประสงค์ร่วมกนั 

และมกีารดําเนินงานร่วมกนัโดยผูนํ้ากลุ่มและสมาชกิกลุ่มต่างกท็ําหน้าทีข่องตนอย่างเหมาะสม และ

มกีระบวนการทํางานทีด่เีพื่อนํากลุ่มไปสู่วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรู้

กระบวนการทํางานกลุ่มทีด่จีะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทางสงัคม และขยายขอบเขตของการเรยีนให้

กวา้งขวางขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวนิดา อารมณ์เพยีร (2552: 103) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ความคงทนในการเรยีนรู ้เรื่อง การหารทศนิยม และพฤตกิรรมในการ

ทํางานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการหารทศนิยม

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD และเทคนิค TGT สูง

กวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และผลการศกึษาพฤตกิรรมการทํางาน

กลุ่มของนกัเรยีน จําแนกเป็นรายดา้น คอื ดา้นความรบัผดิชอบในการทํางานกลุ่ม ดา้นการให้ความ

ชว่ยเหลอืเพื่อนในกลุ่ม และดา้นการแสดงความคดิเหน็ขณะทํางานกลุ่ม ในภาพรวมพบวา่นกัเรยีนมี

พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มดขีึน้ 

  2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  เรื่อง  ลําดบัและอนุกรม  

สูงกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70  อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องมาจาก 

   2.1 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบบูรณาการเชงิวธิกีาร โดยเน้นความสามารถใน

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มคีวามสําคญัต่อการจดั

กจิกรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถของ

ผูเ้รยีนในการอธบิาย การแสดงความรู ้ความเขา้ใจทางคณติศาสตรเ์พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในทศิทาง

เดยีวกนั รวมทัง้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคดิกบัผูอ้ ื่น ซึ่งสอดคล้องกบัรสี์ และคนอื่นๆ (Reys; 

et al. 2001: 83) ได้กล่าวว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้นักเรยีนสามารถ

อธบิายแนวคดิทางคณิตศาสตร์ จดัการและขยายความคดิให้ชดัเจนขึน้ โดยอาศยัการพูดและการ

เขยีน หรือการแลกเปลี่ยนแนวคิดกบัผู้อื่น และสอดคล้องกบัมมัมี่ และเชพเพิร์ด (Mumme; & 

Shepherd. 1993: 9-11) ได้กล่าวว่า การให้โอกาสนักเรยีนได้เขยีนสื่อสารแนวคิด และฝึกเขยีน

แสดงแนวคดิของตนเอง เพราะการเขยีนสื่อสารแนวคดิมคีวามสําคญั จะทําให้นักเรยีนเหน็ว่าการ
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เขยีนเป็นส่วนสําคญัของการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องเขา้ใจว่าทําไมจงึต้องเขยีน

อธบิาย และยงัสอดคล้องกบัปรญิญา สองสดีา (2550: 44) ได้กล่าวว่า การส่งเสรมิการสื่อสารทาง

คณติศาสตรท์ําไดห้ลายวธิ ีเชน่ การให้นักเรยีนแสดงแนวคดิในการพูด การเขยีน การอ่าน การใช้

เนื้อหาทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนัของเราเพื่อให้นักเรยีนเหน็ว่าคณิตศาสตร์เป็น

เรื่องใกล้ตวั หรอือาจจะให้นักเรียนร่วมมือและช่วยเหลอืกนัในงานกลุ่ม และที่สําคญัมากในการ

ส่งเสริมการสื่อสาร คอื ครูควรเป็นทัง้ผู้ส่งสารและในขณะเดยีวกนัก็ต้องเป็นผูร้บัสารด้วย ซึ่งการ

สื่อสารแบบนี้จะทําให้การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ 

ชานนท์ ศรผี่องงาม (2549: 76-80) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทกัษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ภายหลงัการใช้ชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์เรื่องจํานวนจริง ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยไดพ้ฒันาชุดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์(Student Teams Achievement 

Division: STAD)  พบวา่ความกา้วหน้าของทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ช ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

ภายหลงัการเรียนด้วยชุดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิม์ีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึน้ไป โดยมี

ค่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 81.02 

   2.2  การใชก้ารจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาส

ใหน้กัเรยีนไดม้กีารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคดิเหน็ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

ครูถอืวา่เป็นผูท้ีม่บีทบาททีจ่ะชว่ยส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาความสามารถในการสื่อสารของนักเรยีน 

โดยครูจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนร่วมปฏบิตังิานหรอืกจิกรรม และสามารถอธบิายหรอืสรุปใน

สิง่ที่ได้เรยีนรู้ หรอืสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคดิกบัเพื่อนนักเรยีนคนอื่น ๆ  ซึ่งสอดคล้องกบั  

สุวทิย์ มูลคํา และอรทยั มูลคํา (2545: 124) ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  

เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดร้บัความรูจ้ากการลงมอืร่วมกนัปฏบิตัเิป็นกลุ่ม กลุ่มจะมอีทิธพิล

ต่อการเรยีนรูข้องสมาชกิแต่ละคน และสมาชกิแต่ละคนในกลุ่มกม็อีทิธพิลและปฏสิมัพนัธ์ต่อกนัและ

กนั และสอดคลอ้งกบั ชยัศกัดิ ์ ลลีาจรสักุล (2543: 258) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้

กระบวนการกลุ่มจะก่อให้เกดิความสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนได้อย่างสูงสุด เพราะการศกึษาโดยใช้

กจิกรรมกลุ่มจะเป็นการศกึษาจากประสบการณ์จริง โดยที่ผู้เรยีนได้มกีารศกึษาเรียนรู้โดยการ

ปฏบิตัจิรงิ มโีอกาสทีจ่ะไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ตลอดจนมปีฏสิมัพนัธ์

ร่วมกบัคนอื่น จะทําใหม้บีรรยากาศการเรยีนรูท้ีส่นุกสนาน ทําใหม้คีวามเขา้ใจเนื้อหาสาระวชิามาก

ขึน้ รวมทัง้กลุ่มจะเป็นแรงจูงใจให้กนัและกนัอนัจะส่งผลให้การทํางานประสบความสําเร็จสูงสุด 

และยงัสอดคล้องกบั สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 70) ได้กล่าวว่า 

การที่นักเรียนมสี่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขยีน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด ถ่ายทอด

ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น จะช่วยให้นักเรยีนเรยีนรู้คณิตศาสตร์

ไดอ้ย่างมคีวามหมาย เขา้ใจได้อย่างกวา้งขวาง ลกึซึ้ง และจดจําได้นานมากขึน้ด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กบัผลการวจิยัของ ปรญิญา สองสดีา (2550: 76-81) ไดศ้กึษาทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์อง

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 หลงัได้รบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง ทศนิยมและ
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เศษส่วน ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรด์า้นการพูด การอ่าน การเขยีน และ

โดยรวมของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการเรยีนการสอน สูงกวา่ก่อนไดร้บัการสอนอย่างมนียัสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 

  3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มมี

ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในเกณฑร์ะดบัด ีทัง้นี้เนื่องมาจากการจดัการเรยีนรูโ้ดย

กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดร่้วมกนัแสดงความคดิเหน็ รูจ้กัฟงัความ

คดิเห็นของผูอ้ ื่น มคีวามรบัผดิชอบต่อการทํางานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกบั ทศินา  แขมมณี (2553: 

143-144) ได้กล่าวว่า กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการในการทํางานร่วมกนัของบุคคลตัง้แต่  2 

คนขึน้ไป โดยมวีตัถุประสงคร่์วมกนั และมกีารดําเนินงานร่วมกนัโดยผูนํ้ากลุ่มและสมาชกิกลุ่มต่างก็

ทําหน้าทีข่องตนอย่างเหมาะสม และมกีระบวนการทํางานทีด่เีพื่อนํากลุ่มไปสู่วตัถุประสงค์ที่กําหนด

ไว ้โดยผูส้อนใหผู้เ้รยีนทํางาน กจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม พรอ้มทัง้สอน/ฝึก/แนะนําให้ผูเ้รยีนเกดิการ

เรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการทํางานกลุ่มทีด่คีวบคู่ไปกบัการชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้เนื้อหาสาระ

ตามวตัถุประสงค ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวนิดา  อารมณ์เพยีร (2552: 103-105) ได้ศกึษา

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง การหารทศนิยม และ

พฤตกิรรมในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบว่า พฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม

ของนักเรยีนดขีึน้จากเดมิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม จําแนกเป็นรายด้าน คอื ด้าน

ความรบัผดิชอบในการทํางานกลุ่ม ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื่อนในกลุ่ม และดา้นการแสดงความ

คดิเหน็ขณะทํางานกลุ่ม ในภาพรวมพบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการทํางานกลุ่มทีด่ขี ึน้ 

 

ข้อสงัเกตจากการวิจยั 

 จากการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มตี่อผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรม 

การทํางานกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ผูว้จิยัได้พบขอ้สงัเกต

บางประการจากการวจิยั ซึ่งพอสรุปไดด้งันี้ 

  1. ในคาบแรกของการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม

จะเหน็ไดว้า่นกัเรยีนมคีวามสนใจและใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีทําให้นักเรยีนมคีวามคดิรวบยอด

ในเนื้อหาวชิาไดเ้ป็นอย่างด ี

  2. การใชว้ธิีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลายทําให้นักเรยีนสามารถ

ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างสนุกสนาน อกีทัง้ยงัสามารถแลกเปลีย่นความคดิกนัภายในกลุ่ม 

  3. การเปลีย่นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายทําให้ต้องใชเ้วลามาก  

ดงันัน้ครูตอ้งชีแ้จงบทบาทหน้าทีข่องการทํางานและเตรยีมสื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมจะทําให้

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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  4. เนื่องจากการปฏิบตัิกจิกรรมกลุ่มนักเรยีนที่เรียนอ่อนจะไม่มีความมัน่ใจในการ

แสดงความคดิเหน็ในกลุ่มมกัจะใหน้กัเรยีนทีเ่ก่งเป็นคนคดิและลงมอืทํา ครูต้องชีแ้จงบทบาทหน้าที่

ของสมาชกิในกลุ่ม เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปตามจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  5. การใหน้กัเรยีนไดม้กีารประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของตนเองและเพื่อนใน

กลุ่มทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือในการทํางานรวมไปถึงนักเรียนได้

ปรบัปรุงพฤตกิรรมของการทํางานกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลให้การจดักจิกรรมการเรียนการสอน

เป็นไปตามจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  6. ในการทํากจิกรรมต่างๆ ถ้านักเรยีนเกดิปญัหาหรอืขอ้ผดิพลาดครูควรให้นักเรยีน

ร่วมกนัคดิหาทางแกป้ญัหา โดยครูคอยใหค้ําแนะนําและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  7. การทํากจิกรรมกลุ่มครูควรให้นักเรยีนได้แสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที่ ครูไม่ควร

กําหนดกรอบความคดิ ครูต้องสนับสนุนให้นักเรยีนได้มกีารคดิ วเิคราะห์ ปฏบิตัิและแก้ไขปญัหา

ดว้ยตนเอง ครูตอ้งกล่าวชมเชย และใหค้ําแนะนํากบันกัเรยีนอยู่เสมอ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและ

การศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 
  ข้อเสนอแนะทัว่ไป  

   1. ครูควรนําการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม 

ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ/กระบวนการทาง

คณติศาสตรใ์นสาระเนื้อหาอื่น ๆ  

   2. ครูควรใช้การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิีการ เพื่อเป็นการเปลี่ยน

บรรยากาศของการจดัการเรยีนการสอน อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรยีนและความ

ใส่ใจในการสอนของครูอกีดว้ย 

 

  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

   1. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวธิีการที่เน้น

กระบวนการกลุ่มทีม่ตี่อตวัแปรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ทกัษะการ

แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ทกัษะการใหเ้หตุผล ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

   2. ควรมกีารนํารูปแบบของการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีาร ไปบูรณา

การกบัการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจดัการเรยีนการสอนแบบจิตตปญัญาศกึษา 

วธิกีารสอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน การจดัการเรยีนการสอนแบบ 4MAT เป็นตน้ 
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   3. ควรศกึษาเกี่ยวกบัข ัน้ตอนของกระบวนการกลุ่มเพื่อนําไปผสมผสานกบัการ

สอนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น วธิกีารสอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน การจดัการเรยีนการสอนแบบ 4MAT   

เป็นตน้   
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ภาคผนวก ก 

ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 - ค่าความเทีย่งตรงโดยใชด้ชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - ค่าความเที่ยงตรงโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม 

 - ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - ค่า iX∑ , 2
iX∑  ทัง้ฉบบัที่ใชใ้นการหาค่า 2

ts เพื่อใชแ้ทนค่าในสูตรการหาความ

เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - ค่า p และ q ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - ค่าความง่าย (PE) และค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - ค่า iX∑ , 2
iX∑ และ 2

is  ที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม 

  - ค่า iX∑ , 2
iX∑  ทัง้ฉบบัที่ใชใ้นการหาค่า 2

ts  เพื่อใชแ้ทนค่าในสูตรการหาความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการวดัความสามารถในการสื่อสาร

ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 
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ตาราง 8 ค่าดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(IOC) ทีบ่่งชีค้วาม    

     เทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 

     เรือ่ง ลําดบัและอนุกรม  จํานวน 45 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ค่า IOC ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 0 +1 0.67 24 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 0 0.67 

4 +1 +1 0 0.67 27 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 28 +1 0 +1 0.67 

6 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00 

9 0 +1 +1 0.67 32 +1 +1 0 0.67 

10 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 38 0 +1 +1 0.67 

16 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 0 +1 0.67 42 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 43 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 1.00 44 +1 0 +1 0.67 

22 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00 

23 0 +1 +1 0.67      

 

  คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ข้อที่มีค่าดชันีความ

สอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้ (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC ≥  0.5 จงึ

คดัเลอืกขอ้ทีม่คี่า IOC  ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จํานวน 45 ขอ้  
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ตาราง 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(IOC) ทีบ่่งชีค้วาม 

     เทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 

     ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม  จํานวน 10 ขอ้ 

 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 0 +1 0.67 

2 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 0 0.67 

4 +1 0 +1 0.67 

5 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 

10 0 +1 +1 0.67 

 

  คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรท์ีม่คีวามเทีย่งตรงเชงิ

เนื้อหา (Content Validity) โดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective 

Congruence: IOC) ทีม่คี่า IOC ≥  0.5  คดัเลอืกไดข้อ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.67-1.00 จํานวน 10 ขอ้ 
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ตาราง 10 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ   

     เรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม จํานวน 45 ขอ้ 

 

ขอ้ที ่ p r ผลการพจิารณา 

1 0.48 0.34 คดัเลอืกไว ้

2 0.28 0.18 ตดัทิง้ 

3 0.33 0.15 ตดัทิง้ 

4 0.52 0.32 คดัเลอืกไว ้

5 0.39 0.24 คดัเลอืกไว ้

6 0.36 0.38 คดัเลอืกไว ้

7 0.60 0.28 คดัเลอืกไว ้

8 0.54 0.28 คดัเลอืกไว ้

9 0.38 0.06 ตดัทิง้ 

10 0.32 0.38 คดัเลอืกไว ้

11 0.72 0.32 คดัเลอืกไว ้

12 0.48 0.26 คดัเลอืกไว ้

13 0.54 0.38 ตดัทิง้ 

14 0.52 0.32 คดัเลอืกไว ้

15 0.26 0.14 ตดัทิง้ 

16 0.26 0.39 ตดัทิง้ 

17 0.40 0.36 คดัเลอืกไว ้

18 0.44 0.27 คดัเลอืกไว ้

19 0.48 0.20 ตดัทิง้ 

20 0.46 0.25 คดัเลอืกไว ้

21 0.46 0.30 คดัเลอืกไว ้

22 0.44 0.18 ตดัทิง้ 

23 0.48 0.45 คดัเลอืกไว ้

24 0.52 0.39 คดัเลอืกไว ้

25 0.29 0.18 ตดัทิง้ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ p r ผลการพจิารณา 

26 0.34 0.42 คดัเลอืกไว ้

27 0.28 0.27 ตดัทิง้ 

28 0.32 0.42 คดัเลอืกไว ้

29 0.56 0.48 คดัเลอืกไว ้

30 0.28 0.48 ตดัทิง้ 

31 0.46 0.44 คดัเลอืกไว ้

32 0.20 0.57 ตดัทิง้ 

33 0.36 0.28 ตดัทิง้ 

34 0.32 0.51 คดัเลอืกไว ้

35 0.48 0.32 คดัเลอืกไว ้

36 0.65 0.20 ตดัทิง้ 

37 0.54 0.34 คดัเลอืกไว ้

38 0.65 0.18 ตดัทิง้ 

39 0.56 0.38 คดัเลอืกไว ้

40 0.46 0.32 คดัเลอืกไว ้

41 0.38 0.28 คดัเลอืกไว ้

42 0.46 0.34 คดัเลอืกไว ้

43 0.44 0.24 คดัเลอืกไว ้

44 0.32 0.51 คดัเลอืกไว ้

45 0.44 0.38 คดัเลอืกไว ้

 
คดัเลอืกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ โดยพจิารณาคดัเลอืก

จากค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.2-0.8 ซึ่งไดข้อ้คําถามทีม่คี่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.32 – 0.72 

ซึ่งเป็นความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรอื ไม่ง่ายจนเกนิไป พจิารณาคดัเลอืกจากค่าอํานาจจําแนก 

(r) ตัง้แต่ 0.2-1.0 ซึ่งไดข้อ้คําถามที่มคี่าอํานาจจําแนก (r) ตัง้แต่ 0.24 – 0.51 ซึ่งเป็นขอ้ที่สามารถ

จําแนกนักเรียนอ่อนและเก่งได้ ครอบคลุมเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้  และตดัข้อที่มีความ

ใกลเ้คยีงกนัโดยคํานงึถงึน้ําหนกัชัว่โมงของเนื้อหา โดยคดัเลอืกแบบทดสอบนี้ จํานวน 30 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 14 , 17 , 18 , 20 , 21  , 23 , 24,  26 , 28 , 29 , 31 , 34 

, 35 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 และ 45 
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ตาราง 11 ค่า 2,X X∑ ∑  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2
tS  เพื่อใชแ้ทนค่าในสูตรการหาความ   

     เชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 

คนที ่ X X2 คนที ่ X X2 
1 20 400 26 18 324 

2 15 225 27 11 121 

3 22 484 28 15 225 

4 12 144 29 19 361 

5 24 576 30 23 529 

6 16 256 31 16 256 

7 22 484 32 25 625 

8 15 225 33 23 529 

9 23 529 34 17 289 

10 24 576 35 24 576 

11 15 225 36 18 324 

12 23 529 37 25 625 

13 15 225 38 11 121 

14 21 441 39 22 484 

15 19 361 40 15 225 

16 15 225 41 25 625 

17 25 625 42 17 289 

18 15 225 43 25 625 

19 23 529 44 18 324 

20 14 196 45 12 144 

21 16 256 46 28 784 

22 26 676 47 14 196 

23 16 256 48 15 225 

24 26 676 49 26 676 

25 12 144 50 23 529 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

คนที ่ X X2 คนที ่ X X2 
51 15 225 76 21 441 

52 25 625 77 18 324 

53 14 196 78 23 529 

54 12 144 79 25 625 

55 20 400 80 20 400 

56 23 529 81 12 144 

57 15 225 82 25 625 

58 20 400 83 23 529 

59 25 625 84 28 784 

60 14 196 85 22 484 

61 24 576 86 13 169 

62 17 289 87 25 625 

63 25 625 88 17 289 

64 18 324 89 28 784 

65 24 576 90 13 169 

66 18 324 91 24 576 

67 28 784 92 26 676 

68 24 576 93 12 144 

69 28 784 94 24 576 

70 18 324 94 15 225 

71 25 625 96 26 676 

72 15 225 97 15 225 

73 12 144 98 27 729 

74 16 256 99 12 144 

75 13 169 100 20 400 

    X∑  = 1,961 2X∑  = 40,977 
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ตาราง 12 ค่า p และ q ทีใ่ชใ้นการหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

     วชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง ลําดบัและอนุกรม 

 

ขอ้ที ่ p q pq ขอ้ที ่ p q pq 

1 0.740 0.260 0.192 16 0.750 0.250 0.188 

2 0.730 0.270 0.197 17 0.780 0.220 0.172 

3 0.860 0.140 0.120 18 0.820 0.180 0.148 

4 0.760 0.240 0.182 19 0.640 0.360 0.230 

5 0.680 0.320 0.218 20 0.700 0.300 0.210 

6 0.860 0.140 0.120 21 0.720 0.280 0.202 

7 0.780 0.220 0.172 22 0.840 0.160 0.134 

8 0.680 0.320 0.218 23 0.740 0.260 0.192 

9 0.740 0.260 0.192 24 0.640 0.360 0.230 

10 0.800 0.200 0.160 25 0.880 0.120 0.106 

11 0.700 0.300 0.210 26 0.750 0.250 0.188 

12 0.720 0.280 0.202 27 0.760 0.240 0.182 

13 0.670 0.330 0.221 28 0.830 0.170 0.141 

14 0.820 0.180 0.148 29 0.640 0.360 0.230 

15 0.680 0.320 0.218 30 0.700 0.300 0.210 

    รวม 5.53 

 

หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใชสู้ตร 

KR – 20 (Kuder – Richardson) 

rtt =
n

n − 1�1 −
∑pq

2
ts
� 

   

  เมื่อ  rtt  แทน  ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

    n  แทน จํานวนขอ้ของแบบทดสอบ 

    p   แทน  สดัส่วนของผูท้ีท่ําถูกในขอ้หนึ่ง ๆ  

    q    แทน สดัส่วนของผูท้ีท่ําผดิในขอ้หนึ่ง ๆ หรอื  1 − p 

       
2
tS   แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั   
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   โดยที ่                
( )

( )

22
2

1t

N X X
S

N N
−

=
−

∑ ∑  

 

  เมื่อ     2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั  

         ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทัง้ฉบบั 

        ∑X2  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกําลงัสอง  

             N    แทน  จํานวนนกัเรยีนทัง้หมด 

  

จากตาราง 11  จะได ้  ∑ X = 1,961,  ∑X2 = 40,977,  N = 100      

      
( )

( )

22
2

1t

N X X
S

N N
−

=
−

∑ ∑  

        = 
100(40,977)−(1,961)2

100(100−1)
         

        =   25.47 

  

จากตาราง 12  จะได ้ n = 30  ,   pq∑   =  5.53  ,  2
tS  =   25.47 

     

 ดงันัน้             rtt   =  n
n−1

�1 − ∑pq
2

ts
� 

  

       =  30
30−1

� 1− 5.53
25.47

 � 

      

       =   30
29
� 25.47−5.53

25.47
 � 

     

       =   0.81 
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ตาราง 13 ค่าความยากง่าย (PE) และค่าอาํนาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ   

     สือ่สารทางคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม  จาํนวน 10 ขอ้ 

 

ขอ้ที ่ PE D ผลการพจิารณา 

1 0.52 0.53 คดัเลอืกไว ้

2 0.32 0.62 ตดัทิง้ 

3 0.42 0.25 ตดัทิง้ 

4 0.30 0.53 ตดัทิง้ 

5 0.64 0.35 คดัเลอืกไว ้

6 0.44 0.24 ตดัทิง้ 

7 0.62 0.32 คดัเลอืกไว ้

8 0.44 0.43 คดัเลอืกไว ้

9 0.46 0.42 คดัเลอืกไว ้

10 0.48 0.26 ตดัทิง้ 

 

คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณา

คดัเลอืกจากค่าความยากง่าย (PE) ตัง้แต่ 0.2-0.8 ซึ่งได้ขอ้คําถามที่มคี่าความยากง่าย (PE) อยู่

ระหว่าง  0.44 – 0.64  ซึ่งเป็นความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรอื ไม่ง่ายจนเกนิไป  พจิารณา

คดัเลอืกจากค่าอํานาจจําแนก (D) ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป ซึ่งได้ขอ้คําถามที่มคี่าอํานาจจําแนก (D) อยู่

ระหว่าง 0.32 – 0.53  ซึ่งเป็นข้อที่สามารถจําแนกนักเรียนอ่อนและเก่งได้ ครอบคลุมเนื้อหา 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ และตดัขอ้ที่มคีวามใกล้เคยีงกนัโดยคํานึงถงึน้ําหนักชัว่โมงของเนื้อหา โดย

คดัเลอืกแบบทดสอบนี้จํานวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 5, 7, 8, และ 9   
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ตาราง 14 ค่า ∑xi ,  ∑xi2 และ  si2 ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

     วดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 
 

ขอ้ที ่ ∑xi ∑xi2 si2 
1 247 693 0.92 

5 242 682 0.99 

7 249 703 0.92 

8 235 637 0.93 

9 256 734 0.89 

   ∑si2= 4.63 

 

ตาราง 15 ค่า  ∑xi  ,  ∑xi2 ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า st2 เพื่อใชแ้ทนค่าในสูตรการหาความ       

      เชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้  

      มธัยมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 
 

 

คนที ่ X X2 คนที ่ X X2 
1 15 225 16 17 289 

2   8   64 17 16 256 

3 13 169 18  9   81 

4 12 144 19 16 256 

5  6   36 20 18 324 

6 16 256 21  7   49 

7  8   64 22 14 196 

8 13 169 23 16 256 

9  8   64 24   7   49 

10 17 289 25 14 196 

11 17 289 26 11 121 

12  9   81 27 14 196 

13 12 144 28  9   81 

14 7   49 29 11 121 

15 17 289 30 17 289 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

คนที ่ X X2 คนที ่ X X2 
31 17 289 61 12 144 

32  9  81 62   8   64 

33 11 121 63 13 169 

34 16 256 64 15 225 

35 10 100 65   7   49 

36 14 196 66   9   81 

37  8   64 67 15 225 

38 13 169 68 10 100 

39 15 225 69   8   64 

40 14 196 70 14 196 

41   9   81 71 12 144 

42 14 196 72   8   64 

43 11 121 73 18 324 

44 17 289 74   6   36 

45 10 100 75 16 256 

46 15 225 76 14 196 

47  8  64 77 10 100 

48 15 225 78 16 256 

49 13 169 79   8   64 

50 10 100 80 17 289 

51 16 256 81   8   64 

52 12 144 82 18 324 

53 13 169 83 17 289 

54 17 289 84   7   49 

55  8   64 85   8   64 

56 14 196 86   9   81 

57 14 196 87 15 225 

58 11 121 88   7   49 

59   8   64 89 16 256 

60 17 289 90 18 324 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

คนที ่ X X2 คนที ่ X X2 
91   7   49 96 12 144 

92 12 144 97   9   81 

93 13 169 98 13 169 

94   8   64 99   7   49 

95 18 324 100 18 324 

    ∑x = 1,229 ∑x
2
= 16,435 

 

  

หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์โดยใช้

สูตรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

 

      α = k
k−1

�1 − ∑si
2

st2
� 

 

   เมื่อ            แทน ค่าสมัประสทิธิข์องความเชือ่มัน่ 

             K  แทน จํานวนขอ้ของแบบทดสอบ 

             si2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

             st2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบ 

                                                ทัง้ฉบบั 

 

    

                และ   st2 = N∑X2−(∑X)2

N(N−1)
             

 

   เมื่อ           st2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                 ∑ X แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

                ทัง้ฉบบั 

          ∑X2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกําลงัสอง  

                           N  แทน  จํานวนนกัเรยีนทัง้หมด 
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 จากตาราง 15  จะได ้    ∑x = 1,229  ,   ∑x2 = 16,435 ,  N  =  100 

   
  

      st2 = N∑Xi
2−(∑Xi)2

N(N−1)
 

    
   = 

100(16,435) – (1,229)2

100(100−1)
 

   
    = 13.44 

 จากตาราง 14  จะได ้ k =  5 , ∑ si2 =  4.63 , st2  =  13.44 

 ดงันัน้         α  =   k
k−1

�1 − ∑si
2

st2
� 

   
           = 

5
5−1

�1 − 4.63
13.44

� 

              = 0.82 
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ตาราง 16 ค่าความเชือ่มัน่ของการตรวจใหค้ะแนน (Reliability of Rater) วดัความสามารถในการ 

     สื่อสารทางคณติศาสตร ์ เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก 

ผูต้รวจใหค้ะแนน 

คนที ่2 (Y) 

X
2 

Y
2 

XY 

1 15 14 225 196 210 

2  8 10  64 100  80 

3 13 14 169 196 182 

4 12 11 144 121 132 

5  6  7  36  49  42 

6 16 15 256 225 240 

7  8  7  64  49  56 

8 13 12 169 144 156 

9  8  8  64   64  64 

10 17 18 289 324 306 

11 17 16 289 256 272 

12  9  8   81  64  72 

13 12 11 144 121 132 

14  7  9  49  81  63 

15 17 15 289 225 255 

16 17 16 289 256 272 

17 16 17 256 289 272 

18  9 10   81 100  90 

19 16 17 256 289 272 

20 18 19 324 361 342 

21  7  9   49  81  63 

22 14 15 196 225 210 

23 16 17 256 289 272 

24  7  8   49   64  56 

25 14 15 196 225 210 

26 11 10 121 100 110 

27 14 15 196 225 210 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก 

ผูต้รวจใหค้ะแนน 

คนที ่2 (Y) 

X
2 

Y
2 

XY 

28  9 10   81 100  90 

29 11 11 121 121 121 

30 17 18 289 324 306 

31 17 18 289 324 306 

32  9 10   81 100  90 

33 11 12 121 144 132 

34 16 17 256 289 272 

35 10  9 100  81  90 

36 14 13 196 169 182 

37  8  9   64   81  72 

38 13 12 169 144 156 

39 15 14 225 196 210 

40 14 13 196 169 182 

41  9  9   81   81  81 

42 14 13 196 169 182 

43 11 12 121 144 132 

44 17 18 289 324 306 

45 10 11 100 121 110 

46 15 16 225 256 240 

47  8  7   64  49  56 

48 15 14 225 196 210 

49 13 12 169 144 156 

50 10  9 100   81  90 

51 16 15 256 225 240 

52 12 11 144 121 132 

53 13 12 169 144 156 

54 17 16 289 256 272 

55 8  8   64   64  64 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก 

ผูต้รวจใหค้ะแนน 

คนที ่2 (Y) 

X
2 

Y
2 

XY 

56 14 14 196 196 196 

57 14 13 196 169 182 

58 11 10 121 100 110 

59  8  8   64  64  64 

60 17 16 289 256 272 

61 12 11 144 121 132 

62  8  7   64  49  56 

63 13 14 169 196 182 

64 15 16 225 256 240 

65  7  8   49  64  56 

66  9 10   81 100  90 

67 15 14 225 196 210 

68 10  9 100  81  90 

69  8  8   64  64  64 

70 14 14 196 196 196 

71 12 12 144 144 144 

72   8  9   64  81  72 

73 18 19 324 361 342 

74    6  5   36  25  30 

75 16 17 256 289 272 

76 14 13 196 169 182 

77 10  9 100  81  90 

78 16 16 256 256 256 

79   8  8   64  64  64 

80 17 18 289 324 306 

81   8  8   64  64  64 

82 18 17 324 289 306 

83 17 16 289 256 272 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก 

ผูต้รวจใหค้ะแนน 

คนที ่2 (Y) 

X
2 

Y
2 

XY 

84   7  8   49   64  56 

85  8  9   64   81  72 

86  9 10   81 100  90 

87 15 16 225 256 240 

88  7  8   49   64  56 

89 16 18 256 324 288 

90 18 19 324 361 342 

91  7  8   49   64  56 

92 12 11 144 121 132 

93 13 14 169 196 182 

94   8   8   64   64  64 

95 18 17 324 289 306 

96 12 13 144 169 156 

97   9   9   81   81   81 

98 13 12 169 144 156 

99   7  7   49  49  49 

100 18 17 324 289 306 

รวม 1,229 1,235 16,435 16,563 16,449 

 

 

 ศกึษาผลสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนวดัความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ ของผูว้จิยัและผู้ตรวจให้คะแนนคนที่ 2 โดยการใชส้ถิตสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ     

เพยีรส์นั  
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    rxy = N∑XY−∑X∑Y
�[N∑X2−(∑X)2][N∑Y2−(∑Y)2]

 

  เมื่อ               r   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

       ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

                     ∑Y แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั  

               ∑X2 แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

                แต่ละตวัยกกําลงัสอง 

                    ∑Y2 แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 

                แต่ละตวัยกกําลงัสอง 

         ∑ XY แทน  ผลรวมของผลคูณระหวา่งคะแนนทีต่รวจโดย 

                      ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 

          N  แทน  จํานวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

 จากตาราง 16 จะได ้  ∑ X = 1,229  , ∑ Y = 1,235 , ∑X2 = 16,435 

                      ∑Y2=  16,563, ∑XY = 16,449 , N = 100 

   

    rxy = N∑XY−∑X∑Y
�[N∑X2−(∑X)2][N∑Y2−(∑Y)2]

 

           =  
(100 ×16,449) –(1,229 ×1,235)

�[(100 ×16,435)− (1,229)2] × [(100 ×16,563)− (1,235)2]
 

    ความเชือ่มัน่ของการตรวจ =  0.96 
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ภาคผนวก ข 

คะแนนของนักเรียนหลงัการทดลอง 

 

 - คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

 - คะแนนวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม 

 - คะแนนแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 
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ตาราง 17 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 (X) 

     ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรือ่ง ลําดบัและ      

     อนุกรม  (คะแนนเตม็ 30 คะแนน)  

 

คนที ่ X 2X  คนที ่ X 2X  

1 19 361 23 22 484 

2 27 729 24 17 289 

3 21 441 25 20 400 

4 26 676 26 28 784 

5 22 484 27 21 441 

6 21 441 28 27 729 

7 29 841 29 19 361 

8 27 729 30 20 400 

9 18 324 31 22 484 

10 23 529 32 17 289 

11 28 784 33 22 484 

12 15 225 34 24 576 

13 25 625 35 23 529 

14 20 400 36 20 400 

15 28 784 37 18 324 

16 20 400 38 27 729 

17 19 361 39 22 484 

18 17 289 40 19 361 

19 23 529 41 23 529 

20 21 441 42 18 324 

21 19 361 43 29 841 

22 28 784 44 22 484 

    ∑x = 976 ∑x
2
= 22,264 

 

 

 

  



138 

 

คํานวณหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

       

( )
( )1NN

XXN
s

22

−
−

=
∑ ∑

 

       ( )
( )

244(22,264) 976
44 43

−
=  

       979,616 952,576
1892
−

=  

       3.78=  

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ หลงัได้รบัการสอนแบบบูรณาการ

เชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์70% ( 0μ  = 21) โดยใชสู้ตร t-test for one sample  

      

1ndf

n

s

X
t 0 −=

−
= ;μ

 
       22.18 21 ; df 44 13.78

44

−
= = −  

 

       2.07 ; df 43= =  
 

 จากตารางค่า t (.05, 43) = 1.681  ทําใหไ้ดว้า่ t > t (.05, 43)   

 แสดงวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์สูงกวา่เกณฑ ์(รอ้ยละ 70)  

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    
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ตาราง 18 คะแนนวดัความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     

      ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม เรือ่ง ลําดบัและ  

      อนุกรม  (คะแนนเตม็ 20 คะแนน)  

 

คนที ่
คะแนนหลงั

เรยีน(X)  
2X  คนที ่

คะแนนหลงั

เรยีน(X) 
2X  

1 12 144 23 18 324 

2 15 225 24 12 144 

3 18 324 25 16 256 

4 17 289 26 17 289 

5 16 256 27 12 144 

6 16 256 28 17 289 

7 18 324 29 11 121 

8 19 361 30 18 324 

9 14 196 31 15 225 

10 12 144 32 10 100 

11 17 289 33 18 324 

12 10 100 34 16 256 

13 14 196 35 15 225 

14 14 196 36 18 324 

15 16 256 37 10 100 

16 16 256 38 16 256 

17 14 196 39 15 225 

18 13 169 40 11 121 

19 17 289 41 16 256 

20 18 324 42 12 144 

21 12 144 43 18 324 

22 14 196 44 16 256 

    ∑x = 659 ∑x
2
= 10,157 
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 คํานวณหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทาง

คณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

       

( )
( )1NN

XXN
s

22

−
−

=
∑ ∑

 

       
( )

( )

244(10,157) 659
44 43

−
=  

       446,908 434,281
1,892
−

=  

       2.58=  

 เปรยีบเทียบคะแนนวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ หลงัได้รบัการ

สอนแบบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ์ 70% ( 0μ  = 14) โดยใชสู้ตร t-test 

for one sample  

      

1ndf

n

s

X
t 0 −=

−
= ;μ

 
       14.98 14 ; df 44 12.58

44

−
= = −  

 

       2.51 ; df 43= =  
 

 จากตารางค่า t (.05, 43) = 1.681  ทําใหไ้ดว้า่ t > t (.05, 43)      

 แสดงว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตาราง 19 คะแนนแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

     ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิวธิีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและ     

     อนุกรม 

 

 

คน

ท่ี 

ผูป้ระเมิน  

X  

 

คน

ท่ี 

ผูป้ระเมิน  

X   

คร ู

 

ตนเอง 

 

เพ่ือน 

 

คร ู

 

ตนเอง 

 

เพ่ือน 

1 16 15 16 15.7 23 14 12 14 13.3 

2 16 18 16 16.7 24 16 15 16 15.7 

3 15 14 16 15.0 25 15 13 13 13.7 

4 14 14 13 13.7 26 13 15 16 14.7 

5 17 16 18 17.0 27 16 14 15 15.0 

6 14 14 14 14.0 28 14 12 13 13.0 

7 15 14 14 14.3 29 17 15 16 16.0 

8 15 13 14 14.0 30 18 14 15 15.7 

9 17 14 17 16.0 31 16 14 13 14.3 

10 13 14 13 13.3 32 14 13 14 13.7 

11 15 14 14 14.3 33 18 16 17 17.0 

12 15 16 14 15.0 34 15 13 13 13.7 

13 16 14 14 14.7 35 15 14 12 13.7 

14 17 18 16 17.0 36 16 17 15 16.0 

15 17 15 12 14.7 37 15 16 16 15.7 

16 15 14 15 14.7 38 14 15 12 13.7 

17 18 14 15 15.7 39 17 16 18 17.0 

18 16 16 14 15.3 40 14 12 14 13.3 

19 15 14 14 14.3 41 16 16 17 16.3 

20 17 14 15 15.3 42 15 15 15 15.0 

21 15 15 14 14.7 43 18 16 15 16.3 

22 14 15 15 14.7 44 15 14 14 14.3 
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 โดยจะนําคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาเทยีบกบัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

  ชว่งคะแนน   16 – 20 หมายถงึ ดมีาก 

  ชว่งคะแนน   11 – 15 หมายถงึ ด ี

  ชว่งคะแนน    6  - 10 หมายถงึ พอใช ้

  ชว่งคะแนน    0  - 5 หมายถงึ ควรปรบัปรุง 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

  - ตวัอย่างแผนการจดัการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น

กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

   - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง ลําดบัและอนุกรม  

เป็นแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ขอ้ (นําไปทดลองจรงิ)  

   - แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลําดบัและ

อนุกรม   เป็นแบบทดสอบชนิดอตันยั จํานวน 5 ขอ้ 

   - แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม (นกัเรยีน ครู เพื่อน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

บทท่ี 1 ลาํดบัและอนุกรม 

เรื่อง ความหมายของลาํดบั          จาํนวน  1  คาบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

วิชา ค 32102  คณิตศาสตร ์4          ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5                                     ภาคเรียนท่ี 2 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัช้ีวดั 

 มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรูป (Pattern) ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั 

      ม.4-6/4    เขา้ใจความหมายของลําดบัและหาพจน์ทัว่ไปของลําดบัจํากดั 

      ม.4-6/5   เข้าใจความหมายของลําดบัเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต หา

พจน์ต่าง ๆ ของลําดบัเลขคณติและลําดบัเรขาคณติ และนําไปใช ้       

มาตรฐาน  ค 4.2  ใชน้ิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชงิคณติศาสตร ์

      (Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน 

      แปลความหมายและนําไปใชแ้กป้ญัหา 

      ม.4-6/6    เขา้ใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

และอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 

เลขคณติและอนุกรมเรขาคณติโดยใชสู้ตรและนําไปใช ้

  มาตรฐาน ค 6.1        มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การ

สื่อความหมายทางคณติศาสตร ์ และการนําเสนอ การเชือ่มโยง 

      ความรูต้า่งๆทางคณติศาสตร ์และการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์ 

      กบัศาสตรอ์ื่นๆและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

     ม.4-6/1       ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายแกป้ญัหา 

            ม.4-6/2       ใชค้วามรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

  ม.4-6/3      ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ และสรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม 

  ม.4-6/4      ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรใ์นการสื่อสาร การสื่อ 

    ความหมายและการนําเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน 

  ม.4-6/5       เชือ่มโยงความรูต้่างๆ ในคณติศาสตร ์และนําความรู ้หลกัการ 

           กระบวนการ  ทางคณติศาสตรไ์ปเชือ่มโยงกบัศาสตรอ์ื่นๆ 

       ม.4-6/6        มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
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2.  สาระสาํคญั 

 ฟงักช์นัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจํานวนเตม็บวกทีเ่รยีงจากน้อยไปมาก โดยเริม่ตัง้แต่ 1  

  เรยีกวา่  ลําดบั 

 ลําดบัทีม่โีดเมนเป็น   { }1,2,3,..., n    เรยีกวา่ ลําดบัจํากดั 

ลําดบัทีม่โีดเมนเป็น   { }1,2,3,...        เรยีกวา่ ลําดบัอนนัต ์

 

3. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 

 ด้านความรู ้(K) นกัเรยีนสามารถ 

   1. อธบิายความหมายของลําดบั ลําดบัจาํกดั และลําดบัอนนัตไ์ด ้

   2. หาพจน์ของลําดบัทีต่อ้งการจากพจน์ทัว่ไปทีก่ําหนดใหไ้ด ้

   3. หาพจน์ถดัไปของลําดบัทีก่ําหนดใหพ้รอ้มอธบิายเหตุผลได ้

 ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P) นกัเรยีนสามารถ 

   1. สื่อสาร สือ่ความหมาย และนําเสนอไดถู้กตอ้ง 

   2. ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรไ์ด ้

   3.  แกป้ญัหาทางคณติศาสตรไ์ด ้

 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) นกัเรยีนม ี

   1. ความรบัผดิชอบ 

   2. การใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีน 

   3. ความกลา้แสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น 
 

4. สาระการเรียนรู้  

 ลาํดบั  ( Sequence ) 

 ลาํดบัจาํกดั   คอื  ลําดบัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจํานวนเตม็บวก n  จํานวนแรก เขยีนได้

ดงันี้ 1 2 3, , ,..., na a a a  

นิยาม   ลําดบั คอื ฟงักช์นัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจํานวนเตม็บวก n ตวัแรก หรอืเซตของ

จํานวนเตม็บวกและเขยีนเรยีงตามลําดบั ไดด้งันี้ f(1) , f(2) , f(3) , … , f(n) , ...   

   เรยีก   f(1)   วา่พจน์ที ่1   เขยีนแทนดว้ย   

 เรยีก   f(2)   วา่พจน์ที ่2   เขยีนแทนดว้ย     

 เรยีก   f(3)   วา่พจน์ที ่3   เขยีนแทนดว้ย   

                                           
 เรยีก   f(n)   วา่พจน์ที ่   เขยีนแทนดว้ย   ( จะเรยีก  วา่พจน์ทัว่ไป ) 

 



146 

 

 ลําดับอนันต์    คือ  ลําดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจํานวนเต็มบวก เขียนได้ดังนี้ 

1 2 3, , ,..., ,...na a a a  

การเขยีนลําดบั นอกจากจะเขยีนโดยการแจงพจน์แล้วอาจจะเขยีนเฉพาะพจน์ที่ n  หรอื

พจน์ทัว่ไป พรอ้มทัง้ระบุสมาชกิในโดเมน เชน่ 

 ลําดบั  2 3na n= +    เมื่อ  1,2,3,...,10n =  

              2n
na =          เมื่อ  1,2,3,...n =  

หมายเหตุ   ในกรณีที่กําหนดลําดบัโดยพจน์ที่ n  หรอืพจน์ทัว่ไป ถ้าไม่ได้ระบุสมาชกิใน

โดเมน ใหถ้อืวา่ลําดบันัน้เป็นลําดบัอนนัต ์

ตวัอย่าง จงหาพจน์ถดัไปสองพจน์ของลําดบัทีก่ําหนดใหต้่อไปนี้ 

   1 , 4 , 16 , 64 , . . . 

 วธิทีํา พจิารณาความสมัพนัธข์องพจน์ในลําดบั  พบวา่ 

   1        4        16    64         256       1024 

    

            ×4        ×4          ×4             ×4          ×4 

  จะเหน็วา่พจน์ทีอ่ยู่ถดัไปจะเพิม่ขึน้ 4 เท่าของพจน์ทีอ่ยู่ขา้งหน้า  

  ดงันัน้พจน์สองพจน์ถดัไปของลําดบันี้คอื 256 และ 1024 

ตวัอย่างท่ี 4 จงหาพจน์ถดัไปสองพจน์ของลําดบัทีก่ําหนดใหต้่อไปนี้ 

   100 , 98 , 94 , 88 , . . . 

 วิธีทาํ  พจิารณาความสมัพนัธข์องพจน์ในลําดบั  พบวา่ 

   100       98       94       88           80   70 

    

            -2            -4             -6          -8         -10 

  จะเหน็วา่พจน์ทีอ่ยู่ถดัไปจะลดลง 2 , 4 และ 6 ตามลําดบั 

  ดงันัน้  พจน์สองพจน์ถดัไปของลําดบันี้จะลดลง 8 และ 10 ตามลําดบั 

 จะไดว้า่ พจน์สองพจน์ถดัไปของลําดบันี้คอื 80 และ 70 

 

ตวัอย่างของลําดบั 

1.   1,2,3,..., 20      เป็นลําดบัจํากดั 

2.   11, 2, 4,..., 2 ,...n−     เป็นลําดบัอนนัต ์

3.   6,3,0, 3,..., 36− −    เป็นลําดบัจํากดั 

4.   11 ; 1,2,3,...
2n na n= + =  เป็นลําดบัอนนัต ์

5.   2sin ; 1,2,3,...
2n
na nπ

= =  เป็นลําดบัอนนัต์  



147 

 

การเขียนลาํดบัโดยการแจงพจน์ เมื่อทราบพจน์ท่ี n  หรือฟังกช์นั 

การเขยีนลําดบัโดยการแจงพจน์ เมื่อทราบพจน์ที่ n  หรอืฟงัก์ชนั สามารถทําได้โดยการ

แทนค่า n I +∈  ลงในตวัแปร n  แลว้หาค่าของ na  

ตวัอย่าง   จงเขยีน 4 พจน์แรกของลําดบั 2 1na n= +  

เพราะวา่ 2 1na n= +  

    ( )1 2 1 1 3a = + =  

  ( )2 2 2 1 5a = + =  

  ( )3 2 3 1 7a = + =  

  ( )4 2 4 1 9a = + =  

∴  4 พจน์แรกของลําดบันี้ คอื 3,5,7,9 

ตวัอย่าง   จงเขยีนลําดบั 4 พจน์แรกจากฟงักช์นั ( ), / 1,
3
xx y y x I + = + ∈ 

 
 

เพราะวา่   ( ) 1,
3
xy f x x I += = + ∈  

  
  

( ) 1 11 1 1
3 3

f = + =  

  ( ) 2 22 1 1
3 3

f = + =  

  ( ) 33 1 1 1 2
3

f = + = + =  

  ( ) 4 14 1 2
3 3

f = + =  

∴  4 พจน์แรกของลําดบันี้ คอื 1 2 11 ,1 ,2,2
3 3 3

 

การหาพจน์ทัว่ไป 

ตวัอย่าง   จงหาพจน์ทัว่ไปของลําดบัต่อไปนี้ 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , 16 

เพราะวา่ ( )( )1 1 1 1 1 3a = = + −  

   

( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

( )( )

2

3

4

5

6

4 1 3 1 2 1 3

7 1 3 3 1 3 1 3

10 1 3 3 3 1 4 1 3

13 1 3 3 3 3 1 5 1 3

16 1 3 3 3 3 3 1 6 1 3

a

a

a

a

a

= = + = + −

= = + + = + −

= = + + + = + −

= = + + + + = + −

= = + + + + + = + −

 

จะได ้ ( )1 3 1 3 2na n n= + − = −  เมื่อ 1,2,3,4,5,6n =  
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 ขัน้นํา (วธิกีารสอนโดยใชเ้กม)  

  1) ข ัน้นําเพื่อกระตุ้นความสนใจ ครูแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยที่

สมาชกิในแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบด้วยนักเรยีนที่เก่ง ปานกลางและอ่อน ในอตัราส่วน 1:2:2 คน 

ซึ่งครูไดจ้ดักลุ่มไวล่้วงหน้าแลว้ จากนัน้ครูให้นักเรยีนเล่นเกม “ต่อไป อะไรเอ่ย???” โดยครูจะแจก

เอกสารให้นักเรยีนกลุ่มละ 1 ชุด โดยให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัปรกึษาและหาขอ้สรุปว่าในช่อง

สุดทา้ยจะเป็นอะไร โดยนกัเรยีนกลุ่มใดตอบถูกตอ้งมากทีสุ่ดและเสรจ็ก่อนจะเป็นผูช้นะ ซึ่งคะแนน

ในแต่ละกจิกรรมจะมกีารสะสมและรวบรวมผลคะแนนในคาบสุดทา้ยของบทเรยีน หากลุ่มผูช้นะเพื่อ

รบัรางวลั  

  2) ข ัน้นําเพื่อเขา้สู่บทเรยีน ครูให้นักเรยีนสงัเกตแบบรูปของแต่ละขอ้ในเอกสาร โดย

ใหน้กัเรยีนไดร่้วมกนัตัง้ขอ้สงัเกตภายในกลุ่ม 

5.2 ขัน้ดาํเนินกิจกรรม (วธิกีารสอนแบบนิรนยั, วธิกีารสอนแบบอุปนยั) 

  1) ครูแนะนําความหมายของลําดบัให้นักเรยีนทราบโดยใชต้วัอย่างจากเกม “ต่อไป 

อะไรเอ่ย???” และใหน้กัเรยีนยกตวัอย่างลําดบัจากความหมายทีค่รูไดแ้นะนํา 

  2) ครูยกตวัอย่างลําดบั ดงันี้ 

   1.   1,2,3,..., 20     เป็นลําดบัจํากดั 

   2.   11, 2, 4,..., 2 ,...n−    เป็นลําดบัอนนัต ์

   3.   6,3,0, 3,..., 36− −    เป็นลําดบัจํากดั 

   4.   11 ; 1,2,3,...
2n na n= + =   เป็นลําดบัอนนัต ์

เพื่อให้นักเรยีนตัง้ข้อสงัเกตและร่วมกนัหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัความหมายของลําดบัจํากดัและลําดบั

อนนัต ์

  3) ครูอธบิายการเขยีนลําดบัโดยการแจงพจน์ เมื่อทราบพจน์ที่ n  ซึ่งสามารถทําได้

โดยการแทนค่า n I +∈  ลงในตวัแปร n  แลว้หาค่าของ na โดยยกตวัอย่างดงันี้ จงเขยีนสีพ่จน์แรก

ของลําดับ 2 1na n= + โดยครูใช้การตัง้คําถามเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคําตอบ

 ( )1 2 1 1 3a = + =  

  ( )2 2 2 1 5a = + =  

  ( )3 2 3 1 7a = + =  

  ( )4 2 4 1 9a = + =  

∴  สีพ่จน์แรกของลําดบันี้ คอื 3,5,7,9 
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  4) ครูใหน้กัเรยีนร่วมกนัหาพจน์ทัว่ไปของลําดบัต่อไปนี้ 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , 16 โดย

ครูใชค้ําถามสําหรบักระตุน้ใหน้กัเรยีนในแต่ละกลุ่มตัง้ขอ้สงัเกต ดงันี้ 

   ( )( )1 1 1 1 1 3a = = + −  

   

( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

( )( )

2

3

4

5

6

4 1 3 1 2 1 3

7 1 3 3 1 3 1 3

10 1 3 3 3 1 4 1 3

13 1 3 3 3 3 1 5 1 3

16 1 3 3 3 3 3 1 6 1 3

a

a

a

a

a

= = + = + −

= = + + = + −

= = + + + = + −

= = + + + + = + −

= = + + + + + = + −

 

และร่วมกนัหาขอ้สรุป ( )1 3 1 3 2na n n= + − = −  เมื่อ 1,2,3,4,5,6n =  

  5) ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มทํากจิกรรม ตามเอกสารที่ครูแจกให้พร้อมทัง้สรุปประเดน็

ในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูท้ ัง้หมด 

 

5.3 ขัน้สรปุกิจกรรม 

  1) ครูสุ่มถามนกัเรยีน 1 – 2 กลุ่ม ในประเดน็ที่สรุปเพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ

ของนกัเรยีน 

  2) ครูและนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความคดิเหน็อกีครัง้หนึ่งเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 

5.4 ขัน้ประเมินผล 

  1) ครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรยีน พร้อมทัง้สรุปคะแนนสะสมที่แต่ละ

กลุ่มจะไดร้บั 

  2) ครูแจกแบบประเมนิเพื่อให้นักเรยีนประเมนิพฤตกิรรมการทํางานของตนเองและ

เพื่อนสมาชกิในกลุ่ม โดยในแบบประเมินนัน้จะมีทัง้ครูเป็นผูป้ระเมนิ เพื่อนเป็นผูป้ระเมิน และตวั

นกัเรยีนเองเป็นผูป้ระเมนิ 

 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

1. ใบงานที ่1 เรื่อง ความหมายของลําดบั 

2. การสรุปความหมายของลําดบั ลําดบัจํากดั และลําดบัอนนัต์ 

3. สรุปกจิกรรมและสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้บคาบเรยีนที ่1 

  

7. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

1. หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานคณติศาสตร ์เล่ม 2 

2. เอกสารประกอบการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์4 เรื่อง ลําดบัและอนุกรม 

3. ใบกจิกรรมที ่1 เรื่อง เกม“ต่อไป อะไรเอ่ย???”  

4. ใบงานที ่1 เรื่อง ความหมายของลําดบั 
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8. การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

สิง่ทีต่อ้งการวดั / ประเมนิ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑ ์

ดา้นความรู ้ สงัเกต  

ตอบคําถาม 

ตรวจใบงาน 

ใบงานที ่1 ผ่ า น เ ก ณ ฑ์

รอ้ยละ 60 

ดา้นทกัษะ / กระบวนการ 

   1. สื่อสาร สื่อความหมาย และนําเสนอ 

   2. ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์

   3. การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์

สงัเกต  

ตอบคําถาม 

การทํากจิกรรม 

แบบสงัเกต 

ใบงานที ่1 

ผ่ า น เ ก ณ ฑ์

รอ้ยละ 60 

ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

   1. ความรบัผดิชอบ 

   2. การใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีน 

   3. ความกลา้แสดงความคดิเหน็และ 

รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น 

ประเมนิ

พฤตกิรรมการ

ทํางาน 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรมการ

ทํางาน 

ผ่านเกณฑ์ใน

ระดบัด ี

 

9. บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ผลการสอน 

 นักเรยีนให้ความสนใจในรูปแบบของการจดัการเรยีนการสอนที่ครูนําเสนอ ทํากจิกรรม

กลุ่มดว้ยความสนุกสนาน มกีารซกัถาม และใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีสามารถร่วมกนัสรุปประเดน็

สําคญัได ้ทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา และหาแนวทางการนําความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์อื่นได ้

 

 ปัญหาและอปุสรรค 

 ใบงาน นกัเรยีนตอ้งการทําใบงานเป็นกลุ่มมากกวา่ทีจ่ะทําคนเดยีว 

 การใชค้ําถามปลายเปิด นกัเรยีนจะใชค้าํตอบทีห่ลายหลากหรอืออกนอกประเดน็ 

 

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

 แจง้ใหน้กัเรยีนทราบวา่ใบกจิกรรมจะมหีลายรูปแบบทัง้ทําคนเดยีวหรอืทําเป็นกลุ่ม 

 ครูควรมกีารเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการตอบคําถามของนกัเรยีนไวล่้วงหน้า 

 

            นายพรภทัร   สนิด ี

                           ครูผูส้อน 
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แบบสงัเกตด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 

ที ่ ชือ่-สกุล 

รายการประเมนิ 

รวม สื่อสาร  

สื่อความหมาย 

และนําเสนอ 

ใหเ้หตุผลทาง

คณติศาสตร ์

การแกป้ญัหา

ทาง

คณติศาสตร ์

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

การแปลผล ใชเ้กณฑด์งันี้  

 คะแนน  8 – 9   หมายถงึ  ดมีาก 

คะแนน  6 – 7   หมายถงึ  ด ี

คะแนน  4 – 5   หมายถงึ  ปานกลาง 

คะแนน  0 – 3   หมายถงึ  ควรปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 

1. ดา้นการสื่อสาร สื่อความหมาย และนําเสนอ 
 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

3 / ดมีาก อธบิายเพื่อสื่อความหมายแนวความคดิในการหาคําตอบได้อย่างถูกต้อง

นําเสนอความคดิชดัเจนดีมาก อธิบายคําตอบถูกต้อง ครบถ้วนทัง้หมด

ตามลําดบัข ัน้ตอนอย่างชดัเจน 

2 / ด ี อธบิายเพื่อสื่อความหมายแนวความคดิในการหาคําตอบได้เป็นส่วนใหญ่

นําเสนอความคิดชดัเจนเกือบสมบูรณ์ อธบิายคําตอบถูกต้อง ครบถ้วน

ทัง้หมดตามลําดบัข ัน้ตอนอย่างชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ 

1 / พอใช ้ อธบิายเพื่อสื่อความหมายแนวความคดิในการหาคําตอบได้เป็นบางส่วน

นําเสนอความคดิชดัเจน ตามลําดบัข ัน้ตอนอย่างชดัเจนบางส่วน 

0 / ควรปรบัปรุง อธบิายเพื่อสื่อความหมายแนวความคดิในการหาคําตอบไม่ชดัเจน 

เสนอความคดิไม่ชดัเจน ตามลําดบัข ัน้ตอนไม่ชดัเจน 
 

2. ดา้นการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

3 / ดมีาก กําหนดสิ่งที่เป็นปญัหาได้เป็นอย่างดี เลือกใช้เหตุผลเป็นขัน้ตอน สรุป

ความไดถู้กตอ้ง โตต้อบผูอ้ื่นไดอ้ย่างมเีหตุผล  

2 / ด ี กําหนดสิง่ทีเ่ป็นปญัหาได ้เลอืกใชเ้หตุผลเป็นขัน้ตอน สรุปความไดถู้กตอ้ง 

โตต้อบผูอ้ื่นได ้

1 / พอใช ้ กําหนดสิง่ทีเ่ป็นปญัหาไดบ้างส่วน ใชเ้หตุผลโตต้อบผูอ้ื่นไดบ้างส่วน 

0 / ควรปรบัปรุง กําหนดสิง่ทีเ่ป็นปญัหาไม่ได ้ไม่ใชเ้หตุผลเป็นขัน้ตอน โตต้อบผูอ้ื่นไม่ได ้
 

3. ดา้นการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

3 / ดมีาก ตอบคําถามพรอ้มแสดงวธิคีดิไดด้ว้ยตนเอง 

2 / ด ี ตอบคําถามพรอ้มแสดงวธิคีดิโดยครูหรอืเพื่อนคอยชีแ้นะในบางครัง้ 

1 / พอใช ้ ตอบคําถามพรอ้มแสดงวธิคีดิโดยครูหรอืเพื่อนคอยชีแ้นะทุกครัง้ 

0 / ควรปรบัปรุง ไม่สามารถตอบคําถามใดๆไดเ้ลย 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 

 

ที ่ ชือ่-สกุล 

รายการประเมนิ 

รวม 
ความ

รบัผดิชอบ 

ใหค้วาม

ร่วมมอื 

แสดงความ

คดิเหน็ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

การแปลผล ใชเ้กณฑด์งันี้  

 คะแนน  8 – 9   หมายถงึ  ดมีาก 

 คะแนน  6 – 7   หมายถงึ  ด ี

คะแนน  4 – 5   หมายถงึ  ปานกลาง 

คะแนน  0 – 3   หมายถงึ  ควรปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารให้คณุลกัษณะ (พฤติกรรมการทาํงาน) 

1. ดา้นความรบัผดิชอบ 
 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

3 / ดมีาก ส่งงานก่อนหรอืตรงเวลา 

2 / ด ี ส่งงานชา้เลก็น้อย  และมเีหตุผลทีพ่อรบัฟงัได ้

1 / พอใช ้ ส่งงานชา้โดยไม่มเีหตุผล 

0 / ควรปรบัปรุง ไม่ส่งงานเลย 
 

2. ดา้นการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีน 
 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

3 / ดมีาก ร่วมแสดงความคดิเหน็และปฏบิตักิจิกรรมจนสําเรจ็ดว้ยด ี

2 / ด ี ร่วมแสดงความคดิเหน็และปฏบิตักิจิกรรมจนสําเรจ็เป็นส่วนใหญ่ 

1 / พอใช ้ ร่วมแสดงความคดิเหน็และปฏบิตักิจิกรรมจนสําเรจ็เป็นบางครัง้ 

0 / ควรปรบัปรุง ไม่ร่วมแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ปฏบิตักิจิกรรมเลย 
 

3. ความกลา้แสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น 
 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 

3 / ดมีาก ร่วมแสดงความคดิเหน็และร่วมปฏบิตักิจิกรรมจนสําเรจ็ดว้ยด ี

2 / ด ี ร่วมแสดงความคดิเหน็และร่วมปฏบิตักิจิกรรมจนสําเรจ็ดว้ยดเีป็นส่วน

ใหญ่ 

1 / พอใช ้ ร่วมแสดงความคดิเหน็และร่วมปฏบิตักิจิกรรมจนสําเรจ็ดว้ยดเีป็นบางเวลา 

0 / ควรปรบัปรุง ไม่ร่วมแสดงความคดิเหน็และไม่ร่วมปฏบิตักิจิกรรมใดๆเลย 
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ต่อไป อะไรเอ่ย ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 ? 

 

 

o 
 

 

o o  
 

 

o o o 
 

? 

 

2 4 6 8 ? 
 

5 8 11 14 ? 
 

1 4 9 16 ? 
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ใบงานท่ี  1   

ความหมายของลาํดบั 

ลาํดบั  ( Sequence ) 

  

  

 ลาํดบัจาํกดั   คอื  ลําดบัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจํานวนเตม็บวก n  จํานวนแรก เขยีนได้

ดงันี้ 1 2 3, , ,..., na a a a  

 ลําดับอนันต์    คือ  ลําดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจํานวนเต็มบวก เขียนได้ดังนี้ 

1 2 3, , ,..., ,...na a a a  
 

การเขยีนลําดบั นอกจากจะเขยีนโดยการแจงพจน์แล้วอาจจะเขยีนเฉพาะพจน์ที่ n  หรอื

พจน์ทัว่ไป พรอ้มทัง้ระบุสมาชกิในโดเมน เชน่ 

 ลําดบั  2 3na n= +    เมื่อ  1,2,3,...,10n =  

              2n
na =          เมื่อ  1,2,3,...n =  

 

หมายเหตุ   ในกรณีที่กําหนดลําดบัโดยพจน์ที่ n  หรอืพจน์ทัว่ไป ถ้าไม่ได้ระบุสมาชกิใน

โดเมน ใหถ้อืวา่ลําดบันัน้เป็นลําดบัอนนัต ์

 

 

 

 

 

นิยาม   ลําดบั คอื ฟงักช์นัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจํานวนเตม็บวก n ตวัแรก หรอืเซตของ

จํานวนเตม็บวกและเขยีนเรยีงตามลําดบั ไดด้งันี้ f(1) , f(2) , f(3) , … , f(n) , ...   

   เรยีก   f(1)   วา่พจน์ที ่1   เขยีนแทนดว้ย   

 เรยีก   f(2)   วา่พจน์ที ่2   เขยีนแทนดว้ย     

 เรยีก   f(3)   วา่พจน์ที ่3   เขยีนแทนดว้ย   

                                           
 เรยีก   f(n)   วา่พจน์ที ่   เขยีนแทนดว้ย   ( จะเรยีก  วา่พจน์ทัว่ไป ) 
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การเขียนลาํดบัโดยการแจงพจน์ เมื่อทราบพจน์ท่ี n  หรือฟังกช์นั 

การเขยีนลําดบัโดยการแจงพจน์ เมื่อทราบพจน์ที่ n  หรอืฟงัก์ชนั สามารถทําได้โดยการ

แทนค่า n I +∈  ลงในตวัแปร n  แลว้หาค่าของ na  

ตวัอย่าง   จงเขยีน 4 พจน์แรกของลําดบั 2 1na n= +  

เพราะวา่ 2 1na n= +  

    ( )1 2 1 1 3a = + =  

    ( )2 2 2 1 5a = + =  

    ( )3 2 3 1 7a = + =  

    ( )4 2 4 1 9a = + =  
  ∴  4 พจน์แรกของลําดบันี้ คอื 3,5,7,9 

ตวัอย่าง   จงเขยีนลําดบั 4 พจน์แรกจากฟงักช์นั ( ), / 1,
3
xx y y x I + = + ∈ 

 
 

เพราะวา่   ( ) 1,
3
xy f x x I += = + ∈  

 

     
( ) 1 11 1 1

3 3
f = + =  

   ( ) 2 22 1 1
3 3

f = + =  

   ( ) 33 1 1 1 2
3

f = + = + =  

   ( ) 4 14 1 2
3 3

f = + =  

  ∴  4 พจน์แรกของลําดบันี้ คอื 1 2 11 ,1 ,2,2
3 3 3

 

การหาพจน์ทัว่ไป 

ตวัอย่าง   จงหาพจน์ทัว่ไปของลําดบัต่อไปนี้ 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , 16 

 เพราะวา่ ( )( )1 1 1 1 1 3a = = + −  

    

( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

( )( )

2

3

4

5

6

4 1 3 1 2 1 3

7 1 3 3 1 3 1 3

10 1 3 3 3 1 4 1 3

13 1 3 3 3 3 1 5 1 3

16 1 3 3 3 3 3 1 6 1 3

a

a

a

a

a

= = + = + −

= = + + = + −

= = + + + = + −

= = + + + + = + −

= = + + + + + = + −

 

 จะได ้ ( )1 3 1 3 2na n n= + − = −  เมื่อ 1,2,3,4,5,6n =  
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แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 1 

 

1.   จงเขยีน 4 พจน์แรกของลําดบัทีไ่ดจ้ากฟงักช์นัต่อไปนี้ 

1.1   ( ) 4, / ;
10xx y y x I + = ∈ 

 
 

 1.2  ( ) ( ){ }, / 1 1 ;xx y y x x I + = + − ∈   

 1.3   ( ){ }, / 2 1;xx y y x I += − ∈  

2.   จงเขยีน 4 พจน์แรกของลําดบัทีม่ ี na  เป็นพจน์ที ่ n  ต่อไปนี้ 

 2.1   6na n= −  

2.2   2 4na n= −  

2.3   2

3
1na

n
=

+
 

2.4   1
3

n

na  =  
 

 

2.5   11
10n na = +  

3.   จงเขยีน 5 พจน์แรกของลําดบั โดยกําหนดพจน์แรก ( )1a  และพจน์ทัว่ไป ( )na  

 3.1   1 12, 2 , 2n na a a n−= = ≥  

 3.2   1 2 1 21, , 3n n na a a a a n− −= = = + ≥  

4.   จงเขยีนลําดบัอนนัตต์่อไปนี้จนถงึพจน์ที ่6 และจงหาพจน์ทัว่ไป (พจน์ที ่ n ) 

 4.1   5,10,15,20,... 

 4.2   1,1, 1,1,...− −  

 4.3   2, 6,3 2,...  

 4.4   1 1 1 1, , , ,...
3 4 5 6  
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

เร่ือง  ลาํดบัและอนุกรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์             ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 

จาํนวน  30  ข้อ  30  คะแนน                                    เวลา  50  นาที 

 

คาํช้ีแจง  จงพจิารณาเลอืกคําตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว  แลว้ทําเครื่องหมาย ×  ลงใน 

            กระดาษคําตอบ 

 

ขอ้  1.  ใน 30 พจน์แรกของลําดบั ( )3 1 n
na = + −  มกีีพ่จน์ ทีม่คี่าเท่ากบัพจน์ที ่30 

ก. 5    ข.  10   

ค.  15      ง.  30 
 

ขอ้  2.  ถา้ 2 2, , 5 3a b a b− − +  เป็นลําดบัเลขคณติ แลว้ ba +  มคี่าเท่าไร 

ก.  1
4

−    ข.  5
4

−  

ค.  1
4

    ง.  5
4

 

 

ขอ้  3.  ถา้ผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกของลําดบัเลขคณติทีม่ ี d  เป็นผลต่างร่วม 

     เท่ากบั 21 และ 231 ตามลําดบั แลว้ 2d  มคี่าเท่าใด 

  ก.  1      ข.  4 

  ค.  9      ง.  16 

 

 ขอ้  4.  ถา้  ,,, 321 aaa  เป็นลําดบัเลขคณติ ซึ่ง 40 20 40a a− =   แลว้ ผลต่างร่วม   

    ของลําดบัเลขคณตินี้   มคี่าเท่าใด 

ก.  1.25   ข.  1.5 

ค.  1.75   ง.  2.0 

 

ขอ้  5.  ผลบวกของจํานวนเตม็ระหวา่ง 30 และ 90 ทีห่ารดว้ย  3 ลงตวัเท่ากบัเท่าไร  

ก.  700    ข.  800 

ค.  900    ง.  1,000 
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         ขอ้  6.   พจน์ที ่37 ของลําดบัเลขคณติ 1 1 1, , ,...
20 30 60

− − −   เท่ากบัขอ้ใด 

ก.  5
12

      ข.  13
30

 

ค.  9
20

    ง.   11
20

 

 

ขอ้  7.  ลําดบัเลขคณติ -44,-36,-28,… มพีจน์ทีม่คี่าน้อยกวา่ 400 อยู่กีพ่จน์ 

ก.  44    ข. 46   

ค.  54    ง. 56 

 

ขอ้  8.  ลําดบัเรขาคณติในขอ้ใด มอีตัราส่วนร่วมอยู่ในชว่ง (0.5,0.7) 

ก.  ,...
48
25,

4
5,3    ข.  ,...

9
8,

3
4,2  

ค.  ,...
4
9,3,4    ง.   ,...

5
16,4,5  

 

ขอ้  9.  ลําดบัในขอ้ใด เป็นลําดบัเรขาคณติ 

ก.  nn
na 232 ⋅=   ข.  nn

na 42 +=  

ค.  
2

3n
na =    ง.  ( )nn na 2=  

 

ขอ้  10.  พจน์ที ่14 ของลําดบัเรขาคณติ   ,
125

1,
5125

1,
625
1   เท่ากบัขอ้ใด 

ก.  525    ข.  125  

ค.  5125    ง.   625  

 

ขอ้  11. ลําดบัเรขาคณติหนึ่งม ี3 พจน์ ผลบวกและผลคูณของ 3 พจน์ นี้เป็น 7
8

 และ 1
64

  

    ตามลําดบั จงหาพจน์ที ่2 ของลําดบันี้                                     

ก.  1
4

    ข.  3
4

 

ค.  6     ง.   9  
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ขอ้  12. ผลบวกของตวักลางเรขาคณติ 6 จํานวนระหวา่ง 1 และ 128 มคี่าเป็นเทา่ใด                                  

ก.  62     ข.  122  

ค.  126    ง.   162  

                                                    

ขอ้  13.  กําหนดให ้ 1 2 3, , ,...a a a   เป็นลําดบัเรขาคณติ พจิารณาลําดบัสามลําดบัต่อไปนี้ 

(ก) 1 2 2 3 3 4, , , ...a a a a a a+ + +  

(ข) 1 2 2 3 3 4, , ,...a a a a a a  

(ค) 
1 2 3

1 1 1, , , ...
a a a

 

   ขอ้ใดต่อไปนี้ถูกตอ้ง   

ก.  ทัง้สามลําดบัเป็นลําดบัเรขาคณติ ข.  มหีนึ่งลําดบัไม่เป็นลําดบัเรขาคณติ 

ค.  มสีองลําดบัไม่เป็นลําดบัเรขาคณติ ง.  ทัง้สามลําดบัไม่เป็นลําดบัเรขาคณติ 

 

ขอ้  14.  ( )( )
60

1
1 1 k

k
k

=

+ −∑ มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

 ก.  1600    ข.  1680  

 ค.  1800    ง.   1860 

 

ขอ้  15.  ถา้ผลบวกของ n  พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง คอื 23 2 += nSn แลว้พจน์ที ่10  

  ของอนุกรมนี้มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

  ก.  57     ข.  82 

  ค.  117    ง.   302  

 

ขอ้  16.  ค่าของ 1 8 15 22 ... 141+ + + + + เท่ากบัขอ้ใด 

ก.  970      ข.  1,020   

ค.  1,491      ง.   1,941     

 

ขอ้  17.  กําหนดให ้ 1 2 3 n, , , ,a a a a  เป็นลําดบัเลขคณติ  ถา้  4 0a =   และ 11 21a = −  แลว้   

           ( )
8

1
2i

i
a i

=

−∑  มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

       ก.  - 65         ข.  - 100  

  ค.  - 108    ง.   - 165  
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ขอ้  18.  ป้าเริม่ขายขนมครกในวนัที ่3 มกราคม ในวนัแรกขายไดก้าํไร 100 บาท และใน 

วนัต่อๆ ไปจะขายไดก้ําไรเพิม่ขึน้จากวนักอ่นหน้าวนัละ 10 บาททุกวนั  

  ขอ้ใดเป็นวนัทีข่องเดอืนมกราคมทีป้่าขายไดก้ําไรเฉพาะในวนันัน้ 340 บาท 

ก.  วนัที ่24    ข.  วนัที ่25  

  ค.  วนัที ่26    ง.   วนัที ่27 

 

ขอ้  19.  กําหนดให ้ { }101,102,103, , 499S =     ถา้ a เท่ากบัผลบวกของจํานวนคี ่

ทัง้หมดใน S  และ b  เท่ากบั ผลบวกของจาํนวนคูท่ ัง้หมดใน S  แลว้  a b−   

  มคีา่เท่ากบัขอ้ใด 

  ก.  - 550    ข.  - 500  

  ค.  - 350    ง.   - 300 

 

ขอ้  20.  ถา้พจน์ที ่ n  ของอนุกรมเลขคณติเป็น 4 9n −   แลว้ผลบวก 14 พจน์แรกของ  

  อนุกรมนี้เทา่กบัเทา่ใด 

  ก.  290      ข.  292     

  ค.  294      ง.   296   

 

ขอ้  21.  ถา้พจน์แรกและพจน์ที ่11 ของอนุกรมเลขคณติเท่ากบั 6 และ 56 ตามลําดบั แลว้  

  ผลบวก 11 พจน์แรกของอนุกรมนี้เป็นเท่าไร 

  ก.  341      ข.  315     

  ค.  260      ง.   225   

 

ขอ้  22.  ผลบวกของอนุกรมเรขาคณติ 1 2 4 8 ... 64− + − + +  เท่ากบัขอ้ใด 

    ก.  - 171      ข.  - 43     

  ค.  43      ง.   171   

 

ขอ้  23.  ขอ้ใดเป็นอนุกรมเรขาคณติทีม่ ี100 พจน์ 

      ก.  ( )3 5 7 ... 2 1 ... 199n+ + + + + + +  ข.  1 1 1 1 1... ...
3 5 7 2 1 199n
+ + + + + +

+
    

  ค.  1 1001 2 4 ... 2 ... 2n−+ + + + + +   ง.   
2 1 199

1 1 1 1 1... ...
5 125 3125 5 5n−+ + + + + +  
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ขอ้  24.  กําหนดให ้ nS   เป็นผลบวก n   พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณติ ซึ่งมอีตัราส่วนร่วม 

       เท่ากบั 2 ถา้ 9 7 32S S− =  แลว้ พจน์ที ่8 ของอนุกรมนี้เท่ากบัขอ้ใด 

      ก.  16
3

       ข.  20
3

    

  ค.  26
3

    ง.   32
3

 

 

ขอ้  25.  ให ้ 24 + 12 + 6 + ...  เป็นอนุกรมเรขาคณติ  ทีม่ ี r  เป็นอตัราส่วนร่วม   

   จงพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ 

   1. 3   
1  
8

r =  

    2. ผลบวก  8  พจน์แรกของอนุกรมนี้เท่ากบั  5,120       

   ก.  ถูกทัง้สองขอ้    ข.  ขอ้  1  ถูก  ขอ้  2  ผดิ    

  ค.  ขอ้  1  ผดิ  ขอ้ 2  ถูก  ง.   ผดิทัง้สองขอ้ 

 

ขอ้  26.  ถา้ผลบวก 9  พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณติ   4 8 16 ....+ + +x x x  เท่ากบั  24 

   แลว้  x   มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

      ก.  10

2
2 1−

      ข.  11

2
2 1−

 

  ค.  10

2
2 1+

    ง.   11

2
2 1+

 

 

ขอ้  27.  ขอ้ใดคอืผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณติ  -11 - 22 - 44 - ...      

   ก.  11,235      ข.  12,235 

  ค.  45,045    ง.  45,056 

 

ขอ้  28.  ถา้ผลบวก n  พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณติชดุหนึ่ง เป็น  3 1n −   แลว้ พจน์ที ่7   

      มคี่าเท่าไร        

     ก.  32       ข.  64 

  ค.  80     ง.  127 

 

 

 

 



164 

 

 

ขอ้  29.  กําหนดใหอ้นุกรมเรขาคณติชดุหนึ่ง  ม ี 7 1 4 146a a a+ + =   และ 8 2 5 292a a a+ + =   

             ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมนี้เท่ากบัขอ้ใด        

     ก.  - 513      ข.  - 2,046 

  ค.  513    ง.  2,046 

 

ขอ้  30.  กําหนดให ้ รูปสามเหลีย่มดา้นเท่ารูปที ่ 1  มคีวามยาวดา้นละ 1 เซนตเิมตร 

                    รูปสามเหลีย่มดา้นเท่ารูปที ่ 2  มคีวามยาวดา้นละ 2 เซนตเิมตร 

                    รูปสามเหลีย่มดา้นเท่ารูปที ่ 3  มคีวามยาวดา้นละ 4 เซนตเิมตร 

                    รูปสามเหลีย่มดา้นเท่ารูปที ่ 4  มคีวามยาวดา้นละ 8 เซนตเิมตร 

       ถา้รูปสามเหลีย่มดา้นเท่ารูปถดัไปมคีวามยาวเพิม่ขึน้เป็นลําดบัในลกัษณะเดยีวกนันี้ แลว้  

        ผลรวมของพืน้ทีรู่ปสามเหลีย่มดา้นเท่ารูปที ่ 1 ถงึรูปที ่10 มคี่าเท่ากบัขอ้ใด    

    

     ก.  ( )14
4
3 8 −  ตารางเซนตเิมตร ข.  ( )14

12
3 8 −   ตารางเซนตเิมตร   

   ค.  ( )12
4
3 8 −    ตารางเซนตเิมตร ง.  ( )12

12
3 8 −   ตารางเซนตเิมตร 
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แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์

เร่ือง  ลาํดบัและอนุกรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์             ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 

จาํนวน  5  ข้อ  20  คะแนน                                     เวลา  50  นาที 

 

คาํช้ีแจง 1. แบบทดสอบฉบบันี้เป็นแบบทดสอบชนิดอตันยั  จํานวน  10  ขอ้  ขอ้ละ  4  คะแนน 

2. ใหน้กัเรยีนเขยีนอธบิายขัน้ตอนการคํานวณและแสดงแนวทางในการหาคําตอบอย่าง

ละเอยีดและเป็นขัน้ตอน 

ขอ้  1.  ให ้
2 1n

na
n

=
−

 และ 2( 1) 1n
nb n= − +  จงหาค่าของ 3 55 2a b−   

แนวคดิและคําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ช่ือ-สกลุ........................................................................................ชัน้…….........เลขท่ี.................... 
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ขอ้  2.  จํานวนเตม็ระหวา่ง 100  กบั 500  ทีห่ารดว้ย 11 ไม่ลงตวัมกีีจ่ํานวน 

 

แนวคดิและคําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



167 

 

.ขอ้  3.  กําหนดให ้   เป็นลําดบัเรขาคณติ  และ มอีตัราส่วนร่วมเป็นจํานวน 

          จรงิบวกจงหาค่าของ  

 

แนวคดิและคําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,,
125

1,,
625
1

42 aa

( )425 aa +
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ขอ้  4.  อฐิกองหนึ่งวางซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ แต่ละชัน้มจีํานวนอฐิมากกวา่ชัน้ถดัไปอยู่ 4 กอ้น   

           ถา้จํานวนอฐิชัน้บนสุดม ี47 กอ้น และชัน้ทีต่ดิพืน้ดนิม ี195 กอ้น  อฐิกองนี้มที ัง้หมดกีก่อ้น 

   

แนวคดิและคําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………
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ขอ้  5.   

 

 

 

จากรูป  รูปครึ่งวงกลมเขียนเรียงต่อกันบนเส้นจํานวนโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น   

1  เซนตเิมตร ,  2 เซนตเิมตร,  4 เซนตเิมตร , 8  เซนตเิมตร, ...  ตามลําดบั  ระยะทาง

จากจุด A  ไปตามเส้นรอบวงของครึ่งวงกลมเหล่านี้ไปเป็นระยะ  1,000  เซนติเมตร   

จะหยุดอยู่บนครึง่วงกลมทีเ่ท่าใด 

 

แนวคดิและคําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม 

เรื่อง ลาํดบัและอนุกรม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

ชือ่ ........................................................ นามสกุล .............................................. เลขที ่............. 

คาํช้ีแจง ใหท้ําเครือ่งหมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็หรอืการปฏบิตัขิองนกัเรยีน 

โดยม ี4 ระดบั ดงันี้ 

  4 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ หรอืการปฏบิตั ิในระดบั ดมีาก 

  3 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ หรอืการปฏบิตั ิในระดบั ด ี

  2 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ หรอืการปฏบิตั ิในระดบั พอใช ้

  1 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ หรอืการปฏบิตั ิในระดบั ควรปรบัปรุง 

รายการประเมิน 

ความคิดเหน็/การปฏิบติั 

4 3 2 1 

1. ความรบัผิดชอบ หมายถงึ การปฏบิตังิาน 

ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

    

2. การให้ความร่วมมือ หมายถงึ มสี่วนร่วม 

ในการทํากจิกรรมเป็นอย่างด ีมกีารปฏบิตัหิน้าที่

อย่างสมํ่าเสมอ 

    

3. การกล้าแสดงความคิดเหน็ หมายถงึ 

ความกลา้แสดงออก ทางความคดิเหน็ในทาง 

ทีถู่กตอ้งอย่างมเีหตุผล และมคีวามเชือ่มัน่ใน

ตนเอง 

    

4. การรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น หมายถงึ  

มกีารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่นเป็นอยา่งด ี

    

5. การสร้างบรรยากาศในการทาํงานกลุ่ม 

หมายถงึ มคีวามกระตอืรอืรน้ ยนิดแีละเตม็ใจ

ทํางานร่วมกบัผูอ้ ื่น และปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ ื่น

ดว้ยวาจาทีส่ภุาพ 

    

ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

………………………………………..  ผูป้ระเมิน 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  

 ผูเ้ชีย่วชาญด้านแผนการจดัการเรยีนรู้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาคณติศาสตรแ์ละความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

 

1.  อาจารย ์ดร.ขวญั  เพยีซ้าย 

ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  กรุงเทพมหานคร 

 

2.  นางนิพาพร  จุลกมนตร ี

ตําแหน่ง ครูชาํนาญการพเิศษ 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร 

   

3.  นางจริาภรณ์  วราชนุ 

ตําแหน่ง ครูชาํนาญการพเิศษ 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ  รชัดา   กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 

ชือ่ ชือ่สกุล     นายพรภทัร  สนิด ี

วนัเดอืนปีเกดิ     11 พฤศจกิายน 2528 

สถานทีเ่กดิ     อําเภอเมอืงลพบุร ี  จงัหวดัลพบุร ี

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั   302/1645 หมู่ 7 ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมอืงลพบุร ี  

จงัหวดัลพบุร ี 15160 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั  ครู คศ.1  

สถานทีท่ํางานปจัจุบนั   โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

 ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2547  มธัยมศกึษาตอนปลาย 

      จากโรงเรยีนวนิิตศกึษา ในพระราชปูถมัภ์ฯ จงัหวดัลพบุร ี

พ.ศ. 2552  การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.)  วชิาเอกคณติศาสตร ์

      จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2557  การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.)  

สาขาวชิาการมธัยมศกึษา (การสอนคณติศาสตร)์ 

      จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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