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      การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองกับ การจัดการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ สามพราน 2 ห้องเรียน จ านวน 88 คน โดยก่อนทดลองน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 มาจัดระดับความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ออกเป็นระดับสูง ปานกลาง และต่ า เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบบทดสอบวัดความสามารถทางการสื่อสารคณิตศาสตร์
แบบอัตนัย ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Factorial design แบบ 3 2 และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (Two-Way Analysis of Variance) 
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ 
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการ  
เรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. มีผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 วิธีกับระดับความสามารถทางการเรียนสูง 
ปานกลาง และต่ าต่อความสามารถในการสื่อสารในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า 

      3.1นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์
สูง มีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

      3.2 นักเรียนกลุ่มทดลองทั้งในกลุ่มที่มีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับปาน
กลางและระดับต่ า  มีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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The purpose of this research was to study the effect of mathematics ability in 

communication of students who were different level in mathematics achievement through 
the experimental group and control group. The experimental group learned by using student 
team – achievement division (STAD) with KWDL technique and the control group learned 
by using student team – achievement division (STAD). The subjects consisted of 88 
students from two difference classes in Mattayom 6 of Joseph Upatham School. Before 
experiment, the mathematics achievement records gained from final test of the second 
semester of Year 2550 were use to categories the capabilities of the subjects into three 
levels i.e. high, medium, and low level. The research instruments were lesson plans used 
for experimental group and lesson plans used for control group, and the essay test which 
used for measuring mathematics ability in communication. The experiment design of this 
research was 3x2 factorial design. The data obtained were analyzed by Two-Way analysis 
of Variance.  
The conclusions of this research were: 

1. The subjects who learned mathematics through Achievement Division (STAD)  
which emphasis learning together with KWDL technique obtained higher capability in term 
of mathematics communication than the subject who learned through the single 
Achievement Division (STAD) statistically significant at.01 level. 

2. There was statistical difference capability on mathematics communication of the 
subjects who were different level in mathematics achievement at .01 level. 

3. There was a statistical significant of interaction effect between different teaching 
methods and different level of mathematics achievement on mathematics ability in 
communication at .05 level. Moreover, the testing of simple main effects were found that : 
     3.1 At the high level of mathematics achievement group, the experimental group 
and the control group had mathematics ability in communication not statistical difference. 



      3.2 At the medium and low level of mathematics achievement, the experimental 
group had mathematics ability in communication higher than the control group statistical 
significant at .05 level. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก  
รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  
พันธ์พานิช กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อ
ความถูกต้องและสมบูรณ์ให้กับปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นิคม ตังคะพิภพ  อาจารย์เสกสรรค์ ทองค าบรรจง  คณะกรรมการแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็น
อย่างสูง ณ โอกาสน้ี ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อปริญญานิพนธ์  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ละเอียด รักษ์เผ่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมนาด   เชื้อสุวรรณทวี   
ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบ และให้ค าแนะน าที่ดีในการสร้างเครื่องมือ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆของเครื่องในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ และขอบใจนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย 
 ขอขอบคุณ พี่ เพื่อน น้องเอกการวิจัยและสถิติทางการศึกษาและเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่
คอยเป็นก าลังใจ ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมท้ังมิตรไมตรีอันดีที่ทุกคนมีให้ 
ขอขอบคุณเพื่อนสนิททุกคนท่ีคอยให้ก าลังใจ คอยห่วงใย เวลาที่รู้สึกเหนื่อย ท้อแท้และทุกข์ใจ 
 ท้ายท่ีสุดขอขอบพระคุณความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ ก าลังใจ ค าปรึกษาและการ
สนับสนุนในทุกๆด้าน จากคุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาวทุกคน 
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆจากปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้บิดา มารดา ที่ให้ก าเนิด
และอบรมสั่งสอน คุณครู-อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้แก่ผู้วิจัย และผู้ที่มีพระคุณทุก
ท่าน 
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บทที่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540 : 9) ดังนั้นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และแสวง 
หาความรู้ด้วยตนเองให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยสร้างคุณภาพของคนในชาติ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์
ถือเป็นกลุ่มสาระหนึ่งที่สามารถจะน าไปใช้ในการแก้ปัญญาในชีวิตประจ าวัน ซึ่งคณิตศาสตร์เป็น
กลุ่มสาระท่ีส าคัญในการพัฒนาคน เพราะคณิตศาสตร์เป็นหน่ึงใน กลุ่มทักษะท่ีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่ม ประสบการณ์อื่นและการเรียนรู้ใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545 : 2) กล่าวว่า การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาชนทุกคนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งน้ีเพื่อ ให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่
จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อไป  
 จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 จึงได้ก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเน้น
ให้ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในด้านความคิด การค านวณ สามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในการด ารงชีวิต โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนดังน้ี  
 1. มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนิน การวัด เรขา 
คณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้น้ันไปประยุกต์ได้  
 2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การมี
ความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ 
 3. มีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ  
คณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3) 
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แต่สถานภาพและคุณภาพด้านการศึกษาของไทยนั้นท าให้เห็นปัญหาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ท่ีเน้นให้นักเรียนท่องจ าสูตร มิได้ปลูกฝังให้มีกระบวน การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ได้ให้คามส าคัญกับการทดลองในห้องเรียนเนื่องจากต้องการเร่งสอน
เนื้อหาให้ได้มากที่สุดเพื่อมุ่งสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท าให้นักเรียนขาดทักษะในการวางแผน การ 
ท างานและไม่มีความอดทนที่จะขบคิดปัญหาเป็นเวลานานๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนต่อการสอบภาคปฏิบัติ 
ต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544: 54) 
 การปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีดีกว่าในปัจจุบันนี้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรจะมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเสียใหม่เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น “ผู้เรียนรู้” อย่างแท้จริง โดย
การจัดกระบวนการเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง ได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ โดยอิสระ ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าและช้ีแนะข้อบกพร่องของผู้เรียน  

การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นการจัดการ
เรียนรู้แนวทางหน่ึง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ
คิด และประสบการณ์มากขึ้น (กรมวิชาการ. 2544 : 188) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมวิธีหนึ่ง
คือ วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD : Student Teams-Achievement Divisions) เป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความ สามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่
อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความ ส าเร็จแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของ
กลุ่ม วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD : Student Teams-Achievement Divisions) 
สามารถน ามาใช้ได้กับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้นและจะมีประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา การก าหนดเป้า หมายในการเรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย 
การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้นคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตยในช้ันเรียน 
ทักษะทางสังคม การสร้างวินัยความรับผิดชอบร่วมกัน และความร่วมมือภายในกลุ่ม (วัฒนาพร 
ระงับทุกข.์ 2542: 34)  
 เทคนิค KWDL ( Know-Want-Do-Learned) พัฒนาจากแนวคิด KWL ของโอเกิล ( Ogle : 
1989) เป็นรูปแบบหน่ึงที่ครูสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ เนื่องจาก
วิธีการสอนแบบ KWDL เป็นเทคนิคที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างหลาก หลาย อัน
จะเป็นผลให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ใน ชีวิตประจ าวันของตนเอง
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1 ) K (What we know.) 
นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง เป็นข้ันท่ีนักเรียนต้อง
อ่านอย่างวิเคราะห์ โดยอาจต้องใช้ความรู้เดิมที่เรียนไปแล้ว 2) W (What we want to know.)  
นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือส่งที่นักเรียนต้องการรู้ และต้องการค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
เพื่อที่จะหาค าตอบและข้อมูลเหล่านั้น 3) D (What we do to find out.) นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้าง 
มีวิธีใดบ้าง เพื่อหาค าตอบตามที่โจทย์ต้องการ หรือสิ่งที่ตนเองต้องการรู้โดยด าเนินการแก้ปัญหา
ตามแผนและขั้นตอนท่ีวางไว้ ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหา และเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแก้ 
ปัญหาอย่างกระจ่างชัด 4 ) L (What we learned.) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โจทย์ต้องการทราบ
อะไร เป็นข้ันท่ีนักเรียนต้องตอบค าถามได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร ค าตอบที่ได้คืออะไร ได้มาอย่างไร 
ถูกต้องหรือไม่ โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้รวมถึงขั้นการวางแผนการแก้ ปัญหาด้วย
วิธีการต่างๆ จากข้อมูลที่ได้ในข้ันตอนแรก จากการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนดัง กล่าว จะเห็นได้
ว่านักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย รู้จักการคิดวิเคราะห์จะ ช่วยให้
นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง หลากหลายวิธีมากยิ่งขึ้น  
 วิธีจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ และเทคนิค  
KWDL ต้องอาศัยกระบวนการกลุ่ม นักเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดที่ต้องท างานร่วมกันเพื่อ 
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยจะเป็นการส่งเสริมการสื่อสารไปด้วย เนื่องจากเป็นทักษะท่ีส าคัญซึ่ง
ประกอบไปด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่
เป็นกระบวนการส่งผ่านหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้ เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ ความต้องการ 
ความสนใจ ฯลฯ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการสื่อสารแบบสองทาง (Two way) 
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งสารและรับสาร ให้สามารถโต้ตอบซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ แต่
ในปัจจุบันรูปแบบของการสื่อสารแบบทางเดียว ( One way) ครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นหรือความต้องการจึงเป็นสาเหตุท าให้การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิผล (วัชรี ขัน
เชื้อ. 2545: 3) ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545 : 6) กล่าวว่าคุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบช่วงชั้นท่ี 
4 แล้ว ผู้เรียนควรจะมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น คือสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลายและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทดลองจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD : Student Teams-Achievement Divisions) โดยใช้เทคนิค KWDL ว่าส่งผลต่อความ 
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์หรือไม่ และมีผลต่อผู้เรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยใช้
เทคนิค KWDL ของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน ซึ่ง
ได้ก าหนด จุดประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL กับนักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน 
 3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับความสามารถทางการเรียน ที่
มีผลต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์โดยใช้เทคนิค KWDL ช่วยให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และข้อค้นพบจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่นักวิจัยรุ่นต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 88 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 
2551 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้นจ านวน 88 คน  ท าการสุ่มนักเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มเพื่อให้ได้ห้องเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้น น า
คะแนนผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ของแต่ละกลุ่มมาเรียงจากมากไปน้อยทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นท าการแบ่งด้วยต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ แบ่งจัด กลุ่มให้นักเรียนใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่  
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75 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง นักเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่
25 ถึง 75 เป็น นักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง และนักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า จะท าให้ได้อัตราส่วน 1 : 2 : 1 

เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตร  
การศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สาระท่ี4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ 
สมการ อสมการ กราฟและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปล
ความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา และสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน  
ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ใช้
ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  สัปดาห์ละ 4 คาบ รวมทั้งสิ้น 3 
สัปดาห์ เวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง ใช้คาบเรียนปกติ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
     1.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 2 วิธี คือ 
            1.1.1 วิธีจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 
          1.1.2 วิธีจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
     1.2 ระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3 ระดับ คือ  
          1.2.1 สูง  
          1.2.2 ปานกลาง  
          1.2.3 ต่ า 
  2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  3. ตัวแปรร่วม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันท างาน โดยสมาชิกภายในกลุ่มมีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่าง คือ สูง ปานกลาง ต่ า โดยมีอัตราส่วน 1  : 2 : 1 โดยพิจารณา
คะแนนผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งส มาชิกใน
กลุ่มช่วยเหลือกันเรียน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  ร่วมถึงในด้านการพัฒนาทักษะทางสติปัญญา 
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการสื่อสาร และการ พัฒนาความรู้สึกในด้านการเห็นคุณค่า
ของตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามล าดับดังน้ี  
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ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่
ละบุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นที่ 2 เสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นประกอบด้วยการสอนเนื้อหาใหม่ของบทเรียนต่อนักเรียนท้ัง
ห้องเรียนโดยครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบท  
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบค าอธิบายของครูเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน  

ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุ่มย่อยเทคนิค KWDL ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คนซึ่งสมาชิก
กลุ่มจะมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์คละกัน คือ ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งหน้าที่ส าคัญของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้
สามารถท าแบบทดสอบได้ดี กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน  
โดยใช้เทคนิค KWDL ตามขั้นตอน ด้งนี้ 
     1. นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ก าหนด (K) 
                2. นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ (W) 
                3. นักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา  (D) 
                4. นักเรียนเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา  (L)  

ขั้นที่ 4 การทดสอบย่อย หลังจากเรียนไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับการทดสอบ โดยครูท าการ
ทดสอบวัดความเข้าใจประมาณ 15 – 20 นาที และคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มที่เรียกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่สอบได้กับคะแนน
ฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียน  ซึ่งนักเรียนจะท าได้
หรือไม่จะขึ้นอยู่กับความขยันที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือไม่  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุด
เพื่อช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐาน แล้วน าคะแนนฐานไป
เทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)  

ขั้นที่ 6 การยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน า
คะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ย เพื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล  
กลุ่มจะได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง 
กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม  
 2. การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  หมายถึง การจัดการเรียน 
รูท้ีก่ าหนดให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดย
นักเรียนภายในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีอัตราส่วนในการจัดกลุ่มคือ 1 : 2 : 1 โดย
พิจารณาคะแนนผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ซึ่ง
นักเรียนภายในกลุ่มต้องร่วมมือการการท างาน ช่วยกันอธิบายให้สมาชิกทุกคนให้มีความรู้ ความ
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เข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 6 ขั้นคือ 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่
ละบุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นที่ 2 เสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นประกอบด้วยการสอนเนื้อหาใหม่ของบทเรียนต่อนักเรียนท้ัง
ห้องเรียนโดยครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบท  
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบค าอธิบายของครูเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน  

ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คนซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมีความ
แตกต่างกันในเรื่องระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์คละกัน คือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
สูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งหน้าที่ส าคัญของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้สามารถท า
แบบทดสอบได้ดี กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน   

ขั้นที่ 4 การทดสอบย่อย หลังจากเรียนไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับการทดสอบ โดยครูท าการ
ทดสอบวัดความเข้าใจประมาณ 15 – 20 นาที และคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มที่เรียกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่สอบได้กับคะแนน
ฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียน  ซึ่งนักเรียนจะท าได้
หรือไม่จะขึ้นอยู่กับความขยันที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือไม่  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุด
เพื่อช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐาน แล้วน าคะแนนฐานไป
เทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)  

ขั้นที่ 6 การยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน า
คะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ย เพื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล 
กลุ่มจะได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง
มาก และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม  
  3. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  หมายถึง คะแนนผลต่าง 
(Difference Score) ของระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD) 
โดยใช้เทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD) ที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณา การน าเสนอแนว ความคิด
อธิบายแนวความคิด โดยอาศัยหลักการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการอธิบาย บรรยายวิธีการ
แก้ปัญหา ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การใช้ศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์ 
และแผนภูมิ แสดงความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจนและรัดกุม ประกอบด้วย 
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      2.1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ (Language of Mathematics) 
        2.2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representations) 
        2.3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation) 

  4. ระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  หมายถึง   ความสามารถ
ของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยระดับความสามารถสูง  ปานกลาง
และต่ า ซึ่งพิจารณาจากผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  
2550 จากนั้นน าคะแนนมาหาต าแหน่งเพื่อแบ่งระดับความสามารถโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ดังนี้ 
 ระดับความสามารถทางการเรียน คณิตศาสตร์สูง คือ นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนน
เปอร์เซ็นไทล์ที่มากกว่า  75  ขึ้นไป 
 ระ ดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง คือ นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในช่วง
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 - 75   
 ระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า คือ นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนน
เปอร์เซ็นไทล์ที่น้อยกว่า  25  ลงมา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
         ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 2 วิธี คือ 
  1.การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  
(STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL 
  2. การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) 
 

 

ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ 

 

ระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
3 ระดับ คือ 
  1. สูง 
  2. ปานกลาง 
  3. ต่ า 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 

มีความสามารถในการสื่อสารทาง คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่ง 
กลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD) 

2. นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันมีความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรแ์ตกต่างกัน 
 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ที่ส่งผลต่อ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม

หัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.1 คุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

 2.1 มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 2.2 ความหมายของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  

 2 .3 ความส าคัญของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 2.4 การส่งเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2.5 ประโยชน์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสื่อสารคณิตศาสตร์  
 2.6 การสื่อสารแนวคิดคณิตศาสตร์โดยการเขียน  

   2.7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
     3.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
     3.2 การเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนคณิตศาสตร์ 
     3.3  เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

             3.4 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบ STAD  
          3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค KWDL 
 5. เอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เป็น
การศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งน้ีเพื่อให้ เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง  
สามารถน าความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น  รวมท้ังสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษา
ต่อ  ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่
ละคน  ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
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 ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  ให้  
ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ี
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 

1.1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1.1 คุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปี 

      คุณภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
12 ปี แล้วผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐาน 
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 
 การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความสมดุลระหว่าง
สาระด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน เกี่ยวกับจ านวนและ  
การด าเนินการ  การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  พร้อมทั้ง
สามารถน าความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ได้ 

2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น  ได้แก่  ความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  สื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   

3. มีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย  
มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

       1.1.2 คุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบช่วงชั้นท่ี 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) เมื่อผู้เรียนจบ
การเรียนช่วงชั้นที่ 4 ผู้เรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 

  1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจ านวนจริงและสามารถน าสมบัติของจ านวน
จริงไปใช้ได้ 
           2. น าความรู้เร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสูง  และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
            3.  มีความเข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้  
            4.  มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการด าเนินการของเซต สามารถบอกได้ว่า
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การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแทนเซต มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สามารถใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
            5. สามารถหาพจน์ท่ัวไปของล าดับที่ก าหนดให้ เข้าใจความหมายของผลบวกของ n 
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร
และน าไปใช้ได้  
            6. สามารถส ารวจรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปช่วยในการ ตัดสินใจบางอย่างได้  
            7. น าความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ไปใช้ได้  
            8. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
 
 1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรออกเป็นสาระการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 สาระ โดยที่สาระท่ี 
1-5 เป็นสาระในเชิงเนื้อหา ส่วนสาระที่ 6 เป็นสาระที่เกี่ยวกับทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ประกอบด้วย 

สาระท่ี 1 : จ านวนและการด าเนินการ  
             มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้  

จ านวนในชีวิตจริง  
                       มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการแก้ปัญหาได้  
                       มาตรฐาน ค 1.3 : ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหาได้  
                       มาตรฐาน ค 1.4 : เข้าใจในระบบจ านวนและสามารถน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไป
ใช้ได้  
                   สาระท่ี 2 : การวัด  
                       มาตรฐาน ค 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  
                      มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดได้  
                      มาตรฐาน ค 2.3 : แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้  
                   สาระท่ี 3 : เรขาคณิต  
                      มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามติได้  
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                      มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึกภาพ (visualization) เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้  
                   สาระท่ี 4 : พีชคณิต 
                      มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้  
                      มาตรฐาน ค 4.2 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
                   สาระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
                      มาตรฐาน ค 5.1 : เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  
                      มาตรฐาน ค 5.2 : ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  
                      มาตรฐาน ค 5.3 : ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ
และ แก้ปัญหาได้  
                   สาระท่ี 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
                      มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
                      มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการให้เหตุผล  
                      มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
                      มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้  
                      มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็ นการ 
ศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
ตามศักยภาพทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง  สามารถ
น าความรู้  ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมท้ัง
สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทักษะ/กระบวน  
การทางคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญว่าเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ  
สามารถตรงตามพฤติกรรมที่คาดหวังของหลักสูตร 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 2.1 มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of  
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Mathematics)(NCTM. 2004 : Online) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 
ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 จนท าให้ผู้เรียนสามารถ  
 1. มีการจัดระบบและใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย าด้วยวิธีการสื่อสาร 
 2. มีการสื่อสารความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย า ซึ่งครูและคนอื่นๆ สามารถมองเห็น
ได้ 
 3. วิเคราะห์และประเมินความคิดทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ของคนอื่นๆ  
 4. ใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จนน าไปสู่การแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย า
กรมวิชาการ (2545 : 26) ได้ก าหนดมาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
ตาราง 1  มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

ที่มา : กรมวิชาการ. (2545). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. หน้า 26.  
 2.2 ความหมายของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 เทอร์เบอร์ ( Thurber. 1976 : 513) กล่าวว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
เป็นการตั้งสถานการณ์ ในกิจกรรมการเขียนหรือพูดในเร่ืองประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนซ่ึงจะมีผลต่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นต่อตนเอง เมื่อผู้เรียนได้ฝึกหัดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พลังในการคิดด้วยตนเอง 
    สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ( NCTM. 2000 : 4–5) กล่าวถึงทักษะทาง
คณิตศาสตร์ว่า  ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนน้ันควรจะต้องให้ผู้  
เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
    จัดระบบและรวบรวมความคิดที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันและสื่อสารได้ถูกต้อง 
  สื่อสารความคิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของพวกเขาแก่ครูอาจารย์และผู้อื่นได้อย่าง
สมเหตุสมผลและแจ่มแจ้งชัดเจน 
  วิเคราะห์และประเมินค่าแนวความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ได้  

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
ป.1-3                               ป.4-6                                      ม.1-3 ม.4-6 
1. ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อ
ความหมาย และ
น าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
  

คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อ
ความหมาย และ
น าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อ
ความหมาย และ
น าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนและ
รัดกุม 

คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อ
ความหมาย และ
น าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องขัดเจนและ 
รัดกุม 
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  ใช้ภาษาของคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างกระชัด ชัดเจน ได้ใจความที่ถู ก 
ต้องแน่นอน 
  เคนเนดี และทิปส์ ( Kennedy and Tipps. 1994 : 181) กล่าวถึงการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ว่า เป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เพราะการสื่อสารจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล ความรู้ และสิ่งที่เป็น
นามธรรมไปสู่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และเป็นการน าเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนความรู้  
  รีส์และคนอื่นๆ ( Rays and others. 2001 : 83) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มี
ศักยภาพส าหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท้ังโดยการพูดและการเขียน เพื่อแสดงและ
อธิบายแนว ความคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนอื่น  ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการส่ง เสริมให้มีการสื่อสาร
แนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย เช่นการสื่อสารด้วยภาพ การแสดงท่าทาง การเขียนกราฟ 
การเขียนแผนภูมิ และการใช้สัญลักษณ์ไปพร้อมกับการใช้ค าทั้งการพูดและการเขียน  
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543 : 286) และประมวล ศิริ
ผันแก้ว (2540 : 18) ได้กล่าวท านองเดียวกันว่าในกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทักษะใน
การสื่อสาร ( Communication Skills) หมายถึง การให้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวความคิด
หลักทางคณิตศาสตร์ท่ีได้จากการอ่าน การฟัง การสังเกต และการตรวจสอบในรูปแบบท่ีชัดเจนและ
มีเหตุผลโดยการพูดการเขียน 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ เป็นการใช้ภาษาพูดและเขียน การใช้ศัพท์ สัญลักษณ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อแสดงแนวคิดและอธิบายแนวคิดแสดงความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม 
 
  2.3 ความส าคัญของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  เป้าหมายของการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ คือ มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความ รู้ ทักษะ และความสามารถทางคณิตศาสตร์ และใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถเหล่านั้น
ในการสื่อสารแนวคิดในกิจกรรมที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถดังกล่าว สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Council of Teachers of Mathematics. 1989 : 26) เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ว่า ควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอย่างเต็มที่ ในลักษณะของการสืบค้น การสืบเสาะ การพรรณนาและอธิบายแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยการอ่าน การพูด และการ
เสนอแนวคิดจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีโอกาสชี้แจงแนวคิด อธิบาย
เหตุผล และชวนเชื่อให้บุคคลอื่นเห็นด้วยกับแนวคิดของตนท้ังการพูดและการฟัง กิจกรรม ดังกล่าว
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จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ เรียนรู้ท่ีจะรับฟังแนวคิดในลักษณะต่างๆ และท าให้เกิดความชัดเจน
ต่างๆ จึงเป็นกุญแจส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้  
  โรวานและมอรโรว์ (สมเดช บุญประจักษ์. 2540 : 46 ; อ้างอิงจาก Rowan and Morrow.  
1993 : 9 -11) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

     1. น าเสนอสื่อรูปธรรม และผู้เรียนได้พรรณนาถึงสิ่งที่พบ 
             2. ใช้เนื้อหา เรื่องราว   หรืองานที่เกี่ยวข้องและใกล้ตัวของผู้เรียน  เช่น   โครงงานที่มี
กิจกรรมสืบค้นเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สื่อสารโดยตรง   กิจกรรมเช่นน้ีช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และเป็นเรื่องรวยท่ีเกี่ยวข้องและใกล้ตัวผู้  
เรียนท าให้การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์  
  3. การใช้ค าถาม โดยเฉพาะค าถามปลายเปิดจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด และแสดง
การตอบสนองออกม ค าถามปลายเปิดเป็นค าถามให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลาย และคิดอย่าง
สร้างสรรค์  
    4. ให้โอกาสผู้เรียนได้เขียนสื่อสารแนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนเห็นว่าการเขียนเป็นส่วนส าคัญ
ของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนต้องเข้าใจว่าท าไมต้องเขียนอธิบาย นั่นคือเป้าหมายของ
การเขียนต้องชัดเจน       
      5. ใช้การเรียนแบบร่วมมือและช่วยเหลือกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวย
แนวคิด อธิบายแนวคิดกันในกลุ่มเป็นการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารโดยตรง  
  บารูดี ( Baroody. 1993 : 2-99) กล่าวถึงความส าคัญของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ว่า
คณิตศาสตร์เป็นภาษาที่ใช้แทนแนวคิด และแสดงแนวคิดหลากหลายได้ชัดเจน เที่ยงตรงและรัดกุม  
  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในลักษณะต่างๆ มีความส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1.  การพูดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เรียนรู้วิธีการคิด และมีความ
ชัดเจนในสิ่งที่คิดอันเน่ืองมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียน ดังที่ฮอยเลส (สมเดช บุญ
ประจักษ์. 2540 : 44 ; อ้างอิงจาก Hoyles. 1985 Educational Studies in Mathematics. P. 206 -
207)  กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้พูดอภิปรายท าให้เกิดการผสมผสานความรู้ได้อย่างดี     แต่ละคน
สามารถขยายแนวคิดของกันและกันช่วยให้เกิดความชัดเจนในงานหรือกระบวนการท างาน  
  2.  การเขียนเป็นการสื่อสารท่ีคุณค่าอีกอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนมากนักใน
การเรียนคณิตศาสตร์ การเขียนช่วยให้เกิดความชัดเจนในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวหรือปัญหา และ
ช่วยในการพัฒนาการรับรู้คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น (Lappan and Schram. 1989 : 16) 
  3.  การอ่านนับว่าเป็นการสื่อสารที่จ าเป็นเพราะแหล่งความรู้ท่ีผู้เรียนจะต้องประสบส่วน
ใหญ่อยู่ในรูปของหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้เรียนจึงควรได้ฝึกการอ่านและท าความเข้าใจ
รายละเอียดในบทเรียนด้วยตนเองจากหนังสือหรือเอกสาร เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษา
ค้นคว้า หาข้อสรุปด้วยตนเองมากกว่าจะเป็นเพียงผู้คอยรับความรู้จากครูเท่านั้น ( Lappan and 
Schram. 1989 : 17) 
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  4. การน าเสนอแนวคิด ( Representing) เป็นการสื่อสารท่ีส าคัญที่สุด เพราะการแสดง
แนวคิดจะรวมถึงการแปลงปัญหาหรือแนวคิดไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งท่ีคุ้นเคยหรือเข้าใจง่าย เช่น เขียน
แทนด้วยแผนภาพ แผนภูมิหรือกราฟ และในทางกลับกันให้มีการแปลแผนภาพ แผนภูมิหรือ
รูปภาพทางกายภาพไปสู่สัญลักษณ์และประโยคภาษา (NCTM. 1989 : 27) 
  เคนเนดี และทิปส์ ( Kennedy and Tipps. 1994 :181) กล่าวว่า จากสภาพสังคมในยุค
สังคมสารสนเทศ ( Information Society) เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ดังนั้น
ผู้เรียนท่ีจะออกสู่สังคมจะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ทักษะการสื่อสารแนวความคิดของตนร่วมกับ
คนอื่นๆ ในการท างานและในบางครั้งอาจจะต้องสื่อสารผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องค านวณ 
คอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครื่องมือที่ต้องอาศัยค าสั่งการท างานของมนุษย์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ี
ชัดเจนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ และจากลักษณะส าคัญของคณิตศาสตร์ประการหนึ่งคือ  
คณิตศาสตร์เป็นภาษาที่มีความหมาย เป็นภาษาเฉพาะ รัดกุม สามารถสื่อสาร และน ามาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวัน และมีบทบาทในการเรียนการสอนคือ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความคิดนามธรรม
กับรูปธรรม โดยใช้รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ ตัวอักษร กล่าวได้ว่า การสื่อสารนั้นช่วยให้ผู้เรียนมี
ความชัดเจนในความคิดและเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
  รีส์ และคนอื่นๆ ( Rays and others. 2001 : 83) กล่าวถึงความส าคัญของการสื่อสารว่า 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพส าหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท้ังโดยการพูดและ
การเขียน เพื่อแสดงและอธิบายแนวคิดโดยเฉพาะการสื่อสารสองทางช่วยให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย 
รวบรวม และขยายแนวคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนอื่น ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการ
สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย เช่น การสื่อสารด้วยภาพ การแสดงท่าทาง การ
เขียนภาพ การเขียนแผนภูมิ และการใช้สัญลักษณ์ไปพร้อมกับการใช้ค าทั้งการพูดและการเขียน  
 
  2.4 การส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
  เทอร์เบอร์ ( Thurber. 1976 : 514-534) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนด้านความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ควรจัดดังนี้  
   1. ศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ( The Vocabulary of Mathematics) ซึ่งให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ที่มาและความหมายของค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์หรือการสร้างค าศัพท์ 
      2.  การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral Presentations) ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้มี
กิจกรรม ดังนี้ 
      2.1 การสรุปรายงานในห้องเรียนหรือการรายงานสั้นๆ ที่ให้ผู้เรียนได้ออกมาพูด
หน้าชั้นและมีค าถามตอบจากเพื่อนในช้ัน 
      2.2 พูดน าเสนอเมื่อได้รักการฟังหรือการอ่านหนังสือการดูภาพยนตร์ ครูมอบ  
หมายให้ผู้เรียนไปอ่าน หรือให้ชมภาพยนตร์เร่ืองที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ แล้วน ามาพูดรายงาน โดย
มีวัตถุประสงค์ของการพูดและการรายงาน 
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      2.3 การน าเสนอเป็นกลุ่ม การท างานเป็นทีมของผู้เรียนโดยให้เตรียมเรื่องที่สนใจ
ที่ต้องการพูด และน าเสนออภิปราย 
      2.4 เกมทางคณิตศาสตร์ อาจจะให้เล่นเกมในเวลาสั้นๆ โดยการเขียนท่ีให้แสดง
จินตนาการ หรือก าหนดสถานการณ์มาและให้คิดแก้ปัญหานั้น  
      2.5 รายการโทรทัศน์และวิทยุ ให้ดูรายการท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อาจจัดกิจกรรม
ก าหนดเวลาสั้นๆ ให้ และให้มีการน าเสนอความคิดจากการดูรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ  
    3. การ เขียนที่ดีและเพิ่มการเขียนให้มากกว่าเดิม โดยสนับสนุนการเขียนของผู้เรียน
อาจให้ผู้เรียนได้มีการสรุปจากบทเรียนท่ีได้เรียนมา หรือในการให้ผู้เรียนได้เขียนจากประสบการณ์
โดยไม่ต้องจ ากัดหน้าในการเรียน 

สภาครูครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ( NCTM. 2000 : 4-5) กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ถามนั้น ถือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ควรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยว กับการแสดงเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้อธิบายเหตุผลกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
หรือการคิดค้นหาค าตอบจากค าถามที่เกี่ยวกับบางสิ่ง เช่น ปริศนาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอันลึกซึ้งในความคิดของพวกเขา การจัดล าดับที่จะติดต่อ  
สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับแนวคิดของคนอื่นๆ ให้ผู้เรียนหลายคนตอบสนองอย่างเปิดเผยตรงไป  ตรง
มาในการเรียนรู้ การจัดระบบ และรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับของพวกเขาเข้าด้วยกัน ผู้เรียนควรจะ
ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของพวกเขาเองอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นรูปแบบท่ีตกลงกันของพวกเขาและการพูดอภิปราย ควรจะไม่ยึด
ติดกฎเกณฑ์แต่ควรมีการพิสูจน์เพื่อให้ได้แบบแผน และผู้เรียนควรจะทราบมากขึ้นเกี่ยวกับการ
ส านึกถึง และการตอบ  สนอง การรับฟังของผู้เรียนการส่งเสริมความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการ
เขียนคณิตศาสตร์ท่ีควรมีโดยเฉพาะในแต่ละระดับท่ีก าหนดในหลักสูตรการท างานเพื่อที่จะแก้ปัญหา 
ร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการแสดงทัศนคติ และวิธีอื่นๆ ผู้เรียนสามารถเรียน  
รู้และประเมินค่าแนว ความคิดอื่นๆ รู้จักการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ยกตัวอย่าง เช่น ให้ผู้เรียนลอง
แก้ปัญหาที่มีค าถามลักษณะพีชคณิตที่ได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
  มีกระต่ายอยู่จ านวนหน่ึง และมีกรงใส่กระต่ายอยู่อีกจ านวนหน่ึง ถ้าเราน ากระต่ายใส่ใน
กรง กรงละ 1 ตัว จะมีกระต่ายเหลือ 1 ตัว ที่ต้องอยู่นอกกรง และถ้าเราใส่กระต่ายไว้ กรงละ 2 ตัว 
จะมีกรงเหลือ 1 กรงที่ว่างอยู่ ถามว่ามีกระต่ายท้ังหมดกี่ตัว และมีกรงใส่กระต่ายกี่กรง  
         ผูเ้รียนอาจจะช่วยเหลอืและอาศยัความเข้าใจของผูเ้รียนผูท่ี้สามารถมองเห็นปัญหาและ
ความสามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยหรือขีดจ ากัด
ของตนเองที่แตกต่างกันของผู้เรียนในแต่ละคนท่ีใช้วิธีในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้การสื่อสารจึงจ า  
เป็นของนักคิดคณิตศาสตร์ 
  สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543 : 286 – 387) และมะลิวรรณ 
ผ่องราชี (2549 : 15 – 16) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ว่าความ  
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สามารถในการสื่อสารเป็นคุณลักษณะที่ต้องฝึกซ้ าๆ และความสามารถฝึกทักษะในการสื่อสาร ได้
ดังนี้ 

1. การเล่าหรือพูดทางคณิตศาสตร์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดส าคัญคณิตศาสตร์ 
ที่มีเหตุผล การเล่าหรือการเขียนสรุปเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ท่ีอ่านจากวารสารหนังสือพิมพ์  
หนังสือต่างๆจากการดูโทรทัศน์การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยครูมอบหมายให้ผู้เรียนไป
ศึกษาค้นคว้า แล้วน ามาเล่าหรือเขียนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารอีกวิธีหนึ่ง  

2. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษาหรือการศึกษาภาคสนาม ในโอกาสที่ผู้เรียน  
กลับมาจากทัศนศึกษาหรือศึกษาภาคสนามแล้วให้ผู้เรียนเขียนรายงานสรุปถึงความรู้ความคิดใน
บางเรื่องที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง เช่น เมื่อพาไปส ารวจข้อมูลจ านวนผู้เรียนในโรงเรียน
ใกล้เคียง  ผู้เรียนควรจะสามารถเขียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 
ลักษณะนิสัยของผู้เรียนท่ีพบเห็น รวมท้ังข้อคิดเห็นที่ดีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งผล
สุดท้ายอาจท าให้ผู้เรียนแสดงข้อมูลผู้เรียนออกมาในรูปแผนภูมิ รูปวงกลม แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
เส้น เป็นต้น 

3. การเล่าบันทึกสิ่งที่สังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กิจกรรมในส่วนน้ีอาจท าให้ ดังตัวอย่าง  
เช่น ครูอาจให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากข้อแตกต่างของการน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ  

4. การจัดแสดงผลงานหรือการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า  
หรือการสังเกตที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ในการน าเสนอควรให้มีการน าเสนอด้วยวาจาและผล  
งาน นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรสามารถใช้ฝึกทักษะในการน าเสนอผลงานทาง
คณิตศาสตร์  โดยให้ผู้เรียนเขียนสรุปผลการศึกษาแล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนท่ีจะเรียนคร้ังต่อไป 
และถือว่าเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนไปด้วย ทั้งนี้อาจมอบหมายให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เล่า  

5. การพูดหรือการอภิปรายทางคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ใช้ฝึกทักษะในการสื่อสารได้วิธี  
หนึ่งให้โดยผู้เรียนช่วยกันระบุเร่ืองที่จะพูดหรืออภิปรายก าหนดให้ผู้เรียนข้ึนมาพูดหรืออภิปรายเป็น
กลุ่ม มีการปรึกษาหารือกันในประเด็นที่จะพูด แบ่งกันไปอ่าน และค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบใน
การพูดหรืออภิปราย ตัวอย่างเช่น การพูด หรือการอภิปรายเร่ืองราวในการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะ  
สมท่ีมีอยู่ตามหนังสือ สิ่งที่ตีพิมพ์ต่างๆ หรือประโยชน์ในการน าเสนอข้อมูลในแต่ละรูปแบบ  
ประโยชน์ในการน าเสนอข้อมูลในการเรียนคณิตศาสตร์  
  ทักษะการสื่อสารแนวความคิดของตนร่วมกับคนอื่นๆ ในการท างานและในบางครั้งอาจจะ
ต้องสื่อสารผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องค านวณ คอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครื่องมือที่ต้องอาศัยค าสั่ง
การท างานจากมนุษย์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ีชัดเจนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ และจากลักษณะ
ส าคัญของคณิตศาสตร์ประการหนึ่งคือ คณิตศาสตร์เป็นภาษาที่มีความหมาย เป็นภาษาเฉพาะ 
รัดกุม สามารถสื่อสารและน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และมีบทบาทในการเรียนรู้คือ เป็นตัว
เชื่อมโยงระหว่างความคิดนามธรรมกับรูปธรรม โดยใช้รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ ตัวอักษร กล่าวได้
ว่าการสื่อสารนั้นช่วยให้ผู้เรียนมีความชัดเจนในความคิดและเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ่งมากขึ้น 
(Kennedy and Tipps. 1994 : 81)  
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  สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ( NCTM. 1989 : 214) ได้กล่าวถึง การสื่อ 
สารทางคณิตศาสตร์โดยอธิบายว่าการสื่อสารในคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้ศัพท์ สัญ -
ลักษณ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสนอแนวคิดและสามารถท าความเข้าใจแนวคิดและความ 
สัมพันธ์ของแนวคิดและได้ระบุความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1. สามารถเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด การเขียน การสาธิตและการแสดงให้
เห็นภาพ 
  2. สามารถท าความเข้าใจ แปลความหมายและประเมินแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีน าเสนอ
โดยการเขียน การพูด หรือภาพต่างๆ 
  3. สามารถใช้ศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ แสดงแนวคิด อธิบาย
ความสัมพันธ์และจ าลองสถานการณ์ 
  กรมวิชาการ (2544 : 197 – 199) กล่าวถึงการพัฒนาทักษะ/กระบวนการ การสื่อความ 
หมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ ท าได้ทุกเนื้อหาท่ีต้องการให้วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อ
น าเสนอไปสู่การแก้ปัญหา เช่น ในวิชาเรขาคณิตมีเนื้อหาที่ต้องการฝึกวิเคราะห์ การให้เหตุผลและ
การพิสูจน์ ผู้เรียนต้องฝึกทักษะในการสังเกต การน าเสนอรูปภาพต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย แล้วน า
ความรู้ทางเรขาคณิตไปอธิบายปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
  การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และกา
น า เสนอในวิชาพีชคณิต เป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาใน
รูป แบบของตาราง กราฟ หรือข้อความ เพื่อสื่อสารความสัมพันธ์ของจ านวนเหล่านั้นขั้นตอนในการ
ด าเนินการเริ่มจากการก าหนดโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ก าหนดตัวแปรเขียนความสัมพันธ์
ของตัวแปรในรูปของสมการหรืออสมการตามเงื่อนไขท่ีโจทย์ก าหนดและด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการทางพีชคณิต 
  การจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน า 
เสนอมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  
  2. ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยแนะแนวทาง
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอข้อมูล 
  3. การฝึกทักษะ/กระบวนการนี้ต้องท าต่อเนื่อง   โดยสอดแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของการจัด 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปัญหาว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะมีวิธีแกปัญหา
อย่างไร   เขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไร จะใช้ภาพตาราง     หรือกราฟใดช่วย
ในการสื่อสารความหมาย 
  ส าหรับงานวิจัยนี้ การส่งเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึงการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารแนวคิด จากการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน มีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การอ่านเพื่อ
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เข้าใจปัญหา พูดอธิบายแนวคิด และเขียนเป็นข้อสรุปร่วมกันน าเสนอผลการแก้ปัญหา เพื่อแลก 
เปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน 
 
   2.5 ประโยชน์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสื่อสารคณิตศาสตร์  
  มัมม่ี และเซพเพอร์ต ( Mumme and Shepherd. 1993 : 7 – 11) ได้เสนอประโยชน์ในการ
เรียนคณิตศาสตร์ท่ีเกิดจาการส่งเสริมการสื่อสาร ดังนี้ 
  1. การสื่อสารจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้อธิบาย  
ความคิดของเขา มีความสนใจในการท่ีจะได้อภิปราย และการฟังก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้อื่นๆ เข้าใจได้
อย่างลึกซึ้ง การฟังจะช่วยให้ผู้เรียนได้พิจารณาความคิดของคนอื่นท่ีแตกต่างกันออกไปของผู้เรียน 
แม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ตาม การสื่อสารจะสนับสนุนการสร้างความรู้แก่ผู้เรียน โดยการ
สื่อสารจะช่วยขยายความคิด 
  2. การสื่อสารจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเข้าทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน ผู้เรียน  
ส่วนมากมักจะล้มเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อผู้เรียนได้น าเสนอกฎเกณฑ์และ
กระบวนการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์โดยการจ ามากกว่าการคิดแบบค้นพบด้วยตนเองและการแลก 
เปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ครูจ าเป็นต้องให้เกิดการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้บุคคลหนึ่งได้เชื่อมต่อ
ความคิดทางคณิตศาสตร์ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ครู
ต้องให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางภาษาคณิตศาสตร์ ในการท าความเข้าใจในบทบาทของค านิยามและ
กระบวนการในการอภิปรายและขยายสมมติฐานให้ชัดเจน  
  3. การสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ เมื่อครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูด
หรือเขียนความคิดของผู้เรียน เพื่อให้ครูแน่ใจในความสามารถทางการสื่อสารความคิดของผู้เรียน
อย่างแท้จริงผู้เรียนควรฝึกการใช้ศักยภาพและควบคุมการเรียนรู้ของพวกเขาให้มาก เพื่อที่ผู้เรียนจะ
ได้กลายเป็นผู้เสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  4. การสื่อสารเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การพูด
และการฟังบุคคลอื่นในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นวิธีการที่จะท าให้เราหลุดพ้นจากความ
วิตกกังวลในการแสดงความคิด การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนจะเป็นการให้ความสนุกสนานในการเรียน
แก่ผู้เรียน การอ านวยความสะดวกและสังคมจะมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะพูดเพื่อเป็นการแลก 
เปลี่ยนความคิดของผู้เรียน 
  5. การสื่อสารจะช่วยให้ครูผู้สอนได้รับประโยชน์ในการหยั่งรู้ถึงความคิดของผู้เรียน ครูจะ  
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดของผู้เรียนเป็นอย่างมากโดยการฟังการอธิบาย และการให้เหตุผลของ
ผู้เรียนความสามารถที่เป็นทักษะการสื่อสารจะเป็นการอธิบายโดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ท้ังหมด 
อย่างคล่องแคล่วโดยผู้เรียนจะต้องน าไปใช้และมีการฝึกปฏิบัติบ่อยๆ 
 
 



 22 

  2.6  การสื่อสารแนวคิดคณิตศาสตร์โดยการเขียน 
  การเขียน เป็นทักษะการสื่อสารท่ีถ่ายทอดแนวความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เป็นการเปิด  
โอกาสให้ผู้เรียนท่ีไม่กล้าแสดงออกโดยการพูดได้แสดงออกโดยการเขียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
ชัดเจนในแนวความคิด พัฒนาการรับรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนเขียนกระบวนการแก้ปัญหา
และแนวคิดของตนเองให้เพื่อนๆ ได้ทราบว่าตนมีความเข้าใจอย่างไร ซึ่งเรดิเซล ( Riedesel.1990 : 
337) ได้น าเสนอประโยชน์ของไวดังนี้ 
  1. เป็นการประเมินการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพราะสิ่งที่ผู้เรียนเขียนบรรยายเป็นจะ
แสดงระดับความเข้าใจที่แตกต่างกัน 
  2. เป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นทักษะท่ีอาจจะช่วยเสริม
ทักษะการอ่าน ในรายวิชาอื่น 
  3. เป็นทักษะท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจนในการคิด  
  4. เป็นทักษะท่ีอาจจะช่วยเสริมทักษะการอ่านและเขียน  
  5. เป็นวิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนไม่ค่อยได้ใช้  
  6. เป็นทักษะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดในระดับสูง  
  7. เป็นการสร้างความสามัคคีเมื่อท ากิจกรรมร่วมกัน  
 
  2.7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
  การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน (Kennedy 
and Tipps. 1994 : 112) ดังนี้ 
  1. ภาษาทางคณิตศาสตร์ (Language of Mathematics) 
      1.1 ไม่ใช้หรือใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ไม่เหมาะสม 
      1.2 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมเป็นบางครั้ง  
      1.3 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมเกือบทุกครั้ง  
      1.4 ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสม ถูกต้อง สละสลวย  
  2. การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Representations) 
     2.1 ไม่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์  
      2.2 มีการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์  
      2.3 ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม  
      2.4 ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน  
    3. ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation) 
      3.1 การน าเสนอไม่ชัดเจน (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด)  
      3.2 การน าเสนอมีความชัดเจนในบางส่วน  
     3.3 การน าเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ์  
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      3.4 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) 
 จากงานวิจัยของ ซูซาน เลนและคณะ (SuZanne Lane,et al. 1996 : 264 – 266) ได้เสนอ
กฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคทั่วไปๆ ไป (Guneral Rubric) ซึ่งพัฒนาโปรแกรมการประเมินผล
ของแคลิฟอร์เนีย (California state Department of Education. 1989) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
รูบริคเฉพาะ (Specific Rubric) ส าหรับการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีประเมินรวม (Holistics) ไว้ 5  
ระดับคือ 0-4 คะแนน 
ตาราง 2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Generral Rubric) 
 

ระดับคะแนน 4 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ : แสดงความเข้าใจในแนวคิดและหลักการด้านคณิตศาสตร์

ปัญหา;ใช้ค าศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทาง
คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม;ปฏิบัติตามขั้นตอนการค านวณให้
สมบูรณ์ถูกต้อง 

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ      : ใช้ข้อมูลภายในให้ตรงประเด็น ตามคุณสมบัติที่เป็นแบบแผน ; 
ระบุส่วนประกอบที่ส าคัญทั้งหมดของปัญหาและแสดงความ
เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบน้ัน ; พิจารณาความ
เหมาะสมและวิธีที่เป็นระบบส าหรับการแก้ปัญหา ; แสดง
หลักฐานอธิบายกระบวนการแก้ไขให้ชัดเจน และอธิบาย
กระบวนการให้สมบูรณ์และเป็นระบบ 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ : อธิบายค าตอบให้สมบรูณ์ ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ; อาจจะมี
แผนภาพประกอบที่สมบรูณ์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ชี้แจงผู้อ่าน (ผู้ตรวจ) ; แสดงความเชี่ยวชาญในการให้เหตุผล
อย่างสมบรูณ์ อาจมีการยกตัวอย่างประกอบการให้เหตุผล 

ระดับคะแนน  3 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ : แสดงความเข้าใจในแนวคิดและหลักการด้านคณิตศาสตร์และ

ปัญหาเกือบสมบูรณ์ ; ใช้ค าศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ถูกต้องเกือบหมด ; ปฏิบัติตามขั้นตอนการค านวณ
ส่วนมากถูกต้องแต่อาจมีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย 

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ : ใช้ข้อมูลภายนอกให้ตรงประเด็น ตามคุณสมบัติที่เป็นแบบแผน
และไม่เป็นแบบแผน ; ระบุส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดของปัญหา 
และแสดงความเข้าใจทั่ว ๆ ไปของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบน้ัน ; แสดงหลักฐานอธิบายกระบวนการแก้ไขได้
ชัดเจนและอธิบายกระบวนการได้สมบูรณ์และเป็นระบบ  
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ระดับคะแนน  3 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ : อธิบายค าตอบให้สมบูรณ์ ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ; อาจจะมี
แผนภาพประกอบที่สมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์ ; การสื่อสารส่วน
ใหญ่มีประสิทธิภาพ เพื่อชี้แจงผู้อ่าน(ผู้ตรวจ) ; แสดงการ
สนับสนุนการให้เหตุผลอย่างเหมาะสม แต่อาจจะมีช่องว่าง
เล็กน้อย 

ระดับคะแนน 2 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ : แสดงความเข้าใจในแนวคิดและหลักการบางส่วนในคณิตศาสตร์ 
ปัญหา ; ใช้ค าศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์(เครื่องหมาย) ทาง
คณิตศาสตร์ส่วนมากผิด ; การค านวณอาจผิดพลาด 
 

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ : ระบุส่วนประกอบที่ส าคัญของปัญหาได้บ้างแต่แสดงความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบน้ัน ; แสดงหลักฐาน
อธิบายกระบวนการแก้ไขได้บ้าง แต่การอธิบายกระบวนการ
แก้ไขอาจจะไม่สมบูรณ์หรือบางทีไม่เป็นระบบ 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ : อธิบายค าตอบไม่ชัดเจน หรือมีสองนัย ; แผนภาพประกอบ
บกพร่องหรือไม่ชัดเจน ; การสื่อสารคลุมเครือหรือตีความได้
ยาก ; การให้เหตุผลอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน 

ระดับคะแนน 1 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ : แสดงความเข้าใจในแนวคิดและหลักการในคณิตศาสตร์ปัญหา
ได้น้อยมาก ; ใช้ค าศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทาง
คณิตศาสตร์ผิด ; การค านวณผิดพลาด 

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ : พยายามใช้ข้อมูลภายนอกที่ไม่ตรงประเด็น ; ระบุส่วนประกอบ
ที่ส าคัญของปัญหาผิดหรือเน้นส่วนประกอบที่ไม่ส าคัญมาก
เกินไป ; แสดงหลักฐานอธิบายกระบวนการแก้ไขไม่สมบูรณ์
หรือไม่เหมาะสม การอธิบายกระบวนการแก้ไขผิดพลาดหรือไม่
เป็นระบบ 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ : อธิบายค าตอบอาจจะผิดหรือเข้าใจยาก ; แผนภาพประกอบไม่
ถูกต้องตามสถานการณ์ปัญหา หรือแผนภาพไม่ชัดเจนดี
ความหมายยาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ระดับคะแนน 0 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ : แสดงความไม่เข้าใจในแนวคิดและหลักการในคณิตศาสตร์
ปัญหา 

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ : พยายามใช้ข้อมูลภายนอกที่ไม่ตรงประเด็น(ไม่เกี่ยวข้อง) ;  ระบุ
ส่วนประกอบของปัญหาผิด ; ลอกส่วนปัญหาของโจทย์มาแต่
พยายามแก้ปัญหา 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ : การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ; ค าที่ใช้ไม่เกี่ยวกับปัญหา
แผนภาพประกอบผิดหมด 

 
 ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ท่ี
มีลักษณะค าถามปลายเปิด ที่ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้านั้น ได้ยึดแนวการสร้างแบบทดสอบตาม
กรมวิชาการและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) ได้มาจากการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริคทั่ว ๆไป ( General Rubric ) เยาวพร วรรณิพย์ (2548 : 57) ซึ่งปรับปรุงมาจาก ซูซาน 
เลนและคณะ(Suzanne Lane,et al. 1996: 264-266)  

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  

    3.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ  
                    ได้มีผูใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไวดั้งน้ี 

สลาวิน (Slavin. 1987 : 8) กล่าว่า การเรียนแบบร่วมมือ คือ การเรียนแบบหนึ่งซ่ึง  
นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก  ปกติจัดกลุ่มละ 4 คน   และการจัดกลุ่มต้องค านึงถึงความ 
สามารถของนักเรียน เช่น นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน และ
ความสามารถต่ า 1 คน หน้าที่ของนักเรียนในกลุ่มจะต้องช่วยกันท างาน รับผิดชอบและช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียนซ่ึงกันและกัน 
                   เดวดิสนั (Davidsion. 1990 : 52) กล่าวถึง การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มย่อยว่า 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการ
สร้างความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มย่อยยังสามารถน าไปใช้
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในหลายเป้าหมาย เช่น การอภิปรายมโนมติ  การสืบสวน  หรือการ
ค้นพบ  การก าหนดปัญหาการพิสูจน์ทฤษฎีบท การหารูปแบบทางคณิตศาสตร์ การฝึกทักษะ การ
ทบทวน การระดมพลังสมอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี  
                   อาโจสและจอยเนอร์ (Ajose and Joyner. 1990 : 198) กล่าวว่า การเรียนแบบ 
ร่วมมือเป็นกระบวนการซ่ึงนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  ท างาน  
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ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 
1. ใช้การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
2. ใช้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
3. ใช้ความรับผิดชอบในตัวเองต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ใช้ทักษะทางสังคม 
5. ใช้ทักษะในกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนแบบร่วมมือ แตกต่างจากการเรียนแบบแข่งขันและการเรียนเป็นราย  

บุคคลกล่าวคือ บทเรียนคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้มีการแข่งขัน นักเรียนจะมีการแข่งขันกับคนอื่นเพื่อ
เป็นผู้ชนะส่วนบทเรียนเป็นรายบุคคลเป็นการท างานด้วยตนเอง เพื่อให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งทั้งการเรียนแบบแข่งขันและการเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันกับ
เพื่อนในขณะเรียนรู้ขาดการพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญเมื่อเขาออก
ไปสู่สังคมในชีวิตจริง 
  อาทซท์และนิวแมน (Artzt and Newman. 1990 : 448 – 449) ได้กล่าวถึง การ
เรียนแบบร่วมมือว่า เป็นแนวทางที่เกี่ยวกับการที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่ง
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องระลึก
เสมอว่าเขาเป็นส่วนส าคัญของกลุ่ม ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มเป็นความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกทุกคนต้องพูดอธิบายแนวคิดกัน และ
ช่วยเหลือกันให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา  ครูไม่ใช่เป็นแหล่งความรู้ท่ีคอยป้อนนักเรียน  แต่จะ
มีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของนักเรียน ตัว
นักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกันและกันในกระบวนการเรียนรู้  
  สาคร ธรรมศักดิ์ (2514 : 26)  ได้สรุปความหมายของการเรียนแบบร่วมมือว่า  เป็น
วิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  แต่
ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน  แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการเรียนและในความส าคัญของกลุ่ม  ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบ่งปัน
ทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า 
สมาชิกมนกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม  
  นลินี ทีหอค า (2541 : 45)  ได้สรุปได้ว่า  การเรียนแบบร่วมมือ คือ วิธีเรียนแบบ
หนึ่งที่ก าหนดให้นักเรียนท างานร่วมกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย   โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ  
กลุ่มละประมาณ  3 – 5 คน  สมาชิกในกลุ่มมีความสมารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบร่วมกัน  ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม
ให้เห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม  
  ศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา (2542 : 13)  ได้สรุปไว้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ  คือ  ยุทธวิธีใน
การเรียนวิธีหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้
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นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 4 คน แบบคละความสามารถ ให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ซึ่งต้องมีการอธิบาย การอภิปราย
กันภายในกลุ่มเพื่อท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 
  วีรวรรณ มณีนวล (2543 : 12)  ได้สรุปไว้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ  คือ  การจัดการ
เรียนการสอนที่จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มต้องค านึงถึงความ  
สามารถแตกต่างกัน  มาท างานร่วมกันมีการช่วยเหลือกันในการท างาน  มีความรับผิดชอบร่วมกัน
และยอมรับในความสามารถของตนเองและสมาชิกทุกคน  
  จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือดังกล่าวข้างต้น  คือ  วิธีสอนแบบหนึ่ง
โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบคละความสามารถ  โดยสมาชิกในกลุ่มให้ก าลัง 
ใจและช่วยเหลือกันในการท างาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ท าให้ทุกคนในกลุ่มได้บรรลุตามจุด 
ประสงค์ในการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการแข่งขันกับตนเองและกลุ่มอื่นอย่างสร้างสรรค์  
 

3.2 การเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนคณิตศาสตร์  
จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1989 : 235 – 237)  กล่าวว่าการ 

เรียนแบบร่วมมือใช้ได้เป็นอย่างดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้
คิดทางคณิตศาสตร์  เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างมโนมติและกระบวนการและสามารถที่จะประยุกต์ 
ใช้ความรู้อย่างคล่องแคล่วและมีความหมายด้วยเหตุผลดังนี้ 

1. มโนมติและทักษะคณิตศาสตร์สามารถเรียนได้ดีในกระบวนการที่เป็นพลวัต  
(Dynamic Process) ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแข่งขัน การเรียนคณิตศาสตร์ควรเป็นลักษณะที่ผู้เรียน
เป็นผู้กระท ากิจกรรมมากว่าที่จะเป็นเพียงผู้ที่คอยรับความรู้ การเรียนคณิตศาสตร์โดยปกติอยู่บน
พื้นฐานท่ีว่านักเรียนเป็นผู้คอยดูดซับข้อมูลความรู้จากการฝึกซ้ าและจากการให้แรงเสริม การมีส่วน
ร่วมในการเรียนอย่างแข่งขันเป็นการท้าทายสมองส าหรับนักเรียนทุกคนและการอยากรู้อยากเห็นจะ
ช่วยกระตุ้นให้มีการอภิปรายกับคนอื่น 

2. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการอาสาซึ่งกันและกัน (Interpersonal 
Enterprise) การพูดผ่านปัญหาทางคณิตศาสตร์กับเพื่อนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างชัดเจน
ว่า จะแก้ปัญหาให้ถูกต้องได้อย่างไร การอธิบายยุทธวิธีการแก้ปัญหา ให้เหตุผลและวิเคราะห์ปัญหา
กับเพื่อนจะท าให้เกิดการหยั่งรู้ (Insight) มีวิธีการให้เหตุผลระดับสูงและเกิดการเรียนรู้ระดับสูง ใน
กลุ่มย่อยนักเรียนมีความสะดวกในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการอภิปราย
ร่วมกันทั้งชั้น 

3. การเรียนเป็นกลุ่ม มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ  
ภาพแต่ในโครงสร้างของการแข่งขันและการเรียนรายบุคคล นักเรียนไม่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน  จะท าให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกยุทธวิธี
ร่วมกับคนอื่น  ในการสื่อสารแลกเปลีย่นข้อมูลก็จะเป็นไปแบบไม่เต็มใจหรือให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 
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  4.  การร่วมมือส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าการแข่งขันและ
การเรียนแบบรายบุคคล การเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมการค้นพบ การเลือกใช้ยุทธวิธี การให้เหตุผล
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแนวความคิดใหม่ การถ่ายโยงยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์และข้อเท็จจริงกับ
ปัญหาย่อยๆ ไปสู่ราบบุคคล (นั่นคือถ่ายโยงจากกลุ่มไปสู่รายบุคคล) 
  5.  การท างานร่วมมือกันนักเรียนจะเพิ่มความม่ันใจในความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ของตนเอง เป็นการสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการเรียนรู้มโนมติ กระบวนการและยุทธวิธีทาง
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนที่ท างานร่วมกันในกลุ่มมีแนวโน้มที่จะชอบและเห็นคุณค่าของแต่ละ
คนและเห็นความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของคนอื่น มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ระหว่างเพื่อน เกิดการเรียนรู้ในระดับสูง ตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self – esteem) เกิดการ
ยอมรับความสมารถของตนเองในการแก้ปัญหา 

6. การเลือกรายวิชาเรียนและการเลือกอาชีพ  เพื่อนมีอิทธิพลสูงต่อนักเรียน  หาก 
มีนักเรียนบางคนในชั้นเลือกวิชาเรียนไม่เหมาะสมกับตัวเขา  การช่วยเหลือให้เขาได้พัฒนาจะเกิด 
ขึ้นในสถานการณ์การเรียนแบบร่วมมือ  นักเรียนมีแนวโน้มที่ชอบและสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์
มากกว่าและได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในการเรียน  ความส าเร็จที่เกิดจากการท างานร่วมกัน
ของนักเรียนในการแก้ปัญหาจะท าให้เกิดการเรียนรู้มโนมติและการวิเคราะห์มากขึ้น  ซึ่งเป็นความรู้
ที่จ าเป็นในการอภิปราย  อธิบายและวางแผนในการเรียนรู้สถานการณ์ใหม่  เป็นการเพิ่มความ 
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  การสนับสนุนกันการช่วยเหลือกันและการเชื่อมโยงกันภาย 
ในกลุ่มร่วมมือ  มีผลทางบวกต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม  ต่อเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  และความ
ม่ันใจในตนเอง (Self – confidence) 
  เดวิดสัน (Davidson. 1990 : 4 – 5)  ผู้อ านวยการโครงการเรียนประถมศึกษา  ซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ีศูนย์วิจัยโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์  ได้กล่าวถึง
ความเหมาะสมของการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไว้  ดังนี้  

1. การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ซักถามปัญหา  
กันอย่างอิสระ  อธิบายให้สมาชิกของกลุ่มได้เข้าใจถึงแนวความคิดและมโนคติของตนเองให้กระจ่าง
ชัดขึ้นตลอดจนได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเขา 

2. การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จในการ  
เรียนคณิตศาสตร์  นักเรียนภายในกลุ่มจะไม่มีการแข่งขันในการแก้ปัญหา  ซึ่งปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มน้ัน
จะช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้มโนคติและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้  

3. คณิตศาสตร์แตกต่างไปจากวิชาอื่นในแง่ที่ครูสามารถประมาณเวลาได้ว่าในการ  
แก้ปัญหาแต่ละข้อควรใช้เวลานานเท่าไร และเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการอภิปรายกลุ่มเพื่อหา
ค าตอบที่พิสูจน์ได้จริง  โดยท่ีนักเรียนสามารถโน้มน้าวเพื่อนให้ยอมรับได้โดยใช้เหตุผลประกอบ  

4. ปัญหาทางคณิตศาสตร์แต่ละปัญหาสามารถแก้ได้หลายวิธีและนักเรียนก็  
สามารถอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของการหาค าตอบน้ันได้  

5. นักเรียนสามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับความจริงท่ีเป็นพื้นฐานทาง  
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ตื่นเต้นและท้าทายทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น เกม ปริศนา  หรือการอภิปรายปัญหา  

6. ในขอบเขตของวิชาคณิตศาสตร์เต็มไปด้วยความคิดที่ท้าทายและตื่นเต้น จะท า  
ให้มีการอภิปรายถึงข้อดีข้อเสีย  ผู้ที่เรียนโดยการพูดคุย  การฟัง  การอธิบายและการคิดร่วมกับผู้ 
อื่นก็สามารถเรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

7. คณิตศาสตร์เปิดโอกาสอย่างมากในการสร้างความคิด  ค้นคว้าในสถานการณ์  
ต่างๆมีการคาดคะเนและการตรวจสอบด้วยข้อมูล  การตั้งปัญหาเพื่อกระตุ้นให้สนใจอยากรู้อยาก
เห็น และมีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ซ่ึงไม่เคยเห็นมาก่อน  ความพยายามของนักเรียนแต่ละคนใน
การหาค าตอบจากปัญหาเดียวกัน จะท าให้เกิดความก้าวหน้าทีละน้อยและเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่า  
  จากลักษณะความเหมาะสมของการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนคณิตศาสตร์
ดังกล่าวนั้นเพื่อให้การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  บารูดี้       
(สมเดช บุญประจักษ์. 2540 :  57 – 58 ; อ้างอิงจาก Baroody. 1993 : 2 – 105 – 106. Problem 
Solving, Reasoning, and Communicating, k-8. Helping Children Think Mathematically) ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. เริ่มทีละน้อย  ในตอนเร่ิมต้นใช้การเรียนแบบร่วมมือเป็นบางครั้ง  แล้วใช้ถี่มาก  
ขึ้น 

2. ใช้กลุ่มละ 4 คน  กลุ่มเล็กเกินไปจะไม่เกิดการอภิปราย  กลุ่มใหญ่เกินไปท าให้ 
การมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์ลดลง ในกลุ่ม 4 คน นักเรียนรู้สึกสะดวกและปลอดภัยที่จะขยาย
แนวคิดหรืออธิบายเหตุผลกันในกลุ่ม 

3. เตรียมประสบการณ์การแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างหลากหลาย  เตรียมโอกาส  
ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาทั้งรายบุคคล  ทั้งชั้น และกิจกรรมกลุ่ม 

4. เน้นปัญหาของกลุ่ม  โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้อภิปรายและสรุปปัญหาโดย  
กลุ่มและควรให้มีการอภิปรายประเด็นทางสังคมด้วย  
  5.  ต้องม่ันใจว่าสมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบซ่ึงนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าข้อ 
ผิดพลาดของกลุ่มก็คือข้อผิดพลาดของทุกคนในกลุ่ม ผลงานของกลุ่มเป็นผลมาจากสมาชิกทุกคน  
การสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ  
  6.  ส่งเสริมความพยายามร่วมกัน กลุ่มต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาของสมาชิกทุก
คน 
  7.  ส่งเสริมให้เกิดทักษะทางสังคม โดยการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการท างาน
ร่วมกัน การร่วมมือกันช่วยลดข้อขัดแย้งหรือความสับสนต่างๆ 
  8.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เขียนสรุปเพราะการเขียนสรุปท าให้ครูได้ติดตามและ
ควบคุมการร่วมมือกันในกลุ่ม 
  จาการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือจะเห็นได้ว่า  การเรียนแบบ
ร่วมมือมีความเหมาะสมในการน ามาใช้การน ามาใช้จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งการ



 30 

เรียนแบบร่วมมือมีเทคนิคหลายรูปแบบด้วยกันคือ TAI (Team Assisted Individualization), STAD 
(Student Team Achievement Division), TGT (Team – Games – Tournment) เป็นต้น  ในการ
วิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะน าเอารูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือแบบ Student Teams – 
Achievement Division (STAD) มาศึกษาและท าการวิจัยในครั้งน้ี 
 

3.3  เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผล 
สัมฤทธิ์ (STAD) 
 เงื่อนไขซ่ึงเป็นสิ่งที่จะเป็นที่ครูจะต้องตระหนักถึง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดเรียนรู้แบบ STAD มี 2 ประการคือ 
 1. เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal)  
 เงื่อนไขน้ีเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่มจ าเป็นต้องให้สมาชิกทุกคนใน 
กลุ่มได้ทราบเป้าหมายของกลุ่มในการร่วมมือกันท างาน ถ้าปราศจากเงื่อนไขข้อนี้งานจะส าเร็จไม่ได้
เลย 
 2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Accountability)  
 สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองเท่าๆกับรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
กล่าวคือ กลุ่มจะได้รับการชมเชยหรือได้รัยคะแนนต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากคะแนนรายบุคคลของ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจะน าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มของกลุ่มโดยใช้ระบบ ‚กลุ่มสัมฤทธิ์‛ นั่นเอง 
 ทั้งสองเงื่อนไขน้ีมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กล่าวคือเป้าหมายของกลุ่มเป็นสิ่งจ า 
เป็นสิ่งที่จะท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มให้เรียนรู้ได้เหมือนตน 
ถ้าปราศจากเป้าหมายของกลุ่มนักเรียนก็จะท างานผิดจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักเรียนจึงต้องทราบ
เป้าหมายของกลุ่มเพื่อความส าเร็จในการเรียน ยิ่งไปกว่าน้ันเป้าหมายของกลุ่มอาจจะช่วยให้นักเรียน
ผ่านพ้นความสงสัย ลังเล ไม่แน่ใจในการท่ีจะตั้งค าถามถามครู ซึ่งถ้าปราศจากข้อนี้ นักเรียนจะไม่
กล้าถาม ในขณะเดียวกันถ้าปราศจากความรับผิดชอบต่อเองของสมาชิกในกลุ่มนั่นคือ หมายความ
ว่าสมาชิก 2 หรือ 3 ภายในกลุ่มเท่านั้นที่ต้องท างานเองทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือจะไม่ลงปฏิบัติงานกับ
เพื่อนในกลุ่ม และไม่ไห้ความร่วมมืออันจะเป็นสาเหตุให้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ประสบความ
ล้มเหลวได้ในท่ีสุด 
 
 3.4 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบ STAD  
 ในการจัดการเรียนรู้แบบ STAD นั้น สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 5 
ประการดังต่อไปนี้ 

1. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent) 
นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเองจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้อื่นในการท่ีจะท างานกลุ่มให้ส าเร็จ กล่าวคือ  
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‚ร่วมเป็นร่วมตาย‛ วิธีการท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกเช่นน้ีอาจจะท าได้โดยท าให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
เช่น ถ้านักเรียนท าคะแนนกลุ่มได้สูงแต่ละคนจะได้รับรางวัลร่วมกัน ประเด็นที่ส าคัญก็คือสมาชิกทุก
คนในกลุ่มจะต้องท างานกลุ่มให้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จนี้จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความส าคัญหรือความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว  

2. การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face Interaction)  
เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก มิใช่วิธีที่จะท าให้เกิดผลอย่างปฎิหารย์แต่  

ผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันละกันน้ัน จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง
กันและกันระหว่างนักเรียนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้แบบ STAD นั้น การสรุปเรื่องการ
อธิบาย การขยายความในบทเรียนที่เรียนมาให้แก่เพื่อนในกลุ่มเป็นลักษณะสัมพันธ์ของการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ดังนั้นจึงควรมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด 

3. การรับผิดชอบงานกลุ่มของกลุ่ม (Individual Accountability at Group Work)  
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD จะถือว่าไม่ส าเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้เรียนรู้เรื่อง  

ในบทเรียนได้ทุกคน หรือได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้ได้เรียนรู้ได้ทุกคนเพราะฉะน้ันจึง
จ าเป็นต้องวัดผลการเรียนของแต่ละคนเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนไม่เก่ง บางที
ครูอาจจะใช้วิธีทดสอบสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคลหรือสุ่มเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มเป็น
ผู้ตอบ ด้วยวิธีดังกล่าวกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้และช่วยกันท างาน มีความรับผิดชอบต่องานของตน
เป็นพื้นฐาน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจและรู้แจ้งในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จของ
กลุ่มตามมา 
 4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Social skills) 
 นักเรียนทุกคนไม่ได้มาโรงเรียนพร้อมกับทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะฉะน้ันจึง
เป็นหน้าที่ของครูท่ีจะช่วยนักเรียนในการสื่อสารการเป็นผู้น า การไว้ใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ 
ปัญหา ความขัดแย้ง ครูควรจัดสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์และ
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูควรสอบทักษะและมีการ
ประเมินการท างานของกลุ่มนักเรียนด้วย การท่ีจัดนักเรียนท่ีขาดทักษะในการท างานกลุ่มมาท างาน
ร่วมกันจะท าให้การท างานนี้ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ไม่ได้หมายถึง
แต่เพียงการที่จัดให้นักเรียนมานั่งท างานเป็นกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจุดนี้เป็นหลักการหนึ่งที่ท าให้นักเรียนท่ี
เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD แตกต่างจาการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมท่ีเคยใช้กันมานาน  
 จากทักษะการท างานกลุ่มนี้เองที่จะท าให้นักเรียนช่วยเหลือ เอื้ออาทรในการถ่ายถอดความ 
รู้ซ่ึงกันและกัน และมีการร่วมมือในกลุ่ม ดังนั้นทุกคนจึงเกิดการเรียนรู้ท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน
ให้กลุ่มได้รับความส าเร็จ 
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 5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
 กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การให้นักเรียนมีเวลาและใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ว่ากลุ่ม
ท างานได้เพียงใด และสามารถใช้ทักษะสังคมและมนุษยสัมพันธ์ได้เหมาะสม กระบวนการกลุ่มนี้จะ
ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มท างานได้ผล ในขณะท่ีสัมพันธภาพในกลุ่มก็จะเป็นไปด้วยดี กล่าวคือ กลุ่มจะ
มีความเป็นอิสระโดยสมาชิกในกลุ่ม สามารุจัดกระบวนการกลุ่มและสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของ
พวกเขาเอง ทั้งน้ีข้อมูลย้อนกลับจากครูหรือเพื่อนนักเรียนที่เป็นผู้สังเกตจะช่วยให้กลุ่มได้ด าเนินการ
ได้เป็นอย่างดีและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3.5  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams – Achievemen 
Division: STAD) 

สลาวิน (Slavin. 1989: 87) กล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ไว้ว่า เป็นการจัด
สมาชิกกลุ่มละ 4-5 คน แบบคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศ โดยครูจะท าการ
เสนอบทเรียนให้นักเรียนท้ังชั้นก่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มท างานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนเมื่อ
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท าแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนจบแล้ว ครูจะให้  
นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะถูกแปลงคะแนน
ของแต่ละกลุ่ม ที่เรียกว่า ‚กลุ่มสัมฤทธิ์‛ (Achievement Division) ซึ่งการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์มีขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แจ้งคะแนน
ฐานของแต่ละบุคคล บอกเกณฑ์แดละรางวัล ทบทวนความรู้และสอนเน้ือหาใหม่ของบท  เรียนต่อ
นักเรียนท้ังห้องโดยครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหา
บทเรียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบค าอธิบายของครู เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน  
 ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมี
ความแตกต่างกันเรื่องระดับสติปัญญา ซึ่งหน้าที่ส าคัญของกลุ่มก็คือการเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้
สามารถท าแบบทดสอบได้ดี กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วม  กัน
การแก้ความเข้าใจผิดของเพื่อนในกลุ่ม กลุ่มจะต้องท าให้ดีที่สุดเพื่อช่วยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม
จะต้องช่วยสอนเสริมเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด ซึ่งการท างานของกลุ่ม
เน้นความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การนับถือตนเอง (Self – Esteem) และการยอม รับเพื่อนท่ี
เรียนอ่อนซ่ึงสิ่งที่นักเรียนควรค านึงถึงคือ นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนให้รู้เน้ือหาอย่างถ่องแท้ นักเรียน
ไม่สามรถศึกษาเนื้อหาจบคนเดียวโดยที่เพื่อนในกลุ่มไม่เข้าใจ ถ้าหากไม่เข้าใจควรปรึกษาเพื่อนใน
กลุ่มก่อนปรึกษาครู และในการปรึกษาในกลุ่มไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่น และให้แต่ละกลุ่ม
ย่อยศึกษาหัวข้อที่เรียนจากใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ครูก าหนดประมาณ 2-3 ข้อโดยสมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันปฏิบัติตามใบงานและแบ่งหน้าที่การท ากิจกรรมดังนี้ คะแนนของแต่ละกลุ่มที่เรียกว่า 
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คะแนนกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบตามความสามารถของตนโดย
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย หลังจากเรียนไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับการทดสอบ โดยครูท าการ
ทดสอบวัดความเข้าใจประมาณ 15 – 20 นาที และคะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มที่เรียกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการ  
เปรียบเทียบคะแนนที่สอบได้กับคะแนนฐาน   (Base Score)    โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนน 
ความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนจะท าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความขยันที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือ  
ไม่นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุดเพื่อช่วยกลุ่ม หรืออาจไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่า
คะแนนฐานเกิน 10 คะแนน 
 ในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนแต่ละคนจะได้คะแนนพัฒนา จากนั้นก็จะน าคะแนนของแต่
ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึงเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ครูจะให้รางวัล การที่กลุ่มประสบความส าเร็จได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับคะแนนของสมาชิกทุก
คน สลาวิน (Slavin) ได้ให้แนวปฏิบัติการคิดคะแนนพัฒนาไว้ดังนี้ ให้น าคะแนนแบบทดสอบของแต่
ละคนไปเทียบกับคะแนนฐาน (Base Score) แล้วคิดเทียบเป็นคะแนนพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นน าคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันแล้วน ามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ถ้า
กลุ่มใดได้คะแนนสูงหรือถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก็จะได้รางวัล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความส าเร็จ การ
คิดคะแนนฐานท าได้โดยการน าระดับผลการเรียนในวิชาเดียวกันของภาคเรียนท่ีผ่านมา หรือคะแนน
จากหน่วยทดสอบที่ผ่านมา แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนฐานโดยในการสอบแต่ละครั้งจะต้องมีคะแนน
เต็มเท่ากันคือ 100 คะแนน เช่น ถ้าสมศักดิ์ท าการทดสอบ 4 ครั้งได้คะแนนดังน้ี 80,  86, 78 และ 92 
คะแนนตามล าดับ สมศักดิ์จะมีคะแนนฐาน 84 คะแนน แล้วน าคะแนนฐานไปเปรียบเทียบคิดหา
คะแนนพัฒนา (improvement Points) โดยมีเกณฑ์ ดังตารางที่ 5 
ตาราง 3 เกณฑ์ การคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) 
 

ส่วนต่างของคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน / แต่ละคน คะแนนพัฒนา 
ได้ต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 
ได้ต่ ากว่าคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 
ได้เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 1 – 10 คะแนน 
ได้สูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

ที่มา : วัชรา เล่าเรียนดี . (2548). เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ หน้า129. 
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ในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนทุกคนจะต้องรู้คะแนนฐานของตนเองก่อนแล้วค านวณว่า
ตนเองจะต้องท าคะแนนอีกเท่าไรถึงจะได้คะแนนพัฒนาตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งคะแนนพัฒนาของแต่
ละคนข้ึนอยู่กับความพยายามที่จะท าคะแนนการทดสอบให้มากกว่าคะแนนฐานเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสูงหรือถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก็จะได้รับรางวัล ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความส าเร็จ 
 ขั้นที่ 5 การยกย่องกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มจะได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูตั้ง  
ไว้ ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม ดัง  
ตาราง 4 
ตาราง 4 เกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รางวัล  
 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนา 
0 – 15 
16 – 25 
26 - 30 

กลุ่มเก่ง 
กลุ่มเก่งมาก 
กลุ่มยอดเยี่ยม 

ที่มา : วัชรา เล่าเรียนดี . (2548). เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ หน้า130. 
 

จากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) จะเห็น
ได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความ  ส าเร็จใน
การเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มท าให้นักเรียนช่วยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปัญหากันอย่าง
อิสระคนเก่งสามารถอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มได้เข้าใจแนวคิดและมโนคติได้กระจ่างชัดขึ้น  นักเรียน
สามารถอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของการหาค าตอบในปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาคณิตศาสตร์
เป็นปัญหาที่ท้าทายและมีปัญหาท่ีแปลกใหม่ซ่ึงไม่เคยพบเห็นมาก่อน ความพยายามของนักเรียนแต่
ละคนในการหาค าตอบจากปัญหาเดียวกัน จะท าให้เกิดความ ก้าวหน้าทีละน้อยและเป็นประสบการณ์ ที่มี
ค่าดั้งน้ันจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันน้ันมีความหมายมากกว่าแค่การเอานักเรียน
มารวมกันท างานเป็นกลุ่มย่อยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกลุ่มและส่วนรวมโดยการช่วย  
เหลือซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความสามารถของตนเองและ
ของผู้อื่น การถือเขาถือเราจะลดลงไป นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี เช่น ความสามัคคี 
มีน้ าใจ มีระเบียบวินัย เป็นต้น 

 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K W D L )  
 การสอบแบบ เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) หรือ เทคนิค เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี 
แอล (K W D L) ได้พัฒนาขึ้นโดย Ogle (1989) เพื่อใช้สอนและฝึกทักษะทางการอ่าน และต่อมาได้
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พัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น โดย Carr และ Ogle ในปีถัดมา (1987) โดยยังคงสาระเดิมไว้ แต่เพิ่มการ
เขียนผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเรื่องที่อ่าน และมีการ น าเสนอเรื่องจาก
ผังอันเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟัง และการอ่าน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือการสอนทักษะภาษา แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆที่มีการ
อ่านเพื่อท าความเข้าใจ เช่น วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพราะว่าผู้เรียนจะ
ได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการการท าความเข้าใจตนเอง การวางแผนการ ตั้งจุดมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเข้าใจในตนเอง การจัดระบบข้อมูล เพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
มีประโยชน์ในการฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอ โดยมีขั้นตอนการเรียนการ
สอบ 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบ
มีอะไรบ้าง 
 ขั้นที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่นักเรียน
ต้องการรู้ 
 ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อหาค าตอบตามที่โจทย์
ต้องการ หรือสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ 
 ขั้นที่ 4  L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 ต่อมา ซอและคณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมิสซัสซัปป้ีประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าเทคนิค   
K-W-D-L มาใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative 
Learning) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 ซึ่งการน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้โดยพัฒนาเป็นการจัดการ
เรียนรู้เรียกว่าเทคนิค K-W-D-L มีการทดลองใช้การเรียนร่วมกลุ่มในวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงครูใน
โปรแกรม PDS (Professional Development School) ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย
มิสซัสซิปปี้ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยริเริ่มจัดโครงการเรียนร่วมกลุ่ม (cooperative learning) ผู้ร่วม
โครงการ คือครูผู้สอนเกรด 4 และนักเรียนของตน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ครูไม่เคยมี
ประสบการณ์ในเร่ืองการจัดการเรียนร่วมกลุ่มใน วิชาคณิตศาสตร์มาก่อน แต่ใคร่ท่ีจะเรียนรู้และ
ทดลองใช้ กลวิธีนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มทดลองมี 2 ห้องเรียนใช้การเรียนร่วมกลุ่มในวิชา คณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆด้วย ส่วน
อีก 2 ห้องเรียน นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเป็นครั้งคราว ในกลุ่มทดลองนั้น นักเรียนจะเรียนการดแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม 2 – 4 คาบ ต่อสัปดาห์และคาบที่เรียนร่วมกลุ่มนี้จะเรียนหลังจาก
ที่ได้เรียนหัวข้อต่างๆ อันเป็นพื้นฐานในกลุ่มใหญ่แล้ว 
 ในกลุ่มทดลองนี้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกสถานการณ์จริงท่ี
ครูแนะน า และสื่อส าเร็จที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นครูได้รับการแนะน าและทบทวน
เกี่ยวกับ กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะเช่น การเดา และการตรวจสอบ ท าแผนภูมิ และภาพ  ประกอบ
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นอกจากนี้ยังมาจากความคิดริเริ่มพัฒนา ละการมีส่วนร่วมในกลวิธีคิดของนักเรียนอีกด้วย ส าหรับ
ตัวนักเรียนท่ีท างานเป็นกลุ่มๆ ในเรื่องโจทย์ ปัญหาโดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาน้ันวกเขายิงคิดโจทย์
ปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาของพวกเขาเองที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย โจทย์ปัญหาที่นักเรียนชอบคือ  
ประเภทตรรกศาสตร์ประเภทปลายเปิดท่ีสร้างจากสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ไปจ่ายตลาด เป็นต้นว่า ถ้าต้องการจะท าอาหาร 2 ม้ือ ส าหรับคน 4 คน แต่ละมื้อจะต้องมีอาหาร
ครบหมู่ให้นักเรียนใช้ใบโฆษณาสินค้าจากหนังสือพิมพ์วางแผนว่า ถ้ามีเงิน 500 บาทจะซ้ืออะไรได้
บ้างให้ช่วยกันประมาณค่าของที่ต้องการซื้อแล้วหาวิธีการคิดให้ได้จ านวนเงินใกล้เคียง 500 บาท ขั้น
ต่อไปจึงใช้เครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบราคาจริง 
K-W-D-L: เทคนิคในการจัดการและบันทึกผลงาน 
    การชี้แนะการท างานของเด็กในการทดลองนี้ ได้น าเทคนิค K-W-L ของ Ogle มาใช้ 
  K   What we know. 

W   What we want to know. 
D   What we do to find out. 
L   What we learned. 

เป็นข้ันตอนท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เทคนิค K-W-L นี้ Ogle ได้
พัฒนาขึ้นส าหรับช่วยการอ่านเพื่อความเข้าในเป็นเทคนิค ที่ชี้แนะให้ผู้อ่านใช้ขึ้นตอนเช่นเดียวกับ
ผู้อ่านท่ีเชี่ยวชาญแล้ว ใช้อยู่เทคนิคนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการค้นหาวิธีการต่างๆทางคณิตศาสตร์
ได้ 

K คือ รู้อะไรอยู่บ้างแล้ว 
ในขั้นตอนน้ี ผู้อ่านระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านว่ารู้ อะไรอยู่บ้างแล้วครูท าหน้าที่

บันทึกค าตอบและช่วยนักเรียนจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเหล่านั้น ช่วยอธิบายความเข้าใจที่อาจคลาด  
เคลื่อนหรือช่วยอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส าหรับการแก้โจทย์ปัญหาเป็นกลุ่ม ขั้นตอน ‘K’ จะเกี่ยวข้องการการอ่านโจทย์ปัญหา
ตีความ ถกแถลงเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้มา อาจ รวม ทั้งกระบวนการวิธีอื่น เช่น ลงมือปฏิบัติตามที่
ปัญหาก าหนด วาดรูป ท าแผนภูมิ เพื่อว่านักเรียนจะได้เข้าใจปัญหาและรู้ว่าตนรู้อะไรบ้าง แล้ว
เกี่ยวกับปัญหาน้ัน 

W คือ ต้องการจะรู้อะไร 
ด้วยการช้ีแนะจากครู นักเตียนจะบอกสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียน รู้ได้บ่อยครั้งนักเรียนจะมี

ค าถามที่ยังไม่ได้ตอบในเรื่องที่อ่าน หรือนักเรียนอาจยกหัวข้อที่ยังไม่ได้ถกแถลงกันขึ้นมา และต้อง
ค้นหา จากแหล่งความรู้อื่น เพื่อที่จะหาค าตอบและข้อมูลเหล่านั้น 

ส าหรับการแก้โจทย์ปัญหาน้ัน ขึ้นตอน ‘W’ จะเกี่ยวข้องกับข้อ ตกลงของกลุ่มในเรื่องที่โจทย์
ถามว่าค าถามคืออะไร และค าถามนั้น หมายความว่ากระไรส่วนข้ันตอนท่ีว่าต้องการรู้อะไรน้ันอาจ
เกี่ยวข้อง กับการตัดสินใจของนักเรียนในการวางแผนจะแก้ปัญหา พวกเขาอาจตกลงกันว่าจ า  เป็น
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ต้องไปหาข้อมูล และต้องตัดสินใจว่าจะไปหาดแหล่งข้อมูลที่ไหนหรือบางครั้งอาจต้องท าโพลหรือ
อาจต้องไปคุยกับใครๆ หรืออาจต้องการท าการวัด ท าการทดลองหรือต้องไปค้นคว้าจากหนังสือ
อุเทศต่างๆ 

L คือ ได้เรียนรู้อะไร 
ขั้นตอนน้ีของ Ogle ให้นักเรียนอ่านในใจละบันทึกว่าได้รู้อะไรบ้าง แล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง 

แล้วบันทึกไว้ขั้นตอนน้ีช่วยให้ ผู้เรียนได้ขัดเกลาและขยายความคิดเห็นท้ังกระบวนการอ่านแดละ
กระบวนการเขียน 

ในการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นตอน ‚L‛ นี้ประสงค์ให้ผู้เรียนบอก ค าตอบรวมทั้งอธิบายและชี้แจง
ถึงขึ้นตอนของการด าเนินการแก้ปัญหา พวกเขาอาจให้ผู้อื่นช่วยตรวจสอบเพื่อความแน่ใจหรือพวก
เขาอาจพูด กันถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบของพวกเขาเองกลุ่มนักเรียนจะได้รับ การส่งเสริม
ให้เห็นผลสะท้อนและได้เขียนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่ได้ เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนกลุ่มหนึ่งอาจ
เขียนและพูดเกี่ยวกับ เรื่องวิธีการวาดภาพช่วยได้อย่างไร หรือการที่พวกเขาได้ใช้กระบวนวิธีเดา
และตรวจสอบอย่างไร เป็นต้น 

ผลการทดลอง 
 พบว่านอกเหนือจากขั้นตอนของ Ogle แล้วได้เพิ่มขั้น ตอน ‚D‛ อีก 1 ขั้นตอน คือ ‚ได้ท า
อะไรไปบ้าง‛ สมาชิกของกลุ่มใช้แบบบันทึกขั้นตอนขณะที่ช่วยกันวางแผนและกระบวนการด าเนิน  
งานที่พวกเขาได้ใช้ในขณะที่ท างานร่วมกันในการแก้ปัญหา ขั้นตอน ‚D‛ นี้ได้จัดไว้ในล าดับที่ 3 
ก่อนข้ันตอน ‚L‛ มีการใช้โจทย์ปัญหาทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุ่มทั้งก่อนและหลัง การให้คะแนน
งานกลุ่มได้ใช้ของ Charles, Lester และ O’Daffer (1986) โดยใช้ระดับคะแนนรวม 1 2 3 และ 4 ผล
ปรากฏว่า นักเรียนใน 2 ห้องเรียนที่ใช้การเรียนร่วมกลุ่มได้ระดับคะแนนสุงกว่านักเรียนอีก 2 ห้อง  
เรียนท่ีไม่ได้ใช้ 
 นอกจากนี้ เจตคติด้านบวกของการเรียนร่วมกลุ่มโดยใช้ KWDL เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา 
ยังมีข้อสนับสนุนต่างๆเพิ่มข้ึน เช่น เด็กๆระบุว่าพวกเขามีความสนุกที่ได้ท างานร่วมกันมีความเชื่อ
มันมากขึ้นมีความสนใจเพิ่มข้ึนและมีความตื่นเต้นดี เด็กๆมีความภาคภูมิใจในความ  สามารถที่
เพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะข้อปัญหาท่ีต้องการให้เหตุผล 2 ด้านขณะที่คิดปัญหาเหล่านี้
เด็กๆ จะใช้กลวิธีต่างๆรวมทั้ง การวาดภาพ ท าแผนภูมิ และใช้วิธีเดาแล้วตรวจสอบ ขณะท่ีเด็กๆ 
ท างานกลุ่ม  พวกเขาจะคอยตรวจสอบตัวเองบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าค าตอบน้ันตรงกับค าถาม  
(quoted in Cooperative Problem Solving. 1977:482-486) 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค KWDL จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีระดับขึ้นตอนการคิดอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเป็นแรงเสริมที่ท าให้ผู้เรียนมีการถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ  
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5.การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2547 : 96-98) กล่าวถึงการร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) ว่า 
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน โดยเฉพาะ Robert 
Slavin เป็นผู้เผยแพร่แนวคิดและเทคนิควิธีดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนทุกสาระวิชาและทุก
ระดับชั้น ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ีส าคัญแนวคิด เทคนิควิธี
จัดการเรียนรุ้ดังกล่าวสามารถน าไปบูรณาการร่วมกับเทคนิควิธีสอนอื่นได้อย่างหลากหลาย เนื่อง  
จากเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความ  
สามารถแตกต่างกันและช่วยกันเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่นอกเหนือจากการน าผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน ก็คือการพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือพัฒนาซึ่งกันและกันด้วยความ
เต็มใจและพอใจ ความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น (Slavin.1991) นอกจากนั้น กรีนเนอร์, ชูลแมน 
และสปันจิน (Greener, Schulman, and Spungin. 1992, 1989, 1993, quoted in Slavin and 
other 1994) สรุปเสนอแนะไว้ว่าการที่นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกันเรียนรู้ทุกคนจะมีส่วนร่วมในเนื้อหา  
วิชาที่เรียนมากขึ้น มากกว่าเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น การร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาระบบการท างาน
กลุ่ม การท าความกระจ่าง การเปรียบเทียบคิดค้น ประเมินแนวคิดของตนเองเช่นเดียวกับกา ร
พัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การฟัง การลงข้อสรุปร่วมกัน ท าให้การเรียนรู้ มีความหมายย่ิงขึ้น 
 เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล (Ogle 
1986) ที่ต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนต้องมีความสามารถในการอ่านก่อนจึง
จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านให้มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยเทคนิค KWL, KWDL, KWL plus วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหรือกระบวนการ KWDL มีขั้นตอนการด าเนินการเช่นเดียวกันกับ KWL 
เพียงแต่เพิ่มขั้น D ขั้นตอนท่ี3 คือ ขั้นตอนท่ี 4 ซึ่ง KWDL มาจากค าถามที่ว่า 

K : เรารู้อะไร (What we know) หรือโจทย์บอกอะไรเราบ้าง (ส าหรับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) 
 W : เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร (What e want to know) หรือโจทย์ให้อะไร บอก
อะไรบ้าง 
 D : เราท าอะไร, อย่างไร (What we do) และหาค าตอบ หรือเรามีวิธีการอย่างไรบ้าง หรือมี
วิธีด าเนินการเพื่อหาค าตอบอย่างไร 
 L : เราเรียนรู้อะไรจากการด าเนินขั้นที่ 3 (What we learned) ซึ่งคือ ค าตอบสาระความรู้
และวิธีศึกษาค าตอบ และขั้นตอนการคิดค านวณ เป็นต้น 
 การก าหนดขั้นตอนของเทคนิค KWDL การมีค าถามน าเพื่อให้แสวงหาข้อมูลและบันทึก
ตามที่ต้องการในแต่ละขั้น จะช่วยส่งเสริมการอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การน า
กระบวนการหรือเทคนิค KWDL ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านโจทย์ปัญหาของ
นักเรียนทุกระดับชั้นจะมีปัญหามากที่สุด เนื่องจากการอ่านโจทย์ไม่เข้าใจชัดเจน วิเคราะห์โจทย์ไม่
เป็น เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึง นอกจากการคิดค านวณไม่เป็น ดังนั้นทุกขึ้นตอนของเทคนิค 
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KWDL ครูจึงต้องคอยแนะน า ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนได้ คิดพิจารณาและวิเคราะห์ให้หลากหมาย
มากที่สด แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 
นักเรียนท่ีก่งกว่าก็จะสามารถช่วยนักเรียนท่ีอ่อนกว่าได การใช้เทคนิค KWDL ในการสอน
คณิตศาสตร์ ครูต้องเตรียมแผนผัง KWDL เช่นเดียวกับเทคนิค KWL ในตอนเร่ิมต้นบทเรียนท่ีครู
อธิบายโดยครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ท าความเข้าใจวิธีการสรุปค า แต่ละชั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนท่ีสุด ซึ่งต้องมีแผนผัง KWDL ประกอบให้นักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนทุกคนด้วย นอก  
จากนั้นการฝึกท าแบบฝึกหัดมีส่วนร่วม นักเรียนจะต้องมีแผนผัง KWDL ของตนเองเพื่อเติม
ข้อความด้วยเช่นกัน แต่ควรให้ใช้ร่วมกัน 2 คน ต่อ 1 ชุด จะเหมาะสมกว่า เพราะมุ่งเพื่อส่งเสริมการ
ท างานร่วมกัน 
ตาราง 5 แผนผัง KWDL 
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ : 

KWDL Chart 
K 

โจทย์บอกอะไรบ้าง 
W 

โจทย์ให้หาอะไร 
มีวิธีการอย่างไร 
ใช้วิธีอะไรได้บ้าง 

D 
ด าเนินการตาม 
กระบวนการ 

L 
ค าตอบที่ได้และ 
คิดค าตอบอย่างไร 

1.  ………………… 
2.  ………………… 
3.  ………………… 
4.  ………………… 

1.  ………………… 
2.  ………………… 
3.  ………………… 
4.  ………………… 

แสดงวิธีท า 
................................. 
วิธีที่ 1 ……………… 
วิธีที่ 2 ……………… 
วิธีที่ 3 ……………… 

ค าตอบ .................... 
สรุปขั้นตอน 
................................. 
................................. 
................................. 

ที่มา : วัชรา เล่าเรียนดี,เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ  (นครปฐม : มหาวิยาลัย
ศิลปากร ,2547),97. 
 การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ควรวัดผลด้วย
แบบทดสอบแบบเลือกตอบเพียงอย่างเดียวหรือควรให้มีข้อสอบให้แสดงวิธีท าด้วย ซึ่งจะเป็นเครื่อง
ยินยันได้ว่านักเรียนเข้าใจจริง ไม่ได้คิดลกค าตอบของเพื่อนหรือน าวิธีท าของเพื่อนมาตอบดังนั้นควร
จะก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน การแสดงวิธีท า การอธิบายวิธีท า ที่นอกเหนือจากค าตอบที่ถูกต้อง 
ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL, KWDL หรือ KWL plus ในสาระวิชาอื่นๆควรมีการ
ทดสอบในด้านความสามารถในการใช้เทคนิคดังกล่าวในการเรียนรู้ด้วย เช่น ด าตอบหรือสาระใน
ด้านรู้อะไรบ้าง (K) นักเรียนตอบ เขียนมาได้ครบถ้วนครอบคลุมหรือมาก – น้อยแค่ไหน เป็นต้น ที่
นอกเหนือจากการให้แสดงวิธีท าในการคิดค านวณการแก้โจทย์ปัญหา 
 จากการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์โดยใช้เทคนิค KWDL จะเห็นว่า หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีเน้นให้
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เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆและเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นแนวทางหน่ึงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันแลกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-5 คน และร่วมมือกันคิดวิเคราะห์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามล าดับขั้นตอน 
และแสวงหาแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมที่สุ ด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด มุ่งส่งเสริมกระบวน  
การท างานกลุ่มและทักษะการนสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ภายในกลุ่มมากขึ้น การศึกษาวิธีสอนน้ีเพื่อให้ทราบแนวทางการสอนท่ีถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแนะแนวทางในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

                  6.1.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
           โจฮันน่ิง (Johanning 2000 : 151-160) ได้ศึกษา การวิเคราะห์การเขียนแบะการ
ท างานกลุ่มร่วมกัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบื้องต้น มีการปฏิรูปโดยการ
ส่งเสริมโดยการให้นักเรียนอ่าน เขียน อภิปรายทางคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับการพัฒนาความคิด
ทางคณิตศาสตร์ การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับการเขียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนคิดไปพร้อมๆ
กันโดยพิจารณาจากผลงานของนักเรียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการศึกษาความเข้าใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาว่ามีความเข้าใจอย่างไร คิดอย่างไรกับวิธีการแก้ปัญหาที่เขียนอธิบาย 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับเกรด 7 และ 8 จ านวน 48 คน การด าเนินการโดยใช้การเรียนและการ
ท างานกลุ่มในการเรียนพีชคณิตเบื้องต้น ใช้ระยะเวลาการทดลอง 1 ปี เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย บันทึกภาพการมีส่วนร่วมและการอภิปรายกลุ่ม และการ
สัมภาษณ์นักเรียน ผลการศึกษาพบว่า การเขียนอธิบายเป็นวิธีหนึ่งที่กระตุ้นนักเรียน ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนได้สื่อสารความคิดของตนลงบนกระดาษและถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น การเขียน
อธิบายก่อนอภิปราย กลุ่ม ท าให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองก่อนท่ีจะพบครูกับ
เพื่อนๆ การเขียนท าให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองก่อนท่ีจะพบครุกับเพื่อนๆ การเขียน
ท าให้นักเรียนมีความม่ันใจมากขึ้นในการท างานกลุ่มโดยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม ซึ่ง
บรรยากาศเช่นน้ี นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการคิดและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วย 
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  โรดิเฮฟเวอร์ (Rodeheaver 2000 : 61-03A) ได้ท าการศึกษา กรณีศึกษาระหว่าง
นักศึกษาครูและความร่วมมือของครูท่ีสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาว่าการ
สื่อสารอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการเรียนการสอน และท าการประเมินข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาครู
ผลปรากฏว่า ข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษานี้แสดงถึงครูท าการได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารเป็น
อย่างมากโยมีการจัดการสื่อสารเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนแต่ว่าคุณภาพของการสื่อสารนั้น
จะเป็นการเน้นเพียงให้บรรลุจุดมุ่งหมายเท่านั้น ไม่ได้เน้นในด้านการปฏิบัติ ซึ่งในการใช้การสื่อสาร
ในการทดลองนี้ไม่ได้รับความเป็นอิสระจากครูเลย 
  เทอร์โลว์ (Thurlow 1996 : 2620) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และเจตคติของนักเรียนระดับ 5 ระหว่างการ เสนอโดยเน้นการฝึกให้เขียนบทความลงใน
วารสารกับการสอนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มทดลองนักเรียนท่ีมีความสามารถต่ ากว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่ ากว่านักเรียนท่ีมีความสามารถสูงกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่ม และ
เพศชายมีเจตคติต่ ากว่าเพศหญิง 
  โรจาส (Rojas 1992 : 52-05A) ได้ท าการศึกษาวิจัยการส่งเสริมการเรียน เรื่อง
ความน่าจะเป็น โดยพัฒนานักเรียนด้านทักษะการอ่านและการเขียน โดยให้นักเรียนได้เรียนเป็น
กลุ่มซึ่งให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องความน่าจะเป็นและใช้เทคนิคในการเสริมกิจกรรมทางภาษใน
การเรียนคณิตศาสตร์ ฝึกการสื่อสารให้แก่นักเรียนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าโดยการใช้
การเสริมแรงในการอ่านเขียนและพูด ผลปรากฏว่า การทดลองนี้ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น
ในกิจกรรมการเขียน แต่ว่ากิจกรรมการอ่านนักเรียนเห็นประโยชน์เพียงเล็กน้อย โดยไม่รู้ว่าการอ่าน
จะมีประโยชน์อย่างไร และอะไรที่เป็นความสามารถในการอ่านของพวกเขา  

  
          6.1.2 งานวิจัยในประเทศ 

  ศิริพร รัตนโกสินทร์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยฝึกการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการแก้ปัญหา 4 
ขั้นตอนของโพลยาและแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรของวิลสัน เฟรอ์นันเดช และฮา
ดาเวย์ พร้อมทั้งฝึกการใช้วิธีการแก้ปัญหา 8 วิธี ได้แก่ วิธีการเดาและตรวจสอบ วิธีการหาแบบรูป 
วิธีการเขียนภาพหรือแผนภาพประกอบ วิธีการสร้างตาราง วิธีการแจกกรณีที่เป็นไปได้ วิธีท าการ
ย้อนกลับ วิธีการลงมือแก้ปัญหาทันที และวิธีการพิจารณากรณีที่ง่ายกว่าหรือแบ่งเป็นปัญหาย่อย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนค าชะอี
พิทยาคม อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 86.03/76.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 และ
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ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ธิภารัตน์ พรหมณะ (2545 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โดยหาคุณภาพของแบบทดสอบ สร้างเกณฑ์ปกติ และคู่มือการใช้ ซึ่งประกอบ ด้วย  แบบทดสอบ
เขียนตอบ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ โดยการแปลง 
ปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ฉบับที่ 2 ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ โดยการแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์  
ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2545 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  864 คน ผลการศึกษา  
พบว่า  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับคุณ 
ลักษณะรวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.71 ถึง 1.00 ความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างของแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนทั้งฉบับมีค่าตั้งแต่ .83 ถึง .96 และมีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 
ทุกข้อ ความยากง่ายรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.72 อ านาจจ าแนกรายข้อมีค่า ตั้งแต่ 0.37 ถึง 
0.94 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้หลักสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 2 ฉบับ มีค่า
ความเชื่อม่ัน ตั้งแต่ 0.93 ถึง 0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความเชื่อม่ันของเกณฑ์
การให้คะแนน โดย ผู้ตรวจให้คะแนน 3 คน มีค่าตั้งแต่  0.95 ถึง 0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ . 01 เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ ฉบับท่ี  1 ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์โดยการแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย  มีคะแนน t ปกติ ตั้งแต่ 
T31 ถึง T64 ฉบับที่ 2 ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการแปลจากปัญหา
หรือสถานการณ์ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์ มีคะแนน t ปกติตั้งแต่ t19 ถึง t63 
  วัชรี ขันเขื้อ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถทางการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการสื่อสารแนวความคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการพูด
และการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถ
การสื่อสารแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 
  พรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนเรื่อง เมทริกซ์ 
และดีเทอร์มินันต์ โดยใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า  ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ ภายหลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ 
โดยใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ปรากฏ
ว่านักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 79.94 
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เยาวพร วรรณทิพย์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบความสามารถในการให้ 
เหตุผลและการสื่อสารทางคณิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เพศและระดับการรับรู้ความ  
สามารถของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์แตกต่างกัน โดย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 75 คน เป็นชาย 75 คน หญิง 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บร่วมรวมข้อมูล เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การสื่อสารทางด้านคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่าเพศมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระดับการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่อการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นักเรียนท่ีมีการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงมี
ความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารมากกว่านักเรียนท่ีมีระดับการรับรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ปานกลางและต่ าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 
     6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์และเทคนิค KWDL 

       6.2.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
โรเบิร์ต อี สลาวิน (ปราณี จงศรี. 2545:80 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1980.)  ได้ท า 

การทดลองเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนท่ีเป็นผิวขาว ผิวด า กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนตามรูปแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) 
กลุ่มที่ 2 เรียนตามรูปแบบทีมการแข่งขัน (TGT) ผลการทดลองพบว่า ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนใน
กลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) มีความแน่นแฟ้นมากกว่าในกลุ่มแบบทีมการแข่งขัน (TGT) ซึ่งในกลุ่มสัมฤทธิ์ 
(STAD) จะห่วงใยในกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างดี 
  มูลเรียน (พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ . 2539 :72 ; อ้างอิงจาก Mulryan 1992.) ได้ศึกษา
การสอนให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันภายในกลุ่มเล็กที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรียนเกรด 5-6 ในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ปัญหาและ
มีส่วนช่วยเหลือกันเองในการเรียนรู้เนื้อหา นักเรียนในกลุ่มแก่งมีการตอบสนองที่ดีต่อการเปลี่ยน
กลุ่มในการท างาน ส่วนนักเรียนในกลุ่มอ่อนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น  
  ไซดิ (Zaidi 1994) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้
แบบร่วมมือและการสอนแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร์ระดับ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ และกลวิธีการควบคุมตนเองระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือและการสอนแบบปกติ ในวิชา
คณิตศาสตร์ การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของตัวแปร 2 ตัว คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลวิธี
การควบคุมตนเองของนักเรียนระดับ 7 โดยการสุ่มนักเรียนจ านวน 6 ห้อง ครู 2 คน สอนคนละ 3 
ห้อง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 แบบ คือ การสอนแบบปกติ การเรียนแบบสุ่มและการส่งเสริม
การเรียนแบบร่วมมือ โดยตั้งสมมุติฐานว่าการส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือจะให้ผลดีกว่าการสอน
แบบปกติและการส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือจะให้ผลดีกว่าการเรียนแบบกลุ่มธรรมดา เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบ 3 ฉบับ คือ แบบทดสอบด้านทักษะพื้นฐานด้านการตอบปัญหาและทักษะ
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การคิด และการใช้แบบสอบถามในการวัดกลวิธีการควบคุมตนเองผลการวิจัยพบว่าวิธีสอนท้ังสาม
วิธีให้ผลแตกต่างกัน ส าหรับผลการสอบถามเรื่องการท างานกลุ่มในการวัดผลวิธีการควบคุมตนเอง
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
  รอส (ปราณี จงศรี . 2545 : 81 ; อ้างอิงจาก Ross. 1995. P125 – 140) ได้ศึกษา
ผลย้อนกลับของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับการเรียนแบบปกติในวิชา
คณิตศาสตร์ โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนระดับ 7 จ านวน 18 คน ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกัน
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ท าการทดลองเป็นเวลา 4 เดือน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ที่เรียนแบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ มีผลย้อนกลับในด้านการให้ความช่วยเหลือกันใน
กลุ่มเกิดทักษะกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาให้ตนเองและเพื่อนเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในตนเองอีกด้วย 
  ดาเรล เอ ออสติน (พิมพาภรณ์ สุขม่วง . 2548 : 71 ; อ้างอิงจาก Darrel A’Austin. 
1996.) แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับวิทยาลัย โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งเรียนแบบร่วมมือและกลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนแบบวิธีปกติ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
   

6.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องผลการใช้เทคนิคการ 

สอน เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอัชสัมชัญแผนกประถม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คนได้จากการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้รับการสอน
โดยเทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล มีข้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ทบทวนความรู้เดิมโดยการน าเสนอสถานการณ์ของโจทย์ปัญหาหรือเกมคณิตศาสตร์ ขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นตอนด าเนินการสอน ใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล (KWDL) ในการสอนแก้โจทย์ปัญหา ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) หาสิ่งที่รู้เกี่ยวกับโจทย์ 2) หาสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับโจทย์ 3) ด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหา 4) สรุปสิ่งที่จากการเรียน ขั้นตอนท่ี  3 ขั้นฝึกทักษะ  นักเรียนท าแบบฝึกหัดใน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ขั้นท่ี 4. ขั้นวัดและประเมินผล สังเกตการร่วมกิจกรรม ตรวจผลงานกลุ่ม
และแบบฝึกหัด ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลัง
เรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล สูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 2. นักเรียนพึงพอใจต่อ
การสอนโดยใช้เทคนิค การสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล ระดับมาก 
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  นิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547: บททัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล แลตามแนว สสวท. ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ ปัญหา
ทศนิยมและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
เค ดับเบิ้ลยู ดี  แอล และตามแนว สสวท. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมและร้อยละของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกว่าผลการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. 2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เห็นด้วยในระดับมากต่อวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี  
แอล โดยเห็นว่า นักเรียนได้ท างานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ ฝึกให้ให้นักเรียนเป็นคนมีความ
รับผิดชอบแดละกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และนักเรียนเห็น
ด้วยในระดับปานกลางต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. โดยเห็นว่านักเรียนได้รับความสนุก  
สนานและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียนชอบขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาและได้แสดง
ความคิดเห็นร่วมอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
เป็นข้ันตอนและได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ 
  น้ าทิพย์ ซังเกตุ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง
โจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 4 โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยภาพรวมพบว่ามีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบรายข้อพบว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกันอยู่
ในล าดับที่ 1 ในด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านักเรียนเห็นด้วยมากต่อ
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับเทคนิค KWDL ผลการวิเคราะห์เนื้อหาส่วนใหญ่
พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ท าให้คนในกลุ่ม ช่วยกันท างานดีและปรึกษาหารือกัน
ในกลุ่มท างานได้ว่องไว และนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มเพิ่มข้ึน นักเรียนรู้บทบาทการเป็น
สมาชิกของกลุ่มที่ดี ท างานอย่างเป็นระบบ และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน  
  พิมพาภรณ์ สุขพ่วง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ
กันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน โดยใช้
จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)ร่วมกับเทคนิค KWDL ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
การเรียนรู้คือแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทด สอบหาค่า  
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t – test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค 
KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนสูงสุดและโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนมีผล  การเรียนรู้
ต่ าสุด 
  นิยม เกรียท่าทราย (2548 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โดยจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ เทคนิค การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรื่องโจทย์ปัญหาการหา
พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL และ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน 
โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลหา ค่า t-test 
dependent ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) ที่เน้นและเทคนิคการแก้ปัญหา KWDL พบว่า การสื่อสารเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
ผ่านการเขียนหรือการพูดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะ และ  
เสริมแรงให้ผู้เรียน ได้มีทักษะ/กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จะช่วยสามารถท าให้ผู้เรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดที่กว้างออกไป จากการสื่อสารด้วยการเขียนและการพูดของ ผู้เรียนท าให้
ครูสามารถตรวจสอบความรู้ ความคิดจากสิ่งที่แสดงออกมาได้อย่างแม่นย า นอกจากนั้นแล้วการ
สื่อสารยังท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยจึงท าให้ผู้วิจัยต้องการส่งเสริม ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน  
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง  
 2. แบบแผนการทดลอง  
 3. ขั้นตอนการทดลอง  

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.1.1  การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 
4.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

     4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน รวมผู้เรียนท้ังสิ้นจ านวน 88 คน  

  
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 
2551 ภาคเรียนท่ี 1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน รวมผู้เรียนท้ังสิ้นจ านวน 
88 คน 

ขั้นที่ 1 สุ่มนักเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มเพื่อ  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง 
เรียน จ านวน 44 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 
 ขั้นที่ 2  น าคะแนนผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ของแต่ละกลุ่มมาเรียงจาก
มากไปน้อยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นท าการแบ่งด้วยต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ แบ่งจัด
กลุ่มให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนในต าแหน่ง
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เปอร์เซ็นไทล์ที่  75 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง นักเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ที่25 ถึง 75 เป็น นักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง และนักเรียนที่ได้
คะแนนต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า จะท าให้ได้
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
 
แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research) โดยใช้แบบแผนเป็น 
Factorial design แบบ 3×2 
 
ตาราง 6 แบบแผนการทดลองแบบ Factorial design แบบ 3×2 
 

ระดับความสามารถของผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
โดยเน้นเทคนิค KWDL (b1) 

การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
(b2) 

สูง (a1) a1b1 a1b2 
ปานกลาง (a2) a2b1 a2b2 

ต่ า (a3) a3b1 a3b2 

 
ขั้นตอนการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้น
เทคนิค KWDL เป็นเวลา  12  คาบเรียน  คาบเรียนละ  50 นาที ในทุกวันจันทร์ – ศุกร์   24 
มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2551  โดยแบ่งการทดลองเป็น  3  ระยะ  ดังนี้ 
 ระยะที่  1  ระยะก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัย ได้เก็บคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2550 เพื่อน าไปใช้ในการจัดระดับความสามารถทางการเรียนของ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม และให้นักเรียน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้ท าแบบทดสอบความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง ( Pretest)  เพื่อน า 
ไปใช้ในการหาผลต่างของคะแนน (Difference Score) ของก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 ระยะที่  2  ระยะด าเนินการทดลอง  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองดังนี้  
 2.1  กลุ่มทดลอง  ผู้วิจัยช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงรายละเอียดขั้นตอน พร้อมทั้งข้อตกลงใน
การด าเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 
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2.1.1 น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐาน 
ของแต่ละบุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิม เสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นประกอบด้วย
การสอนเน้ือหาใหม่ของบทเรียนต่อนักเรียนท้ังห้องเรียนโดยครูผู้สอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรม
การสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียน 

 
2.1.2 กิจกรรมกลุ่มย่อยเทคนิค KWDL ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คนซึ่ง 

สมาชิกกลุ่มจะมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์คละกัน คือ ความ 
สามารถทางคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งหน้าที่ส าคัญกิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการ
อภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยใช้เทคนิค KWDL ตามขั้นตอน ด้งนี้ 
     1. นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ก าหนด (K) 
                2. นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ (W) 
                3. นักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา  (D) 
                4. นักเรียนเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา  (L)  

2.1.3 การทดสอบย่อยเพื่อทดสอบวัดความเข้าใจประมาณในเนื้อที่เรียนน าคะแนน 
ที่มาเทียบเพื่อหาคะแนนความก้าวหน้า แล้วชมเชยผู้ที่มีคะแนนความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น  

2.2 กลุ่มควบคุม  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
 ระยะที่  3  ระยะหลังการทดลอง 
 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ท าแบบทดสอบความสามารถในการ สื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)   
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
     1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 

  1.2 การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
     2 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ในรูป
ของสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่วัดทักษะความสามารถทางการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 
       การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1.การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ก าหนดการเชิงเส้น ที่สอนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่ใช้เทคนิค KWDL จ านวน 3 แผน และแผนการ
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จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) จ านวน 3 แผน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการสร้าง 
ดังนี้ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 
1.1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

เนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) เพื่อน ามาใช้ใน  
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) และเทคนิค KWDL 

1.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระที่4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ แทน
สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา ร่วมกับสาระที่ 6 ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  
ตาราง 7 เนื้อหา/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ก าหนดการเชิงเส้น 
- กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร 
- ตัวแบบเชิงเส้นคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิง
เส้น 
 - การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
 

1. แก้ปัญหาโดยการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิง
เส้นท่ีใช้กราฟของสมการและอสมการท่ีมีสองตัว
แปร 
2. เมื่อก าหนดสถานการณ์ปัญหามาให้แล้ว 
สามารถใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
อธิบายแนวคิด วิธีการ ที่ใช้ในการหาค าตอบ 
และเลือกใช้รูปแบบน าเสนอได้เหมาะสม 
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ตาราง 8 แผนก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัป
ดา
ห์ท

ี่ 

วัน เดือน ปี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียน 

รู้ท่ีคาดหวัง 
เนื้อหา / สาระ 

จ า
นว
นค

าบ
 

รวมจ านวนคาบ 

1 24 มีนาคม 2551 

ก าหนดการเชิงเส้น 
(12) 

ข้อที่ 1,2 ทดสอบก่อนเรียน 1 

1 25 มีนาคม 2551 
ข้อที่ 1 กราฟของระบบอสมการเชิง

เส้น 2 ตัวแปร 
2 

1 26 มีนาคม 2551 
ข้อที่ 1 ตัวแบบเชิงเส้นคณิตศาสตร์

ของก าหนดการเชิงเส้น 
2 

1-2 27 -31มีนาคม 2551 
ข้อที่ 2 การแก้ปัญหาก าหนดการเชิง

เส้น 
6 

2 1 เมษายน 2551 ข้อที่ 1, 2 ทดสอบหลังเรียน 1 
1.1.4 ด าเนินการเขียนแผนการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)โดย

ใช้เทคนิค KWDL ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  โดยแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  สาระส าคัญ  ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้  จ านวนทั้งสิ้น   3  แผน   ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL ในแต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  6   ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่
ละบุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นที่ 2 เสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นประกอบด้วยการสอนเนื้อหาใหม่ของบทเรียนต่อนักเรียนท้ัง
ห้องเรียนโดยครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบท  
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบค าอธิบายของครูเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน  

ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุ่มย่อยเทคนิค KWDL ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คนซึ่งสมาชิก
กลุ่มจะมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์คละกัน คือ ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งหน้าที่ส าคัญของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้
สามารถท าแบบทดสอบได้ดี กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน  
โดยใช้เทคนิค KWDL ตามขั้นตอน ด้งนี้ 
     1. นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ก าหนด (K) 
                2. นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ (W) 
                3. นักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา  (D) 
                4. นักเรียนเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา  (L)  
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ขั้นที่ 4 การทดสอบย่อย หลังจากเรียนไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับการทดสอบ โดยครูท าการ
ทดสอบวัดความเข้าใจประมาณ 15 – 20 นาที และคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มที่เรียกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่สอบได้กับคะแนน
ฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียน  ซึ่งนักเรียนจะท าได้
หรือไม่จะขึ้นอยู่กับความขยันที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือไม่  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุด
เพื่อช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐาน แล้วน าคะแนนฐานไป
เทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)  
ตาราง 9 เกณฑ์ การคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) 
 

ส่วนต่างของคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน / แต่ละคน คะแนนพัฒนา 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 
ได้เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 1 – 10 คะแนน 
ได้มากกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

ที่มา : วัชรา เล่าเรียนดี . (2548). เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ. 129. 

ขั้นที่ 6 การยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน า
คะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ย เพื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล  
กลุ่มจะได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม 
ตาราง 10 เกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รางวัล  
 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนา 
ต่ ากว่า 15 
16 – 25 
26 - 30 

ดี 
ดีมาก 

ดียอดเยี่ยม 
  

1.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้าน
วิธีการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของกิจกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้องจากการพิจารณา ( IOC) ตั้งแต่ 0.6 - 1 
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 1.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
กับผู้เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมในแผนการสอนและเวลาที่
ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 1.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการวิจัยต่อไป  

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
1.2.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

เนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) เพื่อน ามาใช้ใน  
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.2.2 ด าเนินการเขียนแผนการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  โดยแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  สาระส าคัญ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
เนื้อหาสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  
จ านวนทั้งสิ้น   3  แผน  ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบแบ่งกลุ่มผล สัมฤทธิ์ (STAD) ในแต่ละแผน การสอน
ประกอบด้วย  6   ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่
ละบุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นที่ 2 เสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นประกอบด้วยการสอนเนื้อหาใหม่ของบทเรียนต่อนักเรียนท้ัง
ห้องเรียนโดยครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบท  
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบค าอธิบายของครูเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน  

ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คนซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมีความ
แตกต่างกันในเรื่องระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์คละกัน คือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
สูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งหน้าที่ส าคัญของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้สามารถท า
แบบทดสอบได้ดี กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน   

ขั้นที่ 4 การทดสอบย่อย หลังจากเรียนไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับการทดสอบ โดยครูท าการ
ทดสอบวัดความเข้าใจประมาณ 15 – 20 นาที และคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มที่เรียกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะท าข้อสอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่สอบได้กับคะแนน
ฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียน  ซึ่งนักเรียนจะท าได้
หรือไม่จะขึ้นอยู่กับความขยันที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหรือไม่  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุด
เพื่อช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐาน แล้วน าคะแนนฐานไป
เทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)  

ขั้นที่ 6 การยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน า
คะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ย เพื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล 
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กลุ่มจะได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง
มาก และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม  
 1.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้าน
วิธีการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของกิจกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้องจากการพิจารณา ( IOC) ตั้งแต่ 0.6 - 1 
 1.2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
กับผู้เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมในแผนการสอนและเวลาที่
ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 1.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการวิจัยต่อไป  
 
ตาราง 11 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ตัวแบบเชิงเส้นคณิตศาสตร์  
 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ขั้นที่ 1  
   1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่ล ะบุคคล 
บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้เดิมในเรื่องของการวาดกราฟของอสมการ 
ขั้นที่ 2   
   2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่างสถานการณ์จ าลองการใช้ทัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
เพื่อน าไปสู่วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการสูงเสียน้อยที่สุด โดยให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากนั้นครูเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์  
ขั้นที่ 3 
   3. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทัง้ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
   4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนภายใน
กลุ่มร่วมกันเขียนตัวแบบสมการเชิงเส้น โดยมี
ครูให้ค าแนะน า 
   5. ครูแจกใบงาน เรื่องการผลิตสินค้าให้ได้
ก าลังสูงสุด ที่ใช้เทคนิคขั้นตอน KWDL ในการ
แก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียนศึกษาตามล าดับขั้นตอน
ดังนี้ 
      

ขั้นที่ 3  
   3. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทั้งความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
   4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนภายใน
กลุ่มร่วมกันเขียนตัวแบบสมการเชิงเส้น โดยมี
ครูให้ค าแนะน า 
   5.ครูแจกใบงาน เรื่องการผลิตสินค้าให้ได้
ก าลังสูงสุด จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมศึกษาและสร้าง
ตัวแบบสมการเชิงเส้น แล้วช่วยการหาค าตอบ 
จากนั้นเรียกสุ่มผู้เรียนตอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้
ได้ค าตอบในแนวทางเดียวกัน 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

      5.1 K –  ครูให้ผู้เรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ 
ก าหนดมาให้ว่ามีอะไรบ้าง 
     5.2 W – ผู้เรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบเพื่อน ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
และน าไปสู่การวางแผนในการแก้ปัญหาโดยมีครู
ค่อยให้ค าแนะน า 5.3 D – ผู้เรียนร่วมกันแก้
โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนท่ีวางแผนเอาไว้ 
      5.4  L – ผู้เรียนเสนอผลการแก้ปัญหาโดย
ให้สังเกตจากสิ่งที่ได้มาซึ่งค าตอบว่ามีกระบวน 
และขั้นตอนในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร 

 

 ขั้นที่ 4  
   6.แจกแบบทดสอบ ให้ผู้เรียนแต่ละคนท าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายบุคคล     
ขั้นที่ 5                 
   7.ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจให้คะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่สอบได้
กับคะแนนแล้วน าคะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา  
ขั้นที่ 6 
   8. ครู ยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนนพัฒนา
ของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล  กลุ่มจะได้รับ
รางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่ม
ยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม 

กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) ที่ใช้
เทคนิค KWDL  

กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
 2. การสร้างแบบทดสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ มี
ขั้นตอนดังน้ี 
             2.1.1 ศึกษา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ 

      2.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความสามารถในการ  
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
       2.1.3 ศึกษาลักษณะค าถามปลายเปิด การสร้างข้อค าถามแบบอัตนัย และเกณฑ์การให้
คะแนน 
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       2.1.4 สร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยที่วัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
       2.1.5  น าแบบทดสอบปลายเปิดท่ีวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ท่ี  
สร้างขึ้น ไปตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ได้ข้อค าถามที่สามารถวัดความสามารถในการสื่อสารคณิตศาสตร์จ านวน 6 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องจากการพิจารณา (IOC) เท่ากับ 1 

      2.1.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) 
เพื่อวิเคราะห์รายข้อของแบบแบบทดสอบปลายเปิดท่ีวัดความสามารถในการสื่อสารทาคณิตศาสตร์  
เพื่อส ารวจความชัดเจนทางด้านภาษาและความเป็นไปได้ของเกณฑ์การให้คะแนนหาความเหมาะ 
สมของเวลาในการท าแบบทดสอบ โดยมีค่าความยากตั้งแต่ 0.58 – 0.68 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.42 – 0.63 

      2.1.7 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอัตนัยที่วัดความสามารถในการสื่อสารทาง 
คณิตศาสตร ์ซึ่งหาด้วยวิธีแบ่งส่วนย่อยโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient -  ) เท่ากับ 0.92 
       2.1.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ และจัดท าคู่มือด าเนินการสอบเพื่อน าไปใช้  
เก็บข้อมูลในการวิจัย 

3 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน  (Rubric) 
       3.2.1 ศึกษาทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การให้คะแนนค าถาม
ปลายเปิด 
       3.2.2 ก าหนดโครงร่างคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามนิยามและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของความสามารถในกรสื่อสาร 
       3.2.3   สร้างระดับคุณภาพของคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
       3.2.4   ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ มีความสอดคล้องกับความหมาย
ของ เยาวพร  วรรณทิพย์ (2548 :57) ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องจากการพิจารณา ( IOC) เท่ากับ 1 
และมีค่าความเชื่อม่ันของการตรวจให้คะแนนแบบทอดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์เท่ากับ 0.847 ผู้วิจัยจึงน าการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์มาก าหนดการให้คะแนนดังน้ี 
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ตาราง 12 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังน้ี 
 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ (Language of mathematics) 
คะแนน ความหมาย 

2 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความได้ถูกต้อง
ทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 

1 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความได้บางส่วน 
และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้แต่ไม่ชัดเจน 

0 ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความผิด ไม่มีการ
อธิบายเพื่อสื่อความหมาย 

      ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representation) 
คะแนน ความหมาย 

2 เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนิน 
การ และอธิบายสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

1 เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ด าเนินการ และอธิบายสรุปค าตอบได้เพียงบางส่วน 

0 ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา และอธิบายสรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of Presentation) 

คะแนน ความหมาย 
2 การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้แผนภาพ 

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

แผนภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนในบางส่วน 
0 การน าเสนอไม่ชัดเจนสมบูรณ์ชัดเจน (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียดครบ) ไม่มี

การใช้แผนภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอ  
       
       2.2.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างขึ้นกับแบบทดสอบ  

โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์โดยการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วนย่อย
กับแนวทางการตอบว่ากฎเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างขึ้นนั้นสามารถประเมินความสามารถของผู้ 
เรียนได้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องจากการพิจารณา (IOC) เท่ากับ 1 
        2.2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไปให้ผู้ตรวจ 2 คน 
ท าการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อค านวณค่าความเชื่อม่ันของการตรวจให้คะแนนด้วย
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างผู้ให้คะแนน 2 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันของผู้ตรวจให้
คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.89 

 
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวคิดในการหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา  
 และใช้ภาษา สัญลักษณ์(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์แทนข้อความได้ 
   2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายแสดงแนวทางที่ให้ได้ค าตอบโดยอาศัยความรู้ หลักการได้  
ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหา 
   3. ให้นักเรียนน าเสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดและเป็นระบบ โดยอาศัยการ
เขียนบรรยาย เขียนรูปแบบ กราฟ ตาราง หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อช่วยในการ
ตอบค าตอบและให้เห็นแนวความคิด และวิธีการการได้มาซึ่งค าตอบ เพราะทุกส่วนมีผลต่อการให้
คะแนน  
 ตัวอย่างข้อค าถาม 
 00. ในการผลิตขนม 2 ชนิด ชนิดหนึ่งใช้แป้ง 40 กรัม น้ าตาล 20 กรัม ต่อขนมหนึ่งชิ้น ส่วน
อีกชนิดหน่ึงใช้แป้ง 20 กรัม น้ าตาล 30 กรัม ต่อขนมหนึ่งชิ้น ในแต่ละวันเขามีแป้งและน้ าตาลที่ใช้
ท าขนมทั้ง 2 ชนิด 4,000 กรัม และ 3,000 กรัมตามล าดับ ถ้าขนมชนิดที่หน่ึงและขนมชนิดที่สอง
ขายได้ก าไรชิ้นละ 3 และ 2.50 บาทตามล าดับ ผู้ผลิตควรผลิตขนมแต่ละชนิดจ านวนเท่าไรจึงจะได้
ก าไรมากที่สุด 

 
ตัวอย่างการตอบ   

 จากสถานการณ์ จะได้ว่า   ก าหนดให้  x แทน จ านวนขนมชนิดที่ 1 
             y แทน จ านวนขนมชนิดที่ 2 
             P แทน ก าไร 
จากโจทย์น าข้อมูลมาสรุปได้ดังตาราง 

ชนิด แป้ง (กรัม) น้ าตาล (กรัม) ก าไรต่อ 1 ชิ้น (บาท) 
ขนมชนิดที่ 1 (x) 40 20 3 
ขนมชนิดที่ 2 (y) 20 30 2.5 
ข้อจ ากัด □ 000,4  □ 000,3  P 

 
ขั้นที่ 1 หาสมการจุดประสงค์  

จาก ก าไรทั้งหมด = ก าไรที่ได้จากขนมชนิดที่ 1 +ก าไรที่ได้จากขนมชนิดที่ 2  
 จะได้    y5.2x3P   
ขั้นที่ 2 หาอสมการข้อจ ากัด  



 59 

 จาก ในแต่ละวันใช้มีแป้งและน้ าตาลที่ใช้ท าขนมชนิดที่ 1 ชนิด ไม่เกิน 4,000 กรัม  
 จะได้    000,4y20x40   
  ในแต่ละวันใช้มีแป้งและน้ าตาลที่ใช้ท าขนมชนิดที่ 1 ชนิด ไม่เกิน 3,000 กรัม  
     000,3y30x20   
 จาก  จ านวนแป้งน้ าตาล ที่ผลิตขนมทั้ง 2 ชนิดในแต่ละวันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
กรัม เสมอ ดังนั้น      0x   

   0y   
สมการจุดประสงค์  คือ   y5.2x3P   
อสมการข้อจ ากัด   คือ   000,4y20x40   

000,3y30x20   
   0x      
   0y   

 และน าอสมการเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุมคือ (0,0),  (100,0), (75,50) และ  (0,100) และเม่ือแทนพิกัดเหล่านี้ในสมการจุดประสงค์ แล้ว
จะได้ว่า P ดังนี ้
ตารางแสดงค่าจากการแทนค่าพิกัด 

(x,y) P = 3x +2.5y 
(0,0) 0 

(100,0) 300 
(75,50)                       350*** 
(0,100) 250 

พิกัด (75,50)  ท าให้ P มีค่าสูงสุด ดั้งนั้นถ้าต้องการก าไรมากที่สุดต้อง 
ผลิตขนมชนิดที่ 1 จ านวน 75 ชิ้นต่อวัน 
ผลิตขนมชนิดที่ 2 จ านวน 50 ชิ้นต่อวัน 

Y 

X 

(0, 100) 

(0, 0) 

(75,50) 

(100, 0) 

000,4y20x40   

000,3y30x20   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผนใน 

ชั่วโมงเรียนปกติที่ผู้วิจัยท าการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รวมทั้งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงด้วยตนเอง ในเดือน 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2551 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีดังต่อไปนี้  

1.อธิบายให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการจัดการเรียนรู้   
 2. อธิบายวิธีการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัย 

3. เก็บข้อมูลก่อนทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
4. เก็บข้อมูลระหว่างทดลอง จากการร่วมกิจกรรมและใบงานในแต่ละกิจกรรม 

 5. เก็บข้อมูลหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์แบบ  
อัตนัยซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับการเก็บข้อมูลก่อนทดลอง 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : 
IOC) ใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 249 ; อ้างอิง
จาก Rovinelli&hambleton, 1997.) 

 

N

R
IOC


  

  เมื่อ  IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
    R  แทน ผลรวมของคะแนนจาการพิจารณาของผู้เชียวชาญ  
   N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
  
 2.2 วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เพื่อหาดัชนีค่าความง่ายและดัชนีค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จ าแนกโดยใช้เทคนิค 50% ของผู้เรียน
ที่เข้าสอบทั้งหมด โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 199 - 201) 
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2.2.1 ดัชนีคาความง่าย 
E

P  ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

)(2

)2(

minmax

min

XXN

NXSS
P

LU

i



  

  เมื่อ EP  แทน ดัชนีความง่าย  
   US  แทน ผลร่วมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
   LS  แทน ผลร่วมของคะแนนกลุ่มอ่อน  
   N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
   maxX  แทน คะแนนท่ีผู้เรียนท าได้สูงสุด  
   minX  แทน คะแนนท่ีผู้เรียนท าได้ต่ าสุด  
 
  2.2.2 ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก ค านวณจากสูตร ดังนี้  
 

)XX(N

SS
D

minmax

LU




  

  เมื่อ D  แทน ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก  
   US  แทน ผลร่วมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
   LS  แทน ผลร่วมของคะแนนกลุ่มอ่อน  
   N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
   maxX  แทน คะแนนท่ีผู้เรียนท าได้สูงสุด  
   minX  แทน คะแนนท่ีผู้เรียนท าได้ต่ าสุด  
 

2.3 หาความเชื่อม่ัน ( Reliability) ของผู้ให้คะแนน 2 คน โดยการค านวณจากสัมประสิทธิ์
สหพันธ์(Correlation Coefficient) โดยใช้สูตรของ Pearson Product Moment Correlation  
(ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์,ม.ป.ป : 32) 

   
   

  






})Y(YN}{)X(XN{

YXXYN
r

2222xy  

  เมื่อ N แทน จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา  
    X  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ x 
    Y  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ y 
   

2X  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ x แต่ละตัวยกก าลังสอง 
   

2Y  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ y แต่ละตัวยกก าลังสอง 
    XY  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ x และ y คูณกันแต่ละคู่ 
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 2.4 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้สูตรสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient -  ) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.2545 : 131-134) 
 

  













2
x

2
i

tt S

S
1

1K
Kหรอืr   

 
  เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด  
   K แทน จ านวนส่วนย่อยหรือจ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 
   2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละส่วนหรือแต่ละข้อ 
   2

xS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับของเครื่องมือวัด  
 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1-3 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way 
Analysis of variance)) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows ในกรณีพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ น าไปวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe’ 
เพื่อเปรียบเทียบรายคู่ว่าคู่ใดแตกต่างกันบ้าง 
 
 

        



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยใช้
เทคนิค KWDL ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

X   แทน   คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (คะแนนผลต่างก่อนและหลังการทดลอง) 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น 
 SD  แทน คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ( Standard Deviation)  
             df       แทน ช้ันของความเป็นอสิระ ( Degree  of  Freedom) 
             SS     แทน ผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง ( Sum of Square) 
             MS     แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกยกก าลังสองของส่วนเบี่ยงเบน  (Mean Square) 
  F       แทน ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 A  แทน วิธีการจัดการเรียนรู้  
 A1  แทน การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 
 A2  แทน การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
 B   แทน ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 B1  แทน ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง  
 B2  แทน ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง  
 B3  แทน ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า 

  กลุ่มทดลอง      การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL 
 กลุ่มควบคุม  การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)           
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 การตรวจสอบข้อสอบเบื้องต้น (Assumption) ของการวิเคราะห์ความ 

แปรปรวนร่วมแบบมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวประกอบ (Two-Way Analysis of Covariance) 

      ส่วนที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์   

โดยคะแนนที่น ามาวิเคราะห์เป็นคะแนนผลต่าง (Difference Score) ก่อนและหลังการทดลอง 

   ส่วนที่  3 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลอง  

และกลุ่มควบคุม  ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน  โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวประกอบ  (Two – Way Analysis  of  variance )  และ
ทดสอบนัยส าคัญระหว่างคะแนนเฉลี่ยโดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการ Scheffe’ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ส่วนที่ 1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ( Assumption) ก่อนการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวประกอบ (Two-Way Analysis of variance) 

 

ตาราง 13 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ของ  

      ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

 

แหล่งความแปรปรวน df1 df2 F p 

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 5 82 1.55 .183 
 มีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05   

 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์มีจ านวนไม่เท่ากัน
จึงท าการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น ( Assumption) เพื่อตรวจสอบความเท่ากันของความ
แปรปรวน ( Homogeneity of Variance) ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความคลาด 
เคลื่อนน้อยท่ีสุดและมีความแม่นย ามากขึ้นในการแปรผลของข้อมูล 

จากตาราง 13 พบว่าความแปรปรวน ( Homogeneity of Variance) ของความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าความแปรปรวนเท่ากันซึ่งตรงตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวประกอบ (Two-Way Analysis of variance) 
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    ส่วนที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน ผลปรากฏ
ดังตาราง 14 - 15 

   

ตาราง 14  ค่าสถิติพื้นฐานของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ 

      ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน  

      คณิตศาสตร์ต่างกัน  

 

 

กลุ่ม 

 

ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  

รวม ต่ า ปานกลาง          สูง 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

ทดลอง X  0.00 11.90 0.63 20.31 2.90 23.72 1.04 19.06 

SD 0.00 1.97 0.90 1.42 2.02 0.46 1.61 4.62 

ควบคุม X  0.00 9.00 0.63 17.36 3.09 23.36 1.09 16.77 

SD 0.00 1.48 0.78 0.78 2.11 0.67 1.66 5.26 

รวม X  0.00 10.45 0.63 18.84 3.00 23.54 1.06 17.92 

SD 0.00 2.26 0.83 1.87 2.02 0.59 1.63 5.05 

 

จากตาราง 14  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.04  และ  19.06  ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง มี
ค่าเท่ากับ 1.61 และ 4.62 ตามล าดับ  ส่วนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ  1.09  และ  16.77  ตามล าดับ  และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 1.66 และ 5.26 ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาตามระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  พบว่า ความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าก่อนและหลัง
การทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.00 และ 10.45 ตามล าดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์
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ต่ าก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.00 และ 2.26 ตามล าดับ ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลางก่อนและหลังการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.63 และ 18.84 ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปานกลางก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.83 และ 1.87 ตามล าดับ ส่วนความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงก่อนและหลังการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.00 และ 23.54 ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์
สูงก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 2.02 และ 0.59 ตามล าดับ 
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ตาราง 15 ค่าสถิติพื้นฐานของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม  

      ทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกันโดยคะแนน 

       ที่น ามาวิเคราะห์เป็นคะแนนผลต่าง (Difference Score) ก่อนและหลังการทดลอง 

 

กลุ่ม 

 

ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  

รวม ต่ า ปานกลาง          สูง 

ทดลอง X  11.91 19.68 20.82 18.02 

SD 1.97 1.39 1.88 3.95 

ควบคุม X  9.00 16.73 20.27 15.68 

SD 1.48 1.20 2.14 4.43 

รวม X  10.45 18.20 20.55 16.85 

SD 2.26 1.88 1.99 4.34 

  

จากตาราง 15  พบว่า  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  18.02  และ  15.68  ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มีค่า
เท่ากับ 3.95 และ 4.43 ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาตามระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  พบว่า ความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า  ปานกลาง   
และสูง  มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ  10.45 18.20 และ 20.55 ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตรต์่ า ปานกลาง และสูง   มีค่าเท่ากับ 2.26 1.88 และ 1.99 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวประกอบ (Two – Way Analysis of variance) ดังแสดงใน
ตาราง 16  

 

ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลอง   

      และกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน  

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม      

      A (วิธีการจัดการเรียนรู้) 1 90.36 90.36 34.64   .000 

       B (ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์) 2 1281.01 640.50 245.58   .000 

AB ปฏิสัมพันธ์  2 23.64 11.82 4.53   .014 

     A ที่ B1 1 1.63 1.63 0.40 .534 

     A ที่ B2 1 96.02 96.02 56.69   .000 

     A ที่ B3 1 46.54 46.54 15.28   .001 

     B ที ่A1 2 557.65 278.83 99.135   .000 

     B ที ่A2 2 747.00 373.50 155.39   .000 

ความคลาดเคลื่อน 82 213.86 2.60   

รวม 87 1639.08    
     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 จากตาราง 15 พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคะแนนความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง 
ปานกลาง และต่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพบว่ามีปฎิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL กับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และระดับ
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงทดสอบ Simple main effects พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์อง
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน คณิตศาสตร์ต่ า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน คณิตศาสตร์สูง 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 นอกจากนี้ พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หรือกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ภาพประกอบ  1  กราฟปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถทางคณิตศาสตร์กับการจัดการ 
       เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบ 
        แบ่งกลุม่ผลสัมฤทธิ ์(STAD) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สังเขป จุดประสงค์ของการวิจัย และวิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษา ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
จ านวน 88 คน ซึ่งได้มาจากขั้นตอนการสุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มเพื่อ  แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน จาก นั้นน า
คะแนนผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ของทั้ง 2 กลุ่ม มาเรียงจากมากไปน้อยทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นท าการแบ่งด้วยต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ แบ่งจัดกลุ่มให้นักเรียนใน
กลุ่มทดลอง  โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 75 เป็นนักเรียนที่มี
ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง นักเรียนท่ีได้คะแนนในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 เป็น
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง และนักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
25 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า จะท าให้ได้อัตราส่วน 1 : 2 : 1 และเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จ านวน 1 ฉบับ คือแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ จ านวน 4 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.37 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนก 0.39 – 0.65 และค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92 

การด าเนินการเก็บข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) 
โดยเน้นเทคนิค KWDL ให้กับกลุ่มทดลอง และจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) 
ให้กับกลุ่มควบคุม และได้น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ไปวัดกับ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานจาก
การตอบค าถามของนักเรียน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ในด้านภาษาทางคณิตศาสตร์, ด้านการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และด้านความ
ชัดเจนของการน าเสนอ และทดสอบความแตกต่างของความสามารถทางคณิตศาสตร์ กับความ 
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ( Two-Way 
Analysis of variance)  
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุปดังนี้  

1. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 18.02 และ 15.68  ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มีค่าเท่ากับ 3.95 และ 4.43 ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาตามระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  พบว่า ความสามารถ ในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า  ปานกลาง  และ สูง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.45 18.20 และ  20.55 ตามล าดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรต์่ า 
ปานกลาง และสูง   มีค่าเท่ากับ 2.26 1.88 และ 1.99 ตามล าดับ 

2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  ( STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 ส่วนคะแนนความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพบว่ามีปฎิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL กับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และระดับ
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงทดสอบ Simple main effects พบว่าความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลางแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน คณิตศาสตร์ต่ า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน คณิตศาสตร์สูง แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 นอกจากนี้ พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหรือ
กลุ่มควบคุมท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยใชเ้ทคนิค KWDL ที่มีระดั บความ  
สามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน  ดังนี้ 

1.ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีท าได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่า การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 แสดงว่าเทคนิค KWDL ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยเทคนิค KWDL ท าให้นักเรียนคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบท าให้  
แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์และถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Ogle (1989) 
กล่าวว่าการใช้เทคนิค KWDL จะท าให้นักเรียนได้ฝึกการตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจ
ตนเอง การวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจในตนเอง การจัดระบบข้อมูล เพื่อดึงมาใช้
ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และเม่ือมารวมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD ที่จะช่วยให้ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องระลึก เสมอว่าเขา
เป็นส่วนส าคัญของกลุ่ม ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มเป็นความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
ทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกทุกคนต้องพูดอธิบายแนวคิดกัน และช่วยเหลือกันให้
เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและน าเสนอเป็นอย่างยิ่งท าให้นักเรียนเกิดการถ่ายทอดได้ดียิ่งขึ้น 
และยังสอดคล้องกับ น้ าทิพย์  ชังเกตุ  (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้
เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ซึ่งปรากฏว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีรับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL มีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
และสื่อความหมายภายในได้ดีกว่าก่อนเรียนอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเน้นเทคนิค KWDL ท า
ให้นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นประกอบด้วยมีการแบ่งกลุ่มคละความสามารถท าให้
ผู้เรียนกล้าที่จะสื่อสารและท าความเข้าใจกับปัญหาได้ดียิ่งข้ึน   

2.ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป 
ตามสมติฐานข้อที่ 2 และนอกจากนี้ถ้าพิจารณา ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดย
แยกตามระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูง ปานกลาง และต่ า ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า
นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า มีการพัฒนาทางด้านความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรม์ากกว่านักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง 
และสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  อนันต์ โพธิกุล (2543 :90) พบว่าผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีระดับความ สามารถทางการเรียนปานกลาง และสูง มีการพัฒนาน้อย
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นั้น เป็นเพราะนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับ ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงอยู่แล้ว จึงท าให้
ขั้นการพัฒนามีไม่มากนักจึงท าให้นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ ต่ ามีการ
พัฒนาการความสามารถในการสื่อสารทาง คณิตศาสตร์ได้ดีกว่า แต่หากพิจารณาลึกลงไปจะพบว่า
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของแต่ละระดับความสามารถทางการเรียนทางคณิตศาสตร์
สูง ปานกลาง และต่ า แตกต่างกันไม่มากนัก อาจเกิดจากเวลาที่ใช้ในการทดลองอาจจะสั้นเกินไป จึง
ท าให้ตัวแปรในการทดลองปรากฏออกมาช ัดเจน ถ้าใช้เวลาในการทดลองให้มากกว่านี้ อาจจะพบว่า
นักเรียนแต่ละระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ ามีความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันมากกว่านี้ ซึ่งโดยตามหลักของการวิจัยเชิงทดลอง ล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 244) กล่าวถึง การใส่ตัวแปรการทดลองให้เข้มข้นหรือเจือจางว่า ใน
การทดลองสอนตัวแปรที่เข้มข้นก็คือ การทดลองที่ใช้เวลานานๆ เช่น ใช้เวลาสอนท้ังสองภาคเรียน 
หรือทั้งปีการศึกษา 

3. จากสมมติฐานข้อที่ 3 ตั้งไว้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน และเม่ือ
ท าการวิจัยพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ 
ผู้เรียนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น 
ไปตามสมมติฐานของการทั้งน้ีเพราะ จะเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) ส าหรับกลุ่มที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปานกลาง และต่ า ส่วนระดับ
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่าน้ัน และ 
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ นั่นคือ มีปฏิสัมพันธ์ส าหรับวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และเม่ือน ามาประกอบกับผลการวิเคราะห์ Simple main effects ว่ามี
ความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของตัวแปรทดลองหนึ่งในแต่ละระดับของอีกตัวแปรทดลองหนึ่ง
หรือไม่ จึงท าให้มั่นใจแต่ว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยเน้นเทคนิค 
KWDL มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์กับ
นักเรียนทุกระดับความสามารถในการเรียนทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง และต่ า 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1.1 เมื่อพิจารณาจาก Effects size ของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL กับการจัดการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) พบว่ามีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์แตก 
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ต่างกันไม่มาก เนื่องจากระยะเวลาในการท าการทดลองค่อนข้างน้อยเกินไป และนักเรียนไม่ได้การ
รับฝึกความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่น ามาทดลองนั้นมีข้อจ ากัดในการสุ่มกล่าวคือเป็นนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษา เท่าน้ันจึงอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) ได ้

 1.3 การจัดระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง ต่ า อาจเกิด
ความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุ่มจึงท าให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อนได้ง่าย  

 1.4 นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงไม่ว่าจะได้รับการ  

จัดการเรียนรู้แบบใดก็มีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เทคนิค KWDL จึงเหมาะสมที่จ าน าไปพัฒนาความ 
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์กับนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปานกลางและต่ า 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการวิจัยให้นานข้ึนเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาความ 
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ได้ดีย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดระดับความสามารถ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยอาจใช้สถิติควบคุม ( Statistic Control) เช่น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมแบบ 2 ทาง (Two-Way Analysis of Covariance) 

  2.3 ควรมีการออกแบบแผนการทดลองแบบอื่นๆ เช่น Randomized Block Design 
เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างเข้าสู่การทดลองมักเกิดขึ้นในรูปแบบการทดลองที่มีปัจจัยและมีหลายระดับ 
การสุ่มตัวอย่างจะท าได้ยากมากขึ้น จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะเกิดความล าเอียงในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผลกระทบท าให้เกิดอิทธิพลร่วมกับปัจจัยตัวอื่นได้อีกหลายตัวท าให้ผล
การทดลองผิดพลาดได้เช่นเดียวกับรูปแบบการทดลองอื่นๆ 

  2.4 ควรมีการขยายผลกับนักเรียนสายการเรียนอื่นหรือโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน
ที่มากพอเพื่อลดข้อจ ากัดในการสุ่มท าให้ควบคุมความเที่ยงตรงภายนอกได้มากยิ่งขึ้น 
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 ตาราง 17 ค่าความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดย 
           เน้นเทคนิค KWDL และแผนแผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
 

รายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ IO
C 

หม
าย
เห
ตุ 

1. สาระส าคัญ ระบุแนวคิดของสาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน  1 คัดเลือกไว ้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร 1 คัดเลือกไว ้
    2.2 ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน 

0.6 ปรับปรุง 

    2.3 เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 1 คัดเลือกไว ้
3.สาระการเรียนรู/้เน้ือหา พิจารณาจาก 
    3.1 เนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรหรือสาระการเรียนรู้ 1 คัดเลือกไว ้
    3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 คัดเลือกไว ้
    3.3 เหมาะสมกับวัยและเวลา 1 คัดเลือกไว ้
4. กระบวนการจัดการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนรู้  พิจารณาจาก 
    4.1 การจัดล าดับขั้นตอนการสอนชัดเจน 0.6 ปรับปรุง 
    4.2 การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  1 คัดเลือกไว ้
    4.3 กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจและเหมาะสมกับวัย  1 คัดเลือกไว ้
    4.4 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด 1 คัดเลือกไว ้
5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ พิจารณาจาก 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนด 1 คัดเลือกไว ้
    5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 1 คัดเลือกไว ้
6.การวัดและประเมินผล พิจารณาจาก 
    6.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 คัดเลือกไว ้
    6.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 0.6 ปรับปรุง 
    6.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลระบุเกณฑ์ที่ชัดเจน 1 คัดเลือกไว ้
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ตาราง 18 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
 
ข้อที่ รายการ ค่า IOC หมายเหตุ 

1 
สถานการณ์ 1 คัดเลือกไว้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คัดเลือกไว ้

2 
สถานการณ์ 1 คัดเลือกไว ้
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คัดเลือกไว ้

3 
สถานการณ์ 1 คัดเลือกไว ้
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คัดเลือกไว ้

4 
สถานการณ์ 1 คัดเลือกไว ้
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คัดเลือกไว ้

5 
สถานการณ์ 1 คัดเลือกไว ้
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คัดเลือกไว ้

6 
สถานการณ์ 1 คัดเลือกไว ้
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คัดเลือกไว ้

 
ตาราง 19 ค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทาง  
      คณิตศาสตร ์
 
ข้อที่ คะแนนเต็ม ค่าความยาก อ านาจจ าแนก หมายเหตุ 

1 6 0.68 0.63 คัดเลือกไว ้
2 6 0.70 0.44 ตัดออก 
3 6 0.62 0.65 คัดเลือกไว ้
4 6 0.62 0.42 คัดเลือกไว ้
5 6 0.58 0.42 คัดเลือกไว ้
6 6 0.37 0.39 ตัดออก 

 
ตาราง 20 ค่าความเชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 0.922 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างของเครื่องมือค้นคว้า 
 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 43101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องกราฟของระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร      จ านวน 3 คาบ คาบละ 50 นาที 
วันที่ท าการสอน  24 - 25   เมษายน 2551       ผู้สอน นายจิรากร ส าเร็จ 
********************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้  
     สาระที่ 4 พีชคณิต 
          มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
     สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1) แก้ปัญหาโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิง
เส้นท่ีใช้กราฟของสมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปร 

2) เขียนและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1) นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  
2) นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ความคิดรวบยอด 
 ถ้า y = mx + c เป็นสมการเชิงเส้นแล้วจะได้ว่า 

1. กราฟของ y > mx + c คือ บริเวณที่อยู่เหนือเส้นตรง y = mx + c 
2. กราฟของ y < mx + c คือ บริเวณที่อยู่ใต้เส้นตรง y = mx + c 

 
 
 
 
 
 
 
 y = mx + c 

บริเวณเหนือเส้น 

บริเวณใต้เส้น 

Y 

X 

y = mx + c 

บริเวณเหนือเส้น 

บริเวณใต้เส้น 

Y 

X 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนกราฟของอสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรได้ 
2. อธิบายกราฟของอสมเชิงเส้น 2 ตัวแปรได้ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
คาบเรียนที่ 1 
ทดสอบก่อนเรียน 

 
ทดสอบก่อนเรียน 

คาบเรียนที่ 2 - 3 
ขั้นที่ 1  
   1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อตกลงในการเรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ STAD โดยเทคนิค 
KWDL ว่าต้องท ากิจกรรมร่วมกันอย่างไร 
 
ขั้นที่ 2   
   2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่างการ
วาดกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยการ
ถามตอบ 
    3. ครูสุ่มนักเรียนออกมาวาดกราฟบน
กระดาน หน้าชั้นเรียนโดยมีครูและเพื่อนในช้ัน
เรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
    4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยการยกตัวอย่างการ
วาดกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยมี
หลักการดังนี้ 
ถ้า y = mx + c เป็นสมการเชิงเส้นแล้วจะได้ว่า 

1. กราฟของ y > mx + c คือ บริเวณที่ 
อยู่เหนือเส้นตรง y = mx + c 

2. กราฟของ y < mx + c คือ บริเวณที่ 
อยู่ใต้เส้นตรง y = mx + c 
 
 
 

 
ขั้นที่ 1  
   1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อตกลงในการเรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ว่าต้องท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างไร 
 
ขั้นที่ 2   
   2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่างการ
วาดกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยการ
ถามตอบ 
    3. ครูสุ่มนักเรียนออกมาวาดกราฟบน
กระดาน  หน้าชั้นเรียนโดยมีครูและเพื่อนในช้ัน
เรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
    4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยการยกตัวอย่างการ
วาดกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยมี
หลักการดังนี้ 
ถ้า y = mx + c เป็นสมการเชิงเส้นแล้วจะได้ว่า 

1. กราฟของ y > mx + c คือ บริเวณที่ 
อยู่เหนือเส้นตรง y = mx + c 

2. กราฟของ y < mx + c คือ บริเวณที่ 
อยู่ใต้เส้นตรง y = mx + c 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
   5. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทัง้ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
   6.ครูแจกใบงานท่ี 1 เรื่องกราฟอสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มโดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการสร้างกราฟโดยการ
ใช้เทคนิค KWDL ดังนี้     
     6.1 K –  ครูให้นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์
ก าหนดมาให้ว่ามีอะไรบ้าง 
     6.2 W – นักเรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบเพื่อน ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้และน าไปสู่การวางแผนในการ
แก้ปัญหาโดยมีครูค่อยให้ค าแนะน า 

ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3  
   5. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทั้งความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
   6.ครูแจกใบงานท่ี 1 เรื่องกราฟอสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มโดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการสร้างกราฟ ดังนี้ 
     6.1 นักเรียนในกลุ่มอ่านใบงานที่  1 และ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการในการ
สร้างกราฟอสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
     6.2  นักเรียนช่วยกันสร้างกราฟ 
อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
   7. เรียกสุ่มนักเรียนตอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้
ได้ค าตอบในแนวทางเดียวกัน 

y = mx + c 

บริเวณเหนือเส้น 

บริเวณใต้เส้น 

Y 

X 

y = mx + c 

บริเวณเหนือเส้น 

บริเวณใต้เส้น 

Y 

X 

y = mx + c 

บริเวณเหนือเส้น 

บริเวณใต้เส้น 

Y 

X 

y = mx + c 

บริเวณเหนือเส้น 

บริเวณใต้เส้น 

Y 

X 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
      6.3 D – นักเรียนร่วมกันสร้างกราฟ 
อสมการเชิงเสนสองตัวแปรตามขั้นตอนท่ี
วางแผนเอาไว้ 
      6.4  L – นักเรียนเสนอผลการแก้ปัญหา
โดยให้สังเกตจากสิ่งที่ได้มาซึ่งค าตอบว่ามี
กระบวน และขั้นตอนในการวางแผนแก้ปัญหา
อย่างไร  
 
ขั้นที่ 4  
   7.แจกแบบทดสอบที่ 1 ให้นักเรียนแต่ละคน
ท าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล     
 
ขั้นที่ 5                 
   8.ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ  และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบมาปรับเป็นคะแนนพัฒนารายบุคคล
และน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนไปรวมกับคะแนนพื้นฐานเดิมและเฉลี่ยเป็น
คะแนนฐานคร้ังต่อไป 
 
ขั้นที่ 6 
   9. ครูยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนน
พัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบ
กับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ 
โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก 
และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่ม 

   
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4  
   8.แจกแบบทดสอบ ให้นักเรียนแต่ละคนท า
เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
ขั้นที่ 5                 
   9.ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ  และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบมาปรับเป็นคะแนนพัฒนารายบุคคล
และน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนไปรวมกับคะแนนพื้นฐานเดิมและเฉลี่ยเป็น
คะแนนฐานคร้ังต่อไป 
 
ขั้นที่ 6 
   10. ครู ยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครู
และนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนน
พัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบ
กับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ 
โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก  
และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่มพัฒนา 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบงาน 1 เรื่องกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
2. แบบทดสอบที่ 1 เรื่องกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 
วัดผลประเมินผล 
ประเมินผลการท างานกลุ่ม ความรู้ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ดังตารางต่อไปนี้  

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.การท างานกลุ่ม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

การสังเกต 
การทดสอบ 
การทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มแบบ Check list 
แบบทดสอบแบบอัตนัย 
แบบทดสอบแบบอัตนัย 

 
เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) 

ส่วนต่างของคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน / แต่ละคน คะแนนพัฒนา 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 
ได้เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 1 – 10 คะแนน 
ได้มากกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

 
เกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รางวัล  

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนา 
ต่ ากว่า 15 
16 – 25 
26 - 30 

ดี 
ดีมาก 

ดียอดเยี่ยม 
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ใบงานที่ 1 เร่ืองอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ชื่อกลุ่ม..........................................................  

ชื่อสมาชิก 1. ..........................................................  2. ............................................................ 
               3. ..........................................................  4 . ............................................................  
 
  ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
  1. 10yx2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. 11y2x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

X 

Y 

X 
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  3. 10yx2   และ  
      11y2x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.  4xy   

   9y3x   

    12yx   

  0x   
  0y   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Y 

X 

Y 

X 
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แบบทดสอบที่ 1 เร่ืองอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ชื่อ …........................................................... ชั้น ............. เลขที่ ................... 

 
  ค าชี้แจง จงวาดกราฟและขั้นตอนการวาดกราฟจากอสมการท่ีก าหนดให้  
  1.  40yx2   

 60y3x2   

  24x0    

 0y   
 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

X 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 43101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องตัวแบบเชิงเส้นของก าหนดการเชิงเส้น      จ านวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
วันที่ท าการสอน  26   เมษายน 2551       ผู้สอน นายจิรากร ส าเร็จ 
********************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้  
     สาระที่ 4 พีชคณิต 
          มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
     สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

แก้ปัญหาโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นท่ีใช้
กราฟของสมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปร 
 
ความคิดรวบยอด 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้นจะมี 2 ส่วนคือ 
 1. ส่วนท่ีต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุด ส่วนน้ีเรียกว่า สมการ 
จุดประสงค์ หรือ ฟังก์ชันจุดประสงค์ 
 2. ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด หรือส่วนท่ีเป็นเงื่อนไขบังคับของโจทย์ ส่วนน้ีจะ
อยู่ในรูปของอสมการเชิงเส้น จึงเรียกส่วนน้ีว่า อสมการข้อจ ากัด หรือ เงื่อนไขบังคับ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้นได้ 
2. อธิบายถึงตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้นท่ีได้มาได้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  
2. นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

คาบเรียนที่ 4 - 5 
ขั้นที่ 1  
   1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้
เดิมในเรื่องของการวาดกราฟของอสมการ 
ขั้นที่ 2   
   2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่าง
สถานการณ์จ าลองการใช้ทัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เพื่อน าไปสู่วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการสูญเสียน้อยท่ีสุด โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากนั้นครู
เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นทาง
คณิตศาสตร์ซ่ึงตัวแบบเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์มี
หลักการดังนี้ 
   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิง
เส้นจะมี 2 ส่วนคือ 
 1. ส่วนท่ีต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หรือสูญเสียน้อยท่ีสุด ส่วนน้ีเรียกว่า สมการ 
จุดประสงค์ หรือ ฟังก์ชันจุดประสงค์ 
 2. ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด หรือส่วนท่ีเป็นเงื่อนไขบังคับของโจทย์ 
ส่วนน้ีจะอยู่ในรูปของอสมการเชิงเส้น จึงเรียก
ส่วนน้ีว่า อสมการข้อจ ากัด หรือ เงื่อนไข
บังคับ 
 
ขั้นที่ 3 
   3. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทัง้ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 

 
ขั้นที่ 1  
1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้
เดิมในเรื่องของการวาดกราฟของอสมการ 
ขั้นที่ 2   
      2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่าง
สถานการณ์จ าลองการใช้ทัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เพื่อน าไปสู่วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการสูญเสียน้อยท่ีสุด โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากนั้นครู
เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นทาง
คณิตศาสตร์ซ่ึงตัวแบบเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์มี
หลักการดังนี้ 
   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิง
เส้นจะมี 2 ส่วนคือ 
 1. ส่วนท่ีต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หรือสูญเสียน้อยท่ีสุด ส่วนน้ีเรียกว่า สมการ 
จุดประสงค์ หรือ ฟังก์ชันจุดประสงค์ 
 2. ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด หรือส่วนท่ีเป็นเงื่อนไขบังคับของโจทย์ 
ส่วนน้ีจะอยู่ในรูปของอสมการเชิงเส้น จึงเรียก
ส่วนน้ีว่า อสมการข้อจ ากัด หรือ เงื่อนไข
บังคับ 
 
ขั้นที่ 3 
   3. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทัง้ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
   4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนภายใน
กลุ่มร่วมกันเขียนตัวแบบสมการเชิงเส้น โดยมี
ครูให้ค าแนะน า 
   5. ครูแจกใบงาน 2 เรื่องตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ ที่ใช้เทคนิคขั้นตอน KWDL ในการ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนศึกษาตาม 
ล าดับขั้นตอนดังน้ี 
     5.1 K –  ครูให้ผู้เรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์
ก าหนดมาให้ว่ามีอะไรบ้าง 
     5.2 W – ผู้เรียนร่วมกันสร้างสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบเพื่อน ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้และน าไปสู่การวางแผนในการ
แก้ปัญหาโดยมีครูค่อยให้ค าแนะน า       
     5.3 D – นักเรียนร่วมกันสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์อสมการเชิงเส้นสองตัวแปรตาม
ขั้นตอนท่ีวางแผนเอาไว้ 
      5.4  L – นักเรียนเสนอผลการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์  โดยให้สังเกตจากสิ่งที่ได้มาซึ่ง
ค าตอบว่ามีกระบวนในการสร้าง และขั้นตอนใน
การวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร  
 
ขั้นที่ 4  
   6.แจกแบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละคน
ท าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล     
 
 
 
 
 
 

   4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนภายใน
กลุ่มร่วมกันเขียนตัวแบบสมการเชิงเส้น โดยมี
ครูให้ค าแนะน า 
   5. ครูแจกใบงาน 2 เรื่องตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมศึกษาและ
สร้างตัวแบบสมการเชิงเส้น ตามขั้นตอนดังน้ี 
    5.1 นักเรียนในกลุ่มอ่านใบงานที่  2 และ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการในการ
สร้างตัวแบบสมการเชิงเส้น 
    5.2 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุปและ
ช่วยกันสร้างตัวแบบสมการเชิงเส้น 
   6. เรียกสุ่มผู้เรียนตอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้
ค าตอบในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4  
   7.แจกแบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละคน
ท าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
98 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ขั้นที่ 5                 
   7.ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ  และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบมาปรับเป็นคะแนนพัฒนารายบุคคล
และน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนไปรวมกับคะแนนพื้นฐานเดิมและเฉลี่ยเป็น
คะแนนฐานคร้ังต่อไป 
 
ขั้นที่ 6 
   8. ครยูกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนน
พัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบ
กับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ 
โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก 
และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่ม 

ขั้นที่ 5                 
   8.ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ  และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบมาปรับเป็นคะแนนพัฒนารายบุคคล
และน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนไปรวมกับคะแนนพื้นฐานเดิมและเฉลี่ยเป็น
คะแนนฐานคร้ังต่อไป 
 
ขั้นที่ 6 
   9. ครยูกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนน
พัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบ
กับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ 
โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก 
และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่ม 

 
สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบงาน 2 เรื่องตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น 
2. แบบทดสอบที่ 2  
 
วัดผลประเมินผล 
ประเมินผลการท างานกลุ่ม ความรู้ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ดังตารางต่อไปนี้  

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.การท างานกลุ่ม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

การสังเกต 
การทดสอบ 
การทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มแบบ Check list 
แบบทดสอบแบบอัตนัย 
แบบทดสอบแบบอัตนัย 
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เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) 
ส่วนต่างของคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน / แต่ละคน คะแนนพัฒนา 

ได้น้อยกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 
ได้เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 1 – 10 คะแนน 
ได้มากกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

 
เกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รางวัล  

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนา 
ต่ ากว่า 15 
16 – 25 
26 - 30 

ดี 
ดีมาก 

ดียอดเยี่ยม 
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ใบงานที่ 2 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น 
ชื่อกลุ่ม..........................................................  

ชื่อสมาชิก 1. ..........................................................  2. ............................................................ 
               3. ..........................................................  4 . ............................................................  
 
ค าชี้แจง จงเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น 
1. ร้านขนมปังแห่งหนึ่งจ้างคนงานชายช่ัวโมงละ 15 บาท และจ้างเด็กชั่วโมงละ 10 บาท คนงาน
ชายสามารถท าขนมปังปอนด์ได้ 24 ชิ้นและเค้ก 6 ชิ้นต่อชั่วโมง เด็กสามารถท าขนมปังปอนด์ได้ 12 
ชิ้นและเค้ก 10 ชิ้นต่อชั่วโมง ต้องการท าขนมปังปอนด์ 504 ชิ้นและเค้ก 154 ชิ้น จะมีวิธีให้คนงาน
ชายและเด็กท างานคนละกี่ชั่วโมงจึงจะเสียค่าจ้างน้อยที่สุด  
น าข้อมูลมาเขียนในรูปตารางได้คือ 
 ขนมปังปอนด์ เค้ก ค่าจ้าง(บาท/ชั่วโมง) 
X คนงานชาย    
Y เด็ก    
    
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

....................................................  
2. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 2 ชนิด สินค้าชนิดแรกแต่ละชิ้นใช้เวลาในการผลิตขั้นต้น 4 ชั่วโมง ขั้น
ที่สอง 1 ชั่วโมง และขายได้ก าไรชิ้นละ 600 บาท ส่วนสินค้าชนิดที่สองแต่ละชิ้นใช้เวลาในการผลิต
ขั้นต้น 3 ชั่วโมง ขั้นที่สอง 2 ชั่วโมง และขายได้ก าไรชิ้นละ 800  บาท โรงงานส าหรับผลิตขั้นต้นและ
ขั้นที่สองท างานสัปดาห์ละไม่เกิน 120 และ 60 ชั่วโมงตามล าดับ ถ้าบริษัทต้องการผลิตสินค้าท้ังสอง
ชนิดให้ขายได้ก าไรมากที่สุดและต้องการผลิตสินค้าชนิดแรกให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ  10 ชิ้น 
เพื่อให้ได้ก าไรมากที่สุด บริษัทควรผลิตสินค้าท้ัง 2 ชนิดเป็นจ านวนเท่ากับข้อใด 
    
     
     
    
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

....................................................  
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แบบทดสอบที่ 2 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น 
ชื่อ …........................................................... ชั้น ............. เลขที่ ................... 

 
  ค าชี้แจง จงเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น 
  1. โรงงานผลิตรองเท้า  2 ชนิด แต่ละชนิดต้องผ่านการตัดและเย็บ ดังนี้     โดย แต่ละคู่ของรอง
ท้าชนิดที่  1 ใช้เวลา ในการตัดและเย็บ 3 ชั่วโมง    เท่ากัน   ส่วนชนิดท่ี2 แต่ละคู่ใช้เวลาตัด 10 
ชั่วโมงและใช้เวลาเย็บ 2   ชั่วโมง   ในแต่ละสัปดาห์โรงงานมีก าหนดเวลาในการตัดและเย็บ  150 
และ  54  ชั่วโมง ตามล าดับ  ร้องเท้าชนิดท่ี1ขายได้ก าไรคู่ละ40 บาท ชนิดที2่ มีก าไรคู่ละ 60   บาท
จงเขียนโครงสร้างรูปแบบของก าหนดการเชิงเส้น  เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าแต่ละสัปดาห์โรงงานจะผลิต
รองเท้า ชนิดท่ี 1 กี่คู่และชนิดท่ี 2 กี่คู่ จึงจะได้ก าไรจากการขายมากที่สุด 
 
    
     
     
    
 
 
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

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

....................................................  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 43101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องการแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น                  จ านวน 6 คาบ คาบละ 50 นาที 
วันที่ท าการสอน  27 - 2   เมษายน 2551       ผู้สอน นายจิรากร ส าเร็จ 
********************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้  
     สาระที่ 4 พีชคณิต 
          มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
     สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

แก้ปัญหาโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นท่ีใช้
กราฟของสมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปร 
ความคิดรวบยอด 

ความคิดและวิธีการของโปรแกรมเชิงเส้นท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีตัวแปร
หลายตัว เช่น ปัญหาการผลิตสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสินค้าแต่ละชนิดท่ีต้องการผลิต โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
มากที่สุด  

ปัญหาของระบบโปรแกรมเชิงเส้นมีมากมายเช่น ปัญหาการผสมสาร ผสมวัตถุดิบเพื่อให้ได้
อาหารสัตว์สูตรต่างๆ ปัญหาทางโภชนาการ ที่เลือกบริโภคอาหารให้ได้คุณค่าตามต้องการโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ปัญหาทางทหารเช่นการวางแผนการรบ การส่งก าลังบ ารุง ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการโดยการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นท่ีใช้กราฟของสมการและอสมการ
ที่มีสองตัวแปรมาแก้ปัญหา 

ขั้นตอนในการหาค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์ที่นิยามบนเซตนูน
หลายเหลี่ยมที่มีขอบเขต  มีดังนี้ 

1.  เขียนกราฟของเซตค าตอบที่เป็นไปได้ 
2.  หาจุดยอดมุม 
3.  หาค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์  ที่จุดยอดมุมแต่ละจุด 
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                4.  ค่าน้อยท่ีสุดในช้ันท่ี 3  คือ  ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์หรือค่ามากที่สุดในช้ัน
ที่ 3  คือ ค่าสูงสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้นได้ 
2. แก้ปัญหาโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้น

ที่ใช้กราฟของสมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปรได้ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
คาบเรียนที่ 6 - 7 
ขั้นที่ 1  
   1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้
เดิมในเรื่องตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนด 
การเชิงเส้น 
ขั้นที่ 2   
   2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่าง
สถานการณ์จ าลองการใช้ทัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เพื่อน าไปสู่วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการสูงเสียน้อยที่สุด โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากนั้นครู
เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นทาง
คณิตศาสตร์ซ่ึงตัวแบบเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์
และวิธีการแก้ปัญหา 
 
คาบเรียนที่ 8 - 10 
ขั้นที่ 3 
   3. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทัง้ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 

 
ขั้นที่ 1  
1. น าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งคะแนนฐานของแต่ละ
บุคคล บอกเกณฑ์และรางวัล และทบทวนความรู้
เดิมในเรื่องตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนด 
การเชิงเส้น 
ขั้นที่ 2   
      2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่าง
สถานการณ์จ าลองการใช้ทัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เพื่อน าไปสู่วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการสูงเสียน้อยที่สุด โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากนั้นครู
เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นทาง
คณิตศาสตร์และวิธีการแก้ปัญหา 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
   3. กิจกรรมกลุ่มย่อยครูจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกันมี
ทัง้ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ใน
อัตราส่วน 1 : 2 : 1 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนภายใน
กลุ่มร่วมกันเขียนตัวแบบสมการเชิงเส้น โดยมี
ครูให้ค าแนะน า 
   5. ครูแจกใบงาน 3 เรื่องโจทย์ก าหนดการเชิง
เส้น ที่ใช้เทคนิคขั้นตอน KWDL ในการแก้ 
ปัญหาโดยให้ผู้เรียนศึกษาตามล าดับขั้นตอนดังน้ี            
   5.1 K –  ครูให้ผู้เรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์
ก าหนดมาให้ว่ามีอะไรบ้าง      
   5.2 W – ผู้เรียนร่วมกันหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบเพื่อน ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
และน าไปสู่การวางแผนในการแก้ปัญหาโดยมีครู
ค่อยให้ค าแนะน า       
    5.3 D – นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาอสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรตามขั้นตอนท่ีวางแผนเอาไว้ 
    5.4  L – นักเรียนเสนอผลการวิธีการ
แก้ปัญหา  โดยให้สังเกตจากสิ่งที่ได้มาซึ่งค า 
ตอบว่ามีกระบวน และขั้นตอนในการวางแผน
แก้ปัญหาอย่างไร  

   4.ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนภายใน 
กลุ่มร่วมกันเขียนตัวแบบสมการเชิงเส้น โดยมี
ครูให้ค าแนะน า 
   5. ครูแจกใบงาน 3 เรื่องโจทย์ก าหนดการเชิง
เส้น จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมศึกษาและแก้ปัญหา
จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  ตามขั้นตอนดังน้ี 
    5.1 นักเรียนในกลุ่มอ่านใบงานที่  3 และ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการในการ
แก้โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
    5.2 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุปและ
ช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
 
   6. เรียกสุ่มผู้เรียนตอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้

ค าตอบในแนวทางเดียวกัน 

 
คาบที่ 11 
ขั้นที่ 4  
   6.แจกแบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียนแต่ละคน
ท าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล     
ขั้นที่ 5                 
   7.ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ  และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบมาปรับเป็นคะแนนพัฒนารายบุคคล
และน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนไปรวมกับคะแนนพื้นฐานเดิมและเฉลี่ยเป็น
คะแนนฐานคร้ังต่อไป 

 
 
ขั้นที่ 4  
   7.แจกแบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียนแต่ละคน
ท าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล     
ขั้นที่ 5                 
   8.ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ  และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบมาปรับเป็นคะแนนพัฒนารายบุคคล
และน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนไปรวมกับคะแนนพื้นฐานเดิมและเฉลี่ยเป็น
คะแนนฐานคร้ังต่อไป 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ขั้นที่ 6 
   8. ครยูกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนน
พัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบ
กับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ 
โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก 
และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่ม 
 
คาบที่ 12 
ทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที่ 6 
   9. ครยูกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและน าคะแนน
พัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อน าไปเทียบ
กับเกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รับรางวัล กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลเม่ือคะแนนถึงเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้ 
โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก 
และกลุ่มยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
พัฒนาของกลุ่ม 
 
 
ทดสอบหลังเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบงาน 3 เรื่องโจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
2. แบบทดสอบที่ 3 
 
วัดผลประเมินผล 
ประเมินผลการท างานกลุ่ม ความรู้ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ดังตารางต่อไปนี้  

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.การท างานกลุ่ม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

การสังเกต 
การทดสอบ 
การทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มแบบ Check list 
แบบทดสอบแบบอัตนัย 
แบบทดสอบแบบอัตนัย 

 
 
เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) 

ส่วนต่างของคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน / แต่ละคน คะแนนพัฒนา 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 
ได้น้อยกว่าคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 
ได้เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 1 – 10 คะแนน 
ได้มากกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 
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เกณฑ์การก าหนดกลุ่มที่ได้รางวัล  
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนา 

ต่ ากว่า 15 
16 – 25 
26 - 30 

ดี 
ดีมาก 

ดียอดเยี่ยม 
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ใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
ชื่อกลุ่ม..........................................................  

ชื่อสมาชิก 1. ..........................................................  2. ............................................................ 
               3. ..........................................................  4 . ............................................................  
 
ค าชี้แจง จงแสดงวิธีท า 
1. ร้านขนมปังแห่งหนึ่งจ้างคนงานชายช่ัวโมงละ 15 บาท และจ้างเด็กชั่วโมงละ 10 บาท คนงานชา
สามารถท าขนมปังปอนด์ได้ 24 ชิ้นและเค้ก 6 ชิ้นต่อชั่วโมง เด็กสามารถท าขนมปังปอนด์ได้ 12 ชิ้น
และเค้ก 10 ชิ้นต่อชั่วโมง ต้องการท าขนมปังปอนด์ 504 ชิ้นและเค้ก 154 ชิ้น จะมีวิธีให้คนงานชาย
และเด็กท างานคนละกี่ชั่วโมงจึงจะเสียค่าจ้างน้อยที่สุด 
น าข้อมูลมาเขียนในรูปตารางได้คือ 
    
    
    
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

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

....................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
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2. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 2 ชนิด สินค้าชนิดแรกแต่ละชิ้นใช้เวลาในการผลิตขั้นต้น 4 ชั่วโมง ขั้น
ที่สอง 1 ชั่วโมง และขายได้ก าไรชิ้นละ 600 บาท ส่วนสินค้าชนิดที่สองแต่ละชิ้นใช้เวลาในการผลิต
ขั้นต้น 3 ชั่วโมง ขั้นที่สอง 2 ชั่วโมง และขายได้ก าไรชิ้นละ 800  บาท โรงงานส าหรับผลิตขั้นต้นและ
ขั้นที่สองท างานสัปดาห์ละไม่เกิน 120 และ 60 ชั่วโมงตามล าดับ ถ้าบริษัทต้องการผลิตสินค้าท้ังสอง
ชนิดให้ขายได้ก าไรมากที่สุดและต้องการผลิตสินค้าชนิดแรกให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ  10 ชิ้น 
เพื่อให้ได้ก าไรมากที่สุด บริษัทควรผลิตสินค้าท้ัง 2 ชนิดเป็นจ านวนเท่ากับข้อใด 
    
    
    
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

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

....................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
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3.โรงงานผลิตรองเท้า  2 ชนิด แต่ละชนิดต้องผ่านการตัดและเย็บ ดังนี้     โดย แต่ละคู่ของรองท้า
ชนิดที่  1 ใช้เวลา ในการตัดและเย็บ 3 ชั่วโมง    เท่ากัน   ส่วนชนิดท่ี2 แต่ละคู่ใช้เวลาตัด 10 
ชั่วโมงและใช้เวลาเย็บ 2   ชั่วโมง   ในแต่ละสัปดาห์โรงงานมีก าหนดเวลาในการตัดและเย็บ  150 
และ  54  ชั่วโมง ตามล าดับ  ร้องเท้าชนิดท่ี1ขายได้ก าไรคู่ละ40 บาท ชนิดที2่ มีก าไรคู่ละ 60   บาท
จงเขียนโครงสร้างรูปแบบของก าหนดการเชิงเส้น  เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าแต่ละสัปดาห์โรงงานจะผลิต
รองเท้า ชนิดท่ี 1 กี่คู่และชนิดท่ี 2 กี่คู่ จึงจะได้ก าไรจากการขายมากที่สุด 
 
    
    
    
 
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

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

....................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
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แบบทดสอบที่ 3 โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
ชื่อ …........................................................... ชั้น ............. เลขที่ ................... 

 
  ค าชี้แจง จงแสดงวิธีท า 
  1. ร้านตัดผ้าแห่งหนึ่งรับตัดชุดสุภาพสตรี แบบ A และแบบ B โดยตัดแบบ A จ านวน x ชุด และ
ขายได้ก าไรชุดละ 60 บาท และตัดแบบ B จ านวน y ชุด และขายได้ก าไรชุดละ 40 บาท 
เงื่อนไขในการตัดชุดแบบ A และ B ต่างใช้ผ้า 2 ชนิดคือผ้าผืนจ านวน 40 หลา และผ้าฝ้ายลายดอก
จ านวน 40 หลา เช่นกัน โดยท่ีชุด A แต่ละชุดใช้ผ้าผืน 1 หลา และชุด B แต่ละชุดใช้ผ้าผืน 2 หลา 
เสมอ และชุด A แต่ละชุดใช้ผ้าฝ้ายลายดอก 2.5 หลา แล้วชุด B แต่ละชุดใช้ผ้าฝ้ายลายดอก 1 หลา
เสมอ จงหาว่า ร้านตัดผ้าต้องการตัดแบบ A และแบบ B อย่างละกี่ชุดจึงจะได้ก าไรมากที่สุด และได้
ก าไรมากที่สุดเท่ากับเท่าไร 
    
    
    
 
ดังนั้น  สมการจุดประสงค์คือ  ....................................................  
  อสมการข้อจ ากัดคือ   ....................................................  

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

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

....................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาค าตอบของสถานการณ์  
และใช้ภาษา สัญลักษณ์(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์แทนข้อความได้ 
      2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายแสดงแนวทางที่ให้ได้ค าตอบโดยอาศัยความรู้ หลักการได้ถูก  
ต้องเหมาะสมกับปัญหา 
   3. ให้นักเรียนน าเสนอโดยขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดและเป็นระบบโดยอาศัย  
การเขียนบรรยาย เขียนรูปภาพ กราฟ ตารางหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อช่วยใน
การตอบค าตอบและให้เห็นแนวความคิด และวิธีการการได้มาซึ่งค าตอบ เพราะทุกส่วนมีผลต่อการ
ให้คะแนน 
ตัวอย่างข้อสอบ 
 00. ในการผลิตขนม 2 ชนิด ชนิดหนึ่งใช้แป้ง 40 กรัม น้ าตาล 20 กรัม ต่อขนมหึ่งชั้น ส่วน
อีกชนิดหน่ึงใช้แป้ง 20 กรัม น้ าตาล 30 กรัม ต่อขนมหนึ่งชิ้น ในแต่ละวันเขามีแป้งและน้ าตาลที่ใช้
ท าขนมทั้ง 2 ชนิด 4,000 กรัม และ 3,000 กรัมตามล าดับ ถ้าขนมชนิดที่หน่ึงและขนมชนิดที่สอง
ขายได้ก าไรชิ้นละ 3 และ 2.50 บาทตามล าดับ ผู้ผลิตควรผลิตขนมแต่ละชนิดจ านวนเท่าไรจึงจะได้
ก าไรมากที่สุด 
ตัวอย่างการตอบ   
วิธีคิด จากสถานการณ์ จะได้ว่า   ก าหนดให้  x แทน จ านวนขนมชนิดที่ 1 
             y แทน จ านวนขนมชนิดที่ 2 
             P แทน ก าไร 
จากโจทย์น าข้อมูลมาสรุปได้ดังตาราง 

ชนิด แป้ง (กรัม) น้ าตาล (กรัม) ก าไรต่อ 1 ชิ้น (บาท) 
ขนมชนิดที่ 1 (x) 40 20 3 
ขนมชนิดที่ 2 (y) 20 30 2.5 
ข้อจ ากัด □ 000,4  □ 000,3  P 

 
ขั้นที่ 1 หาสมการจุดประสงค์  

จาก ก าไรทั้งหมด = ก าไรที่ได้จากขนมชนิดที่ 1 +ก าไรที่ได้จากขนมชนิดที่ 2  
 จะได้    y5.2x3P   
ขั้นที่ 2 หาอสมการข้อจ ากัด  
 จาก ในแต่ละวันใช้มีแป้งและน้ าตาลที่ใช้ท าขนมชนิดที่ 1 ชนิด ไม่เกิน 4,000 กรัม  
 จะได้    000,4y20x40   
  ในแต่ละวันใช้มีแป้งและน้ าตาลที่ใช้ท าขนมชนิดที่ 1 ชนิด ไม่เกิน 3,000 กรัม  
     000,3y30x20   
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 จาก  จ านวนแป้งน้ าตาล ที่ผลิตขนมทั้ง 2 ชนิดในแต่ละวันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
กรัม เสมอ ดังนั้น      0x   

   0y   
สมการจุดประสงค์  คือ   y5.2x3P   
อสมการข้อจ ากัด   คือ   000,4y20x40   

000,3y30x20   
   0x      
   0y   

 และน าอสมการเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุมคือ (0,0),  (100,0), (75,50) และ  (0,100) และเม่ือแทนพิกัดเหล่านี้ในสมการจุดประสงค์ แล้ว
จะได้ว่า P ดังนี ้
ตารางแสดงค่าจากการแทนค่าพิกัด 
 

(x,y) P = 3x +2.5y 
(0,0) 0 

(100,0) 300 
(75,50)                       350*** 
(0,100) 250 

 
พิกัด (75,50)  ท าให้ P มีค่าสูงสุด  
ดั้งนั้นถ้าต้องการก าไรมากที่สุดต้อง      ผลิตขนมชนิดที่ 1 จ านวน 75 ชิ้นต่อวัน  

ผลิตขนมชนิดที่ 2 จ านวน 50 ชิ้นต่อวัน 

Y 

X 

(0, 100) 

(0, 0) 

(75,50) 

(100, 0) 

000,4y20x40   

000,3y30x20   
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (จ านวน 6 ข้อ) 
1. โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 2 ชนิดคือ A และ B สินค้าท้ัง 2 ชนิดนี้จะต้องผลิตโดย
ใช้เครื่องจักร 2 เครื่อง เครื่องแรกสามารถใช้งานได้วันละ 12 ชั่วโมง แต่เครื่องที่สองสามารถใช้งาน
ได้เพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้น สินค้า A แต่ละชิ้นจะต้องผลิตโดยใช้เครื่องจักรเครื่องแรกและเครื่องที่สอง
เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเท่าๆ กัน ส่วนสินค้า B แต่ละชิ้นจะต้องผลิตโดยใช้เครื่องจักรเครื่องแรก 3 ชั่วโมง 
และเครื่องจักรเครื่องที่สอง 1 ชั่วโมง ถ้าโรงงานได้ก าไรจากการขายสินค้า A และสินค้า B ชิ้นละ 
600 บาท และ 700 บาทตามล าดับ และโรงงานสามารถขายสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตได้ จงหาจ านวน
สินค้า A และสินค้า B ที่โรงงานควรผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด  
 
2. นายสมศักดิ์มีพื้นที่ดิน 100 ไร่ ส าหรับปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลือง โดยลงทุนปลูกถั่วลิสง 150 บาท
ต่อไร่ ได้ผลผลิต 120 ถังต่อไร่ และลงทุนปลูกถั่วเหลือง 180 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 50 ถังต่อไร่ ถ้า
เขามีเงินทุน 27,000 บาท มีที่เก็บผลผลิต 6,000 ถังและขายถั่วลิสงและถั่วเหลืองได้ก าไรถังละ 1.50 
บาท และ 2.00 บาทตามล าดับ นายสมศักดิ์ต้องปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองอย่างละกี่ไร่จึงจะได้ก าไร
สูงสุด 
 
3. บริษัทแห่งหนึ่งมีเหมืองอยู่ 2 แห่ง ในแต่ละวันเหมืองแรกผลิตแร่เกรด A ได้ 1 ตัน เกรด B 3 ตัน 
และเกรด C 5 ตัน ส่วนเหมืองที่สองผลิตแร่ท้ังสามเกรดได้เกรดละ 2 ตันเท่ากัน หากบริษัทต้องการ
ผลิตแร่ส่งลูกค้าโดยเป็นแร่เกรด A 80 ตัน เกรด B 150 ตัน และเกรด C 200 ตัน อยากทราบว่า
บริษัทควรจะเปิดเหมืองเพื่อผลิตแร่แห่งละกี่วันจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด โดยค่าใช้จ่ายในการขุด
แร่แต่ละเหมืองเป็น 6,000 บาทต่อวัน เท่ากัน 
 
4. ต้องการจ้างคนงานสองคนมาท าความสะอาดตู้ 5 ตู้ โต๊ะ 12 ตัว และหิ้งหนังสือ 18 หิ้ง โดย
คนงานคนท่ีหนึ่งสามารถท าความสะอาดตู้ได้ 1 ตู้ โต๊ะ 3 ตัว และหิ้งหนังสือ 3 หิ้งต่อชั่วโมง คนท่ี
สองท าความสะอาดตู้ 1 ตู้ โต๊ะ 2 ตัว และหิ้งหนังสือ 6 หิ้งต่อชั่วโมง ค่าแรงคนท่ีหนึ่ง 25 บาทต่อ
ชั่วโมง ค่าแรงคนท่ีสอง 22 บาทต่อชั่วโมง ควรจ้างคนงานทั้งสองท างานคนละกี่ชั่วโมงเพื่อเสีย
ค่าแรงน้อยท่ีสุด 
 
 



  1. โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 2 ชนิดคือ A และ B สินค้าท้ัง 2 ชนิดนี้จะต้องผลิตโดยใช้เครื่องจักร 2 เครื่อง เครื่องแรกสามารถใช้งาน
ได้วันละ 12 ชั่วโมง แต่เครื่องที่สองสามารถใช้งานได้เพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้น สินค้า A แต่ละชิ้นจะต้องผลิตโดยใช้เครื่องจักรเครื่องแรกและเครื่องที่สองเป็น
เวลา 2 ชั่วโมงเท่าๆ กัน ส่วนสินค้า B แต่ละชิ้นจะต้องผลิตโดยใช้เครื่องจักรเครื่องแรก 3 ชั่วโมง และเครื่องจักรเครื่องที่สอง 1 ชั่วโมง ถ้าโรงงานได้ก าไรจาก
การขายสินค้า A และสินค้า B ชิ้นละ 600 บาท และ 700 บาทตามล าดับ และโรงงานสามารถขายสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตได้ จงหาจ านวนสินค้า A และสินค้า B ที่
โรงงานควรผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด  

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีคิด  ก าหนดให้ x  แทนจ านวนสินค้า  A  ที่ต้องผลิตต่อวัน  
   y แทนจ านวนสินค้า B ที่ต้องผลิตต่อวัน  
   P แทนก าไร  
จากโจทย์น าข้อมูลมาสรุปได้ดังตาราง 

ชนิดสินค้า เครื่องจักรที่ 1 
(ชั่วโมง) 

เครื่องจักรที่ 2 
(ชั่วโมง) 

ก าไร (บาท) 

สินค้าชนิด A (x) 2 2 600 
สินค้าชนิด B (y) 3 1 700 
ข้อจ ากัด □ 12  □ 8  P 
ขั้นที่ 1 หาสมการจุดประสงค์  
จาก ก าไรทั้งหมด = ก าไรที่ได้จากสินค้าชนิด A +ก าไรที่ได้จากสินค้าชนิด B 
 จะได้    yxP 700600   
ขั้นที่ 2 หาอสมการข้อจ ากัด  
 จาก ในแต่ละวันเครื่องแรกสามารถใช้ผลิตสินค้าชนิด A และ B ได้วันละ 12 ชั่วโมง 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ 
 (Language of mathematics) 
2  =  ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้ถูกต้อง
ทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน    
1 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  (เครื่องหมาย)ทาง
คณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้บางส่วน และอธิบายเพื่อสื่อ
ความ หมายได้แต่ไม่ชัดเจน 
0 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ทาง
คณิตศาสตร์ แทนข้อ ความผิด ไม่มีการอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมาย 

 



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
 จะได้          1232  yx  
 จาก ในแต่ละวันเครื่องสองสามารถใช้ผลิตสินค้าชนิด A และ B ได้วันละ 8 ชั่วโมง 
 จะได้        82  yx  
 จาก  จ านวนสินค้าชนิด A และ B ทั้ง 2 ชนิดในแต่ละวันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ กิโลกรัมเสมอ ดังนั้น              0x   

   0y   
สมการจุดประสงค์  คือ   yxP 700600   
อสมการข้อจ ากัด   คือ      1232  yx  

     82  yx  
   0x       
   0y   

 
 
 
 
 
 
 
 
                       และน าอสมการเขียนเป็นกราฟได้ภาพ     

ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Representation) 
  2 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนิน การ  และอธิบายสรุปค าตอบ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
  1 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ และอธิบายสรุปค าตอบได้
เพียงบางส่วน    
0 = ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา และอธิบาย
สรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
   2 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน  
   1 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็นระบบ สมบูรณ์ มี
รายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้แผนภาพ แผนภาพ แผนภูมิ 
ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนในบางส่วน 
    0 = การน าเสนอไม่ชัดเจนสมบูรณ์ชัดเจน 

Y 

X 

(0, 4) 

(0, 0) 

(3,2) 

(4, 0) 

82  yx  

1232  yx  



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
จุดมุมของรูปเหลี่ยมคือ (0, 0), (4, 0), (3, 2) และ  (0, 4) และเม่ือแทนพิกัดเหล่านี้ในสมการ
จุดประสงค์ แล้วจะได้ว่า P ดังนี้ 
ตารางแสดงค่าจากการแทนค่าพิกัด 
 

(x, y) P = 600x +700y 
(0, 0) 0 
(4, 0) 2,400 
(3, 2)                      3,200 *** 
(0, 4) 2,800 

 
พิกัด (3, 2)  ท าให้ P มีค่าสูงสุด  
ดั้งนั้น ถ้าต้องการก าไรมากที่สุดต้อง      ผลิตสินค้า A จ านวน 3 ชิ้นต่อวัน 

ผลิตสินค้า B จ านวน 2 ชิ้นต่อวัน 
 

 

  
 



 

   2. นายสมศักดิ์มีพื้นที่ดิน 100 ไร่ ส าหรับปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลือง โดยลงทุนปลูกถั่วลิสง 150 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 120 ถังต่อไร่ และลงทุนปลูก  
ถั่วเหลือง 180 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 50 ถังต่อไร่ ถ้าเขามีเงินทุน 27,000 บาท มีที่เก็บผลผลิต 6,000 ถังและขายถั่วลิสงและถั่วเหลืองได้ก าไรถังละ 1.50 
บาท และ 2.00 บาทตามล าดับ นายสมศักดิ์ต้องปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองอย่างละกี่ไร่จึงจะได้ก าไรสูงสุด  

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีคิด  ก าหนดให้ x  แทนจ านวนไร่ท่ีปลูกถั่วลิสง 
   y แทนจ านวนไร่ท่ีปลูกถั่วเหลือง 
   P แทนก าไร  
จากโจทย์น าข้อมูลมาสรุปได้ดังตาราง 

 ลงทุน 
(บาท) 

ผลผลิต 
(ถัง) 

ก าไร 
(บาทต่อถัง) 

ก าไร 
(ต่อ 1 ไร)่ 

ถั่วลิสง (x) 150 120 1.50 180 
ถั่วเหลือง (y) 180 50 2 100 
รวม □ 000,27  □ 000,6   P 
ขั้นที่ 1 หาสมการจุดประสงค์  

จาก ก าไรทั้งหมด = ก าไรที่ได้จากการปลูกถั่วลิสง + ก าไรที่ได้จากการปลูกถั่วเหลือง 
 จะได้    yxP 100180   
ขั้นที่ 2 หาอสมการข้อจ ากัด  
 จาก ในการปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองต้องลงทุนไม่เกิน 27,000 บาท 
 จะได้         000,27180150  yx  
          จาก      ในการปลกูปลกูถ่ัวลสิงและถัว่เหลอืงเก็บผลผลติได้ 6,000 บาท  

จะได้           000,650120  yx  

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ 
 (Language of mathematics) 
  2 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้ถูกต้อง
ทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
  1 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้บางส่วน และ
อธิบายเพื่อสื่อความ หมายได้แต่ไม่ชัดเจน 
   0 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ทาง
คณิตศาสตร์ แทนข้อ ความผิด ไม่มีการอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมาย 
ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Representation) 
  2 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนิน การ  และอธิบายสรุปค าตอบ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 



 

 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
จาก ในการปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองมีพื้นที่ 100 ไร่ 
จะได้           100yx   

จาก  การปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไร่เสมอ ดังนั้น  

                              0x   

                                                                 0y   

 
สมการจุดประสงค์  คือ   yxP 100180   
อสมการข้อจ ากัด   คือ                 000,27180150  yx  

        000,650120  yx  
    0x   

      0y   
     
 
 
 
 
 
 

  1 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ และอธิบายสรุปค าตอบได้
เพียงบางส่วน 
   0 = ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา และอธิบาย
สรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
   2 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน) 
   1 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนใน
บางส่วน 
0 = การน าเสนอไม่ชัดเจนสมบูรณ์ชัดเจน 
 (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้
แผนภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอ  

Y 

X 

(0, 100) 

(0, 0) 

(
7

600
,

7

170 ) 

(50, 0) 

000,650120  yx  

000,27180150  yx  

100 yx  

A 

C 

D 

B 



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 

จุดมุมของรูปเหลี่ยมคือ (0, 100), (0, 0), (50, 0) และ (
7

600
,

7

100
) และเม่ือแทนพิกัดเหล่านี้

ในสมการจุดประสงค์ แล้วจะได้ว่า P ดังนี้ 
ตารางแสดงค่าจากการแทนค่าพิกัด 

(x, y) P = 180x +100y 
(0, 100) 10,000 
(0, 0) 0 
(50, 0) 9,000 

(
7

600
,

7

100
) 

11,142.85 

พิกัด (
7

600
,

7

100
) หรือ (14.29, 85.71) ให้ค่า P สูงสุด แต่โจทย์ก าหนดว่า พิกัด (x, y) ต้อง

เป็นจ านวนเต็มไร่ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจุดบน DC และ DA ที่มีพิกัดเป็นจ านวนเต็ม และ
อยู่ใกล้จุด D มากที่สุด 
 จุดบน DC ที่มีพิกัดเป็นจ านวนเต็ม คือ (14, 86) 
 จุดบน DA ที่มีพิกัดเป็นจ านวนเต็ม คือ (15, 84) 

พิจารณาค่าของ P ใหม่โดยใช้จุด (14, 86) และ (15, 84) ดังตาราง 
 

(x. y) P = 180x + 100y 
(14, 86) 11,120 
(15, 84) 11,100 

    
 



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
พิกัด (14, 86)  ท าให้ P มีค่าสูงสุด   
ดังนั้น เขาจะได้ก าไรสูงสุดต่อเมื่อ ต้องปลูกถั่วลิสง 14 ไร่ และถั่วเหลือง 86 ไร่ จึงจะได้
ก าไรสูงสุดคือ 11,120 บาท 
 

 

 



 

  3. บริษัทแห่งหนึ่งมีเหมืองอยู่ 2 แห่ง ในแต่ละวันเหมืองแรกผลิตแร่เกรด A ได้ 1 ตัน เกรด B 3 ตัน และเกรด C 5 ตัน ส่วนเหมืองที่สองผลิตแร่ท้ัง
สามเกรดได้เกรดละ 2 ตันเท่ากัน หากบริษัทต้องการผลิตแร่ส่งลูกค้าโดยเป็นแร่เกรด A 80 ตัน เกรด B 150 ตัน และเกรด C 200 ตัน อยากทราบว่าบริษัท
ควรจะเปิดเหมืองเพื่อผลิตแร่แห่งละกี่วันจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด โดยค่าใช้จ่ายในการขุดแร่แต่ละเหมืองเป็น 6,000 บาทต่อวัน เท่ากัน  

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีคิด  ก าหนดให้ x  แทนจ านวนวันของเหมืองแร่ที่  1 
   y แทนจ านวนวันของเหมืองแร่ที่ 2 
   P แทนค่าใช้จ่าย  
จากโจทย์น าข้อมูลมาสรุปได้ดังตาราง 

เหมืองแร่ แร่เกรด A แร่เกรด B แร่เกรด C ค่าใช้จ่าย 
เหมืองแร่ท่ี1 (x) 1 3 5 6,000 
เหมืองแร่ท่ี2 (y) 2 2 2 6,000 
ข้อจ ากัด □ 80  □ 150  □ 200  P = 6,000x+6,000y 

ขั้นที่ 1 หาสมการจุดประสงค์  
จาก ค่าใช้จ่ายท้ังหมด = ค่าใช้จ่ายเหมืองแร่ที่ 1 + ค่าใช้จ่ายเหมืองแร่ที่ 2 

 จะได้    y000,6x000,6P   
ขั้นที่ 2 หาอสมการข้อจ ากัด  
 จาก ความต้องการแร่เกรด A 
 จะได้              80y2x   
 จาก ความต้องการแร่เกรด B   
          จะได้         150y2x3   
 

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ 
 (Language of mathematics) 
  2 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้ถูกต้อง
ทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
  1 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้บางส่วน และ
อธิบายเพื่อสื่อความ หมายได้แต่ไม่ชัดเจน 
   0 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ทาง
คณิตศาสตร์ แทนข้อ ความผิด ไม่มีการอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมาย 
ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Representation) 
  2 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนิน การ  และอธิบายสรุปค าตอบ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 



 

 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
 จาก     ความต้องการแร่เกรด C 

จะได้        200y2x5   
  
จาก  ในแต่ละวันต้องผลิตแร่เกรด A, B และ C ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์วันเสมอ 
ดังนั้น                           0x   

    0y   
 
สมการจุดประสงค์  คือ   y000,6x000,6P   
อสมการข้อจ ากัด   คือ         80y2x   

    150y2x3   
    200y2x5   

   0x       
   0y   

  
 
 
 
 

  1 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ และอธิบายสรุปค าตอบได้
เพียงบางส่วน 
   0 = ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา และ
อธิบายสรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
   2 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน  
  1 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนใน
บางส่วน 
   0 = การน าเสนอไม่ชัดเจนสมบูรณ์ชัดเจน 
 (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้
แผนภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอ  



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
 และน าอสมการเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุมของรูปเหลี่ยมคือ (0, 0), (25, 37.5), (35, 22.5) และ (80, 0) และเม่ือแทนพิกัดเหล่านี้
ในสมการจุดประสงค์ แล้วจะได้ว่า P ดังนี้ 
ตารางแสดงค่าจากการแทนค่าพิกัด 

(x, y) P = 6,000x + 6,000y 
(0, 0) 0 

(25, 37.5) 375,000 
(35, 22.5) 345,000 

(80, 0) 480,000 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

X 

(25, 37.5) 

(0, 0) 

(0, 100) 

(80, 0) 

150y2x3   

80y2x   

(35, 22.5) 

200y2x5   



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
พิกัด (35, 22.5) ให้ค่า P ต่ าสุด แต่โจทย์ก าหนดว่า พิกัด (x, y) ต้องเป็นจ านวนเต็ม ดังนั้น
จึงต้องพิจารณาจุดข้างเคียงแทน 
 จุดที่ 1  ที่มีพิกัดเป็นจ านวนเต็ม คือ (36, 22) 
 จุดที่ 2  ที่มีพิกัดเป็นจ านวนเต็ม คือ (34, 24) 
พิจารณาค่าของ P ใหม่โดยใช้จุด (36, 22) และ (34, 24)ดังตาราง 

(x. y) P = 6,000x + 6,000y 
(36, 22) 348,000 
(34, 24) 348,000 

พิกัด (36, 22) และ (34, 24)ท าให้ P ต่ าสุดทั้งคู่   
ดังนั้น เขาจะเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่น้อยท่ีสุดคือ 348,000 บาท เม่ือ ท าเหมืองแร่ท่ีหนึ่ง 
36 วันและเหมืองแร่ท่ีสอง 22 วันหรือท าเหมืองแร่ท่ีหนึ่ง 34 วันและเหมืองแร่ท่ีสอง 24 วัน 
  

 

 



 

  4. ต้องการจ้างคนงานสองคนมาท าความสะอาดตู้ 5 ตู้ โต๊ะ 12 ตัว และหิ้งหนังสือ 18 หิ้ง โดยคนงานคนท่ีหนึ่งสามารถท าความสะอาดตู้ได้ 1 ตู้ โต๊ะ  
3 ตัว และหิ้งหนังสือ 3 หิ้งต่อชั่วโมง คนท่ีสองท าความสะอาดตู้ 1 ตู้ โต๊ะ 2 ตัว และหิ้งหนังสือ 6 หิ้งต่อชั่วโมง ค่าแรงคนท่ีหนึ่ง 25 บาทต่อชั่วโมง ค่าแรงคนท่ี
สอง 22 บาทต่อชั่วโมง ควรจ้างคนงานทั้งสองท างานคนละกี่ชั่วโมงเพื่อเสียค่าแรงน้อยท่ีสุด  

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีคิด  ก าหนดให้ x  แทนจ านวนชั่วโมงท างานคนงานท่ี 1 
   y แทนจ านวนชั่วโมงท างานคนงานท่ี 2 
   P แทนค่าแรง  
จากโจทย์น าข้อมูลมาสรุปได้ดังตาราง 

คนงาน ตู้ โต๊ะ หิ้ง 
ค่าแรง 

(บาทต่อชั่วโมง) 
คนงานท่ี 1 (x) 1 3 3 25 
คนงานท่ี 2 (y) 1 2 6 22 
ข้อจ ากัด □ 5  □ 12  □ 18  P = 25x+22y 
ขั้นที่ 1 หาสมการจุดประสงค์  

จาก ค่าแรงท้ังหมด = ค่าแรงคนงานท่ี 1 + ค่าแรงคนงานท่ี 2 
 จะได้    y22x25P   
ขั้นที่ 2 หาอสมการข้อจ ากัด  
 จาก คนงานท้ังสองคนท าความสะอาดตู้ 5 ตู้ 
 จะได้               5yx   
          จาก    คนงานท้ังสองคนท าความสะอาดโตะ๊ 12 โต๊ะ  
          จะได้        12y2x3   

ด้านที่ 1 ภาษาทางคณิตศาสตร์ 
 (Language of mathematics) 
  2 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้ถูกต้อง
ทั้งหมด และอธิบายเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
  1 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์  
(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อ ความได้บางส่วน และ
อธิบายเพื่อสื่อความ หมายได้แต่ไม่ชัดเจน 
   0 = ใช้ภาษา ค าศัพท์ สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ทาง
คณิตศาสตร์ แทนข้อ ความผิด ไม่มีการอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมาย 
ด้านที่ 2 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Representation) 
  2 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนิน การ  และอธิบายสรุปค าตอบ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 



 

 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
          จาก คนงานท้ังสองคนท าความสะอาดหิ้ง 18 หิ้ง 
จะได้        18y6x3   

  
          จาก  คนงานท้ังสองคนท าความสะอาดมากกวา่หรือเท่ากบัศนูย์ช่ัวโมง ดังน้ัน 

                    0x   

    0y   
 
สมการจุดประสงค์  คือ    y22x25P   
อสมการข้อจ ากัด   คือ           5yx   

    12y2x3   
    18y6x3   

   0x       
                                                                0y   
 
 
 
 
 
 

  1 = เขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ และอธิบายสรุปค าตอบได้
เพียงบางส่วน 
   0 = ไม่มีการเขียนอธิบายวิธีคิดในการแก้ปัญหา และอธิบาย
สรุป 
ด้านที่ 3 ความชัดเจนของการน าเสนอ (Clarity of 
Presentation) 
   2 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจน     
  1 = การน าเสนอชัดเจนสมบูรณ์ (เป็น 
ระบบ สมบูรณ์ มีรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้แผนภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอได้สมบูรณ์ชัดเจนใน
บางส่วน 
   0 = การน าเสนอไม่ชัดเจนสมบูรณ์ชัดเจน 
 (สับสน ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียดครบ) ไม่มีการใช้
แผนภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ประกอบการน าเสนอ  
 



 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
    และน าอสมการเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุมของรูปเหลี่ยมคือ (0, 6),  (2, 3), (4, 1) และ (6, 0) และเม่ือแทนพิกัดเหล่านี้ในสมการ
จุดประสงค์ แล้วจะได้ว่า P ดังนี้ 
ตารางแสดงค่าจากการแทนค่าพิกัด 
 

(x, y) P = 25x + 22y 
(0, 6) 132 
(2, 3) 116 
(4, 1) 122 
(6, 0) 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

X 

(2, 3) 

(0, 0) 

(0, 6) 

(6, 0) 

5yx   

18y6x3   

(4, 1) 

12y2x3   



 

 
 
 
 

รูปแบบการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนั้น เขาจะเสียพิกัด (2, 3)  ท าให้ P มีค่าต่ าสุด  
ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดคือ 116 บาท เม่ือเขาจ่ายคนงานคนท่ีหนึ่ง 2 ชั่วโมงและคนงานคนท่ีสอง 
3 ชั่วโมง 
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