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การศึกษาคนควาครั้งน้ี  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการและเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบทีมแขงขันและ
การจัดการเรียนรูตามคูมือครู  ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Two – group  
posttest only design 

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 

หองเรียน เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน สอนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบทีมแขงขัน       
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ทดลองใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance)โดยใชคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไดจากแบบสอบถามเปนตัวแปรรวม 
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การจัดการเรียนรูแบบทีมแขงขันเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาจากคะแนนของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ยอยระหวางการทดลองจาก 3 หนวยการเรียน 
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สถิติที่ระดับ .01  
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 The objectives of this research were to study the development and to compare 
mathematics  problem-solving abilities of students who studied by using the technical learning  
team-games-tournament  and following the teacher handbook. The experiment was conducted 
by two-group posttest-only design. 
 
 The samples in the study consisted of 2 classes of Prathomsuksa 5 students.         
One class was assigned as the experimental group learned by using the technical  learning 
team-games-tournament. Another class was the control group by using the technical      
learning following the teacher handbook. The experiment was conducted in the second 
semester of the 2007 academic year. The instruments used in this study included lesson    
plans and the mathematics problem-solving abilities test. The data collected were analyzed     
by percentage and analysis of Covariance by using the data of the self-perceptions abilities    
in learning mathematics as covariate which measured by questionnaire.   
 
 The results of this experiment were as follows : 
 1. There was the development of mathematics problem-solving abilities of the 
students who learned by using technical learning team-games-tournament which was 
measured from three exercises and sub-test scores of three learning units.  
 2. Students who studied by using technical learning team-games-tournament had 
the mathematics problem-solving abilities higher than the control group statistical significant 
at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารยชูศรี   วงศรัตนะ ประธาน
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ  พันธพานิช  กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ  ไดกรุณาใหความรู  คําแนะนํา ขอคิดเห็นและชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ดวย
ความเอาใจใสเสมอมาสวนการสอบปากเปลาปริญญานิพนธไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมอันเปนประโยชน
ในการทําปริญญานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. องอาจ  นัยพัฒน         
และผูชวยศาสตราจารย ดร. นิคม  ตังคะพิภพ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี รองศาสตราจารยละเอียด รักษเผา,ผูชวยศาสตราจารยนพดล กองศลิป, 
อาจารยบรรเจิด  พูลบุญ, อาจารยศรีนวล ศรีวิชาสรอย, อาจารยเพลินจันทร  ออนละเอียด  ใหความ
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  แนะนําใหขอคิดเห็นและแกไขขอบกพรองอันเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา   สวนการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารโรงเรียน  อาจารยกลุมสาระวิชาคณิตศาสตรและ
คณาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม(สมุทรคุณากร) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
ปการศึกษา 2550 ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ และทําการทดลองเพื่อเก็บขอมูลใน
การศึกษาคนควาครั้งน้ี  รวมถึงความชวยเหลือเปนกําลังใจจากพ่ีๆ นองๆ และเพื่อนๆ นิสิตสาขา
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา  ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ โอกาสนี้ดวย 
 ทายสุดนี้ผูวิจัยขอนอมรําลึกนึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ที่ใหการอบรมสั่งสอนและ
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกทานที่ใหการสนับสนุนกําลังกาย  กําลังใจตลอดจน  กําลังทรัพย
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ครู  อาจารยที่ไดอบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูจนทําใหประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาครั้งน้ี คุณคาและประโยชนอันพึงมีของปริญญานิพนธฉบับนี้ขอมอบ       
เปนเกียรติแด  บิดา  มารดา และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดกลาวมาแลว 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
คณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล   เป็นระบบ   ระเบียบ       

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์วางแผน  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กรมวิชาการ.2545 :1) 
นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาการหลายสาขา  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ท้ังสิ้น  คณิตศาสตร์มี
ความส าคัญมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
อย่างมากซึ่งต้องการให้นักเรียนรู้จัก  น าความรู้คณิตศาสตร์ท่ีได้ศึกษาไปใช้ประโยชน์  สามารถคิดเป็น   
ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนสามารถน าความรู้
คณิตศาสตร์ท่ีได้ไปศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันสูงหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ต่อไป (สิริพร  ทิพย์คง. 2546 : 76 – 82) ดังนั้นผู้เรียนทุกคนจึงต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึง
เป็นสาระการเรียนรู้ที่ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อสร้างการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ(กรมวิชาการ. 2545 : 5) ด้วยความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  จึงก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียน
ได้เรียนทุกช่วงชั้น  

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาได้จัดให้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มทักษะ
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในสาระท่ี 6 : ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์        
ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนจะต้องพัฒนา นักเรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาและใช้วิธีการที่
หลากหลายในการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  
(สสวท.2544:5) แต่จากการจัดการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาจะเห็นว่าการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญกระบวนการหนึ่งในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน   ยังไม่พัฒนาเท่าท่ีควรและยังไม่มีเครื่องมือที่จะพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ที่เด่นชัดรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์น้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
ความสนใจและความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงความรู้สึกนึกคิด ต่อวิชา
คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ดังที่ อุทัย  เพชรช วย (2536 : 45)       
ได สรุปสาเหตุที่ท า ให ผู เรียนมีเจตคติที่ไม ดีต อวิชาคณิตศาสตร ดังต อไปนี้  นักเรียนไม สามารถที่จะ
น าเอาสิ่งที่เรียนไปใช ประโยชน ได  เนื่องจากการสอนของครูขาดการเชื่อมโยงระหว างกิจกรรม          
ที่ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ(Team Games Tournament : TGT) เป็น
วิธีการเรียนที่พัฒนารูปแบบมาจากการเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) โดยก าหนดให้
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นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และใช้การแข่งขันหรือการต่อสู้
เชิงวิชาการ  โดยนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกันเข้าแข่งขันตามกลุ่มต่างๆ เพื่อ
น าคะแนนมาเป็นคะแนนของกลุ่ม  แต่ในเวลาเรียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ในทางบวก การปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันและกัน  ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  การใช้
ทักษะระหว่างบุคคล  การท างานกลุ่มย่อยและกระบวนการกลุ่ม องค์ประกอบเหล่านี้จะสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล   ยั่วยุให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน  อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้โดยง่าย
และถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมาย  ที่จะช่วยประหยัดเวลาได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแตกต่างกัน  2  วิธีคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู   โดยท่ีผู้วิจัยจะพยายามขจัดอิทธิพลของ  
ตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลโดยตรงจากวิธีสอนท้ัง 2 วิธี ซึ่งบางส่วนอาจเกิดจากสภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน   
ของนักเรียน  เช่น พื้นฐานความรู้เดิม ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับสติปัญญา          
ความมีเหตุผล  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษางานวิจัยของ ณัฐพล  แย้มฉิม  (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า     
ตัวแปร ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์   มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ดังนั้นใ นการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา     
ตัวแปรร่วม  2  ตัวคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์   เพื่อให้ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นผลที่เกิดจากการจัดกระท าจาก ( treatment)    
เพียงอย่างเดียว  ทั้งน้ีเพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนต่อไป   
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล
วัดตึกมหาชยาราม  (สมุทรคุณากร) โดยใช้ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรร่วม (Covariate) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้  

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ี
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีใช้ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  
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ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
 

ผลการวิจัยครั้งน้ี เป็นแนวทางให้ครู  อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ทราบถึงผล
ของการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  และน าผลการศึกษาค้นคว้าไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพ
การเรียนการสอนในปัจจุบันและให้นักเรียนมีความในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล    
วัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2550 จ านวน  4  
ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 157 คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนท้ังหมด 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเทศบาลวัด
ตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2550 จ านวน        
2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 80 คน  โดยผู้วิจัยใช้สถิติ One – Way ANOVA เปรียบเทียบ
ความแตกต่างกันของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างปี ของนักเรียนท้ัง 4 ห้องพบว่า 
นักเรียนท้ัง 4 ห้องเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างปไีม่แตกต่างกันแล้วท าการสุ่ม
ด้วยวิธีการจับสลาก 2 ห้องเรียน จาก  4 ห้องเรียน แล้วสุ่มให้ห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีก
ห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  

3. เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้   เป็นเน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   (กระทรวงศึกษาธิการ  
2544 : 48)  ในสาระท่ี 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขอบข่ายเนื้อหาประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ร้อยละ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นหัวข้อดังนี้ 

1. โจทย์ปัญหาร้อยละ 
2. การลดราคา 
3. ก าไร  ขาดทุน 
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4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   
4.1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่

1.1 การจัดการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 2  วิธี คือ 
1.1.1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
1.1.2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู 

1.2  ตัวแปรร่วม คือ   
1.2.1. การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์  
1.2.2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

4.2. ตัวแปรตาม   ได้แก่    ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2550   ตั้งแต่วันท่ี 10 ถึง 24 
มีนาคม พ.ศ. 2551  กลุ่มทดลองท าการทดลองโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันวันละ 
50 นาที  กลุ่มควบคุมใช้กิจกรรมตามแนวคู่มือครู วันละ  50 นาที  จ านวนทั้งสิ้น  14 คาบ  โดยใช้
เวลาเท่ากันทั้งสองกลุ่ม 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   หมายถึง ความสามารถในการใช้
ความรู้ หลักการ ทักษะ รวมถึงยุทธวิธีต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการคิดหาแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป เป็นการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของ โพลยา (Polya)  ดังนี ้
  ขั้นที่  1  ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา  
  ขั้นที่  2  ความสามารถในการวางแผนการแก้ปัญหา  
  ขั้นที่  3  ความสามารถในการด าเนินการตามแผน  
  ขั้นที่  4  ความสามารถในการตรวจสอบผล  

2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบทีมแข่งขัน หมายถึง เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกันแข่งขันท ากิจกรรมโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 ขั้นที่  1  ขั้นน า  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม ซึ่งสมาชิกในแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนที่
มีระดับความสามารถสูง ปานกลางและต่ าอยู่ภายในทีมเดียวกัน ด้วยอัตราส่วน 1  : 2 : 1              
แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ    แนะน ากฎ   ระเบียบและบทบาทของสมาชิก
ภายในทีม สนทนาและซักถามเพื่อเร้าความสนใจและทบทวนพื้นฐานให้แก่นักเรียน 
 ขั้นที่   2  ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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  ขั้นที่  2.1 ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วครั้งก่อน  ด้วยการซักถามและอธิบาย
ตอบข้อสงสัยของนักเรียน 
  ขั้นที่   2.2  แต่ละทีมศึกษาหัวข้อที่เรียนไปจากแบบฝึก เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจ
และสามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเริ่มแข่งขันตอบปัญหา 
  ขั้นที่   2.3  การแข่งขันตอบปัญหา  โดยแบ่งตามความสามารถของนักเรียน  
  ขั้นที่   2.4  ความส าเร็จของทีม ครูน าผลจากการแข่งขันของแต่ละทีมมาเสนอหน้า
ห้องเรียน จากนั้นมอบรางวัลให้ทีมทุกทีมตามผลที่ได้รับ 
 ขั้นที่  3  ขั้นสรุป  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การฝึกเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน โดยให้นักเรียนท่ีมีความสามารถในแต่ละระดับสรุป
สิ่งที่ได้จากการทดลองแล้วผู้วิจัยสรุปเพิ่มเติม 

3. การจัดการเรียนรู้ ตามคู่มือครู   หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต าม
แผนการสอนท่ีก าหนดไว้ในคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีขั้นตอนการสอน  3  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่   1  ขั้นน า  ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และสนทนาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เพื่อเร้าความสนใจละทบทวนพื้นฐานให้แก่นักเรียน 

ขั้นที่   2  ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูสอนเน้ือหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ในคู่มือครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยครูอธิบายเนื้อหาและใช้อุปกรณ์การสอน  ได้แก่   
ใบความรู้  แล้วให้นักเรียนซักถาม ท าแบบฝึกหัด วัดผลและประเมินผลความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการซักถามและการตอบค าถาม การปฏิบัติกิจกรรมและ
การท าแบบฝึกหัด 

ขั้นที่  3  ขั้นสรุป  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู  แล้วครูสรุปเพิ่มเติม 
 4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และท่าทีที่นักเรียนมีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์  ในด้านเน้ือหา วิธีสอน กิจกรรมและคุณประโยชน์ในทางบวก ทางลบหรือเป็นกลาง   
ซึ่งวัดด้วยแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 5. การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  หมายถึง  การที่บุคคลรู้จักและ
คิดต่อตนเองเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในด้านการเรียนรู้ เป็นการรับรู้เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีเขาเป็นอย่างแท้จริง  รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับใด  มีความสามารถที่จะท าได้หรือไม่ และมีความม่ันใจว่าจะท าได้ในระดับใด 
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 6. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ขจัดตัวแปร             
ที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยวิธีการทดลอง เป็นการรวมการวิเคราะห์ความถดถอยกับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนเข้าด้วยกัน  โดยขจัดการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์     
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ จากการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 
 

1. นักเรียนท่ีได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมีพัฒนาการด้านความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียนท่ีได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและนักเรียนที่ได้รับการจัดการ  
เรียนรู้ตามแนวคู่มือครูมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน  

ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2  วิธี คือ 

1.เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู 

ตัวแปรร่วม (covariate) 
       1. การรับรู้ความสามารถของตนเองทาง  
การเรียนคณิตศาสตร์ 

2. เจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

   ตัวแปรตาม 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์         

 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้น ามา

เรียงตามหัวข้อดังนี้ 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้     

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 1.3  สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 2.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 2.2  องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 2.3  ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 2.4  ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.5  การพัฒนาความสามารถและแนวทางในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
 3.1  ความเป็นมาของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
 3.2  ความหมายของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
 3.3  องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
 3.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
 3.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.1 ความหมายและลักษณะของเจตคติ  
 4.2 องค์ประกอบของเจตคติ  
 4.3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
 4.4 การวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  วิสัยทัศน์การเรียนรู้  
 การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็น
การศึกษา เพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
ตามศักยภาพ   ทั้งน้ีเพื่อให้  เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง 
สามารถน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
รวมท้ังสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ 
ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน 
ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
  คุณภาพของผู้เรียน  
 คุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เมื่อผู้เรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์  มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และ
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความสมดุลระหว่าง
สาระทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  ควบคู่ไปกับคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ดังนี้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ การวัด 
เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้น้ันไปประยุกต์ได้ 
 2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการท่ี หลากหลาย  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ          
การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์     
กับศาสตร์อื่นๆ  
 3. มีความสามารถในการท างานเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   
มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  พร้อมตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
สาระท่ี   1   : จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์  

   ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆและสามารถใช้ด าเนินการในการแก้ปัญหาได้ 
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มาตรฐาน ค 1.3 : ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหาได้ 
มาตรฐาน ค 1.4 : เข้าใจในระบบจ านวนและสามารถน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ได้  
 

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 : อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ 
 มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึกภาพ ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิและใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต  

  ในการแก้ปัญหาได้ 
 

  สาระท่ี  4 : พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบ ความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่างๆ  ได้ 
 มาตรฐาน ค 4.2 : ใช้นิพจน์ สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ  

   แทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 

  สาระท่ี  5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1 : เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 มาตรฐาน ค 5.2 : ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้  

   อย่างสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3  : ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 

 สาระท่ี  6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการให้เหตุผล 
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ 

  การน าเสนอ 
 มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ 

  เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ 
 มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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1.3 สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 

สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
สาระท่ี  1 : จ านวนและการด าเนินการ 
1. จ านวนนับ  เศษส่วน  ทศนิยมและร้อยละ 
   1.1 จ านวนนับ 
 - การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทนจ านวน 
 - ค่าประจ าหลักและค่าของตัวเลขโดดตามค่าประจ าหลัก  
 - การเขียนในรูปกระจาย  
 - การเรียงล าดับจ านวน  
 - การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  เต็มพัน  
   1.2 เศษส่วน 
 - เศษส่วนท่ีเท่ากัน  
 - การท าเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนท่ีก าหนดให้  
 - การเปรียบเทียบเศษส่วน  
 - เศษส่วนอย่างต่ า  
 - เศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ  
 - เศษส่วนแท้  เศษเกิน  จ านวนคละ  
 - ส่วนกลับของเศษส่วน  
   1.3  ทศนิยม 
 - การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
 - ค่าของเลขโดดตามค่าประจ าหลัก  
 - การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งในรูปกระจาย  
 - การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
 - ทศนิยมและเศษส่วน  
   1.4 ร้อยละ 
 - เศษส่วนกับร้อยละ  
 - การเขียนเศษส่วน (ที่มีตัวหาร 100 ลงตัว) ในรูปร้อยละ  
 - ทศนิยมกับร้อยละ  
 - ร้อยละของจ านวนนับ  
 - การลดราคา  
 - ก าไร  ขาดทุน  
 - การหาก าไร  ขาดทุน และราคาขาย จากทุน  
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 - การหาก าไร  ขาดทุน และราคาซ้ือ (ทุน) จากราคาขาย  
 - การหาร้อยละ  
2. การบวก  การลบ การคูณ  การหารจ านวนนับ เศษส่วน  ทศนิยมและร้อยละ  
   2.1 การบวก  การลบ  การคูณ การหารจ านวนนับ 
 - การบวก  การลบ  และการคูณ  
 - การคูณจ านวนที่มีหลายหลัก  
 - การหาร  
 - การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  
   2.2  การบวก  การลบ  การคูณ การหารเศษส่วน 
 - การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
 - การคูณเศษส่วน  
 - การหารเศษส่วน  
 - การบวก  ลบ และคูณเศษส่วนระคน  
   2.3 การบวก  การลบ  การคูณทศนิยม 
 - การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
 - การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับจ านวนนับ  
 - การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง  
 - การบวก  ลบ  และคูณทศนิยมระคน 
3. สมบัติของจ านวนนับและศูนย์ 
 - สมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก  
 - สมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ  
4. โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ 
 - โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณและการหาร  
 - โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  
 - โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน  
 - โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน  
 - โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  และคูณเศษส่วนระคน  
 - โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม  
 - โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม  
 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์)  
 - โจทย์ปัญหาร้อยละ  
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สาระท่ี   2  : การวัด 
1. การวัดความยาว 
 - ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม  
2. การวัดพื้นที่ 
 - การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม  
 - การคาดคะเนพื้นท่ีเป็นตารางเมตร ตารางเซนติเมตรและตารางวา  
3. การวัดปริมาตร (การตวง) 
 - การหาปริมาตรและ / หรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
4. การวัดขนาดของมุม 
 - การวัดขนาดของมุมเป็นองศา  
5. โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ 
 - โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นท่ีและ / หรือความยาวรอบรูปของรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม 
 สาระท่ี  3  :  เรขาคณิต 

1. รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต 
1.1 มุม 

- จุดยอดมุม  แขนของมุม  การเรียกชื่อมุม  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม  
- การจ าแนกชนิดของมุม 
- การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ (ครึ่งวงกลม) 

    1.2 รูปสี่เหลี่ยม  
  - รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
 - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
 - รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  
 - รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
 - รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
 - รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  
 - แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม  
 - การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 1.3  รูปสามเหลี่ยม  
  - รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  
  - รูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว  
  - รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  
  - รูปสามเหลี่ยมมุฉาก  
  - รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม  
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  - รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน  
  - แกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยม  
  - ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม  
  - ขนาดของมุมภายใน  
  - การสร้างรูปสามเหลี่ยม  
 1.4 รูปวงกลม  
  - ส่วนประกอบของรูปวงกลม  
  - การสร้างรูปวงกลม  
 1.5 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต  
 1.6 เส้นขนาน  
  - เส้นขนานและการใช้สัญลักษณ์ // แสดงการขนาน  
  - การสร้างเส้นขนาน  
 1.7 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึมและพีระมิด  
 สาระท่ี  4 : พีชคณิต 
 1. แบบรูปและความสัมพันธ์  
  - แบบรูปของจ านวน  
 2. สถานการณ์หรือปัญหา  
  - การเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของสถานการณ์หรือปัญหา  
 สาระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิรูปวงกลม  ตาราง และกราฟ  
- การอ่านแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าแสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล 
- การเขียนแผนภูมิแท่ง 

 3. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
    3.1 ความหมายและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของเหตุการณ์ที่  
  - เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
  - อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้  
  - ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
 สาระท่ี  1  : จ านวนและการด าเนินการ 
 1. เมื่อก าหนดจ านวนนับให้ สามารถอ่านและเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยแทนจ านวนได้ 
 2. เมื่อก าหนดจ านวนนับให้ สามารถบอกค่าประจ าหลัก ค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักและ
เขียนในรูปกระจายได ้
 3. เมื่อก าหนดจ านวนนับให้ สามารถเรียงล าดับจ านวนได้  
 4. เมื่อก าหนดจ านวนนับให้  สามารถหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย 
และเต็มพันได้ 
 5.  เมื่อก าหนดโจทย์การบวก  การลบ การคูณและการหารให้  สามารถหาค าตอบ และแสดงวิธีท าได้ 
 6. เมื่อก าหนดโจทย์การบวก  ลบ คูณ หารระคนให้  สามารถหาค าตอบพร้อมท้ังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ และแสดงวิธีท าได ้
 7. เมื่อก าหนดโจทย์ให้ สามารถใช้สมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการ      
แจกแจงเพื่อช่วยในการคิดค านวณได้ 
 8. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณและการหารให้  สามารถวิเคราะห์
โจทย์ หาค าตอบและแสดงวิธีท า  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
 9. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนให้  สามารถวิเคราะห์โจทย์         
หาค าตอบและแสดงวิธีท า  
 10. เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้  สามารถสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ
และแสดงวิธีท าได้ 
 11.  เมื่อก าหนดเศษส่วนให้ สามารถบอกเหตุผลได้ว่า เศษส่วนใดเป็นเศษส่วนแท้  เศษเกิน
หรือจ านวนคละ 
 12. เมื่อก าหนดเศษส่วนให้  สามารถเขียนในรูปจ านวนคละ  และเม่ือก าหนดจ านวนคละให้ 
สามารถเขียนในรูปเศษเกินได้ 
 13. เมื่อก าหนดจ านวนนับให้ สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้  
 14. เมื่อก าหนดเศษส่วนให้  สามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนท่ีมีค่าเท่าเดิม  โดยท่ีตัวส่วนเป็น      
พหูคูณของตัวส่วนท่ีก าหนดให้  หรือตัวส่วนเป็นตัวประกอบของตัวส่วนท่ีก าหนดให้ 
 15. เมื่อก าหนดเศษส่วนให้ สามารถท าเป็นเศษส่วนอย่างต่ าได้  
 16.  เมื่อก าหนดเศษส่วนสองจ านวนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้  
สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ 
 17. เมื่อก าหนดเศษส่วนให้สามถึงห้าจ านวน สามารถเรียงล าดับเศษส่วนได้  
 18.  เมื่อก าหนดโจทย์การบวกเศษส่วนท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้
สามารถหาค าตอบ  
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 19.  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
ให้สามารถวิเคราะห์โจทย์  หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้  
 20.  เมื่อก าหนดโจทย์การลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้  
สามารถหาค าตอบ พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ และแสดงวิธีท า 
 21.  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้   
สามารถวิเคราะห์โจทย์  หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
 22. เมื่อก าหนดโจทย์การคูณเศษส่วนให้ สามารถหาค าตอบ พร้อมท้ังตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ และแสดงวิธีท าได้ 
 23. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนให้   สามารถวิเคราะห์โจทย์  หาค าตอบ และ
แสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 24.  เมื่อก าหนดโจทย์การหารเศษส่วนให้ สามารถหาค าตอบพร้อมท้ังตระหนักถึงควา ม
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ และแสดงวิธีท าได้ 
 25. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนให้   สามารถหาค าตอบ และแสดงวิธีท า 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 26. เมื่อก าหนดโจทย์การบวก  ลบ  คูณ  เศษส่วนระคนให้  สามารถหาค าตอบ  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และแสดงวิธีท าได้ 
 27. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  เศษส่วนระคนให้  สามารถวิเคราะห์โจทย์      
หาค าตอบและแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และแสดงวิธีท า 
 28. เมื่อก าหนดทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถอ่านและเขียนทศนิยมได้ 
 29. เมื่อก าหนดทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถบอกค่าประจ าหลัก ค่าของตัวเลข
โดดในหลักต่างๆ ได้ 
 30. เมื่อก าหนดทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถเขียนในรูปการกระจายได้  
 31. เมื่อก าหนดทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถเปรียบเทียบและเรียงล าดับได้  
 32.  เมื่อก าหนดทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ และเมื่อ
ก าหนดเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น  10  หรือ  100  ให้  สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ 
 33. เมื่อก าหนดเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ  10  หรือ  100  ให้  สามารถเขียน
ในรูปทศนิยมได้ 
 34. เมื่อก าหนดโจทย์การบวกทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถหาค าตอบ พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และแสดงวิธีท าได้ 
 35. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถวิเคราะห์โจทย์   
หาค าตอบ  และแสดงวิธีท า  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 36. เมื่อก าหนดโจทย์การลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถหาค าตอบ  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และแสดงวิธีท าได้ 
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 37. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถวิเคราะห์โจทย์     
หาค าตอบ  และแสดงวิธีท า  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 38. เมื่อก าหนดโจทย์การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถหาค าตอบ  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และแสดงวิธีท าได้ 
 39. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งให้  สามารถวิเคราะห์โจทย์    
หาค าตอบ  และแสดงวิธีท า  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 40. เมื่อก าหนดโจทย์การบวก  ลบ  คูณทศนิยมระคนที่ผลลัพธ์ไม่เกินสองต าแหน่งให้ 
สามารถหาค าตอบ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และแสดงวิธีท าได้ 
 41. เมื่อก าหนดเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ  100  ให้  สามารถเขียนในรูปร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ได้ 
 42.เมื่อก าหนดร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ให้  สามารถเขียนในรูปเศษส่วนและทศนิยมได้  
 43. เมื่อก าหนดเศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ให้  สามารถเปรียบเทียบได้  
 44.  เมื่อก าหนดเศษส่วนของจ านวนนับและค่าร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ของจ านวนนับให้ สามารถหาค่าได้ 
 45. การคูณและการหาร  (บัญญัติไตรยางศ์) ของจ านวนนับให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์           
หาค าตอบ  และแสดงวิธีท า  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 46. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็นจ านวนนับให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์         
หาค าตอบและแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

สาระท่ี  2  :  การวัด 
 1. เมื่อก าหนดรูปสี่เหลี่ยมให้  สามารถหาความยาวของเส้นรอบรูปและแก้ปัญหาได้  
 2. เมื่อก าหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้  สามารถหาพื้นที่และแก้ปัญหาได้  
 3. เมื่อก าหนดสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้  สามารถคาดคะเนพื้นท่ี
เป็นตารางเมตร  ตารางเซนติเมตร  ตารางวา  พร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับค่าท่ีได้จากการคาดคะเนกับ
พื้นที่จริงได ้
 4. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมให้  สามารถหาความยาวของเส้นรอบรูป และแก้ปัญหาได้  
 5. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมให้  สามารถพื้นที่และแก้ปัญหาได้  
 6. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่หรือความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากและรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์  หาค าตอบและแสดงวิธีท าได้ 
 7. เมื่อก าหนดมุมให้  สามารถวัดขนาดของมุมเป็นองศาได้  
 8. เมื่อก าหนดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ สามารถหาปริมาตรหรือความจุ และแก้ปัญหาได้  
 9. เมื่อก าหนดปริมาตรหรือความจุเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลิตร และ
มิลลิลิตรให้สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยได้ 
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สาระท่ี  3  :  เรขาคณิต 
 1. เมื่อก าหนดสิ่งของ  รูปเรขาคณิตและเส้นทางให้  สามารถนึกภาพพร้อมทั้งอธิบายได้  
 2. เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก      
ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม หรือพีระมิด 
 3. เมื่อก าหนดมุมให้ สามารถบอกชื่อมุม จุดยอดมุม  แขนของมุมและเขียนสัญลักษณ์แทนได้  
 4. เมื่อก าหนดมุมให้สามารถวัดขนาดของมุมเป็นองศา จ าแนกชนิดของมุมพร้อมทั้งบอกเหตุผลได ้
 5. เมื่อก าหนดขนาดของมุมให้  สามารถสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ได้  
 6. เมื่อก าหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  รูปสี่เหลี่ยม ขนม
เปียกปูน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  หรือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวให้ สามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆ ได้ 
 7. เมื่อก าหนดรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ ให้ สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก            
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูปสี่เหลี่ยม
คางหมูหรือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 
 8. เมื่อก าหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนาน  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  หรือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวให้ สามารถบอก
ความสัมพันธ์ได้ 
 9.  เมื่อก าหนดความยาวของด้านให้ สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้  
 10. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า รูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม และรูปสามเหลี่ยมมุมป้านให้  สามารถบอกลักษณะของ
รูปสามเหลี่ยมนั้นๆ ได้ 
 11. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆ ให้ สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า   
รูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 
และรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 
 12. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัวให้สามารถ
บอกความสัมพันธ์ได้ 
 13. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมให้  สามารถบอกชื่อฐาน  มุมที่ฐาน  มุมยอดและส่วนสูงได้  
 14. เมื่อก าหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถหาขนาดของมุมภายในได้  
 15. เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมให้ สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้  
 16. เมื่อก าหนดรูปวงกลมให้ สามารถบอกส่วนต่างๆ ได้  
 17. เมื่อก าหนดรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางให้ สามารถสร้างรูปวงกลมได้  
 18. สามารถน ารูปวงกลมหรือรูปเรขาคณิตอื่นๆ มาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ได้  
 19.  เมื่อก าหนดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปท่ีอยู่บนระนาบเดียวกันให้
สามารถบอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์ // แสดงการขนานได้ 
 20.  เมื่อก าหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งและจุดๆ หนึ่งที่ไม่อยู่บนเส้นตรงน้ันให้  สามารถใช้ไม้ฉากสร้าง
เส้นตรงให้ผ่านจุดนั้นและขนานกับเส้นตรงที่ก าหนดให้ได้ 
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สาระท่ี  4 :  พีชคณิต 
 1. เมื่อก าหนดแบบรูปของจ านวนให้ สามารถบอกจ านวนต่อไปที่อยู่ในแบบรูปท่ีก าหนดให้  
และบอกความสัมพันธ์ได้ 
 2. เมื่อก าหนดสถานการณ์หรือปัญหาให้  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาและ
เขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ 

สาระท่ี  5  :  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 1. เมื่อก าหนดประเด็นต่างๆ ให้  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
 2. เมื่อก าหนดแผนภูมิแท่งให้  สามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้  
 3. เมื่อก าหนดข้อมูลให้ สามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้  
 4. เมื่อก าหนดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบให้ สามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้  
 5. เมื่อก าหนดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งให้ สามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์นั้น  
  - เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
  - อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้  
  - ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

สาระท่ี  6 :  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาได้ 
 2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  
 3. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
 4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5. น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงในการเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นได้ 
 6. น าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และในชีวิตจริงได้  
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    2.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

สาระที่  6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  (สสวท. 2546 : 9) 
     มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา หมายถึง การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรม 
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จากการสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ประกอบด้วย การทดลอง  การรายงาน การสรุป  ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะ / 
กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ หมายถึง   
การที่นักเรียนได้น าประสบการณ์ด้านความรู้คิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ   
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  

ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
     มีผู้ให้ความหมายและประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้  ครูอิกแซงก์และเซฟฟิลด์  

(Cruikshank and Shellield.  1992 : 37) กล่าวว่า “ปัญหาเป็นค าถาม หรือ สถานการณ์ท่ีท าให้
งงงวยปัญหาควรจะเป็นค าถามหรือสถานการณ์ท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที  หรือรู้วิธีหาค าตอบ
โดยทันทีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวข้องกับจ านวนเท่านั้นปัญหา
คณิตศาสตร์บางปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ  หรือการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์
โดยไม่เกี่ยวข้องกับจ านวนก็ได้” 

   สมวงษ์  แปลงประสพโชคและคณะ (2543 : 5)  ได้กล่าวถึงทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ว่าเหตุผลหลักของการศึกษาคณิตศาสตร์ก็เพื่อน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่พบนักเรียนต้องสามารถประยุกต์รูปแบบการคิดอย่างสมเหตุสมผล เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง
สามารถอธิบายข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่ปรากฏ  ในชีวิตจริงนักเรียนต้องพบปัญหาหลากหลาย
รูปแบบ ปัญหาข้อความหรือปัญหาเรื่องราวเป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของการแก้ปัญหา 

   ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2537:52 -53) ให้ความหมายของปัญหาคณิตศาสตร์โดยสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการหาค าตอบ  ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ 

หรือจ านวนหรือค าอธิบายให้เหตุผล 
     2. เป็นสถานการณ์ที่ผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยมาก่อน  ไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันที

ทันใดต้องใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์หลายๆ  อย่างประมวลเข้าด้วยกันจึงหาค าตอบได้  
สถานการณ์ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่  ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้แก้ปัญหาและเวลา  สถานการณ์หน่ึงอาจเป็น
ปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่ง  แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับบุคคลอีกคนหน่ึงได้  และสถานการณ์ที่เคยเป็น
ปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่งในอดีตอาจไม่เป็นปัญหาส าหรับบุคคลนั้นแล้วในปัจจุบัน 
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   โพลยา (Polya. 1980 : 1) กล่าวว่า การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นการหาวิถีทางท่ีจะหา
สิ่งที่ไม่รู้ในปัญหาเป็นการหาวิธีการท่ีจะน าสิ่งที่ยุ่งยากออกไปหาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญ
อยู่เพื่อจะให้ได้ข้อลงเอยหรือค าตอบที่มีความชัดเจนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้น 

   คัตซ์ (Kutz. 1991  : 91) กล่าวว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จะเกิดขึ้นเม่ือมีเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     1. มีเป้หมายของสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถจะเป็นไปได้ ซึ่งเป้าหมายน้ัน     

จะถูกท าความเข้าใจโดยผู้แก้ปัญหาน้ัน 
     2. วิธีที่จะไปสู่เป้าหมายน้ันจะมีอุปสรรค  ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะไม่รู้วิธีที่บรรลุเป้าหมายน้ัน    
     3. ผู้แก้ปัญหาถูกกระตุ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 
   เพอดิคาริส  (Perdikaris. 1993 : 423) ยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่า เป็นการเตรียมการ

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่แนวคิดใหม่เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน  ความส าเร็จให้การแก้ปัญหาจะท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่
ต้องการแก่นักเรียน เช่น ความใฝ่รู้ ความอยากรู้อยากเห็น 

   สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ( NTCM.2000) ได้ก าหนดไว้ว่าในการสอน
ตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 ควรให้นักเรียนได้ท าในสิ่งต่อไปนี้ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์โดยผ่านการแก้ปัญหา 
2. การแก้ปัญหาควรจะมีในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ 
3. ประยุกต์และปรับปรุง  ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและหลากหลาย 
4. ตรวจสอบและมองย้อนกลับในกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

   ส าหรับงานวิจัยนี้  ปัญหาคณิตศาสตร์  หมายถึง  ค าถามหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์โดย 
ต้องการค าตอบในเชิงปริมาณหรือตัวเลข ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมมาประกอบกัน  ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  การที่นักเรียนมีการ
วางแผน  แสดงความคิดเห็นสามารถอธิบายวิธีการท่ีแก้ปัญหาได้หลากหลาย  และให้แนวคิดแปลกให้
จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดหรือละเว้นการใช้ข้อมูลที่ไมจ าเป็นและบอกค าตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์            
มีขั้นตอน มีกระบวนการแสดงถึงความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน 

ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากความหมายของปัญหาข้างต้น  ได้มีผู้แบ่ง
ปัญหาออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

โพลยา (Polya. 1985 : 123 – 128) แบ่งปัญหาคณิตศาสตร์เป็น 2 ประเภท  โดยพิจารณา
จากจุดประสงค์ของปัญหา คือ 
                   1. ปัญหาในการค้นหา ( Problems to Find)  เป็นปัญหาในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ 
ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเชิงทฤษฎี หรือปัญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมส่วนส าคัญ
ของปัญหานี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สิ่งที่ต้องการหา ข้อมูลที่ก าหนดให้และเงื่อนไข 
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                   2. ปัญหาให้พิสูจน์ ( Problem to Prove) เป็นปัญหาที่ให้แสดงอย่างสมเหตุสมผลว่า  
ข้อที่ก าหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ ส่วนส าคัญของปัญหานี้แบ่งเป็นสองส่วนคือ สมมติฐานหรือสิ่งที่
ก าหนดให้และผลสรุปหรือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ 
             บิทเทอร์ ฮาร์ทฟลิด์ และเอดเวดิส ์ (Bitter, Hartfield and Edwards.  1989 : 37) ได้แบ่ง
ปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ลักษณะ โดยพิจารณาตามลักษณะของปัญหา คือ 
                 1. ปัญหาปลายเปิด ( Open-Ended) เป็นปัญหาที่มีจ านวนค าตอบที่เป็นไปได้หลาย
ค าตอบปัญหาเหล่านี้มองว่ากระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าค าตอบ 
                 2. ปัญหาให้ค้นพบ (Discovery) ปัญหาประเภทน้ีจะให้ค าตอบในขั้วสุดท้าย แต่จะมีวิธี  
ที่หลากหลายให้นักเรียนใช้ในการหาค าตอบ 
  3. ปัญหาท่ีก าหนดแนวทางในการค้นพบ ( Guided  Discovery) เป็นปัญหาที่เป็น
ลักษณะร่วมของปัญหา  มีเงื่อนไขปัญหา และบอกทิศทางในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น นักเรียนจะไม่รู้สึก
หมดหวังในการหาค าตอบ 
             ปรีชา  เนาวเ์ย็นผล (2537 : 62 - 63)  ได้กล่าวถึงประเภทของปัญหา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การแบ่งประเภทของปัญหา โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของปัญหา  ท าให้สามารถ
แบ่งปัญหาได้  2  ประเภท คือ 

   1.1 ปัญหาให้ค้นพบ  เป็นปัญหาที่ให้ค้นพบค าตอบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ
จ านวนหรือให้หาวิธีการ ค าอธิบายพร้อมให้เหตุผล 

   1.2 ปัญหาให้พิสูจน์  เป็นปัญหาให้แสดงการให้เหตุผลว่า ข้อความที่ก าหนดให้เป็นจริง
หรือเท็จ 

2. การแบ่งประเภทของปัญหา โดยพิจารณาจากตัวผู้แก้ปัญหา และความซับซ้อนของ
ปัญหาท าให้สามารถแบ่งปัญหาได้  2 ประเภท คือ 

   2.1 ปัญหาธรรมดา เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนนัก ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคย
ในโครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา 

   2.2   ปัญหาไม่ธรรมดา เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ผู้แก้ปัญหาต้องประมวล
ความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
            โซนนาเบนด์ (Sonnabend. 1993 : 55-56) กล่าวว่า  ปัญหาในระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
                 1. มีปัญหาช้ันเดียว ( One – Step Translation Problems) เป็นปัญหาที่ใช้ในการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวในการแก้ปัญหา 
                 2. ปัญหาหลายชั้น ( Multi – Step Translation Problems) เป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้
โดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ 2 ขั้นตอน หรือมากกว่านั้น 
                 3. ปัญหาปริศนา ( Puzzle Problems) เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยใช้วิธีไม่ธรรมดา 
หรือต้องใช้ความรู้ท่ีลึกซึ้ง ปัญหาประเภทนี้จะพัฒนาให้เกิดความยืดหยุ่นในความคิด 
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            คตัช์ (สิริพร ทิพย์คง. 2544 : 26-27;อ้างอิงจาก Kutz. 1991 : 93) ได้แบ่งการแก้ปัญหา
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ 
                 1. การแก้ปัญหาที่พบเห็นทั่วไปหรือโจทย์ปัญหา ( Routine or Word Problems 
Solving) ปัญหาท่ีพบเห็นกันโดยท่ัวไปหรือปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย (Routine Problems) เป็นปัญหาที่มี
โครงสร้างไม่ซับซ้อน ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยกับโครงสร้าง ลักษณะของปัญหา และวิธีแก้ปัญหา 
                 2. การแก้ปัญหาที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน (Non-Routine Problems Solving) ปัญหาท่ีไม่
เคยพบเห็นมาก่อนหรือปัญหาท่ีนักเรียนไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problem Solving) เป็นปัญหาที่มี
โครงสร้างซับซ้อนผู้แก้ปัญหาจะต้องประมวลความรู้ ความคิดรวบยอด และหลักการต่างๆ  ที่น ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
                      2.1 ปัญหากระบวนการ (Process Problem) เป็นปัญหาที่ต้องการใช้กระบวนการคิด 
อย่างมีล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
                        2.2   ปัญหาในรูปปริศนา (Plzzle Problem) เป็นปัญหาที่ท้าทายและให้ความสนุกสนาน 
           ส าหรับงานวิจัยนี้ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โจทย์ปัญหาหรือ
ปัญหาท่ีคุ้นเคย เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยกับโครงสร้างลักษณะของ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ประเภทที่สองคือปัญหาท่ีไม่เคยพบมาก่อนเป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน 
ผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยต้องประมวลความรู้ ความคิดรวมยอดและหลักการต่างๆ รวมไปถึงยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
              แก๊งค์ (Gagne, R.M. 1985 : 186-187) กล่าวถึงสาระส าคัญของความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้      
                1. ทักษะทางปัญญา (lntellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการน า กฎ สูตร ความคิด     
รวบยอด/หรือหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทักษะทางปัญญาเป็น
ความรู้ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาก่อน 
                2. ลักษณะของปัญหา (Problem Scheme) หมายถึง ข้อมูลในสมองที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งที่โจทย์ต้องการกับสิ่งที่
ก าหนดให้ ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ค าศัพท์ และวิธีการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ 
                3. การวางแผนหาค าตอบ ( Planning Strategles) หมายถึง ความสามารถในการใช้
ทักษะทางปัญญาและลักษณะของปัญหาในการวางแผนแก้ปัญหา การวางแผนหาค าตอบเป็นกลวิธี
การคิด (Cognitive Strategies) อย่างหนึ่ง 
               4. การตรวจสอบค าตอบ (Validating Answer) หมายถึง ความสามารถในการตรวจย้อน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการแก้ปัญหาตลอดกระบวนการ 



 23 

กองวิจัยทางการศึกษา (2531 : 10-18) กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  คือ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจโจทย์ ความสามารถใน
การหาวิธีได้ถูกต้อง ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการหาค าตอบได้ถูกต้อง 
              ส าหรับงานวจัิยน้ี ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถงึ การแสดงแนวคดิในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนการทางสมองประสบการณ์ ความรู้ท่ีได้ศึกษามา             
ความพยายาม เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา วัดจากความสามารถใน 4 ด้าน ดังนี้ 
ความสามารถในการเข้าใจปัญหา  ความสามารถในการวางแผน  ความสามารถในการด าเนินตาม
แผนและความสามารถในการตรวจสอบ 
          2.2 องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
                  โพลยา ( Polya. 1957 : 225) ได้กล่าวถึง สิ่งที่สัมพันธ์กับความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้ 
                  1. ความสามารถในการอ่านเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์
ปัญหาข้อนั้นแล้วจะต้องสามารถจับความได้ว่าโจทย์ปัญหาข้อนั้นต้องการให้หาค าตอบเกี่ยวกับอะไร
โจทย์ก าหนดข้อมูลอะไรให้บ้าง ข้อมูลที่ก าหนดให้มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 
                  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ก าหนดไว้และประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิมของตน เพื่อท าความเข้ากับโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
                  3. ความสามารถในการแปลงสิ่งที่ก าหนดให้ในโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์ 
                  4. ความสามารถในการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา 
                  5. ความสามารถการคิดค านวณ เพื่อหาค าตอบที่ถูกต้องของโจทย์ปัญหานักเรียน
จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบจ านวน และตัวเลขตลอดจนถึงทักษะในการค านวณต่างๆ 
อย่างคล่องแคล่ว 
                      6. ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบเพื่อให้มั่นใจว่าค าตอบที่ค านวณได้นั้นเป็น
ค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ของโจทย์ปัญหาข้อนั้น 

ปรีชา   เยาว์เย็นผล ( 2537 :  81 - 82) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถใน
การแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถ
ด้านน้ี คือ ทักษะการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจปัญหาต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ          
ศัพท์นิยาม  มโนมติ  และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ
ทางสมองของนักเรียนในการระลึกถึงและความสามารถน ามาเชื่อมโยงกับปัญหาที่เผชิญอยู ่ปัจจัยอีก
ประการหน่ึงที่ช่วยให้การท าความเข้าใจปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  การรู้จักเลือกใช้กลวิธีมา
ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น  การขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญ การแบ่งวรรคตอน  การจด
บันทึกเพื่อแยกแยะประเด็นส าคัญ การเขียนภาพหรือแผนภูมิ การสร้างแบบจ าลอง การยกตัวอย่าง
ที่สอดคล้องกับปัญหา และการเขียนปัญหาใหม่ด้วยค าพูดของตนเอง 
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2. ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา ทักษะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนท าบ่อย จนเกิดความ
ช านาญ  มีประสบการณ์ในการเลือกกลวิธีต่างๆ เพื่อน าไปให้เหมาะสมกับปัญหา ผู้แก้ปัญหาที่มี
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาจะสามารถวางแผนเพื่อก าหนดกลวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และเหมาะสม 

3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล การคิดค านวณนับว่า
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการแก้ปัญหา เพราะถึงแม้ว่าจะท าความเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดวาง
แผนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแต่เมื่อลงมือแก้ปัญหาแล้วคิดค านวณไม่ถูกต้องการแก้ปัญหานั้นก็  
ไม่ประสบผลส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะพื้นฐานในการบวก  ลบ  คูณและหารส าหรับปัญหา   
ที่ต้องการค าอธิบายให้เหตุผล ต้องอาศัยพื้นฐานในการเขียนและการพูดมีความเข้าใจใน
กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ความหมายของการพิสูจน์ และวิธีพิสูจน์แบบต่างๆ เท่าท่ี
จ าเป็นและเพียงพอในการน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา 

4.  แรงขับ  เนื่องจากโจทย์ปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ ไม่สามารถหาค าตอบได้
ในทันทีทันใด ผู้แก้ปัญหาจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้ค าตอบ ผู้แก้ปัญหาจะต้องมี
แรงขับที่จะสร้างพลังในการคิด ซึ่งแรงขับน้ีได้แก่ เจตคติ ความสนใจ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ความส าเร็จ ตลอดจนความซาบซ้ึงในการแก้ปัญหา  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องใช้ระยะเวลานานในการ
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอน 

5.  ความยืดหยุ่น ผู้แก้ปัญหาที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการคิด  คือ  ไม่ยึดติดในรูปแบบ
ที่ตนเองคุ้นเคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ ความยืดหยุ่นเป็นความสามารถใน
การปรับกระบวนการการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนแรงขับที่มีอยู่เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ของปัญหาใหม่ สร้างความรู้ท่ีสามารถ
ปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 141)  กล่าวไว้  สรุปได้ว่า นักเรียนควรได้รับการฝึกให้มี
ความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 

1. มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามีความเข้าใจมีความคิดรวบยอดและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
2. มีความสามารถในการอ่าน การแปลความ การตีความ และการขยายความ 
3. มีความสามารถในการแปลงข้อความเป็นสัญลักษณ์หรือแผนภาพ 
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และหา

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่กับประสบการณ์เดิม 
5. มีความสามารถในการจัดระบบข้อมูล จัดล าดับขั้นตอน วิเคราะห์หารูปแบบและหาข้อสรุป 
6. มีความใฝ่ใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
7. มีศรัทธา มีก าลังใจและมีความอดทนในการคิดแก้ปัญหา 
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 สุวร  กาญจนมยูร (2542 : 3-4) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
                   1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ ค าและความหมายของค าต่างๆ ที่อยู่ในโจทย์
ปัญหาแต่ละข้อมีความหมายอย่างไร                  
                   2.  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ เป็นข้ันตีความและแปลความจาก
ข้อความทั้งหมดข้องโจทย์ปัญหาออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่น าไปการหาค าตอบด้วยวิธีการ
บวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งนักเรียนต้องคิดได้ด้วยตนเอง 
                   3. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการค านวณ ขั้นนักเรียนจะต้องมีทักษะในการบวก ลบ 
คูณ และหารอย่างรวดเร็วและแม่นย า 
                   4. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการแสดงวิธีท า ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกการอ่านย่อ
ความจากโจทย์แต่ละขั้นตอน โดยเขียนสั้น ๆ รัดกุมและมีความชัดเจนตามโจทย์ 
                   5. องค์ประกอบในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์    ผู้สอนจะต้องเริ่มฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของทุกคนจากง่ายไปหายาก กล่าวคือเริ่มฝึกทักษะตามตัวอย่างหรือ
เลียนแบบตัวอย่างที่ครูผู้สอนตามให้ดูก่อน จึงไปฝึกทักษะการแปลความและฝึกทักษะจากหนังสือเรียน
ต่อไป 
              ส าหรับงานวจัิยน้ี สรุปได้วา่ องคป์ระกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ มี 2 ประการ คือ องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้แก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถศึกษาปัญหา
แล้วตีความปัญหา แปลงปัญหาจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง จัดล าดับ ขั้นตอนในการวิเคราะห์
หารูปแบบและข้อสรุป ส่วนองค์ประกอบที่สองเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม             
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
               2.3 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
                กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคดิของโพลยา (Polya.1957 :16-17) 
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
                     ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจ เป็นการมองไปที่ตัวปัญหาพิจารณาว่าปัญหาต้องการ
อะไรก าหนดอะไรให้บ้าง มีสาระความรู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้าง ค าตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใด การท า
ความเข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนรูป การเขียนแผนภูมิ การเขียนสาระปัญหา
ด้วยถ้อยค าของตนเอง 
                    ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เป็นข้ันตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด 
จะแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาที่ท าจะให้มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เคยมีประสบการณ์ในการแก้มาก่อน
หรือไม่ ขั้นวางแผนเป็นข้ันตอนท่ีผู้แก้ปัญหาจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในปัญหา
ผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้แก้ปัญหามีอยู่ แล้วก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
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                ข้ันที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน เป็นข้ันตอนท่ีต้องลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยเริ่ม
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ของแผนให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติ
จนกระท่ังสามารถหาค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 
                ข้ันที ่4 ขั้นตรวจสอบ เป็นข้ันตอนท่ีผู้แก้ปัญหาต้องมองย้อนกลับไปที่ข้ันตอนต่างๆ       
ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาความถูกต้องของค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาและมีวิธีการแก้ปัญหาอื่นอีกหรือไม่ 
             ปรีชา เนาวเ์ย็นผล (2537  : 66-74) ได้ประยุกต์ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยามาเป็น
วิธีการพัฒนา ดังนี้ 
         1. การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจปัญหา  
                    2. การพัฒนาความสามารถในการวางแผน 
          3. การพัฒนาความสามารถในการด าเนินการตามแผน 
                    4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ 
          โยตสิ และโอสตคิกา ( Yotis and Hosticka. 1980 : 561) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ไว้ 8 ขั้นตอน พอสรุปได้ดังนี้ 

1.   เลือกข้อมูลที่ได้มาจากโจทย์ปัญหา 
2.   จัดจ าแนกข้อมูลออกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องส าหรับการแก้ปัญหา 
3.   เรียงล าดับข้อมูลตามความจ าเป็นในการใช้ค าตอบของปัญหา 
4.   พิจารณาข้อมูลที่จ าเป็น ข้อมูลใดได้มาแล้วและยังต้องการข้อมูลใดอีก 
5.   พิจารณาว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการด้วยวิธีใด 
6.   เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ 
7.   ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการแก้ปัญหา 
8.   ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของค าตอบ 

เลบลานซ์ (Leblane. 1997 : 16-20) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาสรุปได้ดังนี้ 
1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน 

จะท าให้รู้ถึงสิ่งที่โจทย์ถาม ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่โจทย์ก าหนดมา 
2. ขั้นเลือกวิธีการท่ีจะใช้ในการหาค าตอบเป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาตัดสินใจเลือกยุทธวิธี  

หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการหาค าตอบของปัญหา 
3. ขั้นลงมือการแก้ปัญหา เป็นข้ันท่ีผู้แก้ปัญหาน าวิธีการท่ีเลือกไว้ในขั้นที่ 2 มาใช้ 

แก้ปัญหาบางครั้งวิธีการท่ีเลือกใช้ในการหาค าตอบน้ัน อาจเป็นวิธีการที่ท าให้ไม่ได้ค าตอบผู้
แก้ปัญหาต้องย้อนกลับไปสู่ขั้นที่ 2 อีกครั้ง 

4. ขั้นทบทวนการแก้ปัญหาและค าตอบ เป็นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการ 
แก้ปัญหาตลอดจนค าตอบที่ได้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544:191-192)  ได้สรุปขั้นตอนการ
แก้ปัญหาตลอดจนค าตอบที่ได้ ในการเร่ิมต้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา 



 27 

ผู้สอนต้องสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอนก่อน 
แล้วจึงฝึกทักษะในการแก้ปัญหา 
                 กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
                         ข้ันท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา หรือ วิเคราะห์ปัญหา 
                         ข้ันท่ี 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
                         ข้ันท่ี 3 ด าเนินการแก้ปัญหา 
                         ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบ หรือมองย้อนกลับ 

ในกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน นี้ยังต้องอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย 
                      ข้ันท่ี 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา หรือ วิเคราะห์ปัญหา ต้องอาศัยทักษะท่ีส าคัญ
และจ าเป็นอีกหลายประการ เช่น ทักษะการอ่านโจทย์ปัญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษา 
ซึ่งผู้เรียนควรแยกแยะได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการหาอะไรหรือพิสูจน์ข้อความใด 
                       ข้ันท่ี 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นข้ันตอนท่ีส าคัญที่สุด ต้องอาศัยทักษะในการ
น าความรู้หลักการหรือทฤษฏีท่ีเรียนรู้มาแล้ว ทักษะในการเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม เช่น เลือกใช้
การเขียนรูป หรือแผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพันธ์ เป็นต้น ในบางปัญหา
อาจใช้ทักษะในการประมาณค่า คาดการณ์ หรือคาดคะเนค าตอบประกอบด้วยผู้สอนจะต้องหาฝึก
วิเคราะห์แนวคิดในขั้นนี้ให้มาก 
                       ข้ันท่ี  3 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา ต้องอาศัยทักษะในการคิดค านวณหรือการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ทักษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
                     ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองย้อนกลับ ต้องอาศัยทักษะในการค านวณ การประมาณ 
ค าตอบ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่หาได้โดยใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน (Number Sense)หรือความรู้สึกเชิงปริภูมิ 
(Spatial Sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัญหา 
                        ส าหรับงานวจัิยน้ีจะยึดข้ันตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ( Polya) ซึ่ง
ได้แก่ การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
       2.4 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
                      สมวงษ์ แปลงประสพโชค (สมวงษ์ แปลงประสพโชค.2548 : 2-3 )ยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ปัญหา ผู้ที่รู้จักยุทธวิธีในการแก้ปัญหาหลายรูปแบบ
เปรียบเสมือนช่างฝีมือที่มีเครื่องมือหลายชนิด สามารถเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานและการท างาน
นั้นให้ส าเร็จโดยง่าย ดังนั้นการเรียนรู้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจะเป็นการเพิ่มวิธีการแก้ปัญหาให้กับตนเอง 
เมื่อพบปัญหาสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหา  สามารถแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้โดยง่าย
เช่นกัน อีกนัยหนึ่งหากเปรียบค าตอบของปัญหา  เป็นเป้าหมายท่ีเราต้องการไปให้ถึง ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหาคือ ยานพาหนะที่จะน าเราไปสู่เป้าหมายน่ันเอง ปัญหาบางปัญหาสามารถใช้ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหาได้มากกว่า 1 วิธี  ผู้ที่เลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยง่าย 
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จากการศึกษายุทธวิธีการแก้ปัญหาของนักการศึกษาหลายท่าน ผู้เขียนได้สรุปยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่
ส าคัญ  ดังนี้ 
                      1. ยุทธวิธีการหาแบบรูป ยุทธวิธีนี้จะพิจารณาแบบรูปของส่วนแรกในส าดับของสิ่งที่ให้
มาก่อนแล้วใช้แบบรูปที่หามาได้ในการหาพจน์ถัดไป 
                  2. ยุทธวิธีการสร้างตาราง ใช่ตารางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้เห็นรูปแบบ หรือใช้
ตารางในการพิจารณากรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหานั้น 
                  3. ยุทธวิธีพิจารณาปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการค้นหาปัญหาที่คล้ายกันซึ่งเคยแก้มา
ก่อนช่วยในการแก้ปัญหาใหม่ที่เจอ 
                  4. ยุทธวิธีท าย้อนกลับ ปัญหาบางปัญหาอาจง่ายขึ้นถ้าเริ่มต้นพิจารณาจากค าตอบ
หรือผลขั้นสุดท้ายแล้วท าย้อนกลับ 

 5. ยุทธวิธีการเขียนสมาการ ยุทธวิธีนี้ใช้ความรู้ทางพีชคณิตโดยสร้างสมการให้
สอดคล้องกับปัญหา แล้วด าเนินการแก้สมการเพื่อหาค าตอบ 
                  6. ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ ในข้ันแรกจะเดาค าตอบและใช้เหตุผลดูความเป็นไปได้
แล้วตรวจค าตอบ ถ้าการเดาครั้งน้ีไม่ถูกขั้นต่อไปคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค าตอบ
ให้มากขึ้นแล้วเดาต่อไป 
                  7. การวาดภาพ ยุทธวิธีนี้จะช่วยให้มองเห็นภาพจากปัญหาที่ยุ่งยาก หรือปัญหาที่
เป็นนามธรรม ท าให้ปัญหานั้นดูง่ายขึ้น และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
                  8. การตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวออก ปัญหาบางปัญหาให้ข้อมูลทั้งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น 
นักเรียนต้องตัดข้อมูลส่วนท่ีไม่จ าเป็นออกเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นแคบลง 
                  9. ลงมือแก้ปัญหาทันทีที่พบปัญหา เป็นการลงมือแก้ปัญหาแล้วจึงจะท าให้เห็น
ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น 
                  10. เปลี่ยนปัญหาที่ยากให้เป็นปัญหาที่ง่ายกว่า โดยการแทนจ านวนน้อยๆ ที่
สามารถค านวณได้ ผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบที่ได้ก่อน เมื่อค้นพบวิธีการที่
จะแก้ปัญหาท่ีง่ายแล้วจึงน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้กับปัญหาที่ยาก 

   11. พิจารณาทุกกรณีที่เป็นไปได้ ยุทธวิธีนี้จะใช้ก่อนท่ีจะทราบค าตอบ ซึ่งอาจจะแจง
ความเป็นไปได้ทั้งหมดโดยน ามาเขียนเป็นรายการ สร้างตาราง หรือสร้างแผนภาพต้นไม้ ซึ่งวิธีนี้
เหมาะส าหรับจ านวนความเป็นไปได้ที่ไม่มากนัก 

  12. เปลี่ยนมุมมองของปัญหา  ปัญหาบางปัญหาต้องการให้เปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในใจ  
หรือหยุดคิดความคิดนั้น ดังนั้นต้องมองภาพสถานการณ์น้ันด้วยวิธีใหม่ 

  13. ยุทธวิธีการใช้เหตุผล เป็นการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ก าหนดในปัญหา  ประมวลเข้ากับ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่แล้ว เป็นสาเหตุบังคับน าไปสู่ผลซึ่งเป็นค าตอบของปัญหา 

  14. ยุทธวิธีการพิจารณากรณีที่ง่ายกว่าหรือแบ่งเป็นปัญหาย่อย เป็นการพิจารณา
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีซับซ้อน โดยเริ่มพิจารณาจากกรณีง่ายๆ ของปัญหานั้นก่อน หรือแบ่ง
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ปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อลดระดับความซับซ้อนลง และแก้ปัญหาจากกรณีที่ง่ายๆ นั้นก่อนแล้วน า
แนวคิดนั้นมาใช้แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

  15. ยุทธวิธีการใช้แบบจ าลอง  เป็นการสร้างแบบจ าลองแทนปัญหาโดยใช้ของจริง
รูปภาพหรือใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น และช่วย
ก าหนดแนวคิดในการแก้ปัญหา การสร้างแบบจ าลองปัญหาจะท าให้เข้าใจมโนคติการด าเนินการที่
จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 44) ได้เสนอยุทธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

1. วิธีการคาดคะเนหรือเดาค าตอบไว้ล่วงหน้า 
2. การท าให้เป็นอย่างง่าย 

  2.1 ท าโจทย์ให้เป็นกรณีง่ายๆ เท่าท่ีจะท าได้แล้วลองหารูปแบบและความสัมพันธ์ 
เพื่อขยายไปเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนข้ึน 
  2.2 แยกแยะโจทย์เดิม  วิเคราะห์ปัญหาย่อยๆ แล้วรวบรวมผลเข้าสู่ปัญหาเดิม  
 3.  การทดลอง  เช่น  การสร้างรูป การวัด  การค านวณ ฯลฯ  
 4.  การสร้างภาพ ช่วยท าให้ปัญหาเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจน ช่วยในการหาค าตอบได้  
 5.  การท าตารางเก็บข้อมูลจากโจทย์ปัญหา  และจัดท าเป็นตารางให้เห็นความเหมือน  
ความแตกต่าง น าไปสู่การสรุปการแก้ปัญหาได้ 
 6. การเขียนกราฟ ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล  
 ดังนั้นการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนต้องช่วยให้นักเรียนสามารถท า
โจทย์ปัญหาได้เอง น าโจทย์ปัญหาต่างๆ  มาให้นักเรียนฝึกหัดท าโดยพยายามให้เด็กมีความเชื่อม่ัน
ในการท างาน  สามารถแยกแยะท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาเป็นตอนๆ และหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 
แล้วเด็กย่อมจะมีทัศนคติที่ดีต่อการคิดค านวณโจทย์ปัญหามากยิ่งขึ้น 
                ฉววีรรณ เศวตมาลย์ (2542 : 36-38) ได้เสนอยุทธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
                1. การก าหนดคุณลักษณะของปัญหา (Characterize The Problem) อะไรคือสิ่งที่
ก าหนดอะไรคือสิ่งที่ต้องการ อะไรขาดหายไป ท่านก าลังค้นหาอะไรอยู่ ข้อมูลที่จ าเป็นก าหนดมาให้
หรือไม่ จงดูตัวอย่างหลายๆ ข้อ มีกรณีพิเศษใดหรือไม่ท่ีก าหนดขอบข่ายของค าตอบที่เป็นไปได้ 
ท่านสามารถ ท าปัญหาน้ันให้ง่ายลงโดยใช้ประโยชน์จากการสมมาตรหรือท าข้อความ “โดยไม่สูญเสีย
ความเป็นกรณีทั่วไป” เพื่อย่อโจทย์ท้ังข้อให้เป็นกรณีเฉพาะได้หรือไม่ 
               2. การที่ท่านเคยเห็นปัญหานั้นมาก่อนหรือไม่ (Have You Seen This Before) หรือ
ท่านเคยเห็นปัญหานี้ในรูปแบบท่ีแตกต่างไปเพียงเล็กน้อยไหม ถ้าเคยท่านสามารถถ่านทอดไป      
สู่ปัญหาน้ีแล้วใช้วิธีการบางตอนท่ีเคยแก้ปัญหาเดิมมาใช้ได้หรือไม่ จงตั้งปัญหาที่คล้ายคลึงกันที่มี
ตัวแปรน้อยกว่าแล้ว แก้ดูโดย “การคลาย” เงื่อนไขในข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้นท่านสามารถเรียนรู้อะไร
เกี่ยวกับปัญหาเดิมบ้างหรือไม่ 
 
 



 30 

               3. การค้นหารูปแบบ (Look For a Pattern) โดยการพิจารณาลักษณะโดยภาพรวม 
               4. การท าให้ง่ายลง (Simplification) บางครั้งความสัมพันธ์รูปแบบง่าย ๆ อาจถูกจัดให้
อยู่ในรูปแบบหรือนิพจน์ท่ี “ยุ่งเหยิง” จงพยายามแทนค่ารูปที่ยุ่งเหยิงด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆ แล้วค้นหา
ความสัมพันธท์ี่อยู่เบื้องหลัง 
                 5. การลดลง (Reduction) ปัญหาของท่านสามารถแบ่งเป็นปัญหาย่อยๆ ที่จะแก้ให้ง่ายขึ้นหรือไม่ 
             6. การท าย้อนกลับ (Work Backwards) เมื่อท่านพยายามพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีท่านทราบ
อยู่แล้วง่าเป็นจริง อาจจะง่ายขึ้นถ้าเริ่มต้นท าจากข้อสรุปขึ้นไปหาเหตุผล 
             7. การจัดท ารายการ (Make a list) ถ้าท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มันอาจจะเป็นไปได้ที่จะ
จัดรายการท้ังหมดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกขั้นของกระบวนการบางอย่าง ถ้าท่านสนใจในผลลัพธ์
ใดโดยเฉพาะของกระบวนการนั้น มันก็ควรจะรวมอยู่ในรายการท้ังหมดน้ัน 
             8. การจ าลองสถานการณ์ (Simulation and Modeling) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อาจ
สร้างได้โดยการเรียนแบบกระบวนการที่ซับซ้อน ในคณิตศาสตร์หรือในโลกแห่งความจริงน้ัน ถ้าผล
ที่ได้รับโดยใช้สถานการณ์จ าลองถูกต้องแม่นย าแล้ว สถานการณ์จ าลองนั้นคือความส าเร็จ 
             9. ตรรกศาสตร์ทางการ (Formal logic) อุปนัยทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ
ในคณิตศาสตร์หลายสาขา เช่นเดียวกับเทคนิคที่เรียกว่า การพิสูจน์โดยอ้อม (lndirect Prove) ซึ่ง
เป็นท่ีรู้กันว่าเป็นการพิสูจน์แบบ Contrapositive ด้วยค าตอบของท่านมีความหมายหรือไม่ตรวจ
ค าตอบค าตอบของท่าน โดยใช้สามัญส านึกและการให้เหตุผลแบบมีทางเลือกข้อสุดท้ายเมื่อใดก็
ตามที่ท่านพยายามจะแก้ปัญหา จงค้นหาวิธีหลาย ๆ วิธีเพื่อเป็นตัวแทนลักษณะของปัญหา จงสร้าง
รูปและระบุช่ือประกอบ จัดท ารายการคุณลักษณะ เขียนรายการแสดงความสัมพันธ์ เป็นต้น ยิ่งท่าน
มีวิธีแทนปัญหาได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่ท่านจะค้นพบความสัมพันธ์ที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งจะเป็น
กุญแจไขไปสู่ค าตอบได้มาเท่าน้ัน 

2.5 การพัฒนาความสามารถและแนวทางในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
            2.5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
           บทบาทของครู 
           สเตซีและโกรฟ  (Schoenfeld. 1989 : 83-103; Citing Stacey and Groves.n.d.) ได้สรุป
บทบาทของครูในการเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า 
                1. ช่วยให้นักเรียนยอมรับความท้าทายท่ีว่า “ปัญหาจะไม่ใช่ปัญหาจนกว่าเขาต้องการจะแก้มัน” 
             2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการแก้ปัญหา กล่าวคือ บรรยากาศที่เด็กพร้อมจะแก้ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคยและไม่ตกอยู่ในความกลัวเมื่อติดขัดขณะก าลังท า 
             3. ให้เด็กได้ท างานในแนวทางของตนเองเพื่อหาค าตอบและครูจะช่วยเม่ือจ าเป็นแต่ไม่ใช่
ด้วยการบอกค าตอบ 
             4. ให้สอนการท างาน เช่น ให้เด็กคิดกับสิ่งที่ท า สิ่งที่อภิปราย หรือเขียนออกมาเพื่อให้
เด็กเข้าใจกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 
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             5. อภิปรายกับเด็กเกี่ยวกับกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อให้
เด็กได้สะสมศัพท์ที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป เด็กจะเรียนรู้มากขึ้น ถ้าครูเบนความสนใจของ
เขาไปสู่ยุทธวิธีหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 
          อาภา ถนัดช่าง (2534: 23) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
              1. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เด็กมีอิสระ กล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะการ
คิดหรือกล้าแสดงออกเหล่านี้ จะช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนย่ิงขึ้น ทั้งในแง่ของสติปัญญาและอารมณ์หรือ
ปมทางจิตต่าง ๆ ซึ่งครูควรหาวิธีส่งเสริมและช่วยให้เหมาะสมต่อไป 
              2. การให้เด็กคิดและแก้ปัญหาได้อย่างฉลาดนั้น จะต้องอาศัยสิ่งเร้าหรือการกระตุ้นท่ีดี 
คือ  มีการสอนปัญหาหรือประเด็นให้คิดที่ท้าทายน่าสนใจ และเหมาะสมกับวัยของเด็กครูอาจให้
ความรู้ใน รูปของข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาหาทางเลือกได้แต่ในขนาดตัดสินใจครูควรให้
นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง แม้การตัดสินใจน้ันจะผิดพลาดครูก็ควรจะให้เด็กได้เรียนรู้ความ
ผิดพลาดเหล่านั้นด้วยตนเอง เพื่อที่จะให้เด็กได้รับผิดชอบตนเองและรู้จักควบคุมตนเองต่อไป 
 สิริพร  ทิพย์คง (2544 : 80 – 81) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครูในการส่งเสริมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1. ควรเลือกปัญหาที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ และเป็นปัญหาท่ีนักเรียนมีประสบการณ์ใน
เรื่องเหล่านั้นมาใช้สอนนักเรียน 

2.  ควรทดสอบดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
ถ้าไม่มีเพียงพอนั้นครูต้องสอนเสริมหรือทบทวนในสิ่งที่เคยเรียนไปแล้ว 

3. ควรให้อิสระแก่นักเรียนในการใช้ความคิดแก้ปัญหา 
4.  ควรให้แบบฝึกหัดที่มีข้อยาก ปานกลางและง่าย เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบ

ความส าเร็จในการแก้ปัญหา เป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้กับนักเรียน 
5. ควรทดสอบดูว่านักเรียนเข้าใจปัญหาในข้อนั้นๆ หรือไม่ โดยการถามว่าโจทย์ถามอะไร 

และโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ 
6. ควรฝึกให้นักเรียนรู้จักการหาค าตอบ โดยการประมาณก่อนท่ีจะคิดค านวณเพื่อให้ได้

ค าตอบที่ถูกต้อง 
7. ควรช่วยนักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการแนะน าให้วาดภาพหรือเขียน

แผนผัง  ในกรณีที่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ 
8. ควรช่วยให้นักเรียนในการคิดแก้ปัญหา เช่น การถามว่าเคยแก้ปัญหาน้ีหรือปัญหาที่มี

ลักษณะคล้ายข้อนี้มาก่อนหรือไม่ ลองแยกแยะปัญหาข้อนั้นๆ ออกเป็นปัญหาย่อยๆ 
9. ควรให้นักเรียนคิดหาวิธีการอื่นๆ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ รวมท้ัง

สนับสนุนให้ตอบวิธีการที่คิดและท า ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ ตลอดจนให้ทบทวนวิธีการคิด
แก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน 

10.  ควรให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อยๆ หรือให้น าปัญหามาเองเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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               บทบาทของผู้แก้ปัญหา 
             ซุยแดม (Suydam. 1980 : 36) ได้กล่าวถึงบทบาทของนักเรียนแก้ปัญหาที่ดีไว้ 10 ประการดังน้ี 
                 1. มีความสามารถในการเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concepts) และข้อความทางคณิตศาสตร์ 
                 2. มีความสามารถในการแยกแยะความคล้ายตลึงกันหรือความแตกต่างกัน 
                 3. มีความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้อง 
                 4. มีความสามารถแยกแยะข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
                 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมาณค่า 
                     6. มีความสามารถในการมองเห็นความส าพันธ์ และตีความหมายของข้อเท็จจริงเชิงประมาณ 
                 7. มีความสามารถในการกล่าวถึงส่วนส าคัญของตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
                 8. มีความสามารถในการเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างถูกต้อง 
                 9. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
                 10. มีความวิตกกังวลต่ า 
          สลุดัดา ลอยฟา้ และคณะ (2530:12-13) ได้เสนอแนะบทบาทของผู้แก้ปัญหาควรจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1.  สังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ว่าอะไรคือปัญหา 
             2. พิจารณาและท าปัญหาให้ง่ายในการแก้ปัญหา เช่น ตัดส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออกเขียน
หรือวาดภาพประกอบ 
             3. เปลี่ยนให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
             4. คิดค านวณหาผลลัพธ์หรือค าตอบจากประโยคสัญลักษณ์ 
             5. น าผลลัพธ์ไปตอบปัญหา แปลความหมายของผลลัพธ์ไปสู่ปัญหา 
             6. น าปัญหาท่ีแก้ได้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
             ส าหรับงานวจัิยน้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์บทบาทของ
ครูมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ดีขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถต่าง ๆ ได้แก้ความสามารถในการอ่านและท าความเข้าใจปัญหา ความสามารถใน
การคิดค านวณ ความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
เพื่อสามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันและนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจ มีความคิดรวบ
ยอดสามารถเลือกข้อมูลและวิธีการท่ีถูกต้อง 

2.5.2 แนวทางพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
          สริิพร   ทิพย์คง (2544 : 80 - 81) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครูในการส่งเสริมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ควรเลือกปัญหาที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและเป็นปัญหาที่นักเรียนมีประสบการณ์ใน
เรื่องเหล่านั้นมาใช้สอนนักเรียน 
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 2. ควรทดสอบดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ที่จะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ ถ้ามีไม่เพียงพอนั้นครูต้องสอนเสริมหรือทบทวนในส่งที่เคยเรียนไปแล้ว 
 3. ควรให้อิสระแก่นักเรียนในการใช้ความคิดแก้ปัญหา  
 4. ควรให้แบบฝึกหัดที่มีข้อยาก ปานกลางและง่าย เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาเป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้กับนักเรียน 
 5. ควรทดสอบดูว่านักเรียนเข้าใจปัญหาในข้อนั้นๆ หรือไม่ โดยการถามว่าโจทย์ถาม
อะไรและโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ 
 6. ควรฝึกให้นักเรียนรู้จักการหาค าตอบ โดยการประมาณก่อนท่ีจะคิดค านวณ เพื่อให้
ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
 7. ควรช่วยนักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการแนะน าให้วาดภาพ หรือ
เขียนแผนผัง ในกรณีที่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ 
 8. ควรช่วยให้นักเรียนในการคิดแก้ปัญหา เช่น การถามว่าเคยแก้ปัญหาน้ีหรือปัญหาที่
มีลักษณะคล้ายข้อนี้มาก่อนหรือไม่ ลองแยกแยะปัญหาข้อนั้นๆ ออกเป็นปัญหาย่อยๆ  
 9. ควรให้นักเรียนคิดหาวิธีการอื่นๆ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ รวมท้ังสนับสนุน
ให้ตอบวิธีการที่คิดและท า ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ ตลอดจนให้ทบทวนวิธีการคิดแก้ปัญหาแต่ละ
ขั้นตอน 
 10. ควรให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อยๆ  หรือให้น าปัญหามาเองเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         สมาคมครูคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา (NTCM.2000 :57) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่จะเอื้อในเกิดการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ดังนี้ 
               1. เป็นบรรยากาศที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของแนวคิด วิธีการคิดและความรู้สึกของนักเรียน 
               2. ให้เวลาในการส ารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
               3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานทั้งส่วนบุคคลและร่วมมือกัน  
               4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลองใช้ความสามารถในการก าหนดปัญหาและสร้างข้อคาดเดา 
               5. ให้นักเรียนได้ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดด้วยข้อความคิดศาสตร์ 
          ปรีชา เนาวเ์ย็นผล (2537:66-74) ได้เสนอวิธีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยประยุกต์ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยามาเป็นวิธีการพัฒนา ดังนี้ 
           1. พัฒนาความสามารถในการเข้าใจปัญหา 
           1.1 พัฒนาทักษะการอ่านโดยวิเคราะห์ความส าคัญ ความเข้าใจปัญหาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
อภิปรายความเป็นไปได้ของค าตอบ ความเพียงพอหรือความเกินพอของข้อมูลปัญหาท่ีใช้เพิ่มเติม
อาจไม่ใช่ปัญหาคณิตศาสตร์ก็ได้ 
           1.2  การใช้กลวิธีเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ 
               1.2.1 การเขียนภาพ แผนภาพ หรือการใช้แบบจ าลอง เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลจะช่วยท าให้ข้อมูลมีความเป็นรูปธรรมท าให้เข้าใจมากขึ้น 
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               1.2.2 ลดปริมาณที่ก าหนดให้ปัญหาน้อยลง เพื่อเน้นโครงสร้างของปัญหามีความชัดเจน
ขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความมีเหตุผล 
               1.2.3 การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับปัญหา 
               1.2.4 การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
           1.3  การใช้ปัญหาท่ีใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันมาให้ผู้เรียนฝึกท าความเข้าใจโดยก าหนด
ข้อมูลเกินความจ าเป็น หรือไม่เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ก าหนดให้ข้อมูล
ใดไม่ได้ใช้หรือข้อมูลที่ก าหนดให้เพียงพอหรือไม่ สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันท่ีบางครั้งมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาใช้ หรือบางครั้งข้อมูลอาจไม่เพียงพอนักเรียนจะต้องแสวงหาข้อมูลให้เพียงพอ 
         2. การพัฒนาความสามารถในการวางแผน 
                    ถา้โจทย์ปัญหามีความซับซ้อน ควรฝกึใหนั้กเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์และ
เขียนหรือพูดล าดับขั้นตอนการคิดอย่างคร่าว ๆ ก่อนลงมือท าเพราะขั้นตอนดังกล่าวเป็นเสมือนการ
วางแผนในการแก้ปัญหา ถ้าผู้เรียนฝึกสม่ าเสมอย่อมท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถใน
การวางแผนแก้ปัญหา ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหามีแนวทาง ดังนี้ 
                2.1 ไม่บอกวิธีการแก้ปัญหาโดยตรง แต่จะกระตุ้นโดยใช้ค าถามน าแล้วให้นักเรียนหา
ค าตอบถ้ายังตอบไม่ได้ให้เปลี่ยนให้ง่ายลง ค าตอบของนักเรียนจะช่วยให้แผนการแก้ปัญหาชัดเจนข้ึน 
                2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดออกมาดังๆ (Think Aloud) สามารถบอกให้ผู้อื่นทราบว่าตน
คิดอะไร ไม่ใช่คิดอยู่ในใจเงียบๆ การคิดออกมาดังๆ อาจอยู่ในรูปสนทนาหรือการเขียนล าดับ
ขั้นตอนการคิดออกให้ผู้อื่นทราบท าให้เกิดการอภิปราย เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
                2.3 สร้างลักษณะนิสัยของนักเรียน คิดวางแผนก่อนลงมือท า ท าให้เห็นภาพรวมของ
ปัญหาประเมินความเป็นไปได้ก่อนลงมือแก้ปัญหา ป้องกันการผิดพลาดหรือแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที 
เน้นวิธีการแก้ปัญหาส าคัญกว่าค าตอบ 
                2.4  จัดปัญหาให้นักเรียนฝึกทักษะ ควรเป็นปัญหาที่ท้าทายเหมาะกับความสามารถไม่
ยากหรือง่ายเกินไป  
                    2.5  ในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้
มากกว่า  1 รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการคิด 
          3. การพัฒนาความสามารถในการด าเนินการตามแผน 
           ในการด าเนินการตามแผน ผู้เรียนต้องตีความ ขยายความ น าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ละเอียดชัดเจน และประเมินความสามารถที่จะด าเนินการได้หรือมไม่ 
         4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ 
          การตรวจสอบการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก
ตรวจสอบขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการอีกครั้งหน่ึง  รวมท้ังหายุทธวิธีอื่นในการ
แก้ปัญหาประเด็นท่ีสอง คือ มองไปข้างหน้าเป็นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการแก้ปัญหาโดย
สร้างสรรค์ปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขึ้นมาใหม่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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              4.1 กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการตรวจสอบค าตอบที่ได้ให้เคยชินจนเป็นนิสัย 
             4.2 ฝึกให้นักเรียนคาดคะเนค าตอบ 
             4.3 ฝึกการตีความหมายของค าตอบ 
             4.4 สนับสนุนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดโดยวิธีหาค าตอบมากกว่า 1 วิธี 
             4.5 ให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
             ส าหรับงานวจัิยน้ี แนวทางการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
หมายถึง การพัฒนาขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา 
การด าเนินการ ตามแผน การตรวจสอบตามแนวคิดของโพลยา (Polya) แต่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
อื่นๆ ได้แก่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเวลาในการจัดกิจกรรมด้วย 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
วิลเลี่ยมส์  (Williams.2003 :185 - 187)  ได้ศึกษาถึงการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการ

แก้ปัญหาว่าสามารถช่วยส่งเสริมการท างานแก้ปัญหาได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังเริ่มต้น
เรียนพีชคณิตจ านวน  42  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน  และกลุ่มควบคุม  20 คน  กลุ่มทดลอง
เรียนโดยใช้การเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยใช้การ
แก้ปัญหาตามขั้นตอนแต่ไม่ต้องฝึกเขียน  มีการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มทดลองสามารถท างานแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม การเขียนตามขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหาช่วยให้นักเรียนในกลุ่มทดลองเรียนรู้การใช้ขั้นตอนตามกระบวนการแก้ปัญหาได้เร็วกว่า
นักเรียนในกลุ่มควบคุม  จากการสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่า นักเรียนจ านวน 75 %      
มีความพอใจในกิจกรรมการเขียนและนักเรียนจ านวน  80% บอกว่า กิจกรรมการเขียนจะช่วยให้เขา
เป็นนักแก้ปัญหาท่ีดีขึ้นได้ 

ซิน (Xin.2003:4276 - A) ได้เปรียบเทียบวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการแก้ปัญหา
โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา แบ่งนักเรียนออกเป็น 2  กลุ่ม  คือ กลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการสอนแบบ SBI (Explicit Schema – Based Problem Solving Strategy) และกลุ่มควบคุมใช้
วิธีสอนแบบ TI (Traditional General Heuristic Instructional Strategy) ซึ่งท้ังสองกลุ่มมีการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนเรียน – หลังเรียน  ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ SBI และ TI ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ซึ่งวิธีการสอนแบบ TI มีการทดสอบก่อนเรียน – ขณะเรียนและท าการทดสอบครั้งสุดท้าย  
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงของกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SBI กับ
นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธี TI  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและควรเพิ่มการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนให้มากขึ้น โดยก าหนดเป็นมาตรฐานคือ 6 ครั้ง หรือมากกว่าในชั้นที่สูงขึ้นการ
วัดผลและประเมินผลความรู้  ความเข้าใจและความเอาใจใส่ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
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กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนแบบ SBI มีหลักสูตรท่ีชัดเจนและท า ให้เด็กรู้จักแก้ปัญหามากกว่าทั้งก่อนเรียน   
และหลังเรียนดังนั้น ควรให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติและอภิปรายมากขึ้น 

งานวิจัยในประเทศ 
วิมล  พงษ์ปาลิต (2541 : 86 – 88)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหากับ
การสอนตามคู่มือครู  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีรับการสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีรับการสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนตาม
คู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จีรนันท์   โสณพินิจ (2541 : 65)  ได้ทดลองการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน มีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน  
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โสภิต  วนิชย์ถนอม ( 2542 : 51) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบว่า (1) นักเรียนส่วน
ใหญ่ชอบการแก้ปัญหา สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่น มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา  มีความพยายามที่จะแก้ปัญหา สามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหา  แต่มีนักเรียนบางส่วน
เท่าน้ันท่ีสามารถคิดหายุทธวิธีที่จะช่วยในการแก้ปัญหา ดัดแปลงวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากวิธี
เดิมซ่ึงดีกว่าและมีการตรวจสอบการแก้ปัญหา (2) นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3)  
นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (4) นักเรียนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ปฐมพร  บุญลี (2545:68)  ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกหัดทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการทดลองสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการทดลองสอนโดยใช้ชุดแบบฝึก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 

สุขจิตร  ตั้งเจริญ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์สมการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น
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กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน  จ านวน  49 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียนจ านวน 49 คน โดยกลุ่ม
ทดลองได้รับการฝึกการใช้กลวิธีในการแก้ปัญหา  4 กลวิธี คือ  กลวิธีเดาและตรวจสอบ  กลวิธีสร้าง
ตาราง กลวิธีวาดภาพ และกลวิธีท าย้อนกลับ  ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติโดยผู้วิจัยสอนท้ังสองกลุ่ม  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการใช้กลวิธี
ในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้รับการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เชี่ยวชาญ  เทพกุศล (2545 : บทคัดย่อ)ได้พัฒนาชุดการเรียนแบบ STAD ที่เน้นทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียน
แบบ STAD    ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าชุดการเรียนแบบ STAD  
ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนแบบ STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนแบบ STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับสูงกว่าเห็นด้วยขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

วรพล  คงแก้ว (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และความสนใจคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเน้น
การสร้างองค์ความรู้ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงขึ้น หลังใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างองค์
ความรู้ประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี
ความสนใจคณิตศาสตร์ หลังจากเรียนโดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้
ประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง  สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เยาวลักษณ์  ศรีกล่ า( 2547:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดย
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 ผลจากการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพล
วัตรกับนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ณัฐธยาน์  สงคราม (2547 :บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ใน  4  ขั้นตอน คือ การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา  การด าเนินตาม
แผนและการตรวจสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ผลการทดลองพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มท่ีใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระยะ
ที่ 1 ถึงระยะท่ี 4 ซึ่งพิจารณาจากผลของการท าใบกิจกรรมและแฟ้มสะสมงาน  นักเรียนกลุ่มท่ีใช้
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กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง  มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีใช้กิจกรรมตามแนวคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงขึ้นหลังใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินผล
ตามสภาพจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 

3.1  ความเป็นมาของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
   การเรียนรู้แบบทีมแข่งขันเกิดขึ้นเพราะครูเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแรงจูงใจในผู้เรียน 

และมีผลงานวิจัยท่ีน่าตื่นเต้นของนักจิตวิทยาสาขาต่างๆ  ในเรื่องนี้ปรากฏว่าออกมาในปลาย
ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งว่าด้วยปัญหา 

 1.  ค่านิยมในผู้เรียนไม่ได้รับการกระตุ้นให้ใฝ่รู้เชิงวิชาการ 
 2.  ระดับความสามารถที่แตกต่างกันหลากหลายในช้ันเรียน  
 3.  ผลการสอบแบบแข่งขันที่ปรากฏในหนังสือของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมีผลดี

ปรากฏผลการวิจัยใน  3 โรงเรียน 
   จากปัญหาในข้างต้นจะพบว่า การเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  จึงได้เริ่มน าหลักในการสอน

ต่างๆ มาใช้ เช่น กฎ กติกา การแข่งขัน  เป็นต้น  เกมทางวิชาการ ตลอดจนมีการเสริมแรงเข้ามา
ผสมผสานในการเรียนการสอน  ซึ่งหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 

   1. กฎการแข่งขันเป็นทีม 
       เร่ิมข้ึนในปลายทศวรรษ 1940 ในผลงานของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์4กลุ่มเล็กๆใน

ประสิทธิผลของการแข่งขันเป็นทีมโดยมี ลักษณะร่วมมือภายในทีมและการแข่งขันระหว่างทีม  ผลที่น่า
ทึ่งของการแข่งขันเป็นทีม ก็คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มจะค่อยๆ สูงขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
เพื่อนโดยมีการกระตุ้นซ่ึงกันและกันเกิดขึ้นเองอย่างมาก (รัตนา เจียมบุญ.2540 : 10)  

       จากการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนสภาพธรรมชาติของผู้เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถแตกต่างกันหลายระดับ  ภายในห้องเรียนเดียวกัน  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีการติวกันเอง โดยมี
การสื่อสาร  แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน  ตลอดจนคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาซึ่งท้ังหมดน้ี
เป็นหัวใจส าคัญของการร่วมมือภายในทีม อันประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน 

2. เกมทางวิชาการ 
เกิดในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 เป็นช่วงที่มีการวิจัยเข้มข้นที่พัฒนาการใช้เกม เพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอนในห้องเรียน การใช้เกมในชั้นเรียนจะเป็นการใช้สภาพที่เป็นจริง เพื่อเพิ่มพลังความ
ทะเยอทะยานต่อวิชาการและการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นสื่อในการสร้างค่านิยมนี้  
ซึ่งเป็นช่วงที่ เกมทางวิชาการมีความก้าวหน้าไปหลายๆ ส่วน ( Boocock and Schild.1960)         
มีผลงานของอัลเลนและคนอื่นๆ ปรากฏออกมาหลายลักษณะในการพัฒนาเกม จะมีเกมคณิตศาสตร์ท่ี
เป็นพื้นฐานแก่นักเรียนในห้องทีมีช่องว่างของความแตกต่างทางความสามารถอย่างมาก  ดังนั้น     
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การบูรณาการเกมเข้าไปในการเรียนการสอน  จึงช่วยพัฒนาและกระตุ้นทักษะพื้นฐานต่างๆ ของ
ผู้เรียนได้ มีการผสมผสานวิธีการหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กหรือผู้เรียนได้ 

3. การใช้ทฤษฎีการเสริมแรงในช้ันเรียน 
ทฤษฎีการเพิ่มแรงเสริมจะเพิ่มท่ีกลุ่มโดยบาริออห์ และคนอื่นๆ (Barrioh ; & others.1969)  

ทดสอบทฤษฎีในเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าผลที่กระทบต่อพฤติกรรมในส่วนบุคคลจะเกิดแรงเสริมที่มี
ระบบแน่นอน  การเรียนรู้ในบางสถานการณ์เกิดเมื่อผู้เรียนได้รับแรงเสริมอย่างไม่เป็นระบบแน่นอนและ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมกลุ่มขึ้น การติวกันเองสามารถอธิบายความแตกต่างของแรงเสริมได้ดีซึ่งทฤษฎี   
การให้แรงเสริมแก่กลุ่มส่วนมากจะน ามาใช้เรื่องการสอนทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ความไม่แน่นอน
ของกลุ่มในด้านการเรียนมักจะใช้วิธีการจัดกระท า ( Treatment)  ในด้านการฝึกทักษะให้แก่กลุ่มที่มี
สมาชิกแตกต่างกันการให้รางวัลแก่ผู้เรียนในลักษณะที่เป็นกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างจะเป็นการ
กระตุ้นได้ดี ถ้าการได้มาซึ่งรางวัลมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน 

อารีย์  พันธ์มณี (2534 :198 – 200) ได้กล่าวถึง หลักในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน  ดังต่อไปนี้ 
1. การชมเชยและการต าหนิ ทั้งการชมเชยและการต าหนิมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้ง 2  อย่าง 

โดยท่ัวไปแล้วการชมเชยจะให้ผลดีกว่าการต าหนิบ้างเล็กน้อย เด็กโตชอบการชมเชยมากกว่าต าหนิ   
เด็กที่เรียนดีนั้นเมื่อถูกต าหนิจะมีความพยายามมากกว่าเมื่อได้รับค าชมเชย 

2. การทดสอบบ่อยครั้ง คะแนนจากการสอบจะเป็นสิ่งที่จูงใจจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
การเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียน สนใจเอาใจใส่จริงจังมากยิ่งขึ้น
และส่งผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย 

3. การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย
การเสนอแนะหรือก าหนดหัวข้อที่ท าให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ เพื่อให้เด็กค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

4. วิธีการท่ีแปลกและใหม่ ควรน าวิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อเร้าความสนใจโดยใช้วิธีการ
ใหม่ ซึ่งผู้เรียนไม่คาดคิดหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น ให้นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งแปลกกว่าที่เคยท า เป็นต้น วิธีการท่ีแปลกใหม่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการ
เรียนมากขึ้น 

5. ตั้งรางวัลส าหรับงานท่ีมอบหมาย ครูควรตั้งรางวัลล่วงหน้าแก่งานที่ผู้เรียนท าส าเร็จ เพื่อ
ยั่วยุให้ผู้เรียนพยายามมากขึ้น และให้รางวัลก่อนการเรียนรู้ก็ได้  เพื่อให้เด็กทราบถึงผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้ใหม ่ ครูควรพยายามให้เด็กมีโอกาสได้รับแรงเสริมอย่างทั่วถึงไม่ควรให้เฉพาะผู้ที่ชนะในการ
แข่งขันเท่าน้ัน แต่อาจให้รางวัลในการแข่งขันกับตนเองก็ได้ 

6. เชื่อมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน การน าเอาสิ่งใหม่ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับสิ่งที่เคยรู้มาก่อน  จะท าให้เข้าใจง่ายและชัดเจนข้ึน ซึ่งจะท าให้นักเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น เพราะ
คาดหวังไว้ว่าจะได้น าเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป 
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7.เกมและการเล่นละคร การสอนให้เด็กได้ปฏิบัติจริงท้ังในการเล่นเกมและแสดงละคร   
ท าใหเ้ด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดี
ขึ้นด้วย 

จากทฤษฎีการเสริมแรงและหลักในการสร้างแรงจูงใจ  ที่ได้น ามาใช้ในการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน ซึ่งนักเรียนต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีความเสริมแรงเป็นกลุ่ม นั้นคือ ความส าเร็จขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือทีม 

3.2  ความหมายของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
สลาวิน (Slavin. 1980 : 315 - 342) กล่าวว่า  TGT (Team Games Tournament) หรือ    

การเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning)  แบบแรกที่สลาวิน      
เริ่มพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอบสกิ้น แห่งสหรัฐอเมริกา ( Johns Hopkin University) โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้รวมกลุ่ม เพื่อท างานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สมาชิกในแต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน  คือ ความสามารถสูง         
ปานกลาง และต่ า  มารวมกลุ่มกันในอัตราส่วน  1 : 2 :1 ซึ่งสมาชิกของทีมจะได้แข่งขันกันในเกมเชิง
วิชาการ ความส าเร็จ ของทีมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแค่ละบุคคลเป็นส าคัญซึ่งเทคนิคนี้จะมีการ
ใช้เทคนิคการเสริมแรงในลักษณะต่างๆ ร่วมด้วย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกันท างาน และเพื่อ
ความส าเร็จของทีม 

สมพงษ์  สิงหะพล (2542:23-28) กล่าวว่า TGT(Team Games Tournaments)เรียก
ภาษาไทยว่า  แบบทีมแข่งขันเป็นวิธีการเรียนรู้แบบทีม มีการแบ่งกลุ่มศึกษางาน ท างาน             
ท าแบบฝึกหัด  แบบทดสอบต่างๆ ตามบทเรียน จากนั้นจึงให้ทุกคนในทีมแยกเข้ากลุ่มแข่งขันตอบ
ปัญหา ซึ่งแต่ละกลุ่ม (โต๊ะแข่งขัน) จะแยกระดับความยากง่ายต่างกัน มีการเลื่อนระดับตามผลการ
ทดสอบของตน แล้วน าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 

สุลัดดา  (ภัทราภรณ์ คัมภิรา. 2543 : 67 ; อ้างอิงจาก สุลัดดา  ลอยฟ้า.2536) กล่าวว่า เทคนิค
แบบทีมแข่งขัน (TGT :Team Games Tournaments)  เป็นรูปแบบการสอนที่คล้ายกับเทคนิคแบบทีม
สัมฤทธิ์ (STAD : Student Teams – Achievement Division)  แต่เป็นการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการ
ใช้การแข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อย 

สุวิทย์และอรทัย มูลค า (2545 :163) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบทีม
แข่งขันเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับเทคนิคแบบทีมสัมฤทธิ์ที่แบ่งผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน  กลุ่มละประมาณ 4 – 5  คน  โดยก าหนดให้
สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมการเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้วท าการทดสอบความรู้ โดยการใช้
เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอื่น 
น าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง  เช่น  ให้รางวัล  ค าชมเชย  เป็นต้น  
ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
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3.3  องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
   สุวิทย์และอรทัย มูลค า (2545 :164) ได้เสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบ

ทีมแข่งขัน ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
    1. การเสนอเนื้อหา เป็นการน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ รูปแบบการน าเสนออาจจะ

เป็นการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา หรืออาจมาสื่อการเรียนอื่นๆ ประกอบด้วยเทคนิคทีมแข่งขัน            
จะแตกต่างจากเทคนิคอื่นๆ ตรงท่ีผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนต้องให้ความสนใจใน
เนื้อหาสาระอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 

 2. การจัดทีม ( Team) เป็นการจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันทั้งเพศและความสามารถ 
สอดคล้องกับรัตนา  เจียมบุญ (2540 : 11) ที่อธิบายไว้ว่า ต้องมีการจะแบ่งสมาชิกในห้องออกเป็น
กลุ่มๆ โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อน ในอัตราส่วน 1: 2 : 1 
อย่างไรก็ด ีแต่ละทีมต้องประมาณว่ามีความสามารถทางการเรียนพอๆ กัน ตลอดช่วงการใช้ กิจกรรม
แบบทีมแข่งขัน สมาชิกจะต้องสังกัดทีมอย่างถาวรซ่ึงแต่ละทีมจะได้รับการฝึกฝนที่เหมือนกันสมาชิกใน
ทีมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทบทวนสิ่งที่ครูสอน เพื่อใช้ในการชิงชัยทางวิชาการ 

3. เกม (Games) เป็นเกมตอบค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสารที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ใน
การเล่นเกม ผู้เรียนท่ีเป็นตัวแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผู้แข่งขัน สอดคล้องกับรัตนา  เจียมบุญ 
(2540 :11)  ที่อธิบายไว้ว่า  เกมที่ใช้เป็นเกมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยใช้การแข่งขัน
ทางการต่อสู้เชิงวิชาการ โดยมีการจัดโต๊ะส าหรับแข่งขัน  ซึ่งจัดไว้ส าหรับผู้แข่งขันจากกลุ่มต่างๆ ใช้
ค าถามในบัตร (Card) หรือเอกสาร (Sheet) ชนิดเดียวกัน ผู้เรียนจะสลับกันหยิบบัตรซ่ึงในบัตรจะมี
ค าถามอยู่  ผู้แข่งขันจะต้องตอบค าถามในบัตรของตนให้ได้ก่อนคนอื่นๆ ถ้าตอบค าถามไม่ได้ผู้อื่นมี
โอกาสตอบได้เช่นกัน เพราะกติกาก าหนดให้ผู้เล่นเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันคนอื่นๆ ตอบค าถามของตนได้ 

4. การแข่งขัน ( Tournaments) การจัดการแข่งขันอาจจะจัดขึ้นปลายสัปดาห์หรือท้าย
บทเรียนก็ได้  ซึ่งจะเป็นค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาและผ่านการเตรียมความพร้อมจากกลุ่มมาแล้ว 
การจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ  แต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของทีมแต่ละทีมมาร่วมแข่งขัน ทุกโต๊ะการ
แข่งขันควรเร่ิมด าเนินการพร้อมกัน เมื่อแข่งขันเสร็จแล้วจัดล าดับผลการแข่งขันแต่ละโต๊ะน าไป
เทียบหาค่าของคะแนนโบนัส ดังตัวอย่างให้ค่าคะแนนโบนัส ตามตารางต่อไปนี้ถ้าผู้ร่วมแข่งขัน       
มีโต๊ะละ 5 คน อาจจะให้คะแนนโบนัส  ดังนี้ 
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ตาราง  1  ค่าคะแนนโบนัสของการแข่งขัน 
 

ล าดับที่ผลการแข่งขัน คะแนนโบนัส 

1 10 
2 8 
3 6 
4 4 
5 2 

 
5. การยอมรับความส าเร็จของทีม มีการน าคะแนนโบนัสของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน

เป็นคะแนนของทีม  และหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัล ซึ่งจะ
ก าหนดรางวัลให้กับกลุ่มได้  3  รางวัล  ได้แก่ Good team, Great team และสูงสุดคือ Super team 

จากองค์ประกอบดังกล่าวผู้วิจัยได้น ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 

3.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
   การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (สังเวียน ปินะก าลัง.2540 : 21 – 35 ; 

อ้างอิงจาก Slavin.1986) 
1. การก าหนดผู้เรียนเข้าเป็นกลุ่ม 
การจัดผู้เรียนเข้าเป็นกลุ่มน้ันในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ  4  คน  โดยท่ีสมาชิกจะ

ประกอบด้วยคนเก่งที่สุด 1 คน  คนอ่อนท่ีสุด 1 คน  และคนท่ีเรียกได้พอดีปานกลาง 2 คน   ถ้าเป็นไป
ได้ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศด้วย ชาย 2 คน และหญิง 2 คน วิธีการจัดการเรียนรู้เข้ากลุ่ม
ท าได้ดังนี ้
 จัดล าดับนักเรียนจากเก่งที่สุดไปหาอ่อนท่ีสุดโดยยึดตามคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ 
 หาจ านวนกลุ่มทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม  แต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิก  4  คน  ดังนั้น   
จ านวนกลุ่มทั้งหมดหาได้จากการน าจ านวนนักเรียนทังหมดมาหารด้วย 4 ถ้าหารไม่ลงตัวอนุโลมให้
บางกลุ่มมีสมาชิก  5  คนได้  ดังตาราง 2 
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ตาราง  2  ตารางแสดงการแบ่งกลุ่ม 
 
ระดับผู้เรียน ชื่อล าดับผู้เรียน ทีมที่สังกัด 
 1 A 
 2 B 
ผู้เรียนท่ีเรียนเก่ง 3 C 
 4 D 
 5 E 
 6 E 
 7 D 
 8 C 
 9 B 
 10 A 
 11 * 
ผู้เรียนท่ีเรียนได้ปานกลาง 12 * 
 13 A 
 14 B 
 15 C 
 16 D 
 17 E 
 18 E 
 19 D 
ผู้เรียนท่ีเรียนอ่อน 20 C 
 21 B 
 22 A 
 17 E 
 18 E 
 19 D 

ผู้เรียนท้ังหมดในช้ันเรียน                                     22   คน 
 
เนื่องจากผู้เรียนท้ังหมดมี  22  คน  ถ้าแบ่งกลุ่มละ  4 คน จะได้  5 กลุ่ม และจะมี 2  กลุ่มที่มี  

5  คน  นักเรียนคนท่ี  11, 12 (สัญลักษณ์ *) คงจะจัดเข้ากลุ่มใดก็ได้  โดยยึดหลักความแตกต่างของเพศ 
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    2. ครูเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น  
      ในขั้นแรกจะเป็นการสอนเน้ือหาสาระ โดยใช้สื่อต่างๆ ประกอบการสอนที่กระท าโดย
ครูผู้สอน  จากนั้นผู้เรียนจะได้ปรึกษาหารือและอธิบายความรู้ให้แก่กัน  หากมีสมาชิกคนใดในกลุ่มยังไม่
เข้าใจในเนื้อหาที่ผู้สอนได้สอนไปแล้วนั้น เพื่อในกลุ่มเดียวกันต้องรับผิดชอบสอนเพื่อนคนน้ันให้เข้าใจ 
ทั้งน้ีเพราะหลังจากได้เรียนจบเนื้อหาแล้ว ผู้สอนจะท าการทดสอบวัดความก้าวหน้าของกลุ่มจาก
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคน  ดังนั้นจึงไม่ควรมีสมาชิกคนใดที่ไม่เข้าใจ 
    3. การศึกษากลุ่มย่อย  
      ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 4 คน โดยท่ีสมาชิกของกลุ่มจะมีความสามารถ
เก่ง  ปานกลาง  อ่อนคละกันไป  ในอัตรา 1: 2 : 1  และมีอัตราส่วนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใน
แต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน ผู้เรียนต้องพยายามศึกษาเนื้อหาในซองกิจกรรมของตนให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ
ต้องช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มในการท าความเข้าใจเนื้อหาที่เขาศึกษาด้วยสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย บัตรงาน  บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย พฤติกรรมหรือบทบาทของสมาชิกในกลุ่มย่อย ควร
มีลักษณะดังนี ้

1. ผู้เรียนต้องช่วยเพื่อนในกลุ่มได้เรียนรู้เนื้อหา หรือสื่ออย่างถ่องแท้ 
2. ทุกคนในกลุ่มต้องเข้าใจเนื้อหา ไม่มีใครเรียนหรือศึกษาเนื้อหาจบเพียงคนเดียว 
3. ถ้าสมาชิกคนใดในกลุ่มไม่เข้าใจต้องถาม หรือปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนที่จะถามครูผู้สอน 
4. เพื่อนในกลุ่มต้องปรึกษาหารือกันเบาๆ ไม่ให้รบกวนผู้อื่น 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรสนับสนุนในสิ่งต่อไปนี้ 
1. ผู้เรียนสามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในกลุ่มหรือย้ายท่ีท างานของกลุ่มภายในช้ันเรียนได้ 
2. ให้เวลาประมาณ 10 นาที ส าหรับตั้งชื่อกลุ่ม 
3. แนะน าให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานเป็นคู่หรือกลุ่ม 4 คนก็ได้  โดยให้มีการตรวจ

ผลงานซึ่งกันและกัน  เมื่อมีการผิดพลาดเพื่อนในกลุ่มต้องร่วมกันอธิบายให้เข้าใจ 
4. ไม่ควรจบการศึกษาง่ายๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าเพื่อนในกลุ่มทุกคนสามารถจะตอบ

ค าถามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
5. ให้มีการอธิบายค าตอบซ่ึงกันและกัน  แล้วจึงน าไปตรวจกับบัตรเฉลยค าตอบ 
6. เมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาเพื่อนร่วมกลุ่มย่อยแล้วจึงปรึกษาครู 
7. ระหว่างผู้เรียนท ากิจกรรมผู้สอนควรเดินไปรอบๆห้องเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

ปรึกษาหารือได้สะดวกและเป็นการส่งเสริมก าหลังใจให้แก่ผู้เรียนด้วย 
4. การเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา 
เกมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบ

ความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน เกมประกอบด้วยผู้เล่น  4  คนซึ่งแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่ม การก าหนดผู้เรียนเข้ากลุ่มเพื่อเล่นเกม จะยึดหลักผู้เรียนท่ีมีความสามารถเท่าเทียม
กันกล่าวคือ ผู้เรียนเก่งของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน  ผู้เรียนปานกลางแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน  และผู้เรียน
อ่อนของแต่ละกลุ่มแข่งขันกันดังแผนภาพ  การที่ผู้เรียนที่มีความสามารถแต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน  
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เพื่อให้ผู้เรียนแข่งขันกับตนเองและผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสในการช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบ
ความส าเร็จเท่าเทียมกัน ถ้าผู้เรียนแต่ละคนเตรียมตัวให้ดีที่สุด การแข่งขันเกมจะกระท าประมาณ
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  หลังจากแข่งขันเกมไปแล้วสัปดาห์ต่อไปผู้เรียนอาจจะถูกเปลี่ยนไปแข่งกับโต๊ะ
เกมอื่น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในโต๊ะที่เกมการแข่งขันยากขึ้นกว่าเดิม  เช่น  ย้ายจากโต๊ะเกมท่ี  4  
ไปโต๊ะเกมท่ี 3  เป็นต้น  และเช่นกันถ้าได้ต าแหน่งสุดท้ายก็อาจถูกเลือนไปแข่งขันในโต๊ะเกมท่ีง่าย
เช่นเดียวกัน เช่น ย้ายจากโต๊ะท่ี  2 ไปโต๊ะท่ี  1 เป็นต้น 
 

 ทีม  A      ทีม  B 
 

  
                               
 
 
 
 
 
 
  ทีม C      ทีม  D 
  
 
 

 
 
 
5. กลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 
จุดประสงค์หลัก  คือ ให้มีการปรับปรุงการเรียนเป็นรายบุคคลและปรับปรุงการเรียน

ของกลุ่มเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมาย เพื่อได้รับการยกย่อง หรือยอมรับโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
5.1 คะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล คะแนนความก้าวหน้าของแตกบุคคลจะข้ึนอย ู่ 

กับการท าคะแนนให้ได้มากกว่าคะแนนพื้นฐานของตนเองมากน้อยเพียงใด อาจจะใช้เกณฑ์การ
ค านวณความก้าวหน้าดังแสดงในตาราง 3 
 
 
 
 

A1     A2    A3      A4 
เก่ง  ปานกลาง  อ่อน 

B1      B2    B3      B4 
เก่ง  ปานกลาง   อ่อน 

     B1 

C1 D1 

โต๊ะท่ี 1 

A2 A3 A4 
A1 

D2 

B2 B3 B4 

C2 C3 C4 D3 D4 

โต๊ะท่ี 2 โต๊ะท่ี 3 โต๊ะท่ี 4 

C1     C2    C3      C4 
เก่ง  ปานกลาง  อ่อน 

D1     D2    D3      D4 
เก่ง  ปานกลาง  อ่อน 

ภาพประกอบ  1  รูปแบบการจัดตัวแทนของกลุ่มเข้าแข่งขัน  
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ตาราง  3  เกณฑ์การค านวณคะแนนก้าวหน้า 
 
คะแนนจากการทดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 
1. ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานน้อยกว่า  10  คะแนน 0 
2. ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐาน  1 -  10  คะแนน 10 
3. ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน  1 – 10  คะแนน 20 
4. ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน  10  คะแนน 30 
5.  ได้คะแนนยอดเยี่ยม 40 
 
หมายเหตุ คะแนนที่น ามาเทียบค่าคะแนนความก้าวหน้าจะต้องมาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนของกลุ่ม คะแนนของกลุ่มค านวณจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความก้าวหน้า  
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ซึ่งควรบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แล้วแจ้งให้แต่ละกลุ่มทราบทุกครั้งหลังจากการ
ทดสอบย่อย 

5.3 เกณฑ์การตัดสินกลุ่มที่ควรได้รับการยกย่อง  หรือยอมรับ เกณฑ์การตัดสิน กลุ่ม
ที่ควรได้รับการยกย่อง หรือยอมรับก าหนดได้ดังนี้ 

กลุ่มระดับดี  คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม เท่ากับ  15 – 19 
กลุ่มระดับดีมาก  คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม เท่ากับ   20 – 24 
กลุ่มระดับยอดเยี่ยม คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม เท่ากับ   25 – 30 
จะเห็นว่าในการหากลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลนั้นมีการสะสมคะแนนของ

กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีการบันทึกคะแนนของกลุ่มอย่างเป็นระบบ  สามารถแสดง
ได้ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนของทีมและการคิดคะแนนของทีม  
ชื่อทีม.................................................  

 
ชื่อสมาชิก สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่  2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
1. กุหลาบ 60 20 20 40 
2. ดาวเรือง 40 40 20 80 
3. ไพโรจน ์ 50 20 40 60 
4. สุรพงษ์ 60 60 20 20 
คะแนนรวม 210 140 100 180 
คะแนนเฉลี่ย 52 35 25 45 
รางวัลของทีม ทีมยอดเยี่ยม 5 5 ทีมเก่ง 
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จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าสามารถ
แสดงได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพประกอบ  2   สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูปแบบ TGT 
 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนารูปแบบมาจาการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นกลุ่ม โดยจุดมุ่งหมายจะเหมือนกัน คือ  
ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 

 
 3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
     งานวิจัยในต่างประเทศ  
     สลาวิน (Slavin.1990 : 409 - 422)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือหลายๆ ครั้ง 
พบว่า จากการทดลอง 70 การทดลอง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียน
แบบร่วมมือทุกประเภท ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 
สัปดาห์ขึ้นไปและท าการทดลองโดยการเปรียบเทียบกับวิธีการสอนปกตินั้น ผลปรากฏว่ามีการทดลอง
ถึง 41การทดลองที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

การสอน 
ผู้สอนเสนอเนื้อหาทั้งช้ัน โดยวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมกลุ่ม 
ท าตามบัตรงาน 

การแข่งขันเกมทางวิชาการ 

ได้รางวัล, ได้รับการยกย่อง 
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 ดูบอยส์ (Dubois.1990 : 408) ได้ศึกษาวิธีสอนแบบ STAD และ TGT โดยศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง  3  กลุ่ม  คือ กลุ่มที่  1  นักเรียนเรียนรู้จากครูท่ีผ่านการอบรมการสอนท้ังสองแบบและใช้
วิธีสอนท้ังสองแบบ กลุ่มที่  2  นักเรียนเรียนรู้จากครูท่ีไม่ผ่านการอบรมวิธีสอนท้ังสองแบบ ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกับกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแต่เจตคติทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 

สปูลเลอร์ (Spuler.1993 : 1715) ได้สังเคราะห์งานวิจัยแบบเมตต้า เพื่อศึกษาประสิทธิผล
การเรียนแบบ STAD และ  TGT  ของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาที่ 6  ผลปรากฏว่า
วิธีสอนแบบ TGT นั้นท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าวิธีสอนแบบ 
STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

งานวิจัยในประเทศ 
วิไล  พิพัฒน์มงคลพร (2535 : 82)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ระหว่างการสอนโดยวิธีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับการสอนตามปกติ  
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่าการ
สอนตามปกติ 

อาภาภรณ์ หวัดสูงเนิน (2536 :98) ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือเพิ่มสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีแบบปกติ   

จิตนา วงศามารถ (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมสูง
กว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ของคะแนนรวมทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ปัญญฎา  ประดิษฐบาทุกา (2546 : 87 – 89)  ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มี
ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในด้านความคิดคล่องแคล่วและด้านความคิดยืดหยุ่น
เปรียบเทียบ กับการสอนตามคู่มือครูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลจากการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่านักเรียน
ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
4.1 ความหมายและลักษณะของเจตคติ 
   4.1.1 ความหมายของเจตคติ 
ค าว่า เจตคติหรือทัศนคติ  ทัศนคติ เป็นนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ในสังคม หรือการ

เรียนรู้บุคคล ตลอดจนเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกของบุคคลที่
แสดงออกในโอกาสต่อไป  มีนักการศึกษากล่าวถึงความหมายของเจตคติ  ดังนี้ 

ล้วน สายยศ (2542 : 52-53) ได้ให้นิยามเจตคติ  (Attitude) หมายถึง สภาพความพร้อมของ
จิตซึ่งเกิดโดยประสบการณ์  สภาพความพร้อมน้ีเป็นแรงที่จะก าหนดทิศทาง หรือปฏิกิริยาต่อบุคคล  
สิ่งของ หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นระดับความมากน้อยของความรู้สึก ในด้านบวกหรือลบที่มี
ต่อสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้  เป็นต้นว่า สิ่งของ บุคคล บทความ  องค์การ  ความคิด ฯลฯ 
ความรู้สึกเหล่านี้แสดงให้เห็นความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นอาการการตอบสนองต่อ
เป้าเจตคติอย่างคงเส้นคงวา  เป็นความรู้สึกโน้มน้าวของแต่ละบุคคลที่จะประเมินสัญลักษณ์  สิ่งของ 
หรือโฉมหน้าโลกของเขาด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 

พร้อมพรรณ อุดมสิน (2544 : 84) ได้กล่าวถึง เจตคติว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มี  ต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากมีประสบการณ์ในสิ่งนั้น  และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะ
สนองต่อ สิ่งเร้านั้นไปในทางใดทางหน่ึง หรือในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น แสดงออกในลักษณะ        
พึงพอใจ   เห็นด้วยหรือชอบสิ่งนั้น สนับสนุนสิ่งนั้น ๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่า เจตคติทางบวก     
อีกลักษณะหนึ่ง แสดงออกในทางที่ไม่พึงพอใจ   ไม่ชอบ  ไม่เห็นด้วย  เรียกว่า เจตคติทางลบ       
ส่วนความรู้สึกเฉยๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด เรียกว่า เจตคติที่เป็นกลาง 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ  (2540 :14-16) ได ใช ค าว าทัศนคติ แทนค าว าเจตคติ  กล าวว 
าทัศนคติ  หมายถึง ความรู สึกนึกคิดของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกให เห็นได จาก
ค าพูดหรือพฤติกรรมที่สะทอนทัศนคตินั้นๆ 

สุรางค โค วตระกูล (2541 :24) ได ใช ค าว าทัศนคติ โดยกล าวว าทัศนคติเป นอัชฌาสัย
(Disposition) หรือแนวโน มที่มีอิทธิพลต อพฤติกรรมสนองตอบต อสิ่งแวดล อมหรือสิ่งเร า ซึ่งอาจจะ   
เปนไปไดทั้งคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด(Ideas) ทัศนคติอาจจะเป นบวกหรือลบ ถ าบุคคลมีทัศนคติ
บวกต อสิ่งใด ก็จะมี พฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้น    ถ ามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ย งทัศนคติเป นสิ่งที่
เรียนรู้และเปนการ แสดงออกของค านิยม และความเชื่อของบุคคล 
 กู้ด  (ธีรนุช  นามประเทือง. 2545 : 62 ; อ้างอิงจาก Good.1963 : 417) กลาววาเจตคติ หมายถึง 
ความโนมเอียงในการท่ีจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางต่อสิ่งของ สถานการณ หรือคานิยม ซึ่งมักประกอบไป 
ด วยความรูสึกและอารมณ  
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    เธอร์สโตน (สมชาตรี  ทีบุญมา.2546 : 28 ; อ้างอิงจาก Thurstone.1967: 479)  กล าวว า      
เจตคติ  เป นตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่ง  ที่ไม สามารถสังเกตได ง าย  แต เป นความโน มเอียงทาง
จิตภายในแสดงออกให เห็นได โดยทางพฤติกรรมอย างใดอย างหนึ่งนอกจากนี้เจตคติยังเป นเร่ืองของ
ความชอบ ความไมชอบ ความล าเอียง ความคิดเห็นความรู สึกและความเชื่อม่ันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 กล าวโดยสรุป เจตคติ หมายถึง การแสดงออกของมนุษย ซึ่งเป นกริยาท าทีรวมๆของบุคคล
ที่เกิดจากความพร อมหรือความโน มเอียงของจิตใจภายใน  ซึ่งแสดงออกต อสิ่งเร าหนึ่งๆอันเป น   
ผลเนื่องมา จากการเรียนรู ประสบการณ  นอกจากนี้เจตคติยังเป นเร่ืองที่เกี่ยวกับ ความรู สึกนึกคิด     
ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรูหรือความจริง รวมทั้งความรูสึกที่เราประเมินคาออกมาทั้งในทางบวก 
และทางลบ 

   4.1.2 ลักษณะของเจตคติ 
สุรางค  โค วตระกูล (2541: 25)  กล าวถึง ลักษณะของเจตคติ โดยใช ค าว า  ทัศนคติ ไว ดังนี ้
1. ทัศนคติเป นสิ่งที่เรียนรู  
2. ทัศนคติเป นแรงจูงใจที่จะท าให บุคคลกลาเผชิญกับสิ่งเร าหรือหลีกเลี่ยงดังน้ันทัศนคติจึงมี

ทั้งบวกและลบ เช น ถ านักเรียนมีทัศนคติบวกต อวิชาคณิตศาสตร  นักเรียนจะชอบเรียนคณิตศาสตร 
และเมื่ออยูชั้นมัธยมศึกษา  ก็จะเลือกเรียนแขนงวิทยาศาสตรซึ่งตรงขามกับนักเรียนท่ีมีทัศนคติลบต่อ
คณิตศาสตรก็จะไม ชอบหรือไม มีแรงจูงใจที่จะเรียน  เมื่ออยูชั้นมัธยมศึกษาก็จะเลือกทางสายอักษร
ศาสตรทางภาษา เป นต น 

3. ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อย าง คือ องค ประกอบดานความรูสึกองคประกอบ     
ดานความคิดความเข าใจและองค ประกอบด านพฤติกรรม 

4. ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดแตตองอาศัยระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจจะเปลี่ยนแปลง  
จากบวกเป นลบหรือจากลบเป นบวก ซึ่งบางครั้งเรียกว า การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรือ
อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข ม (Intensity) หรือความมากน อย ทัศนคติบางอย างอาจจะหยุดเลิกไปได  

5. ทัศนคติเปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเป นสมาชิก เนื่องจากชุมชนหรือ
สังคมหนึ่งๆ  อาจจะมีค านิยมที่เป นอุดมการณ พิเศษเฉพาะ ดังนั้นค านิยมเหล านี้จะมีอิทธิพลต อ 
ทัศนคติของบุคคลที่เป นสมาชิก ในกรณีที่ต องการเปลี่ยนทัศนคติ จะต องเปลี่ยนค านิยม 

6. สังคมประกิต ( Socialization) มีความส าคัญต อพัฒนาการทัศนคติของเด็ก โดยเฉพาะ
ทัศนคติต อความคิดและหลักการที่เป นนามธรรม เช น อุดมคติ ทัศนคติต อเสรีภาพในการพูด        
การเขียน เด็กที่มาจากครอบครัวที่สภาพเศรษฐกิจสังคมสูง จะมีทัศนคติบวกสูง 

ชอ และไรท์ (สมชาตรี ทีบุญมา. 2546 : 30 ;อ้างอิงจาก Shaw and Wright.1967 :1) ได้กล่าวถึง
ลักษณะเจตคติไว้ว่า 

1. เจตคติเป็นผลมาจากการที่บุคคลประเมินสิ่งเร้า แล้วแปรเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกภายใน 
2. เจตคติของบุคคลจะแปรค่าได้ทั้งในด้านคุณภาพและความเข้ม โดยจะครอบคลุมช่วงของ

เจตคตินั้น ซึ่งจะแปรค่าได้ทั้งมาก  ปานกลางและน้อย นั่นคือ เจตคติมีทั้งทางบวกและทางลบ 
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3. เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าที่จะมีมาแต่ก าเนิด หรือโครงสร้างร่างกายใน
ตัวบุคคลหรือวุฒิภาวะ 

4. เจตคติขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าเฉพาะทางสังคม 
5. เจตคติที่มีสิ่งเร้าเป็นกลุ่มเดียวกัน อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
6. เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีลักษณะค่อนข้างคงที่และเปลี่ยนแปลงยาก 
ล้วน สายยศ (2542 : 58-59) กล่าวว่า เจตคติจะแปรเปลี่ยนไป 5 ประการ ดังนี้ 
1. มีทิศทาง (Direction) เจตคติมีทิศทางเพราะความรู้สึกของคนท่ีมีต่อเป้าเจตคติเป็นบวก

และลบหรือชอบและไม่ชอบ  กรณีวัดเจตคติต่อเป้าเจตคติชนิดหนึ่ง  นักเรียนตอบว่าชอบแปลว่า  ไป
ในทิศทางบวก ถ้าตอบว่า ไม่ชอบเป็นไปในทางลบ 

2. ความเข้มข้น  (Intensity) เจตคติเป็นความรู้สึกต่อเนื่องตั้งแต่บวกถึงลบเนื่องจากเจตคติ
เป็นความรู้สึกต่อเนื่อง  ถ้าเป็นไปในทางบวกก็จะมีตั้งแต่บวกน้อย  ๆ จนถึงบวกมาก  ๆ ถ้าลบก็จะมี
ลบมาก ๆ ไปถึงลบน้อย ๆ ความมากน้อยของความรู้สึกก็คือความเข้มข้นน่ันเอง 

3. มีการแผ่ซ่าน  (Pervasiveness) เจตคติมีลักษณะการแพร่กระจายหรือแผ่ซ่านจากกลุ่ม
หนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งได้  เช่น กลุ่มเล็กๆ มีเจตคติไม่ดีต่อการสร้างเขื่อน  เจตคติไม่ดีลักษณะน้ีอาจ
แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้ ในที่สุดเจตคติที่ไม่ดีต่อการสร้างเขื่อนก็อาจลุกลามไปทั่วทั้งกลุ่มใหญ่
ของประชาชน เกิดการต่อต้านการสร้างเขื่อนได้ 

4. มีความคงเส้นคงวา  (Consistency) เจตคติเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงง่าย  ๆ 
เป็นความรู้สึกค่อนข้างคงที่  เจตคติของบุคคลในระยะสั้น  ๆ จะเหมือนเดิม  เจตคติจึงมีลักษณะฝัง
แน่นตรึงในแบบใดแบบหน่ึงนานพอสมควร 

5. มีความพร้อมที่จะแสดงออกอย่างเด่นชัด  (Salience) หมายถึง ระดับขั้นของความเต็มใจ  
หรือความพร้อมในการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของเจตคติ  ความจริงเป็นเรื่องของ
ความพอใจน่ันเอง  การที่คนจะมีเจตคตินี้ต้องเป็นคนท่ีมองเห็นความเด่น  ความส าคัญและมีความ
รอบรู้อย่างมากต่อเป้าเจตคติ ความประทับใจเด่นชัดน้ีจะวัดได้เมื่อเจตคติแสดงออกมาปราศจากการ
ตะล่อมกล่อมเกลา  มาตราของเจตคติที่วัดจากข้อความให้แสดงความรู้สึกที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย   
ไม่สามารถวัดความประทับใจได้   ดังนั้นความประทับใจน้ีวัดได้จากการสัมภาษณ์หรือการสังเกต
เหตุการณ์ที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบดังกล่าวออกมาเท่าน้ัน 

จากการที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า  เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นความรู้สึกภายในท่ี
ก่อให้เกิดพฤติกรรม ลักษณะของเจตคติมีทั้งเป็นบวกและเป็นลบ  เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก
การเรียนรู้และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
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4.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติมีหลายแนวคิด ทั้งเหมือนกัน และแตกตางกัน 

ซึ่งพอจะรวบรวมแนวคิดต างๆได ดังนี ้
นีออน กลิ่นรัตน  (2533 : 78) ได น าเสนอไว  3 แนวด วยกันแต ที่เกี่ยวข องกับการวิจัยครั้งน้ี   

คือ  เจตคติมี 3 องค ประกอบ แนวคิดนี้ระบุว าเจตคติมี 3 องค ประกอบ คือ 
1)  องค ประกอบด านความคิดความเข าใจ (Cognitive Component) มีส วนย อยประกอบ    

ด วยความเชื่อ ความรู  ความคิด และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต อที่หมายของเจตคติ 
2)  องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบไมชอบหรือ   

ทาทีที่ด ีไมดีที่บุคคลมีต อที่หมายของเจตคติ 
3)   องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมหรือความพรอม  

ที่จะปฏิบัติต อที่หมายของเจตคติ 
Triandis (1971 : 145) ได สรุปองค ประกอบของเจตคติไว  3 องค ประกอบ คือ 
1)  องค ประกอบด านความคิดความเข าใจ หมายถึง ความเชื่อ ความรู  ความคิดและความ

คิดเห็นของบุคคลที่มีต อเป าหมายของเจตคติ 
2)  องค ประกอบด านความรู สึก หมายถึง ความรู สึก ชอบ-ไม ชอบ หรือท าทีดี -ไม ดีที่บุคคล   

มีต่อเป าหมายของเจตคติ 
3)  องคประกอบดานพฤติกรรม หมายถึง  ความพรอมหรือแนวโนมที่บุคคลจะปฏิบัติตอเปา

หมายของเจตคติ 
4.3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีสิ่งหนึ่งที่ครูผู้สอนควรค านึงถึงนอกจากการให้ความรู้

ความเข้าใจด้านเน้ือหาวิชาแล้ว ยังต้องค านึงถึงการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้เกิด
ขึ้นกับตัวผู้เรียน   ดังนั้น    สิ่งที่ส าคัญยิ่งที่ครูคณิตศาสตร์ควรสร้างขึ้นตามแนวคิดของวิลสัน             
(ธีรนุช นามประเทือง.2545 : 54 ; อ้างอิงจาก Wilson.1971 : 685 -689) คือ 

1. ความพึงพอใจ ( Willingness)  เป็นสภาวะท่ีเกิดความอยากจะรับในสิ่งที่มากระตุ้น
ความรู้สึก เช่น รับรู้เนื้อหาใหม่ หรือเกมที่ต้องใช้ความอดทนในการเล่น เป็นต้น 

2. ความสนใจ ( Intrerest) เป็นสภาวะต่อเนื่องจากความพึงพอใจที่สะสมในตัวมากน้อย
แตกต่างกันไป เช่น เนื้อหาในแต่ละระดับ วิธีสอน บุคลิกของครู ฯลฯ 

3. แรงจูงใจ ( Motivation) ในกรณีที่นักเรียนสนใจวิชาที่เรียนพฤติกรรมต่างๆ ที่จะตามมา 
คือพยายามท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จโดยไม่ท้อถอย ถ้าไม่สนใจก็จะแสดงพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม 

4. ความวิตกกังวล ( Anxiety) เป็นสภาวะจิตที่มีความตึงเครียด ซึ่งอาจเนื่องมาจากการ       
ตั้งความหวังไว้แล้วกลัวท าไม่ส าเร็จ  หรือท าแล้วไม่ประสบผลส าเร็จหรือความไม่พร้อม 

5. มโนภาพแห่งตน ( Self - concept) เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับสภาพของตนเองหลังจากที่ได้
เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ 
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4.4 การวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
การวัดเจตคติท าให้เราเข้าใจเจตคติของบุคคล และสามารถท านายพฤติกรรมของบุคคล

นั้นๆ ได้ซึ่งนักวิชาการได้เสนอแนะการวัดเจตคติไว้ดังนี้ 
ไพศาล หวังพานิช (สิริลักษณ์ วงศ์เพชร. 2542 : 88 ; อ้างอิงจาก ไพศาล หวังพานิช.2526 : 147)  

กล่าวว่า  การวัดเจตคติเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะเป็นการวัดคุณลักษณะภายในท่ีเกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล คุณลักษณะดังกล่าวมีการแปรเปลี่ยนได้ง่าย ด้งนั้นการวัดเจตคติต้อง
อาศัยหลักดังนี้ 

1. ต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumpion) 
     1.1  ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลมีลักษณะที่อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งท าให้

เราสามารถวัดได้ 
1.2  เจตคติไม่สามารถวัดได้โดยตรง ต้องวัดโดยทางอ้อมจากแนวที่บุคคลจะแสดงออก

ต่อเหตุการณ์ต่างๆ  
1.3  เจตคตินอกจากจะวัดในรูปทิศทางของความรู้สึก เช่น สนับสนุน  คัดค้าน ยัง

สามารถวัดขนาดและปริมาณมากน้อยหรือความเข้มของเจตคติอีกด้วย 
2. ในการวัดเจตคติจะต้องมีสิ่งประกอบ  3  สิ่ง  คือ  ตัวบุคคลที่จะถูกวัดสิ่งเร้าซึ่งเป็น

ข้อความเกี่ยวกับรายละเอียดในสิ่งนั้น และการตอบสนองของบุคคลที่ถูกวัด 
3. สิ่งเร้าที่นิยมใช้คือ ข้อความวัดเจตคติ เป็นสิ่งเร้าทางภาษา ที่ใช้อธิบายคุณค่า 

คุณลักษณะของสิ่งนั้น เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาในระดับความรู้สึก 
4. การสรุปผลในเรื่องเจตคติ จะอาศัยผลสรุปจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า จ าเป็นอย่างยิ่งที่

การวัดนั้นจะต้องครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ เพื่อผลจากการสรุปจะได้ตรงดับความจริงมากที่สุด 
4.4.1 วิธีเขียนข้อความวัดเจตคติ 
การวัดเจตคติจะได้ผลถูกต้องและเชื่อถือได้มากเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

ข้อความที่ใช้ถาม หรืน าไปเร้าว่ามีมากน้อยเพียงใด การเขียนข้อความเพื่อวัดเจตคติของบุคคลจึง
เป็นเร่ืองส าคัญที่ต้องพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

กรมวิชาการ (2539 :155)ได้กล่าวถึงหลักการเขียนข้อความวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

1. พยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่อ้างถึงอดีตหรือที่ผ่านมาแล้ว เช่น  ฉันเคยชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
2. พยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นจริงหรือสามารถตีความได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ เช่น 

คณิตศาสตร์มีแต่ตัวเลข 
3. พยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่ไม่อาจแสดงความคิดเห็นหรือไม่เกี่ยวกับประเด็น 
4. พยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่ก ากวม 
5. แต่ละข้อความต้องแสดงความคิดเพียงความคิดเดียวที่สมบูรณ์ในตัวมันเอง 
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6. พยายามเลือกใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นกลาง หลีกเลี่ยงค าท่ีบ่งกว้างๆ เช่น  
ทั้งหมด เสมอ  ไม่เคยเลย 

7. หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะจะท าให้ผู้ตอบเกิด
การหลงผิดหรือตีความหมายผิดก็ได้ 

ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ (2543 : 90)  ได้กล่าวถึงการเขียนข้อความวัดเจตคติ
ไว้ว่าการเขียนจ้อความแสดงความรู้สึกต่อเป้าเจตคติ โดยวิเคราะห์แยกแยะดูให้ ครอบคลุมลักษณะ
ของข้อความควรเป็นดังน้ี 

1. เป็นข้อความที่แสดงความเชื่อและความรู้สึกต่อเป้าที่ต้องการ 
2. ไม่เป็นการแสดงถึงความเป็นจริง 
3. มีความแจ่มชัด สั้น ให้ข้อมูลพกตัดสินได้ 
4. ไม่ครอบคลุมทั้งทางดีและไม่ดีหรือทั้งบวกและลบ 
5. การหลีกเลี่ยงค าปฏิเสธซ้อน ข้อความอ้างอิงในอดีตที่ผ่านมา ข้อความที่มีค าว่า

ทั้งหมด  เสมอๆ ไม่มีเลย เพียงเท่านั้น 
6. ข้อความเดียวควรมีความเชื่อเดียว 
4.4.2  การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติ 
ล้วน สายยศ (2542 : 66-166) ได้กล่าวถึง  การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติเครื่องมือที่จะ

กล่าวต่อไปนี้เป็นแบบมีสิ่งเร้าให้แล้วตอบออกมาตามความรู้สึกอาจจะไม่ดีมากนักแต่ก็นิยมใช้มาก
ที่สุดเพราะมีความเป็นปรนัย  แต่อาจจะเกิดการเสแสร้งได้ถ้าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ถ้าตอบด้วย
ความจริงใจก็จะมีความเที่ยงตรงมากพอใช้ได้  สะดวกในการสร้างและสะดวกในการสอบวัด  วิธีสร้าง
ที่ดีอาจใช้ข้อความเชื่อถือหรือค าศัพท์ที่มีลักษณะคล้ายกันที่สุด 3-4 ข้อ เพื่อเป็นการตรวจสอบความ   
คงเส้นคงวาในการตอบของผู้สอบ  ถ้าเหมือนกันหรือคล้ายกัน  3-4 ข้อตอบตรงหรือใกล้เคียงกัน  
แปลว่า ผู้ตอบคนน้ันเชื่อได้ว่าตอบด้วยใจจริง  แต่ถ้า 3-4 ข้อมีลักษณะเหมือนกันแต่ตอบไม่ตรงกัน
เลยแสดงว่าผู้ตอบคนน้ันไม่ได้ตอบด้วยความเป็นจริงอาจจะดึงออกมาไม่ตรวจ  เพราะแปลผล      
การสอบไม่ได้ 

การสร้างแบบ  Likert’s Method เครื่องมือวัดแบบ  Likert บางที เรียกว่า  Summated Rating 
Method Likert สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 1932 เป็นวิธีการสร้างที่ง่ายกว่าวิธีของ Thirstone มีความเชื่อม่ัน
สูงและพัฒนาเพื่อวัดด้านความรู้สึกได้หลายอย่าง การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบน้ีเป็นวิธีประเมิน
น้ าหนักความรู้สึกของข้อความในตอนหลัง  คือหลังจากเอาเครื่องมือไปสอบวัดแล้ว  ซึ่งตรงกันข้าม
กับแบบเทอร์สโตนที่ก าหนดค่าของข้อความไว้ก่อนการน าไปสอบ  การสร้างข้อความที่แสดง
ความรู้สึกต่อเป้าเจตคติจะต้องให้ครอบคลุมและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ข้อความอาจจะเป็นทางบวก
หมดหรือทางลบหมด หรือผสมกันก็ได้ การน าคะแนนที่เห็นด้วยหรือข้อความที่ไม่เห็นด้วยมาพล๊อต
กราฟจะเป็นรูปแบบ  Monotonous คือ  เป็นลักษณะที่ไปด้วยกัน  ซึ่งข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวัด
เจตคติของ Likert มีดังนี ้
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2.1 เลือกชื่อเป้าเจตคติ (Attitude Object) ก่อน 
2.2 เขียนข้อความแสดงความรู้สึกต่อเป้าเจตคติ โดยวิเคราะห์แยกแยะให้ครอบคลุม 
2.3 การตรวจสอบข้อความ เป็นการตรวจสอบขั้นแรก เพื่อให้แน่ชัดว่าข้อความนั้น 

เหมาะสมดีหรือไม ่
2.4 การให้น้ าหนัก จะเป็น 1,2,3,4,5 นั้นแล้วแต่ความเหมาะสม การให้น้ าหนักมีวิธี 

การคือ หาน้ าหนักซิกม่า หาน้ าหนักมาตรฐาน และก าหนดน้ าหนักแบบพลการ 
2.5 การทดลองคุณภาพเบื้องต้น 
2.6 การจัดแบบทดสอบ 
2.7 การตรวจให้คะแนน 
2.8 การหาคุณภาพอื่น เช่น ความเชื่อม่ัน และความเที่ยงตรง 

4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 อรุณศรี เหลืองธานี (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ผลการวิจัยพบว่า  
เมื่อน าแผนการสอนแบบร่วมมือไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา  นักเรียนผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของกรมวิชาการ  
คือร้อยละ 60 การเรียนด้วยวิธีดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ  มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการเรียนรู้ เกิดความเห็นอกเห็นใจกันและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน  ลดความวิตก
กังวลในการเรียนและท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 ปัทมา ศรขาว (2540 : บทคัดย่อ) ก็ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือ  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาชั้นปีท่ี  1 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม  ปีการศึกษา 2540 ประชากรเป็นนักศึกษาจ านวน  142 คน จ านวน 2 ห้องเรียน 
โดยในแต่ละห้องเรียนเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง  ปานกลางและต่ า  
ในห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งเรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือ  และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม
ซึ่งเรียนด้วยวิธีเรียนแบบปกติ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
ในขณะท่ีนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลางและต่ าที่เรียนด้วยวิธีเรียน
แบบร่วมมือมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกับนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ปานกลางและต่ าที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วิภาวรรณ  ร่มรื่นบุญกิจ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง “ความน่าจะเป็น ” และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
กับกลุ่มที่สอนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานคร  ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2541 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ39 คน ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  
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แล้วจับฉลากเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติใช้เวลาในการสอนกลุ่มละ  8 คาบ คาบละ 50 นาที 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  F-test ;Pooled Variance t-Test และ Match-Paired t-Test ผลการวิจัย
ปรากฏว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 เรื่อง 
“ความน่าจะเป็น ” ของกลุ่มการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือดีกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน        
ที่กล่าวมาพอสรุปว่า  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ว่ามีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน (TGT)  ให้กับ
นักเรียน  เพราะการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียน
เกิดกระบวนการที่มีระบบมีเหตุผล มีความเข้าใจและกล้าตัดสินใจ โดยครูเป็นผู้จัดสถานการณ์ให้เร้า
ความสนใจในการปัญหา ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และประยุกต์
ศักยภาพเหล่านั้นไปสู่สถานการณ์ใหม่ โดยสามารถถ่ายโยงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปสู่การ
แก้ปัญหาโดยท่ัวๆ ไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ  
อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



บทที่  3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดย

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบแผนการทดลองและขั้นตอนการทดลอง 
3. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
3.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู 
3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.4 แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5 การจัดกระท าข้อมูล 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล    
วัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ในปีการศึกษา  2550  จ านวน       
4 ห้องเรียน รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 157 คน โดยมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของ
นักเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเทศบาล    
วัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2550  จ านวน    
2  ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั้งหมด 80  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  จ านวน  40 คน  และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 40  คน   ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1.น าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างปีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 จ านวน 4 ห้อง มาทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ One–Way ANOVA  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท้ัง 4 ห้องเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดใน
ตาราง 4 และ  ตาราง  5 
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ตาราง  4  ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน  
      ประถมศึกษาปีท่ี 5  ระหว่างปีการศึกษา  2550  โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม  
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 n 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

X  S 
5/1 39 24.72 7.22 
5/2 40 23.75 7.06 
5/3 39 23.72 6.48 
5/4 40 24.05 6.46 
รวม 157 24.06 6.76 

 
ตาราง  5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
      ระหว่างปีการศึกษา  2550 ระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
    ระหว่างกลุ่ม 25.29 3 8.43 0.18 0.90 
    ภายในกลุ่ม 7119.19 153 46.53   
 รวม 7144.48 156    
   
 2. สุ่มห้องเรียน   2 ห้องและสุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มแยกเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุมโดย
วิธีการจับฉลาก 
 3. น าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการสอบระหว่างปีของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองมาหาค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์แล้วแบ่งนักเรียนเป็น  3  กลุ่ม คือ  สูง  ปานกลางและอ่อน  
ตามเกณฑ์ที่ชวาล   แพรัตนกุล (2516 : 374 - 377) เสนอไว้ 
 ระดับความสามารถทางการเรียนสูง คือ นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนนเปอร์เซ็นไทล์  
ที่มากกว่า  75  ขึ้นไป 
 ระความสามารถทางการเรียนปานกลาง คือ นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนนเปอร์เซ็น
ไทล์ที ่25 - 75   
 ระความสามารถทางการเรียนอ่อน คือ นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนนเปอร์เซ็นไทล์    
ที่น้อยกว่า  25  ลงมา 
 แบ่งจัดทีมให้นักเรียน  โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน  
คือ  สูง :ปานกลาง : อ่อน  ตามอัตราส่วน  1 : 2 : 1  
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2. แบบแผนการทดลอง  และขั้นตอนการทดลอง 
 2.1 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัย กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ Two – group  posttest only design ดังแสดงในตาราง  4 
 
ตาราง  6  แบบแผนการทดลองแบบ Two – group  posttest only design 
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2.2 ขั้นตอนการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นเวลา  14 คาบ
คาบละ  60 นาที ในทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันท่ี 10 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2551   โดยแบ่งการ
ทดลองเป็น  3  ระยะ  ดังนี้ 

ระยะที่  1  ระยะก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และ
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วเก็บคะแนนไว้เป็น
คะแนนของตัวแปรร่วม (Covariate) 
 ระยะที่  2  ระยะด าเนินการทดลอง  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองดังนี้ 
 2.1  กลุ่มทดลอง  ผู้วิจัยช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงรายละเอียดขั้นตอน พร้อมทั้งข้อตกลง     
ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

2.1.1  ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วด้วยการซักถามและอธิบายตอบข้อสงสัยของ 
นักเรียน2.1.2  ให้แต่ละทีมศึกษาหัวข้อที่เรียนจากแบบฝึก นักเรียนแต่ละคนท าหน้าที่และปฏิบัติ
ตามข้อตกลง  เช่น  เป็นผู้บันทึก  ผู้ค านวณ  ผู้สนับสนุน  เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจและสามารถท า
แบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเริ่มท าการแข่งขันตอบปัญหา 
 2.1.3  การแข่งขันตอบปัญหา โดยครูจัดโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงโต๊ะ
ที่ 1 โต๊ะท่ี  2 และโต๊ะที่ 3 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง   โต๊ะท่ี  4  
เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อน  น าคะแนนของนักเรียนทุกคนรวมคะแนนของ
ตัวเอง โดยท่ีทุกคนควรได้ตอบค าถามจ านวนเท่าๆ กัน จัดล าดับของคะแนนที่ได้ มอบรางวัลให้กับทีมที่
ได้คะแนนสูงสุด 
 2.2 กลุ่มควบคุม  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้โปรแกรมการสอนตามคู่มือครู  
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 ระยะที่  3  ระยะหลังการทดลอง 
 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ท าแบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)   
 
3. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  มีล าดับ 
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 1.1. ศึกษาเอกสารและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่  2   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โดยผู้วิจัยสนใจศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สาระท่ี  6  ทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  มาตรฐาน  ค  6.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน ประกอบด้วยสาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
 1.2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแก้ปัญหา  การประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรม  การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา(Polya)   
 1.3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและ ศึกษาปัญหาท่ี
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  โดยปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยเลือกปัญหา   
ไม่ธรรมดาที่นักเรียนยังไม่เคยพบในบทเรียน  ปัญหาท่ีใช้นั้นผู้เรียนสามารถใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ได้หลายยุทธวิธี ประการส าคัญคือต้องเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา มุ่งเน้น
กระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญ 
 1. 4. ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
สาระท่ี 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกรมวิชาการเพื่อก าหนดเนื้อหาที่จะน ามาใช้         
ในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา         
ทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
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ตาราง  7  วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  เรื่อง ร้อยละ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5     
      จ านวน 14 คาบ  เวลาคาบละ 50 นาที 
 
คาบท่ี หัวข้อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1 ปฐมนิเทศ 
 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  
และนักเรียนกับนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
2. เพื่อให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์  วิธีด าเนินการของ
การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  กระตุ้นความสนใจหรือเตรียมความ
พร้อมในการเรียน 

2 - 3 โจทย์ปัญหาร้อยละ เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์
หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได้ โดยแบ่งเป็นผลการเรียนรู้
ย่อยดังนี้ 
1. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ 
2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย์และแสดงวิธีท าและหาค าตอบได้ 

4 ทดสอบย่อยครั้งท่ี  1 ผลการเรียนรู้ตามข้อที่ 1, ข้อที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ 
5 - 6 การลดราคา เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์

หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได้ โดยแบ่งเป็นผลการเรียนรู้
ย่อยดังนี้ 
1. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ 
2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลดราคาให้  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ 

7 ทดสอบย่อยครั้งท่ี  2 ผลการเรียนรู้ตามข้อที่ 1, ข้อที่ 2 เรื่อง  การลดราคา 
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ตาราง  7  (ต่อ)  
 
คาบท่ี หัวข้อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
8 -12 ก าไร  ขาดทุน เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ สามารถวิเคราะห์

โจทย์หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ โดยแบ่งเป็นผลการ
เรียนรู้ย่อยดังนี้ 
1. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับก าไร  
ขาดทุนและต้นทุนให้  นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ 
2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับก าไร  
ขาดทุนและราคาขายให้  นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ 
3. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับก าไร   ขาดทุนให้  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ 

13 ทดสอบย่อยครั้งท่ี  3 ผลการเรียนรู้ตามข้อที่ 1, 2 และ 3 เรื่อง ก าไร  ขาดทุน 
14 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ทั้งหมดตั้งแต่คาบท่ี  2 - 12 

 
1.5. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์  โดยแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  สาระส าคัญ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  เนื้อหา
สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  
จ านวนทั้งสิ้น  4  แผน   ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันในแต่ละ
แผนการสอนประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  ขั้นน า  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม ซึ่งสมาชิกในแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถสูง  ปานกลางและอ่อน  อยู่ภายในทีมเดียวกัน  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ  แนะน ากฎ ระเบียบและบทบาทของสมาชิกภายในทีม สนทนาและซักถามเพื่อเร้าความ
สนใจและทบทวนพื้นฐานให้แก่นักเรียน 
 ขั้นที่   2  ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  ขั้นที่  2.1  ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วครั้งก่อน  ด้วยการซักถามและอธิบาย
ตอบข้อสงสัยของนักเรียน 
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  ขั้นที่   2.2  แต่ละทีมศึกษาหัวข้อที่เรียนไปจากแบบฝึก เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจ
และสามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเริ่มแข่งขันตอบปัญหา 
  ขั้นที่   2.3  การแข่งขันตอบปัญหา  โดยแบ่งตามความสามารถของนักเรียน  
  ขั้นที่   2.4  ความส าเร็จของทีม ครูน าผลจากการแข่งขันของแต่ละทีมมาเสนอหน้า
ห้องเรียน จากนั้นมอบรางวัลให้ทีมทุกทีมตามผลที่ได้รับ 
 ขั้นที่  3  ขั้นสรุป  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การฝึกเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน โดยให้นักเรียนท่ีมีความสามารถในแต่ละระดับสรุป
สิ่งที่ได้จากการทดลองแล้วครูสรุปเพิ่มเติม 
 1.6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่สร้างเสร็จเรียบร้อย
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 1.7. ต่อจากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของกิจกรรมความเหมาะสมของเนื้อหา  
เวลาที่ใช้ สื่อการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล 
 1. 8. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.9. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองกับกลุ่มทดลอง 

2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือคร ู 
2.1. ศึกษาเอกสารและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2. ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครูของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ  เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม

แนวการจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครูของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จ านวนทั้งสิ้น  
4  แผน ประกอบด้วย  สาระส าคัญ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งมี  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่   1  ขั้นน า  ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และสนทนาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เพื่อเร้าความสนใจละทบทวนพื้นฐานให้แก่นักเรียน 

ขั้นที่   2  ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสอนเน้ือหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ในคู่มือครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาและใช้อุปกรณ์การสอน ได้แก่  ใบความรู้       
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แล้วให้นักเรียนซักถาม ท าแบบฝึกหัด   วัดผลและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการซักถามและการตอบค าถาม การปฏิบัติกิจกรรมและการท าแบบฝึกหัด 

ขั้นที่  3  ขั้นสรุป  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู  แล้วครูสรุปเพิ่มเติม 

2.4. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูท่ีสร้างเสร็จ
เรียบร้อยเสนอต่อประธานและกรรมการ  เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 2.5. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูท่ีผ่านการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการ  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มา      
ไม่น้อยกว่า 5  ปี จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของกิจกรรมความเหมาะสมของเนื้อหา  
เวลาที่ใช้ สื่อการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล 
 2.6. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

2.7. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองกับกลุ่มควบคมุ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละ    จ านวน  2   คาบ   เวลา 100 นาที 
 
สาระส าคัญ 

 การแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการหาร้อยละ การซ้ือขาย ก าไร และขาดทุน เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า จ านวนสิ่งของที่ระบุเป็นร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ ซึ่งในเน้ือหาท่ีเรียนในช่วงชั้นที่ 2 จะเป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
การหาร้อยละ การซ้ือขาย ก าไร และขาดทุน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ โดยแบ่งเป็นผลการเรียนรู้ย่อยดังนี้ 

1. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอน
การท าความเข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผน และตรวจสอบได้  

2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีท าและหาค าตอบได้ 
สาระการเรียนรู้ 

 1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการหาร้อยละ  
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการหาค าตอบจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ตามขั้นตอน 
3. การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม และมีความสุขในการเรียน  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ขั้นน า 
1. ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น  10 ทีมๆ ละ  4  คน  
สมาชิกในทีมประกอบด้วย นักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนคือ  สูง :ปานกลาง : อ่อน  
ตามอัตราส่วน  1 : 2 : 1   
2.  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
แนะน ากฎ  ระเบียบและบทบาทของสมาชิกภายในทีม 
3. ให้นักเรียนร้องเพลง ร้อยละ พร้อมกับท าท่าทาง
ประกอบเพลงตามจินตนาการ 

ขั้นน า 
1. ให้นักเรียนร้องเพลง เล่านิทาน เล่นเกม 

หรือท ากิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 
เช่น ให้นักเรียนร้องเพลง ร้อยละ พร้อมกับท าท่าทาง
ประกอบเพลงตามจินตนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
แนะน ากฎ  ระเบียบและวิธีการจัดการเรียนรู้ 

    ขั้นสอน 
3.  ขั้นน าเสนอเนื้อหา  ครูเสนอเนื้อหาโดยการ
บรรยายและซักถาม การสอนโจทย์ปัญหาร้อยละ ครู
อาจจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 ทบทวนความหมายของร้อยละ โดยครู
ยกตัวอย่างข้อความที่เกี่ยวกับร้อยละให้นักเรียนบอก
ความหมาย เช่น  - ได้เงินพิเศษ 10% ของรายได้ 
หมายความว่าอย่างไร   (ถ้ามีรายได้ 100 บาท ได้
เงินพิเศษ   10 บาท)  
- มีมังคุด 24 % ของผลไม้ในตะกร้า หมายความว่า
อย่างไร (ถ้าในตะกร้ามีผลไม้ 100 ผล เป็นมังคุด 24 ผล )  
- มีนมโคแท้ร้อยละ 97 ของน้ านม หมายความว่า
อย่างไร (ในน้ านม 100 ส่วน มีนมโคแท้อยู่  97 ส่วน) 

   3.2 ครูน าตัวอย่างโจทย์ปัญหาจากใบความรู้ เรื่อง โจทย์
ปัญหาร้อยละ มาเขียนบนกระดานให้นักเรียนช่วยกัน 

    ขั้นสอน 
3.  ขั้นน าเสนอเนื้อหา  ครูเสนอเนื้อหาโดยการ
บรรยายและซักถาม การสอนโจทย์ปัญหาร้อยละ ครู
อาจจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 ทบทวนความหมายของร้อยละ โดยครู
ยกตัวอย่างข้อความที่เกี่ยวกับร้อยละให้นักเรียนบอก
ความหมาย เช่น  - ได้เงินพิเศษ 10% ของรายได้ 
หมายความว่าอย่างไร (ถ้ามีรายได้ 100 บาท ได้เงิน
พิเศษ 10 บาท)  
- มีมังคุด 24 % ของผลไม้ในตะกร้า หมายความว่า
อย่างไร (ถ้าในตะกร้ามีผลไม้ 100 ผล เป็นมังคุด 24 ผล )  
- มีนมโคแท้ร้อยละ 97 ของน้ านม หมายความว่า
อย่างไร (ในน้ านม 100 ส่วน มีนมโคแท้อยู่  97 ส่วน) 

   3.2 ครูน าตัวอย่างโจทย์ปัญหาจากใบความรู้ เรื่อง โจทย์
ปัญหาร้อยละ มาเขียนบนกระดานให้นักเรียนช่วยกัน 

เพลง ร้อยละ 
เน้ือร้อง รภ. พระนคร                  ท านอง เพลงช้าง 

ร้อย ร้อย ร้อย ร้อยละรู้จักหรือเปล่า 
ร้อยละหนูจงรีบเอา  เติมศูนย์เข้ามาเป็นส่วน
ร้อยหรือไม่อย่างนั้น ไม่ต้องถอย 
เปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เอย (ซ้ าทั้งเพลง) 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
วิเคราะห์   โจทย์ว่า 
 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 600  คะแนน   
 น้อยสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม น้อยสอบได้กี่
คะแนน 
ขั้นสอน(ต่อ) 
ขั้นที่ 1  ท าความเข้าโจทย์ปัญหา เช่น  
  - สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร  (น้อยสอบได้กี่
คะแนน) 
  - สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง (คะแนนเต็มและ
ร้อยละของคะแนนท่ีน้อยสอบได้) 
  - ค าว่า “น้อยสอบได้ร้อยละ 75” หมายความว่าอย่างไร 
(ถ้าคะแนนเต็ม 100  คะแนน  น้อยสอบได้  75  คะแนน) 
ขั้นที่  2  วางแผนแก้ปัญหา 

  - 75% เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร  (
100

75 ) 

  - เขียน  75% ของคะแนนเต็มในรูปประโยคสัญลักษณ์

ได้อย่างไร ( 600
100

75
 =) 

  - จะหาคะแนนที่น้อยสอบได้  ได้อย่างไร  
(จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน  ถ้า

คะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน) 

ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน   

ถ้าคะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน 

 น้อยสอบได้  = 450  คะแนน 
ขั้นที่  4  ตรวจสอบค าตอบ 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
คะแนนเต็ม 600  คะแนน  น้อยสอบได้  450  คะแนน 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  น้อยสอบได้ 

ช่วยกันวิเคราะห์   โจทย์ว่า 
 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 600  คะแนน   
 น้อยสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม น้อยสอบได้กี่
คะแนน 
ขั้นสอน(ต่อ) 
ขั้นที่ 1  ท าความเข้าโจทย์ปัญหา เช่น  
  - สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร  (น้อยสอบได้กี่
คะแนน) 
  - สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง (คะแนนเต็มและ
ร้อยละของคะแนนท่ีน้อยสอบได้) 
  - ค าว่า “น้อยสอบได้ร้อยละ 75” หมายความว่า
อย่างไร (ถ้าคะแนนเต็ม 100  คะแนน  น้อยสอบได้  
75  คะแนน) 
ขั้นที่  2  วางแผนแก้ปัญหา 

  - 75% เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร  (
100

75 ) 

  - เขียน  75% ของคะแนนเต็มในรูปประโยค

สัญลักษณ์ได้อย่างไร ( 600
100

75
 =) 

  - จะหาคะแนนที่น้อยสอบได้  ได้อย่างไร  
(จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน  ถ้า

คะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน) 

ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน   

ถ้าคะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน 

 น้อยสอบได้  = 450  คะแนน 
ขั้นที่  4  ตรวจสอบค าตอบ 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
คะแนนเต็ม 600  คะแนน  น้อยสอบได้  450  คะแนน 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  น้อยสอบได้ 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ขั้นสอน (ต่อ) 

75
600

100450


  คะแนน 

ดังนั้น  450 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  ของคะแนนเต็ม 
600 จริง 
   3.3 ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแก้โจทย์
ปัญหาร้อยละในแบบฝึกหัด ตามขั้นตอน 
4. ศึกษาทีมย่อย  ครูให้นักเรียนแต่ละทีมช่วยกันท า
ความเข้าใจในใบกิจกรรมเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อย
ละ หลังจากที่ได้รับการสอนจากครูแล้ว 
5. ขั้นแข่งขันเกมเชิงวิชาการ  ครูให้นักเรียนแข่งขันเกม
ตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมา  โดยให้นักเรียนใน
แต่ละทีมไปนั่งประจ าโต๊ะเพื่อแข่งขัน ซึ่งครูจัดไว้ดังนี้  
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงเข้าแข่งขันประจ าโต๊ะท่ี 1  
จ านวน  4  คน  นักเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางเข้า
แข่งขันประจ าโต๊ะท่ี 2 และ  3  จ านวน   4  คน ส่วน
นักเรียนท่ีมีความสามารถอ่อนเข้าแข่งขันประจ าโต๊ะท่ี  4   
จ านวน  4  คน  ครูอธิบายกติกาการเล่นเกม  คือ  
นักเรียนทุกคนในแต่ละโต๊ะการแข่งขันเลือกซองค าถาม
โต๊ะละ  1  ซอง  เพื่อตอบค าถาม  โดยใช้เวลา  2  นาที 
เมื่อนักเรียนท าเสร็จตรวจให้คะแนนและให้คะแนนโบนัส
ส าหรับนักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงสุดในโต๊ะแข่งขัน จาก
คะแนน  10  คะแนน  และได้  8, 6  และ  4  ตามล าดับ  
แล้วน าคะแนนที่ได้กลับไปทีมเดิมเพื่อรวมเป็นคะแนน
ของทีม 
6. ขั้นความส าเร็จของทีม  ครูน าผลของการแข่งขันของ
แต่ละทีมและบันทึกคะแนนรายบุคคลของนักเรียนมา
น าเสนอหน้าห้อง   

ขั้นสอน (ต่อ) 

75
600

100450


  คะแนน 

ดังนั้น  450 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  ของคะแนน
เต็ม 600 จริง 
   3.3 ให้นักเรียนเล่นเกมจากใบความรู้ท่ีครูแจกให้ 
  3.4 ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแก้โจทย์
ปัญหาร้อยละในใบความรู้ ตามขั้นตอน 
  3.5 ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอวิธีการของ
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในใบความรู้ ตามขั้นตอน 
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ขั้นสรุป 
7. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามขั้นตอน  4  ขั้นตอน  จากที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบทีม
แข่งขัน โดยมีครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
ค าตอบน้ัน 
8. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี  1  
เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ จากนั้น ครูตรวจ
แบบฝึกหัดพร้อมกับเฉลยค าตอบ 

ขั้นสรุป 
4.ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียนโดยเขียนเป็น
แผนผังความคิด 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรม 
6. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี  1  
เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ จากนั้น ครูตรวจ
แบบฝึกหัดพร้อมกับเฉลยค าตอบ 

สื่อการเรียนรู้ 
   1. ใบความรู้ เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   2. แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   3. ซองค าถาม  4  ซอง ใช้ประกอบการเล่น
เกมเชิงวิชาการ 

สื่อการเรียนรู้ 
   1. ใบความรู้ เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   2. แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
    1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม   
    2.ผลการตอบแบบฝึกหัดและการตอบข้อ
ค าถาม 
    3. จากการท าแบบทดสอบย่อย 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
    1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม   
    2. ผลการตอบแบบฝึกหัดและการตอบข้อ
ค าถาม   
    3. จากการท าแบบทดสอบย่อย 

 
เกณฑ์การผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย.ี2551: 186 – 200) 
คะแนน                ความหมาย 
   19-24              ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 
   12-18              ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
   7-11                ผา่นเกณฑ์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ต่ ากว่า 7             ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 



 70 

เครื่องมือการประเมินเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน 
1  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   เป็นแบบทดสอบ

แบบแสดงขั้นตอนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 4 ขั้นตอน ของโพลยา ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 

1.1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ในการสร้างแบบทดสอบครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบทีม
แข่งขันและนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู   

1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้น  
ที่  2   (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6) และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร ์

1.3 วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  
ที่คาดหวัง  เนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 

1.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก มีจ านวน 50 ข้อ โดยสร้างข้อค าถามให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหา
สาระของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังน้ี 

1. โจทย์ปัญหาร้อยละ     จ านวน   15   ข้อ 
2. การลดราคา     จ านวน   15   ข้อ  
3. ก าไร  ขาดทุน    จ านวน   20   ข้อ  

 1.5 น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล ประเมินผลทางการสอน  จ านวน 5  ท่าน เพื่อตรวจสอบ              
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 – 1.00 
แสดงว่า แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (ดังแสดงในภาคผนวก ก) 

1.6 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) จ านวน 80 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อวิเคราะห์หา
คุณภาพด้านความยากง่ายโดยมีเกณฑ์ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และอ านาจจ าแนกมี
เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปของข้อสอบรายข้อของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ผลดังนี้ ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.26 – 0.78 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่  0.20 – 0.52 คัดเลือกไว้จ านวน  30 ข้อ และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบที่มีการให้คะแนนเป็น 0 และ 1 โดยใช้สูตร  KR – 20  
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โดยมีเกณฑ์ค่าความเชื่อม่ันตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป   ซึ่งได้ผลของความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (KR – 20 ) เท่ากับ  0.99 (ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
 1.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ในการทดลอง 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   เร่ือง  ร้อยละ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ค าชี้แจง : จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ทับตัวอักษรท่ีเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
 

จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  ตอบค าถามข้อ 1-5 
 
 
 
 
  1.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 
       ก.  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
       ข.  จ านวนร้อยละนักเรียนทั้งหมด 
       ค.  จ านวนร้อยละของนักเรียนชาย 
       ง.  จ านวนร้อยละของนักเรียนหญิง 

2.  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไร 
      ก.  จ านวนนักเรียนชาย 
      ข.  จ านวนนักเรียนหญิง 
      ค.  ร้อยละของนักเรียนหญิง 
      ง.  ร้อยละของนักเรียนชาย 

3.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการหาค าตอบได้ตามข้อใด 
      ก. จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวนนักเรียนชาย
หารทั้งหมดด้วยจ านวนนักเรียนชายแล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย  
      ข. จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวนนักเรียนชาย
หารทั้งหมดด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมดแล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
      ค. จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวนนักเรียนชาย
หารทั้งหมดด้วยหน่ึงร้อยแล้วคูณด้วยจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 
      ง.  จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวนนักเรียนชาย
หารทั้งหมดด้วยหน่ึงร้อยแล้วคูณด้วยจ านวนนักเรียนชาย  

4.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้คิดเป็นนักเรียนหญิงกี่
เปอร์เซ็นต์ 
     ก.  60% 
     ข.  50% 
     ค.  30% 
     ง.    20% 
 

5.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 
      ก.  น าจ านวนนักเรียนทั้งหมดคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนหญิง                                                   
      ข.  น าจ านวนนักเรียนหญิงที่คิดเป็นร้อยละคูณด้วยร้อยแล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
      ค.  น าจ านวนนักเรียนหญิงที่คิดเป็นร้อยละหารด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมด                                                  
      ง.  น าจ านวนนักเรียนทั้งหมดคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนชาย  

นักเรียน  2,000  คน  เป็นนักเรียนชาย 1,400  คน  มีนักเรียนหญิงกี่
เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนท้ังหมด 
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2. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบลิเกิตสเกล (Likert  Scale) ชนิด   

5 ตัวเลือก ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
2.1 ผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยน ามาจากแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ ณัฐพล  แย้มฉิม  (2547:108)  จ านวน 20 
ข้อที่มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 ถึง 0.94 ค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.284  ถึง 0.701   
 วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน แบบสอบถามเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบลิเกิตสเกล ( Likert  Scale) ชนิด  5  ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  โดยข้อความเชิงบวกมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  เ ห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  5 คะแนน  
  เห็นด้วย  เท่ากับ  4 คะแนน  

ไม่แน่ใจ   เท่ากับ  3 คะแนน  
ไมเ่ห็นด้วย  เท่ากับ  2 คะแนน  
ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  1 คะแนน  

 ส าหรับข้อความทางลบการให้คะแนนตรงกันข้ามกับข้อความเชิงบวก  
2.2 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงแล้วมาเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในแต่ละข้อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
2.3  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล

วัดตึกมหาชยาราม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน  แล้วน ามาหาค่าอ านาจจ าแนก เลือกเฉพาะ
ข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการวัดเจตคติมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.61 - 0.87 และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.25 – 0.69 จ านวน  20  ข้อ 

2.4 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ไปหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาได้ค่า
ความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0.86 

 
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามสภาพความเป็นจริงมากที่สุด  
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย    

ไม่แน่ใจ    ไม่เห็น
ด้วย    

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

0. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร์      
00. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก      
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3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์  
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบลิเกิตสเกล (Likert  Scale) ชนิด   

4 ตัวเลือก ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
3.1 ผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ผู้วิจัยน ามาจากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ       
วิไล บุณณรังศรี ( 2547:108) จ านวน 20 ข้อ ที่มีค่าอ านาจจ าแนก( r) อยู่ระหว่าง 0.22  ถึง 0.60    
ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.898 
 วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน แบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นแบบลิเกิตสเกล (Likert  Scale) 5  ตัวเลือก คือ   เห็นด้วย
อย่างยิ่ง   เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  โดยข้อความเชิงบวกมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  เ ห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  5 คะแนน  
  เห็นด้วย  เท่ากับ  4 คะแนน  

ไม่แน่ใจ   เท่ากับ  3 คะแนน  
ไมเ่ห็นด้วย  เท่ากับ  2 คะแนน  
ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  1 คะแนน  

 ส าหรับข้อความทางลบการให้คะแนนตรงกันข้ามกับข้อความเชิงบวก  
3.2 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงแล้วมาเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในแต่ละข้อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
3.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดตึก

มหาชยาราม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน แล้วน ามาหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม เลือก
เฉพาะข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป  จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.86 – 0.87  จ านวน  20  ข้อ 

3.4 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ไปหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา      
ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0.87 

 
ตัวอย่างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์  

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการรับรู้ตนเองทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามสภาพความเป็นจริงมากที่สุด  

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย    

ไม่แน่ใจ    ไม่เห็น
ด้วย    

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ฉันสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนเข้าใจได้      
2. ฉันสามารถเลือกวิธีการท่ีจ าเป็นมาใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์      
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด  4  
แผนในชั่วโมงเรียนปกติที่ผู้วิจัยท าการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  รวมท้ังด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงด้วยตนเอง  ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม       
พ.ศ. 2550 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีดังต่อไปนี้  
 1. อธิบายให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการจัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธีการ 
 2. เก็บข้อมูลก่อนการทดลองด้วยแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการ
รับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบวัด
เจตคติต่อคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์
ฉบับเดียวกัน 
 3. อธิบายวิธีการตอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบ
เลือกตอบ  

4. เก็บข้อมูลหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ฉบับเดียวกัน 
  
5. การจัดกระท าข้อมูล 
 การจัดกระท าข้อมูล ดังนี้ 
  5.1 ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนกลุ่มท่ีได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีม
แข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู 
  5.2 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม(Analysis  of  Covariance : ANCOVA)โดยใช้คะแนนจากการวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง
มาเป็นตัวแปรร่วมแล้วเลือกตัวแปรร่วมตัวที่มีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 



 75 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ ข้อมูล 

    1.1 หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538 : 73) 
 

N

X
X


  

 เมื่อ      X  แทน คะแนนเฉลี่ย  
   X แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนน  
  N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
     1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยค านวณจากสูตร 
 (ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538  : 73) 
 

  
 

 1
..

22







NN

XXN
DS  

 
เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
  

2
X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ตัวยกก าลังสอง  

  N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม  
 
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

     2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Cogruence : IOC)  ใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ.2543 : 
249 ; อ้างอิงจาก Rovinelli & Hamberton.1997.) 
 

   IOC  =  
N

R   

 
  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดเจตคติต่อวิชา  
     คณิตศาสตร์ 
    R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
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2.2 หาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค 50 % โดยใช้สูตรดังน้ี (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ์. 2545  : 158) 

     

     

N

LH
P


  

  เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อค าถาม  
   H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก  
   L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก  
   N แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
 
2.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (r)ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค 50 % โดยใช้สูตรดังน้ี (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ์. 2545  : 163) 
  

     

H
N

LH
r


  

  เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม  
   H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก  
   L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก  
   NH แทน จ านวนคนในกลุ่มสูง  
 
2.4 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ทั้งฉบับแบบเลือกตอบ โดยใช้สูตร  คูเดอร์  ริชาร์ดสัน สูตร KR – 20 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. 
2545  : 218)   
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 เมื่อ 

tt
r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน  

  K แทน จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบ  
         p แทน สัดส่วนของคนที่ท าข้อนั้นถูก  
  q แทน สัดส่วนของคนที่ท าข้อนั้นผิด 
  2

S  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
 2.5 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product – Moment Correlation : rXY) โดยใช้สูตรดังน้ี (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. 2545  : 165)  
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  เมื่อ N แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
   X แทน คะแนนของข้อค าถาม  
   Y แทน คะแนนผลรวมของข้ออื่นๆ ที่เหลือทุกข้อ  
 
 2.6 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค มีสูตร
ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. 2545  : 220) 
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  เมื่อ K แทน จ านวนส่วนย่อยหรือจ านวนข้อค าถามของเครื่องมือวัด  
   2

i
S  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนย่อยหรือแต่ละข้อ  

   2

x
S  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับของเครื่องมือวัด  

 
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นักเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและนักเรียนกลุ่มที่ใช้ การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ( Analysis of covariance) ใช้คะแนนจากการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรร่วมจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 
2550 : 294) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows  
 

Sourece SS   fd   2
S  F  

1.Between  groups b
SS'  k -1 

b
df'

SS'  
2

W

2

b

S

S  

2. Within  groups 
W

SS'  N - (k -1) 
W

W

df'

SS'  

Total 
t

SS'  N - 2   
 

หาคะแนนเฉลี่ยปรับค่าแล้วของตัวแปรตามโดยใช้สูตร   
j

XYYbX
jw

"

j
  



บทที่   4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

สัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจตรงกันผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์  และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
 Y แทน คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง  
 X1 แทน คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อน  

การทดลอง 
 X2 แทน เจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง  
 Y  แทน คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง 
 

1
X  แทน คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์  

ก่อนการทดลอง 
 

2
X  แทน คะแนนเฉลี่ยเจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง  

 SD แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F – distribution 
 df แทน ระดับความเป็นอิสระ( degree of freedom) 
 

adj.1
Y  แทน คะแนนเฉลี่ยท่ีปรับแล้วของกลุ่มทดลอง  

 
adj.2

Y  แทน คะแนนเฉลี่ยท่ีปรับแล้วของกลุ่มควบคุม  
 * แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .0 5 
 ** แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .0 1 

กลุ่มทดลอง แทน   กลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
กลุ่มควบคุม แทน   กลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังน้ี  
 ส่วนที่   1  ข้อมูลก่อนการทดลอง   เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการให้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนของตัวแปรร่วม (Covariate) 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลระหว่างการทดลอง   เป็นข้อมูลที่ได้มาระหว่างการด าเนินการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสังเกตและบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย โดยศึกษา
พัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบทีมแข่งขัน พิจารณาจากคะแนนของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย  
 ส่วนที่  3  ข้อมูลหลังการทดลอง เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับเทคนิค  การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคู่มือครู โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมโดย( Analysis  of  Covariance : ANCOVA)
ใช้คะแนนจากการวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่   1  ข้อมูลก่อนการทดลอง   เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการให้ นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนของตัวแปรร่วม (Covariate) 
 
ตาราง   8   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์และคะแนน  
      การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

กลุ่มตัวอย่าง N 

คะแนนการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

(X1) 

คะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์ 
(X2) 

X  S.D X  S.D 
 
กลุ่มทดลอง 

 
40 

 
59.37 

 
13.49 

 
56.70 

 
12.47 

 
กลุ่มควบคุม 

 
40 

 
68.93 

 
14.92 

 
55.48 

 
11.97 

 
 จากตาราง  8  พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าเท่ากับ  59.37 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.49  
มีคะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์เท่ากับ  56.70 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  12.47  
ส่วนกลุ่มควบคุมโดยเฉลี่ยแล้วมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์มี
ค่าเท่ากับ  68.93 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.92  มีคะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์
เท่ากับ  55.48  และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  11.97  ตามล าดับ 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลระหว่างการทดลอง 
เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มที่ใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยพิจารณาจากแบบฝึกหัดและ
จากการทดสอบย่อยของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างด าเนินการทดลอง  

พัฒนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครพูิจารณาจากคะแนนของแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบย่อย ดังแสดงในตาราง  9 ดังนี้ 
 
ตาราง  9   ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
      และกลุ่มควบคุมโดยใช้แบบฝึกหัด 
  

เรื่อง 
 

กลุ่ม 

ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนต่ ากว่า  7 
ควรปรับปรุง 
คะแนน  7-11 

ค่อนข้างดี 
คะแนน 12-18 

ดี 
คะแนน 19 -24 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

โจทย์ปัญหา 
ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง 0 0.00 21 52.50 19 47.50 0 0.00 
กลุ่มควบคุม 3 7.50 26 65.00 11 27.50 0 0.00 

 
การลด
ราคา 

กลุ่มทดลอง 0 0.00 1 2.50 34 85.50 5 12.50 
กลุ่มควบคุม 5 12.50 20 50.00 15 37.50 0 0.00 

 
ก าไร  
ขาดทุน 

กลุ่มทดลอง 0 0.00 1 2.50 28 70.00 11 27.50 
กลุ่มควบคุม 2 5.00 19 47.50 19 47.50 0 0.00 

 
 

จากตาราง  9 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการท าแบบฝึกหัดในครั้งแรกของนักเรียนที่ได้
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และมีนักเรียนท่ีได้
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 จากการท าแบบฝึกหัดครั้ง 2 
นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ซึ่งลดลงถึง 
ร้อยละ 50.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 95.50 และในแบบฝึกหัดสุดท้ายไม่มีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ

โจทยปั์ญหา การลดราคา ก าไร  ขาดทนุ

ไม่ผ่านเกณฑ์

ควรปรับปรุง

คอ่นขา้งดี

ดี

ไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีและด ีมีจ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00  

ในกลุ่มควบคุม พบว่า ในแบบฝึกหัดแรกมีนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง 
มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 จากการท าแบบฝึกหัดครั้ง 2 นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควร
ปรับปรุง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 10.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้
คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 10.00 
และในแบบฝึกหัดสุดท้ายมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.50 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี  มีจ านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 10.00 เช่นกันแนวโน้มของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคู่มือครูเป็นไปอย่างเดียวกันกับกลุ่มทดลองแต่แตกต่างกันที่อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละ
เท่าน้ัน 
 เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบฝึกหัด ผู้วิจัยน ามาจัดท าเป็นแผนภูมิภาพดังนี้ 
 

 
แผนประกอบ  3  แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

จ านวนนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากแบบฝึกหัด 
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 ขณะด าเนินการทดลองผู้วิจัยได้มีการทดสอบย่อยทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ แบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 
เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ครั้งท่ี 2 เรื่องการลดราคา และครั้งสุดท้ายเร่ือง ก าไร ขาดทุน ผลการสอบ    
ดังแสดงในตาราง 10 ดังนี ้
 
ตาราง  10  ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทดลองและ 
      กลุ่มควบคุมโดยใช้คะแนนจากแบบทดสอบย่อย 
 

ทดสอบ
ย่อย 

 
กลุ่ม 

ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนต่ ากว่า  7 
ควรปรับปรุง 
คะแนน  7-11 

ค่อนข้างดี 
คะแนน 12-18 

ดี 
คะแนน 19 -24 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

โจทย์ปัญหา 
ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง 3 7.50 21 52.50 16 40.00 0 0.00 
กลุ่มควบคุม 4 10.00 20 50.00 17 42.50 0 0.00 

 
การลด
ราคา 

กลุ่มทดลอง 0 0.00 10 25.00 22 55.00 8 20.00 
กลุ่มควบคุม 2 5.00 12 30.00 26 65.00 0 0.00 

 
ก าไร 
ขาดทุน 

กลุ่มทดลอง 0 0.00 4 10.00 31 77.50 5 12.50 
กลุ่มควบคุม 1 2.50 8 20.00 31 77.50 0 0.00 

 
 

 จากตาราง  10  พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการท าแบบทดสอบย่อยในครั้งแรก
ของนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมี
นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จากการท า
แบบทดสอบย่อยครั้ง 2 นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 35.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี 
มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 35.00 และในแบบทดสอบย่อยสุดท้ายมี
นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในส่วนของ
นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  

ในกลุ่มควบคุม พบว่า ในแบบทดสอบย่อยแรกมีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควร
ปรับปรุง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 จากการท าแบบทดสอบย่อยครั้ง 2 นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่าน
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ

แบบทดสอบยอ่ย 1 แบบทดสอบยอ่ย 2 แบบทดสอบยอ่ย 3

ไม่ผ่านเกณฑ์

ควรปรับปรุง

คอ่นขา้งดี

ดี

เกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 25.00 ในส่วนของ
นักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง 
ร้อยละ 22.50 และในแบบฝึกหัดสุดท้ายมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี  มี
จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.50 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 12.50 เช่นกันแนวโน้มของกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครูเป็นไปอย่างเดียวกันกับกลุ่มทดลองแต่แตกต่างกันที่อัตราการ
เพิ่มขึ้นของค่าร้อยละเท่าน้ัน 
 เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้คะแนนจากแบบทดสอบย่อย  ผู้วิจัยน ามาจัดท าเป็นแผนภูมิภาพ
ดังนี ้
 
 

  
แผนประกอบ  4  แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

จ านวนนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากคะแนนของแบบทดสอบย่อย 
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ส่วนที่  3  ข้อมูลหลังการทดลอง  
 เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับ
เทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมโดย(Analysis  of  Covariance : ANCOVA) 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู ดังแสดงในตาราง  11  ดังนี ้
 
ตาราง  11   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา  
      คณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตัวอย่าง N 
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์หลังการทดลอง 

X  S.D 
 
กลุ่มทดลอง 

 
40 

 
21.63 

 
4.12 

 
กลุ่มควบคุม 

 
40 

 
17.58 

 
3.64 

 
 จากตาราง  1 1  พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  21.63 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.12 ส่วนกลุ่มควบคุมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยค่าเท่ากับ 17.58 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.64 
ตามล าดับ 
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 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับเทคนิค  
การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้การวิเคราะห์        
ความแปรปรวนร่วมโดย( Analysis  of  Covariance : ANCOVA)ใช้คะแนนจากการวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง  
มาเป็นตัวแปรร่วม 

การใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม( Analysis  of  Covariance : ANCOVA)จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม( Analysis  
of  Covariance : ANCOVA) โดยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน
คณิตศาสตร์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

จากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ ANCOVA พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ แต่         
ไม่สัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05(ดังแสดงในภาคผนวก ค) 

ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ออกไปเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(Analysis  of  Covariance : ANCOVA) ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
นี้จะใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองทาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นตัวแปรร่วม  
มาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมได้ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 12 ดังนี้ 
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ตาราง  12  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่ม  
      ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู  โดยใช้การรับรู้ 
      ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรร่วม 
 
แหล่งความแปรปรวน SS   fd   SM   F  Sig 
ตัวแปรร่วม  258.515 1 258.515 21.575 0.00 
ระหว่างกลุ่ม 143.412 1 143.412 11.969** .001 
ภายในกลุ่ม 922.635 77 11.982   
รวม  1509.200 79    
 
ค่าเฉลี่ยท่ีปรับแล้วของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง  

adj.1
Y  = 20.892 
ค่าเฉลี่ยท่ีปรับแล้วของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุม  

adj.2
Y  =  17.947 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง  1 2  พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ปรับแล้วของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย (

adj.1
Y ) = 20.892 ซึ่ง     

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ปรับแล้วของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุม
(

adj.2
Y ) = 17.947  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 
 
  
  
 
 
  



บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นงานวิจัย กึ่ง ทดลอง  มีความมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษา และ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน
นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยสรุปดังนี้ 
 
สังเขปความมุ่งหมาย  สมมติฐานและวิธีการศึกษา 
 การศึกษาค้นคว้าเพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 
โดยใช้การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์  และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็น         
ตัวแปรร่วม ( Covariate) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้ เพื่อศึกษาพัฒนาการ และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มท่ีใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู   โดยมีสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า  คือนักเรียนท่ีได้รับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมี พัฒนาการด้าน ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนท่ีได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครูมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2550  จ านวน 2 ห้องเรียน 
รวมนักเรียนทั้งหมด 79 คน  ซึ่งได้มาโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างปี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในแต่ละห้องมาทดสอบ  โดยใช้ค่าสถิติ One – Way ANOVA  
เปรียบเทียบความแตกต่างกันของห้องเรียนแล้วท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากห้องเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างปไีม่แตกต่างกันด้วยวิธีการจับสลาก 2 ห้องเรียน จาก 4  ห้องเรียน 
แล้วสุ่มให้ห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีกห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม   และตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ได้แก ่การจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2  วิธี คือ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบทีม
แข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือคร ูตัวแปรร่วม คือ  การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตรแ์ละเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่วันท่ี 10 ถึง  
24 มีนาคม พ.ศ. 2551  กลุ่มทดลองท าการทดลองโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน        
วันละ 50 นาที  กลุ่มควบคุมใช้กิจกรรมตามแนวคู่มือครูวันละ 50 นาที จ านวนทั้งสิ้น 14 คาบ โดยใช้
เวลาเท่ากันทั้งสองกลุ่มโดยท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ1.แผนการจัดการเรียนรู้
แบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน เรื่อง ร้อยละ จ านวน  4 แผน 2.แผนการจัดการเรียนรู้    
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แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครเูรื่อง ร้อยละ จ านวน 4 แผน 3.แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   เป็นแบบทดสอบแบบแสดง ขั้นตอนความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 4 ขั้นตอน ของโพลยา จ านวน  30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.78  มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.52 มีค่าความเชื่อม่ัน   ทั้งฉบับเท่ากับ 0.99   4. แบบวัดเจตคติ     
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนก  (r)       
อยู่ระหว่าง 0.61 -0.87 ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.86 ถึง 0.87  
ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.87 

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  
ระยะที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง  ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัด  

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนของตัวแปรร่วม (Covariate) 
 ระยะที่  2  ระยะด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองดังนี้ 
 2.1  กลุ่มทดลอง  ผู้วิจัยช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงรายละเอียดขั้นตอน พร้อมทั้งข้อตกลงใน
การด าเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

2.1.1  ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วด้วยการซักถามและอธิบายตอบข้อสงสัยของนักเรียน 
2.1.2  ให้แต่ละทีมศึกษาหัวข้อที่เรียนจากแบบฝึก นักเรียนแต่ละคนท าหน้าที่และปฏิบัติตาม 

ข้อตกลง  เช่น  เป็นผู้บันทึก  ผู้ค านวณ  ผู้สนับสนุน  เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจและสามารถท า
แบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเริ่มท าการแข่งขันตอบปัญหา 
 2.1.3  การแข่งขันตอบปัญหาโดยครูจัดโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงโต๊ะท่ี  1   
โต๊ะท่ี 2 และโต๊ะที่ 3 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางโต๊ะที่ 4 เป็นโต๊ะแข่งขัน
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อน  น าคะแนนของนักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง โดยท่ีทุกคน
ควรได้ตอบค าถามจ านวนเท่าๆ กัน จัดล าดับของคะแนนที่ได้ มอบรางวัลให้กับทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 
 2.2 กลุ่มควบคุม  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้โปรแกรมการสอนตามคู่มือครู 
 ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง (Posttest)   

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งเป็น  3  ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี   1  ข้อมูลก่อนการทดลอง  เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการให้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนของตัวแปรร่วม (Covariate) 
 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลระหว่างการทดลอง  เป็นข้อมูลที่ได้มาระหว่างการด าเนินการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสังเกตและบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย 
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 1. ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ       
การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้ แบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบย่อย 
 ส่วนท่ี  3  ข้อมูลหลังการทดลอง เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับเทคนิค  การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคู่มือครู โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมโดย( Analysis  of  Covariance : ANCOVA)ใช้
คะแนนจากการวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วม 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

1.พัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบย่อย ผลการวิเคราะห์พบว่า  

1.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการ  
เรียนรู้แบบทีมแข่งขัน และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้แบบฝึกหัด   พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการท าแบบฝึกหัดในครั้งแรกของนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และ
ควรปรับปรุง มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี
และดี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 จากการท าแบบฝึกหัดครั้ง 2 นักเรียนท่ีได้คะแนน     
ไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 50.00      
ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00         
ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 95.50 และในแบบฝึกหัดสุดท้ายไม่มีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
และควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี    
มีจ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00  

ในกลุ่มควบคุม พบว่า ในแบบฝึกหัดแรกมีนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และ         
ควรปรับปรุง มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี
และดี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 จากการท าแบบฝึกหัดครั้ง 2 นักเรียนท่ีได้คะแนน     
ไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 10.00   
ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 10.00 และในแบบฝึกหัดสุดท้ายมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
และควรปรับปรุง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีและดี  มีจ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 10.00 เช่นกัน
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แนวโน้มของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครูเป็นไปอย่างเดียวกันกับกลุ่มทดลองแต่
แตกต่างกันที่อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละเท่าน้ัน 

 1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ  
จัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้แบบทดสอบย่อย  พบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการท าแบบทดสอบย่อยในครั้งแรกของนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
และควรปรับปรุง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีและดี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จากการท าแบบทดสอบย่อยครั้ง 2 นักเรียนท่ี
ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 
35.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 35.00 และในแบบทดสอบย่อยสุดท้ายมีนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่าน
เกณฑ์และควรปรับปรุง จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดีและด ีมีจ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  

ในกลุ่มควบคุม พบว่า ในแบบทดสอบย่อยแรกมีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์และ   
ควรปรับปรุง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี
และดี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 จากการท าแบบทดสอบย่อยครั้ง 2 นักเรียนท่ีได้คะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์และควรปรับปรุง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 25.00   
ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีและดี มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 
ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 22.50 และในแบบฝึกหัดสุดท้ายมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
และควรปรับปรุง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ในส่วนของนักเรียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีและด ีมีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 12.50 เช่นกันแนวโน้ม
ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครูเป็นไปอย่างเดียวกันกับกลุ่มทดลองแต่แตกต่าง
กันที่อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละเท่าน้ัน 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับเทคนิค  
การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคู่มือครู โดยใช้การวิเคราะห์        
ความแปรปรวนร่วมโดย( Analysis of Covariance : ANCOVA)ใช้คะแนนจากการวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง
มาเป็นตัวแปรร่วม 

การใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม( Analysis of Covariance : ANCOVA)จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(Analysis  of  Covariance : ANCOVA) โดยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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จากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ ANCOVA พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ แต่      
ไม่สัมพันธ์กับ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผู้วิจัยจึง ตัดตัวแปร   
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ออกไปเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ การวิเคราะห์     
ความแปรปรวนร่วม( Analysis  of  Covariance : ANCOVA) ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะใช้ตัวแปร
การรับรู้ความสามารถของตนเองทาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นตัวแปรร่วม มาท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมได้ผลการวิเคราะห์ 
 จากผลการเปรียบเทียบพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0 โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ปรับแล้ว
ของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย (

adj.1
Y ) = 20.892 ซึ่ง

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ปรับแล้วของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุม
(

adj.2
Y ) = 17.947  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 
การอภิปรายผล 

การทดลองครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนกลุ่มท่ีใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการ
ทดลองพบว่า  

1. นักเรียนท่ีได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมีพัฒนาการด้านความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยอภิปรายได้ดังนี ้

จะพบว่าในการประเมินแบบฝึกหัดและแบบทดย่อยในระหว่างการทดลอง  จาก การ
ทดสอบย่อยของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน จากแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 
เท่าน้ันท่ีมีนักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์  ส่วนในแบบทดสอบย่อยที่เหลืออีก 2 ครั้ง
นั้นพบว่า  ไม่มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์    และส่วนใหญ่นักเรียนมีผลคะแนนจากการประเมินอยู่ใน
ระดับดีถึง ดีมาก  แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มท่ี ได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมี
พัฒนาการที่สูงขึ้น  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก  เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติภาระงานร่วมกัน รับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม  ท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางสังคม ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนดีมาก  เพราะทุกคนทราบว่าเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ ตนเองก็จะได้รับ
ความส าเร็จนั้นด้วย  เมื่อการแข่งขันเสร็จ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น        
เชิงวิพากษ์วิจารณ์กับคะแนนที่แต่ละคนน ากลับมาให้กลุ่ม มีการวางแผนการเรียนและการแข่งขัน      
ในครั้งต่อไปอย่างกระตือรือร้น   ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างดี ผู้เรียนอ่อน       
มีความพยายามและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เข้าใจเนื้อหาที่เรียนดีข้ึน มีความสนใจและเอาใจใส่ใน
การมาเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ 
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จิตนา วงศามารถ (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมสูงกว่าก่อนได้รับการ
สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนภายหลังปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และผลการศึกษาของ ปัญญฎา  ประดิษฐบาทุกา   
(2546 : 87 – 89) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ในด้านความคิดคล่องแคล่วและด้านความคิดยืดหยุ่นเปรียบเทียบกับการสอนตามคู่มือครูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลจากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันมีความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่านักเรียนได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

2. นักเรียนท่ีได้รับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันและนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคู่มือครูมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน อภิปรายได้ดังนี ้

ลักษณะของ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  เป็นการเรียนแบบร่วมมือ           
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ   ทีม  เกมและการแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะกับทีมอื่นๆ   
ซึ่งมีศักยภาพทุกๆ ด้านเท่าเทียมกัน  ซึ่งทีมจะคอยช่วยเหลือกันและกันตลอดจนรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน ท าให้เกิดพฤติกรรมการสื่อสารในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คือ มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ ท าให้สนุกสนานและสร้างความสามัคคี
ขึ้นในทีมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้จะท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว 
และเกมเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นเต้นในการเรียนของนักเรียน ช่วยแก้ปัญหา
ความเบื่อหน่ายในการเรียนคณิตศาสตร์ เกมช่วยให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองและส่งเสริมนักเรียน
ในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันและการอภิปรายปรึกษากัน 
นอกจากนี้การแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะกับทีมอื่นๆ เป็นการใช้การเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน 
เพราะนักเรียนทุกคนมีต้องการที่จะได้รับการยกย่องทาง สังคม ต้องการที่จะได้รับความส าเร็จดังที่
คาดหวังไว้ ต้องการการได้รับการยอมรับนับถือและต้องการความก้าวหน้า  ซึ่งเป็นทฤษฎีความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ดังที่ อารีย์  พันธ์มณี (2534 :198 – 200)          
ได้กล่าวถึง หลักในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนว่า   ทั้งการชมเชยและการต าหนิมีผลต่อการเรียนรู้
ของเด็กทั้ง 2  อย่าง โดยท่ัวไปแล้วการชมเชยจะให้ผลดีกว่าการต าหนิบ้างเล็กน้อย เด็กโตชอบ    
การชมเชยมากกว่าต าหนิ   เด็กที่เรียนดีนั้นเมื่อถูกต าหนิจะมีความพยายามมากกว่าเมื่อได้รับ      
ค าชมเชย  และตั้งรางวัลส าหรับงานท่ีมอบหมาย ครูควรตั้งรางวัลล่วงหน้าแก่งานที่ผู้เรียนท าส าเร็จ   
เพื่อยั่วยุให้ผู้เรียนพยายามมากขึ้น และให้รางวัลก่อนการเรียนรู้ก็ได้  เพื่อให้เด็กทราบถึงผลที่เกิดจาก
การเรียนรู้ใหม ่ ครูควรพยายามให้เด็กมีโอกาสได้รับแรงเสริมอย่างทั่วถึง  ไม่ควรให้เฉพาะผู้ที่ชนะ  
ในการแข่งขันเท่าน้ัน แต่อาจให้รางวัลในการแข่งขันกับตนเองก็ได้  นอกจากนี้  ก ารสอนให้เด็ก     
ได้ปฏิบัติจริงท้ังในการเล่นเกมและแสดงละคร  ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งเสริม
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อาภาภรณ์  หวัดสูงเนิน (2536 :98) ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือเพิ่มสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธี     
แบบปกติ  และผลการศึกษาของ เยาวลักษณ์  ศรีกล่ า  (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียน
แบบร่วมมือโดยกระบวนการ แก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 4 ผลจากการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดย
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรสูงสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรกับนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1.1  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องใช้ระยะเวลา ต้องค่อย
เป็นค่อยไปจนพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ และควรเน้นในข้ันตอนท่ีนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจให้มากๆ  
โดยเฉพาะขั้นการด าเนินการตามแผนและขั้นการตรวจสอบ  เพราะจากการสังเกตนักเรียนส่วนใหญ่
ยังไม่มีระบบของการคิดและความคิดรวบยอดในด้านทักษะการค านวณของนักเรียนยัง
กระท่อนกระแท่นไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
 1.2 แม้ว่าผลการศึกษา  พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้นก็ตาม  แต่ไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุดส าหรับเนื้อหาในทุกๆ 
เรื่อง ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้เลือกพิจารณาว่าเนื้อหาใดส่งผลการเรียนได้ดีที่สุด การจัดการ
เรียนรู้แบบทีมแข่งขัน เป็นเวลานานเกินไปก็สามารถท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการแข่งขันและ
ก้าวร้าว แก่งแย่งแข่งขันกัน ดังนั้น จึงต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอีกด้วย 
 1.3 จากการสังเกตของผู้วิจัยในการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน ซึ่งใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน 2 วิธี (treatment) ที่จัดกระท าในการทดลอง ครั้งนี้         
มีตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น วุฒิภาวะในช่วงระยะเวลาที่ทดลอง ด้วยความเหนื่อยล้า ความวิตก
กังวล ให้ความร่วมมือมากขึ้น การทดสอบ(Testing) จากแบบแผนการทดลองที่ท าการศึกษานี้ไม่ได้
ท าการทดสอบก่อนเรียน ท าให้ผู้วิจัยไม่ทราบความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 
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 1.4 การสอนท่ีมีการทดสอบย่อยแล้วแจ้งผลให้กับนักเรียนทราบ เป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้
อีกทางหนึ่ง ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีก าลังใจในการเรียนมากขึ้นส าหรับนักเรียนที่มี
ผลคะแนนอยู่ในระดับดี ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลคะแนนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์หรือควรปรับปรุง    
ก็จะต้องพัฒนาตนเองต่อไปให้ดีขึ้น 
  
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป  
 2.1  ควรศึกษาว่ามีตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ อีกหรือไม่ แล้วท าการควบคุมตัวแปรนั้นๆ      
การออกแบบแผนการทดลองที่ส่งผลให้การทดลองนั้นๆ มีความเที่ยงตรงภายในและภายนอกให้สูง 
เพราะถ้าการวิจัยมีความเที่ยงภายในและภายนอกสูงก็จะส่งผลท าให้ได้ผลการทดลองที่เกิดมาจาก
ตัวแปรอิสระของงานวิจัยเท่านั้น   
 2.2 ควรท าการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการ
วิเคราะห์สถิติ Two – Way ANCOVA โดยแยกวิเคราะห์ตามระดับความสามารถทางการเรียนของ
นักเรียน เช่น  สูง ปานกลาง และต่ า เพื่อจะได้ข้อมูลและผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
น ามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้นและเพื่อศึกษาดูว่าวิธีการจัดการเรียนรู้จาก
การทดลองนี้มีความเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนในระดับใด 
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ตาราง    13  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
      คณิตศาสตร์จ านวน  50  ข้อ 
 

ข้อ IOC การพิจารณา 
1 0.80 คัดเลือกไว ้
2 0.80 คัดเลือกไว ้
3 1.00 คัดเลือกไว ้
4 1.00 คัดเลือกไว ้
5 0.80 คัดเลือกไว ้
6 0.80 คัดเลือกไว ้
7 0.80 คัดเลือกไว ้
8 1.00 คัดเลือกไว ้
9 1.00 คัดเลือกไว ้
10 0.80 คัดเลือกไว ้
11 1.00 คัดเลือกไว ้
12 0.60 คัดเลือกไว ้
13 1.00 คัดเลือกไว ้
14 1.00 คัดเลือกไว ้
15 0.80 คัดเลือกไว ้
16 1.00 คัดเลือกไว ้
17 0.80 คัดเลือกไว ้
18 0.80 คัดเลือกไว ้
19 0.80 คัดเลือกไว ้
20 0.60 คัดเลือกไว ้
21 1.00 คัดเลือกไว ้
22 0.80 คัดเลือกไว ้
23 1.00 คัดเลือกไว ้
24 1.00 คัดเลือกไว ้
25 1.00 คัดเลือกไว ้
26 0.80 คัดเลือกไว ้
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ตาราง    13  (ต่อ)  
 

ข้อ IOC การพิจารณา 
27 0.80 คัดเลือกไว ้
28 0.80 คัดเลือกไว ้
29 1.00 คัดเลือกไว ้
30 1.00 คัดเลือกไว ้
31 1.00 คัดเลือกไว ้
32 1.00 คัดเลือกไว ้
33 1.00 คัดเลือกไว ้
34 1.00 คัดเลือกไว ้
35 1.00 คัดเลือกไว ้
36 1.00 คัดเลือกไว ้
37 1.00 คัดเลือกไว ้
38 1.00 คัดเลือกไว ้
39 1.00 คัดเลือกไว ้
40 1.00 คัดเลือกไว ้
41 1.00 คัดเลือกไว ้
42 1.00 คัดเลือกไว ้
43 1.00 คัดเลือกไว ้
44 1.00 คัดเลือกไว ้
45 1.00 คัดเลือกไว ้
46 1.00 คัดเลือกไว ้
47 1.00 คัดเลือกไว ้
48 1.00 คัดเลือกไว ้
49 1.00 คัดเลือกไว ้
50 1.00 คัดเลือกไว ้
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ตาราง   14   ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r)  และค่าความเชื่อม่ันของการ 
      วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์       
      จ านวน  50  ข้อ 

 
ข้อ P r การพิจารณา 
1 0.77 0.28 คัดเลือกไว ้
2 0.56 0.24 คัดเลือกไว ้
3 0.71 0.23 คัดเลือกไว ้
4 0.69 0.23 คัดเลือกไว ้
5 0.73 0.20 คัดเลือกไว ้
6 0.55 0.37 คัดเลือกไว ้
7 0.48 0.35 คัดเลือกไว ้
8 0.77 0.28 คัดเลือกไว ้
9 0.35 0.52 คัดเลือกไว ้
10 0.49 0.27 คัดเลือกไว ้
11 0.95 0.06 ตัดออก 
12 0.70 0.05 ตัดออก 
13 0.62 0.11 ตัดออก 
14 0.66 0.18 ตัดออก 
15 0.60 0.16 ตัดออก 
16 0.35 0.31 คัดเลือกไว ้
17 0.68 0.26 คัดเลือกไว ้
18 0.52 0.27 คัดเลือกไว ้
19 0.44 0.28 คัดเลือกไว ้
20 0.49 0.33 คัดเลือกไว ้
21 0.52 0.22 คัดเลือกไว ้
22 0.48 0.51 คัดเลือกไว ้
23 0.38 0.26 คัดเลือกไว ้
24 0.40 0.25 คัดเลือกไว ้
25 0.73 0.20 คัดเลือกไว ้
26 0.49 0.12 ตัดออก 
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ตาราง   14   (ต่อ) 
 

ข้อ P r การพิจารณา 
27 0.42 0.02 ตัดออก 
28 0.81 0.04 ตัดออก 
29 0.97 0.05 ตัดออก 
30 0.96 0.08 ตัดออก 
31 0.35 0.21 คัดเลือกไว ้
32 0.78 0.25 คัดเลือกไว ้
33 0.35 0.21 คัดเลือกไว ้
34 0.34 0.44 คัดเลือกไว ้
35 0.58 0.40 คัดเลือกไว ้
36 0.35 0.15 ตัดออก 
.37 0.38 0.05 ตัดออก 
38 0.36 -0.13 ตัดออก 
39 0.47 0.07 ตัดออก 
40 0.22 0.11 ตัดออก 
41 0.26 0.29 คัดเลือกไว ้
42 0.66 0.23 คัดเลือกไว ้
43 0.27 0.37 คัดเลือกไว ้
44 0.43 0.20 คัดเลือกไว ้
45 0.51 0.25 คัดเลือกไว ้
46 0.39 0.13 ตัดออก 
47 0.90 0.11 ตัดออก 
48 0.31 0.13 ตัดออก 
49 0.42 0.07 ตัดออก 
50 0.43 0.04 ตัดออก 

 
ค่าความเชื่อม่ัน (KR – 20)  เท่ากับ  0.99 
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ตาราง   15   ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดเจคติต่อวิชา 
      คณิตศาสตร์จ านวน 25 ข้อ 

 
ข้อ r การพิจารณา 
1 0.85 คัดเลือกไว ้
2 0.85 คัดเลือกไว ้
3 0.86 คัดเลือกไว ้
4 0.87 ตัดออก 
5 0.86 คัดเลือกไว ้
6 0.85 คัดเลือกไว ้
7 0.85 ตัดออก 
8 0.85 คัดเลือกไว ้
9 0.85 คัดเลือกไว ้
10 0.80 คัดเลือกไว ้
11 0.86 คัดเลือกไว ้
12 0.85 คัดเลือกไว ้
13 0.86 คัดเลือกไว ้
14 0.86 คัดเลือกไว ้
15 0.86 คัดเลือกไว ้
16 0.87 ตัดออก 
17 0.86 คัดเลือกไว ้
18 0.86 คัดเลือกไว ้
19 0.86 คัดเลือกไว ้
20 0.85 คัดเลือกไว ้
21 0.86 คัดเลือกไว ้
22 0.85 คัดเลือกไว ้
23 0.61 ตัดออก 
24 0.85 ตัดออก 
25 0.86 คัดเลือกไว ้

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Coeffcient - )  เท่ากับ  0.86 
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ตาราง   16  ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
      การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 25 ข้อ 

 
ข้อ r การพิจารณา 
1 0.86 คัดเลือกไว ้
2 0.87 คัดเลือกไว ้
3 0.87 คัดเลือกไว ้
4 0.88 ตัดออก 
5 0.87 คัดเลือกไว ้
6 0.87 คัดเลือกไว ้
7 0.88 ตัดออก 
8 0.87 คัดเลือกไว ้
9 0.87 คัดเลือกไว ้
10 0.86 คัดเลือกไว ้
11 0.87 คัดเลือกไว ้
12 0.87 คัดเลือกไว ้
13 0.87 คัดเลือกไว ้
14 0.87 คัดเลือกไว ้
15 0.87 คัดเลือกไว ้
16 0.87 ตัดออก 
17 0.88 ตัดออก 
18 0.87 คัดเลือกไว ้
19 0.88 ตัดออก 
20 0.87 คัดเลือกไว ้
21 0.87 คัดเลือกไว ้
22 0.87 คัดเลือกไว ้
23 0.87 คัดเลือกไว ้
24 0.87 คัดเลือกไว้ 
25 0.87 คัดเลือกไว ้

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Coeffcient - )  เท่ากับ  0.87 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ข 
ข้อมูลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



112 
 

ตาราง   17   คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คะแนนการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ คะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์และคะแนนจากการทดสอบย่อยระหว่าง
ทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

 
นักเรียน
คนที่  

คะแนนการรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

คะแนน 
เจตคติทาง
คณิตศาสตร์ 

ระหว่างการทดลอง คะแนน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  1 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  2 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  3 

1 67 74 8 11 17 16 
2 59 64 9 16 16 21 
3 78 80 8 15 17 16 
4 67 57 6 14 19 17 
5 75 74 8 15 17 21 
6 71 71 15 18 23 27 
7 70 72 8 18 14 22 
8 70 58 6 19 18 14 
9 66 63 14 17 15 24 
10 74 66 9 12 18 23 
11 61 57 6 12 19 18 
12 61 77 11 14 15 18 
13 69 74 14 11 16 23 
14 72 73 12 13 14 18 
15 55 52 12 12 9 18 
16 63 69 13 17 16 15 
17 75 82 10 17 18 28 
18 67 61 8 19 14 20 
19 62 71 12 18 14 27 
20 80 91 9 11 16 24 
21 69 63 14 10 11 18 
22 72 77 15 16 13 14 
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ตาราง  17 (ต่อ) 
 
นักเรียน
คนที่  

คะแนนการรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

คะแนน 
เจตคติทาง
คณิตศาสตร์ 

ระหว่างการทดลอง คะแนน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  1 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  2 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  3 

23 78 75 13 17 17 29 
24 69 88 13 14 14 25 
25 71 46 12 16 13 21 
26 67 69 9 15 12 24 
27 68 63 16 15 9 19 
28 68 67 14 21 18 28 
29 62 46 12 14 14 20 
30 67 76 14 20 20 28 
31 70 50 12 21 15 27 
32 78 72 13 20 17 27 
33 77 71 13 12 15 19 
34 75 71 12 13 15 15 
35 67 59 11 14 13 24 
36 70 70 13 20 14 24 
37 72 63 13 12 14 16 
38 77 67 16 21 20 27 
39 59 82 11 11 14 16 
40 67 73 11 11 14 14 
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ตาราง  18  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คะแนนการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ คะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์และคะแนนจากการทดสอบย่อยระหว่าง
ทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 
นักเรียน
คนที่  

คะแนนการรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

คะแนน 
เจตคติทาง
คณิตศาสตร์ 

ระหว่างการทดลอง คะแนน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  1 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  2 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  3 

1 70 74 13 12 10 17 
2 70 55 15 10 14 11 
3 75 60 12 13 11 25 
4 74 59 11 14 12 19 
5 71 76 12 13 11 20 
6 80 62 11 17 18 23 
7 71 76 14 11 15 26 
8 71 78 15 10 15 15 
9 67 75 12 13 15 14 
10 72 84 8 17 13 20 
11 73 68 12 13 13 19 
12 58 73 13 12 16 29 
13 86 80 13 12 12 17 
14 65 67 12 13 11 21 
15 79 90 15 15 16 20 
16 82 67 9 16 14 17 
17 82 68 11 14 16 25 
18 80 66 12 14 18 21 
19 75 67 7 16 15 21 
20 73 70 14 11 14 22 
21 75 67 12 13 17 16 
22 81 65 13 12 14 11 
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ตาราง  18 (ต่อ) 
 
นักเรียน
คนที่  

คะแนนการรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

คะแนน 
เจตคติทาง
คณิตศาสตร์ 

ระหว่างการทดลอง คะแนน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  1 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  2 

คะแนน
ทดสอบย่อย 
ครั้งที่  3 

23 79 67 14 18 18 22 
24 80 82 13 12 14 22 
25 67 60 10 15 14 22 
26 74 67 15 14 16 27 
27 68 66 13 12 12 13 
28 78 67 11 14 15 14 
29 78 70 6 6 12 22 
30 79 67 6 16 14 23 
31 66 66 12 18 18 24 
32 71 67 6 13 14 21 
33 71 70 6 6 6 19 
34 67 67 11 14 18 19 
35 63 65 12 17 18 21 
36 65 76 15 18 18 22 
37 71 78 13 12 13 24 
38 70 75 12 16 13 19 
39 70 84 13 12 15 16 
40 65 68 10 14 16 25 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  

(Analysis  of  Covariance : ANCOVA) 
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ตาราง   19  การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variances) ของ 
     ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบความ 
     แปรปรวนร่วม (Analysis  of  Covariance : ANCOVA) 
 

ตัวแปร F df1 df2 Sig. 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .044 1 78 .834 

     
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง   19  พบว่า  ความแปรปรวนของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  .05  จึงสรุปได้ว่า มีความ
แปรปรวนเท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบความแปรปรวนร่วม (Analysis  of  
Covariance : ANCOVA) 
 
ตาราง  20  การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรร่วมกับตัวแปรตามตามข้อตกลงเบื้องต้น  
     ของการทดสอบความแปรปรวนร่วม (Analysis  of  Covariance : ANCOVA) 
 

ตัวแปร 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ (Y) 
Sig 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (X1) 

0.542** .000 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X2) 0.118 
 

.298 

            * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  
 

 จากตาราง  20  พบว่า  การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ส่วนเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบความแปรปรวนร่วม 
(Analysis  of  Covariance : ANCOVA) เพียงตัวแปรร่วมตัวเดียวคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (X1) 
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ตาราง  21  การทดสอบการความเท่ากันของความชันเส้นสมการถดถอย(Homogeneity of Regression Slope)  
     ของตัวแปรร่วมกับตัวแปรตาม 
       
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ตัวแปรร่วม(X1) 53.462 1 53.462 4.455 .038* 
ตัวแปรร่วม(X2) 21.291 1 21.291 1.774 .187 
ระหว่างตัวแปรตาม* X1* X2 29.463 2 14.731 1.227 .299 
ความคลาดเคลื่อน (Error) 888.118 74 12.002   
รวม  1509.200 80    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง  21  พบว่า  Interaction  ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน
คณิตศาสตร์  (X1) และ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  (X2) กับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไป ตามข้อตกลงเบื้องต้นของ การทดสอบ
ความแปรปรวนร่วม (Analysis  of  Covariance : ANCOVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ร้อยละ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
- ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
- แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
- แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง  ปฐมนิเทศ      จ านวน  1  คาบ   เวลา 50 นาที 
 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนในกลุ่ม
ทดลอง 

2. เพื่อให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์  วิธีด าเนินการของการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน  
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเข้าร่วมกิจกรรม  กระตุ้นความสนใจ

หรือเตรียมความพร้อมในการเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ขั้นน า 

1. ทักทายนักเรียนและสร้างกระตุ้นความสนใจ หรือเตรียมความพร้อมโดยการปรบมือ  
2. ให้นักเรียนน่ังเป็นวงกลม ครูแจกถุงของขวัญ  ซึ่งบรรจุด้วยกระดาษรูปหัวใจหลายสีที่

ตัดแบ่งครึ่งเป็น  2  ส่วน 
3. นักเรียนช่วยกันร้องเพลง และในขณะที่ร้องเพลงให้นักเรียนคนท่ีถือถุงของขวัญส่งถุง

ขวัญให้กับเพื่อน และหยิบหัวใจออกมาเพียงคนละชิ้น  ก่อนจะส่งให้เพื่อน 
4. เมื่อนักเรียนทุกคนได้หัวใจครึ่งรูปทุกคนแล้วก็ให้จับคู่กับเพื่อนทักทายพูดคุยกันท า

ความรู้จักซึ่งกันและกัน 
5. ให้ตัวแทนออกมาแนะน าคู่ของตน  

ขั้นสอน 
6. ให้นักเรียนดูภาพ ใบปลิว  เอกสารการโฆษณาของห้างสรรพสินค้าต่างๆ แล้วสุ่มให้

นักเรียนลองอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกซ้อสินค้าของตนเอง 
7. ให้นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคณิตศาสตร์  
ขั้นสรุป 

8. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์   
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สื่อการเรียน 
1. กระดาษรูปหัวใจครึ่งรูปตามจ านวนนักเรียน  
2. ถุงของขวัญ 
3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
4. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม  การซักถาม การอภิปรายและการสรุปของนักเรียน  
 
บันทึกการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
         

ลงชื่อ............................................... 
            (นางสาวดอกอ้อ   ดีอีเม้ง) 
                         ……/………../…….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละ    จ านวน 2  คาบ   เวลา 100 นาที 
 
 
สาระส าคัญ 

 การแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการหาร้อยละ การซ้ือขาย ก าไร และขาดทุน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า จ านวนสิ่งของที่ระบุเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งในเน้ือหาท่ีเรียนในช่วงชั้นที่ 2 จะเป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการหาร้อยละ การซ้ือ
ขาย ก าไร และขาดทุน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์หาค าตอบ และแสดงวิธีท า พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ โดยแบ่งเป็นผลการเรียนรู้ย่อยดังนี้ 

1. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนการ    
ท าความเข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบค าคอบได้ 

2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีท าและหาค าตอบได้
ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 

 1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการหาร้อยละ  
2. กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการหาค าตอบจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ตามขั้นตอน 
3. การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม และมีความสุขในการเรียน  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ขั้นน า 
1. ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น  10 ทีมๆ ละ  4  คน  
สมาชิกในทีมประกอบด้วย นักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนคือ  สูง :ปานกลาง : อ่อน  
ตามอัตราส่วน  1 : 2 : 1   
2.  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  แนะน า
กฎ  ระเบียบและบทบาทของสมาชิกภายในทีม 
3. ให้นักเรียนร้องเพลง ร้อยละ พร้อมกับท าท่าทาง
ประกอบเพลงตามจินตนาการ 

ขั้นน า 
1. ให้นักเรียนร้องเพลง เล่านิทาน เล่นเกม 

หรือท ากิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 
เช่น ให้นักเรียนร้องเพลง ร้อยละ พร้อมกับท าท่าทาง
ประกอบเพลงตามจินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
2.  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
แนะน ากฎ  ระเบียบและวิธีการจัดการเรียนรู้ 

    ขั้นสอน 
3.  ขั้นน าเสนอเนื้อหา  ครูเสนอเนื้อหาโดยการบรรยาย
และซักถาม การสอนโจทย์ปัญหาร้อยละ ครูอาจจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 ทบทวนความหมายของร้อยละ โดยครูยกตัวอย่าง
ข้อความที่เกี่ยวกับร้อยละให้นักเรียนบอกความหมาย 
เช่น  - ได้เงินพิเศษ 10% ของรายได้ หมายความว่า
อย่างไร   (ถ้ามีรายได้ 100 บาท ได้เงินพิเศษ   10 บาท)  
- มีมังคุด 24 % ของผลไม้ในตะกร้า หมายความว่าอย่างไร 
(ถ้าในตะกร้ามีผลไม้ 100 ผล เป็นมังคุด 24 ผล )  
- มีนมโคแท้ร้อยละ 97 ของน้ านม หมายความว่าอย่างไร 
(ในน้ านม 100 ส่วน มีนมโคแท้อยู่  97 ส่วน) 
   3.2 ครูน าตัวอย่างโจทย์ปัญหาจากใบความรู้ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาร้อยละ มาเขียนบนกระดานให้นักเรียน
ช่วยกัน 

    ขั้นสอน 
3.  ขั้นน าเสนอเนื้อหา  ครูเสนอเนื้อหาโดยการบรรยาย
และซักถาม การสอนโจทย์ปัญหาร้อยละ ครูอาจจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 ทบทวนความหมายของร้อยละ โดยครูยกตัวอย่าง
ข้อความที่เกี่ยวกับร้อยละให้นักเรียนบอกความหมาย 
เช่น  - ได้เงินพิเศษ 10% ของรายได้ หมายความว่า
อย่างไร (ถ้ามีรายได้ 100 บาท ได้เงินพิเศษ   10 บาท)  
- มีมังคุด 24 % ของผลไม้ในตะกร้า หมายความว่าอย่างไร 
(ถ้าในตะกร้ามีผลไม้ 100 ผล เป็นมังคุด 24 ผล )  
- มีนมโคแท้ร้อยละ 97 ของน้ านม หมายความว่าอย่างไร 
(ในน้ านม 100 ส่วน มีนมโคแท้อยู่  97 ส่วน) 
   3.2 ครูน าตัวอย่างโจทย์ปัญหาจากใบความรู้ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาร้อยละ มาเขียนบนกระดานให้นักเรียน
ช่วยกัน 

เพลง ร้อยละ 
เน้ือร้อง รภ. พระนคร                     ท านอง เพลงช้าง 

ร้อย ร้อย ร้อย ร้อยละรู้จักหรือเปล่า 
ร้อยละหนูจงรีบเอา    เติมศูนย์เข้ามาเป็นส่วนร้อย 
หรือไม่อย่างน้ัน ไม่ต้องถอย 
เปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เอย (ซ้ าทั้งเพลง) 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
วิเคราะห์   โจทย์ว่า 
 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 600  คะแนน   
 น้อยสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม น้อยสอบได้กี่
คะแนน 
ขั้นสอน(ต่อ) 
ขั้นที่ 1  ท าความเข้าโจทย์ปัญหา เช่น  
  - สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร  (น้อยสอบได้กี่
คะแนน) 
  - สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง (คะแนนเต็มและ
ร้อยละของคะแนนท่ีน้อยสอบได้) 
  - ค าว่า “น้อยสอบได้ร้อยละ 75” หมายความว่า
อย่างไร (ถ้าคะแนนเต็ม 100  คะแนน  น้อยสอบได้  
75  คะแนน) 
ขั้นที่  2  วางแผนแก้ปัญหา 

  - 75% เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร  (
100

75 ) 

  - เขียน  75% ของคะแนนเต็มในรูปประโยค

สัญลักษณ์ได้อย่างไร ( 600
100

75
 =) 

  - จะหาคะแนนที่น้อยสอบได้  ได้อย่างไร  
(จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน  ถ้า

คะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน) 

ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน   

ถ้าคะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน 

 น้อยสอบได้  = 450  คะแนน 
ขั้นที่  4  ตรวจสอบค าตอบ 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
คะแนนเต็ม 600  คะแนน  น้อยสอบได้  450  คะแนน 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  น้อยสอบได้ 

ช่วยกันวิเคราะห์   โจทย์ว่า 
 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 600  คะแนน   
 น้อยสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม น้อยสอบได้กี่
คะแนน 
ขั้นสอน(ต่อ) 
ขั้นที่ 1  ท าความเข้าโจทย์ปัญหา เช่น  
  - สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร  (น้อยสอบได้กี่
คะแนน) 
  - สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง (คะแนนเต็มและ
ร้อยละของคะแนนท่ีน้อยสอบได้) 
  - ค าว่า “น้อยสอบได้ร้อยละ 75” หมายความว่า
อย่างไร (ถ้าคะแนนเต็ม 100  คะแนน  น้อยสอบได้  
75  คะแนน) 
ขั้นที่  2  วางแผนแก้ปัญหา 

  - 75% เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร  (
100

75 ) 

  - เขียน  75% ของคะแนนเต็มในรูปประโยค

สัญลักษณ์ได้อย่างไร ( 600
100

75
 =) 

  - จะหาคะแนนที่น้อยสอบได้  ได้อย่างไร  
(จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน  ถ้า

คะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน) 

ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน   

ถ้าคะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน 

 น้อยสอบได้  = 450  คะแนน 
ขั้นที่  4  ตรวจสอบค าตอบ 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
คะแนนเต็ม 600  คะแนน  น้อยสอบได้  450  คะแนน 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  น้อยสอบได้ 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ขั้นสอน (ต่อ) 

75
600

100450


  คะแนน 

ดังนั้น  450 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  ของคะแนนเต็ม 
600 จริง 
   3.3 ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแก้โจทย์
ปัญหาร้อยละในแบบฝึกหัด ตามขั้นตอน 
4. ศึกษาทีมย่อย  ครูให้นักเรียนแต่ละทีมช่วยกันท า
ความเข้าใจในใบกิจกรรมเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อย
ละ หลังจากที่ได้รับการสอนจากครูแล้ว 
5. ขั้นแข่งขันเกมเชิงวิชาการ  ครูให้นักเรียนแข่งขันเกม
ตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมา  โดยให้นักเรียนใน
แต่ละทีมไปนั่งประจ าโต๊ะเพื่อแข่งขัน ซึ่งครูจัดไว้ดังนี้  
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงเข้าแข่งขันประจ าโต๊ะท่ี 1  
จ านวน  4  คน  นักเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางเข้า
แข่งขันประจ าโต๊ะท่ี 2 และ  3  จ านวน   4  คน ส่วน
นักเรียนท่ีมีความสามารถอ่อนเข้าแข่งขันประจ าโต๊ะท่ี  4   
จ านวน  4  คน  ครูอธิบายกติกาการเล่นเกม  คือ  
นักเรียนทุกคนในแต่ละโต๊ะการแข่งขันเลือกซองค าถาม
โต๊ะละ  1  ซอง  เพื่อตอบค าถาม  โดยใช้เวลา  2  นาที 
เมื่อนักเรียนท าเสร็จตรวจให้คะแนนและให้คะแนนโบนัส
ส าหรับนักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงสุดในโต๊ะแข่งขัน จาก
คะแนน  10  คะแนน  และได้  8, 6  และ  4  ตามล าดับ  
แล้วน าคะแนนที่ได้กลับไปทีมเดิมเพื่อรวมเป็นคะแนน
ของทีม 
6. ขั้นความส าเร็จของทีม  ครูน าผลของการแข่งขันของ
แต่ละทีมและบันทึกคะแนนรายบุคคลของนักเรียนมา
น าเสนอหน้าห้อง   

ขั้นสอน (ต่อ) 

75
600

100450


  คะแนน 

ดังนั้น  450 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  ของคะแนน
เต็ม 600 จริง 
   3.3 ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ 
  3.4 ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแก้โจทย์
ปัญหาร้อยละในใบความรู้ ตามขั้นตอน 
  3.5 ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอวิธีการ
ของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในใบความรู้ ตาม
ขั้นตอน 
 

 
 
 
 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
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ขั้นสรุป 
7. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามขั้นตอน  4  ขั้นตอน  จากที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบทีม
แข่งขัน โดยมีครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
ค าตอบน้ัน 
8. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี  1  เรื่อง  
โจทย์ปัญหาร้อยละ จากนั้น ครูตรวจแบบฝึกหัด
พร้อมกับเฉลยค าตอบ 

ขั้นสรุป 
4.ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียนโดยเขียนเป็น
แผนผังความคิด 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรม 
6. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี  1  เรื่อง  
โจทย์ปัญหาร้อยละ จากนั้น ครูตรวจแบบฝึกหัด
พร้อมกับเฉลยค าตอบ 

สื่อการเรียนรู้ 
   1. ใบความรู้ เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   2. แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   3. ซองค าถาม  4  ซอง ใช้ประกอบการเล่นเกมเชิง
วิชาการ 

สื่อการเรียนรู้ 
   1. ใบความรู้ เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   2. แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
    1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม   
    2.ผลการตอบแบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย 
เกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ 
คะแนน                ความหมาย 
   19-24    ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 
   12-18    ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
   7-11      ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ต่ ากว่า 7    ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
    1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม   
    2. ผลการตอบแบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
เกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ 
คะแนน                ความหมาย 
   19-24    ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 
   12-18    ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
   7-11      ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ต่ ากว่า 7    ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................... 
         (นางสาวดอกอ้อ   ดีอีเม้ง) 
            ……/………../…….. 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของโจทย์ปัญหาร้อยละ  เป็นการเปรียบเทียบในส่วนท่ีโจทย์ถามจาก 100  

 
 

ตัวอย่าง ในการสอบครั้งหนึ่งคะแนนเต็มทั้งหมด 1,000  คะแนน  มานะสอบได้  870  คะแนน   
คะแนนที่มานะสอบได้ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของคะแนนเต็ม 

 
วิธีการหาค าตอบ 

 
  คะแนนเต็ม  1,000  คะแนน    มานะสอบได้  870  คะแนน 

  คะแนน         1         คะแนน    มานะสอบได้ 
1000

870  คะแนน  

  คะแนนเต็ม   100     คะแนน   มานะสอบได้   100
1000

870
  คะแนน 

   ดังนั้น  มานะสอบได้ร้อยละ   87  ของคะแนนเต็ม  
    ตอบ  มานะสอบได้ร้อยละ   87   
 
วิธีการตรวจสอบค าตอบ 
 
คะแนนเต็ม 1,000  คะแนน  น้อยสอบได้  870  คะแนน 

คะแนนเต็ม  100  คะแนน  น้อยสอบได้ 87
1000

100870


  คะแนน 

ดังนั้น  870 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87  ของคะแนนเต็ม 1,000 จริง 
 
 
 
 

 
 

 
 

ใบกิจกรรม 
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เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 

     เกม “ร้อยละเท่าไร” 
 
โปรดปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
 ให้นักเรียนช่วยกันจัดเรียงบัตรค าที่ก าหนดให้ที่มีความสัมพันธ์กันจัดวางเป็นล าดับขั้นให้ถูกต้อง  
 
 
 
 
  
1.  ถ้าสหกรณ์เลี้ยงไก่   100  ตัว  จะเป็นไก่เนื้อกี่ตัว  480  ตัว 
   
2.  ถ้าสหกรณ์เลี้ยงไก่   200  ตัว  จะเป็นไก่เนื้อกี่ตัว  60  ตัว 
   
3.  ถ้าสหกรณ์เลี้ยงไก่   800  ตัว  จะเป็นไก่เนื้อกี่ตัว  600  ตัว 
   
4.  ถ้าสหกรณ์เลี้ยงไก่   1,000  ตัว  จะเป็นไก่เนื้อกี่ตัว  120  ตัว 
   
5.  ถ้าสหกรณ์เลี้ยงไก่   1,200  ตัว  จะเป็นไก่เนื้อกี่ตัว  720  ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้   

สหกรณ์เลี้ยงไก่เน้ือร้อยละ  60  ของไก่ทั้งหมด 

มาลองเล่นเกมกันดีกว่า
นะเพื่อน 
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เร่ือง  “การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ” 
 
“ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 600  คะแนน น้อยสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 น้อยสอบได้กี่คะแนน” 
ขั้นที่ 1  ท าความเข้าโจทย์ปัญหา เช่น  
  - สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร  (น้อยสอบได้กี่คะแนน) 
  - สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง (คะแนนเต็มและร้อยละของคะแนนท่ีน้อยสอบได้) 
  - ค าว่า “น้อยสอบได้ร้อยละ 75” หมายความว่าอย่างไร (ถ้าคะแนนเต็ม 100  คะแนน น้อยสอบได้ 75  
คะแนน) 
ขั้นที่  2  วางแผนแก้ปัญหา 

  - 75% เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร  (
100

75 ) 

  - เขียน  75% ของคะแนนเต็มในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ( 600
100

75
 =) 

  - จะหาคะแนนที่น้อยสอบได้  ได้อย่างไร  

(จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน  ถ้าคะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน) 

ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
จากคะแนน100% คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน   

ถ้าคะแนน  75%  คิดเป็น 600
100

75
 คะแนน 

 น้อยสอบได้  = 450  คะแนน 
ขั้นที่  4  ตรวจสอบค าตอบ 
   ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 
คะแนนเต็ม 600  คะแนน  น้อยสอบได้  450  คะแนน 

คะแนนเต็ม  100  คะแนน  น้อยสอบได้ 75
600

100450


  คะแนน 

ดังนั้น  450 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  ของคะแนนเต็ม 600 จริง 
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แบบฝึกหัด  เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
สถานการณ์  ให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาค าตอบให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
ขั้นที่   1   ท าความเข้าใจโจทย์ 
1.  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 
ตอบ................................................................................................................................................... . 
2. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง 
ตอบ.................................................................................................................................................. . 
3. จากข้อความว่า  เน่าเสียร้อยละ  4  หมายความว่าอย่างไร 
ตอบ..................................................................................................................................................  
ขั้นที่   2    วางแผนแก้ปัญหา 
1. กระท้อนเน่าเสียร้อยละ  4  จะเขียนแสดงในรูปเศษส่วนได้อย่างไร 
ตอบ....................................................................................................................................................  
2. กระท้อนที่เก็บได้จากสวนมีกี่ผล 
ตอบ....................................................................................................................................................  
3. เน่าเสียร้อยละ  4  ของกระท้อนที่เก็บได้  เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 
ตอบ..................................................................................................................................................  
ขั้นที่   3   ปฏิบัติตามแผน 
 ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
ขั้นที่   4  ตรวจค าตอบ 
 ให้นักเรียนตรวจค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
 
 

โจทย์ปัญหาข้อที่ 1  : ลุงชดเก็บกระท้อนมาจากสวน  900  ผล  เน่าเสียร้อยละ  4  ของ
กระท้อนที่เก็บได้ จงหาว่ามีกระท้อนเน่ากี่ผล 
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ขั้นที่   1   ท าความเข้าใจโจทย์ 
1.  สิ่งที่โจทย์กล่าวถึงคืออะไร 
ตอบ................................................................................................................................................... . 
2. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง 
ตอบ................................................................................................................................................... . 
3. สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 
ตอบ....................................................................................................................................................  
ขั้นที่   2    วางแผนแก้ปัญหา 
1. อ านวยปลูกข้าวเท่าไร 
ตอบ....................................................................................................................................................  
2. อ านวยมีที่ดินเท่าไร 
ตอบ.............................................................................................................................................. ...... 
3.  อ านวยปลูกข้าว  40%  ของที่ดินทั้งหมด  จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 
ตอบ....................................................................................................................................................  
 ขั้นที่   3   ปฏิบัติตามแผน 
 ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
ขั้นที่   4  ตรวจค าตอบ 
 ให้นักเรียนตรวจค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
 
 

โจทย์ปัญหาข้อที่ 2 : อ านวยปลูกข้าว  40% ของที่ดินทั้งหมด  ถ้าอ านวยมีที่ดิน  200  ไร่   
จะปลูกข้าวกี่ไร่ 
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แบบทดย่อยครั้งที่  1   เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 
 
 
 
ขั้นที่   1   ท าความเข้าใจโจทย์ 
1.  สิ่งที่โจทย์กล่าวถึงคืออะไร 
ตอบ.................................................................................................................................................. . 
2. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง 
ตอบ.................................................................................................................................................. . 
3. สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 
ตอบ...................................................................................................................................................  
ขั้นที่   2    วางแผนแก้ปัญหา 
1. นิกรมีเงินเท่าไร 
ตอบ................................................................................................................................................... . 
2. นิกรซื้อรองเท้าราคาคู่ละเท่าไร 
ตอบ...................................................................................................................................................  
3.  นิกรใช้เงินไปร้อยละเท่าไร  หมายความว่าอย่างไร 
ตอบ...................................................................................................................................................  
ขั้นที่   3   ปฏิบัติตามแผน 
 ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
ขั้นที่   4  ตรวจค าตอบ 
 ให้นักเรียนตรวจค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
 

โจทย์ปัญหาข้อที่ 1 : นิกรมีเงิน  700   บาท  น าไปซื้อรองเท้า  ราคาคู่ละ  350  
บาท จ านวนหน่ึงคู่   นิกรใช้เงินไปร้อยละเท่าไร 
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ขั้นที่   1   ท าความเข้าใจโจทย์ 
1.  สิ่งที่โจทย์กล่าวถึงคืออะไร 
ตอบ....................................................................................................................................................  
2. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง 
ตอบ
.....................................................................................................................................................  
3. สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 
ตอบ...................................................................................................................................................  
 
ขั้นที่   2    วางแผนแก้ปัญหา 
1. วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็มเท่าไร 
ตอบ....................................................................................................................................................  
2. ฤดีสอบได้กี่คะแนน 
ตอบ....................................................................................................................................................  
3.  ฤดีสอบได้ร้อยละเท่าไรหมายความว่าอย่างไร 
ตอบ...................................................................................................................................................  
 
ขั้นที่   3   ปฏิบัติตามแผน 
 ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
ขั้นที่   4  ตรวจค าตอบ 
 ให้นักเรียนตรวจค าตอบ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  

โจทย์ปัญหาข้อที่ 2 : ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม  160  คะแนน   
ฤดีสอบได้  136  คะแนน  ฤดีสอบได้ร้อยละเท่าไร 



134 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เร่ือง  ร้อยละ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

ค าชี้แจง : จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ทับตัวอักษรท่ีเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
 
จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  ตอบค าถามข้อ 1-5 
 
 
 
 
  1.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 
       ก.  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
       ข.  จ านวนร้อยละนักเรียนทั้งหมด 
       ค.  จ านวนร้อยละของนักเรียนชาย 
       ง.  จ านวนร้อยละของนักเรียนหญิง 

2.  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไร 
      ก.  จ านวนนักเรียนชาย 
      ข.  จ านวนนักเรียนหญิง 
      ค.  ร้อยละของนักเรียนหญิง 
      ง.  ร้อยละของนักเรียนชาย 

3.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการหาค าตอบได้
ตามข้อใด 
      ก. จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวน
นักเรียนชายหารท้ังหมดด้วยจ านวนนักเรียนชาย
แล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
      ข. จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวน
นักเรียนชายหารทั้งหมดด้วยจ านวนนักเรียนทั้ง
หมดแล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
      ค. จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวน
นักเรียนชายหารท้ังหมดด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วย
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
      ง.  จ านวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจ านวน
นักเรียนชายหารท้ังหมดด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วย
จ านวนนักเรียนชาย 

4.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้คิดเป็นนักเรียนหญิงกี่
เปอร์เซ็นต์ 
     ก.  60% 
     ข.  50% 
     ค.  30% 
     ง.    20% 
 

5.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 
      ก.  น าจ านวนนักเรียนทั้งหมดคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนหญิง                                                   
      ข.  น าจ านวนนักเรียนหญิงที่คิดเป็นร้อยละคูณด้วยร้อยแล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
      ค.  น าจ านวนนักเรียนหญิงที่คิดเป็นร้อยละหารด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมด                                                  
      ง.  น าจ านวนนักเรียนทั้งหมดคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนชาย  

นักเรียน  2,000  คน  เป็นนักเรียนชาย 1,400  คน  มีนักเรียนหญิงกี่
เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนท้ังหมด 
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จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  ตอบค าถามข้อ 6 -10 
 
 
 
 
6.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 
       ก.  จ านวนกล้วยไข ่
       ข.  ร้อยละของกล้วยไข ่
       ค.  จ านวนกล้วยน้ าว้า 
       ง.  ร้อยละของกล้วยน้ าว้า 

7. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไร 
      ก.  ร้อยละของกล้วยท้ังหมด 
      ข.  ร้อยละของกล้วยน้ าว้า 
      ค.  ร้อยละของกล้วยไข ่
      ง.  จ านวนกล้วยไข ่
 

8.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  มีกล้วยไข่เท่าใด 
ก.  400  เครือ 
ข.  300  เครือ 
ค.  200  เครือ 
ง.  100  เครือ 

9.  จากโจทย์มีวิธีการหาค าตอบได้ตามข้อใด 
ก.  น ายี่สิบห้าหารด้วยจ านวนกล้วยน้ าว้าและกล้วยไข่

แล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
ข.  น าหนึ่งร้อยหารด้วยจ านวนกล้วยน้ าว้าและกล้วยไข่

แล้วคูณด้วยย่ีสิบห้า 
ค. น าจ านวนกล้วยน้ าว้าและกล้วยไข่หารด้วยย่ีสิบห้า

แล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
ง. น ายี่สิบห้าหารด้วยหน่ึงร้อยคูณด้วยจ านวนกล้วย

น้ าว้าและกล้วยไข่ 
 

10.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 
ก.  น าจ านวนกล้วยไข่และกล้วยน้ าว้าหารด้วยจ านวนกล้วยไข่แล้วคูณกับหนึ่งร้อย  
ข.  น าจ านวนกล้วยไข่และกล้วยน้ าว้าหารด้วยจ านวนกล้วยน้ าว้าแล้วคูณกับหนึ่งร้อย  
ค.  น าจ านวนกล้วยไข่คูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยจ านวนกล้วยน้ าว้าแลกล้วยไข่  
ง.  น าจ านวนกล้วยน้ าว้าคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยจ านวนกล้วยน้ าว้าและกล้วยไข่  

 
 
 
 
 
 

มีกล้วยน้ าว้าและกล้วยไข่   1,200  เครือ  เป็นกล้วยไข่ร้อยละ  25 
จงหาว่ามีกล้วยไข่ท้ังหมดกี่เครือ 
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จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  ตอบค าถามข้อ  11- 15 
 
 
 
 
11.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 

ก.  ราคาของนาฬิกาที่ขายให้เพื่อน 
ข.  จ านวนเงินท่ีขายนาฬิกาขาดทุน 
ค.  จ านวนเงินท่ีขายนาฬิกาได้ก าไร 

      ง.  จ านวนเงินท่ีลดราคาเป็นร้อยละ 

12.  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คือข้อใด 
ก.  ราคาขายนาฬิกา 
ข.  จ านวนเงินท่ีลดราคา 
ค.  จ านวนเงินท่ีขายนาฬิกาขาดทุน 
ง.  จ านวนเงินท่ีลดราคาเป็นร้อยละ 
 

13.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการหาค าตอบได้ตามข้อใด 
ก.  ราคาซ้ือลบราคาขายท้ังหมดหารด้วยราคาซ้ือ

แล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
ข.  ราคาซ้ือหารด้วยหน่ึงร้อยแล้วลบด้วยราคาซ้ือ 
ค.  ราคาซ้ือคูณด้วยหน่ึงร้อยและหารด้วยราคาขาย 
ง.  ราคาขายคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยราคาซ้ือ 
 

14.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ ค าตอบที่ถูกต้องคือ
ข้อใด 

ก.  5% 
ข.  10% 
ค.  12% 
ง.   22% 

 
15.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 

ก.  ราคาซ้ือหารด้วยหน่ึงร้อยแล้วลบด้วยราคาซ้ือ 
ข.  ราคาซ้ือคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยราคาขาย 
ค.  ราคาลดที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หารด้วยหน่ึงร้อยแล้วคูณกับราคาซ้ือ  
ง.  ราคาลดที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยราคาซ้ือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เตือนใจซื้อนาฬิกามาราคา  2500 บาท ขายต่อให้เพื่อนในราคา  2200 บาท  เตือนใจ
ลดราคาให้เพื่อนร้อยละเท่าไรของราคาที่ซ้ือมา 
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จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ จงตอบค าถามข้อ 16 – 20 
 
 
 
 
16.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 

ก.  ราคาซ้ือโคมไฟ 
ข.  ราคาทุนของโคมไฟ 
ค.  จ านวนเงินท่ีลดราคา 
ง.  จ านวนเงินท่ีขายได้ก าไร 

 

17.  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คือข้อใด 
ก.  ราคาทุนของโคมไฟ 
ข.  จ านวนเงินท่ีลดราคา 
ค.  จ านวนเงินท่ีขายได้ก าไร 
ง.  ร้อยละของจ านวนเงินท่ีลดราคา 

 
18.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการหาค าตอบได้ตามข้อใด 

ก.  ราคาโคมไฟตั้งโต๊ะบวกด้วยย่ีสิบหารด้วยหน่ึงร้อย 
ข.  ราคาโคมไฟตั้งโต๊ะลบด้วยย่ีสิบหารด้วยหน่ึงร้อย 
ค.  ผลรวมของราคาโคมไฟตั้งโต๊ะคูณด้วยย่ีสิบหาร

ด้วยหน่ึงร้อย 
ง.  ผลต่างของราคาโคมไฟตั้งโต๊ะคูณด้วยย่ีสิบหาร

ด้วยหน่ึงร้อย 
 

19.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ ค าตอบที่ถูกต้องคือข้อใด 
ก.  1,200  บาท 
ข.  3,600  บาท 
ค.  4,100  บาท 
ง.   4,300  บาท 

 

20.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 
ก.  ราคาโคมไฟตั้งโต๊ะคูณด้วยหน่ึงร้อยทั้งหมดหารด้วยราคาที่ร้านค้าลด  
ข.  ราคาโคมไฟตั้งโต๊ะลบด้วยราคาขายแล้วคูณด้วยหน่ึงร้อยทั้งหมดหารด้วยราคาโคมไฟตั้งโต๊ะ 
ค.  ราคาโคมไฟตั้งโต๊ะลบด้วยราคาขายแล้วคูณด้วยราคาโคมไฟตั้งโต๊ะทั้งหมดหารด้วยหน่ึงร้อย 
ง.  ราคาขายลบด้วยราคาโคมไฟตั้งโต๊ะแล้วคูณด้วยราคาโคมไฟตั้งโต๊ะทั้งหมดหารด้วยหน่ึงร้อย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โคมไฟตั้งโต๊ะตัวหนึ่งราคา  4500  บาท  ร้านค้าลดราคาให้ผู้ซื้อ  20%  ผู้ซื้อ
จะต้องจ่ายเงินเท่าไร 
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จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ จงตอบค าถามข้อ 21 – 25 
 
 
 
 
 
21.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 

ก.  เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ขาดทุน 
ข.  เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ขายได้ก าไร 
ค.  จ านวนเงินท่ีขายได้ก าไร 
ง.   ราคาของเงินท่ีซื้อทุเรียน 

 

22.  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คือข้อใด 
ก.  จ านวนเงินท่ีขายได้ก าไร 
ข.  จ านวนเงินท่ีขายขาดทุน 
ค.  เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ขาดทุน 
ง.  เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ขายได้ก าไร 

 
23.จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการหาค าตอบได้ตามข้อ
ใด 

ก.  น าสามสิบห้าหารด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วย
ราคาที่ร้านค้าซื้อทุเรียนมา 

ข.  น าหกสิบห้าหารด้วยหน่ึงร้อยแล้วคูณด้วยหน่ึง
ร้อย 

ค.  น าก าไรจากการขายหารด้วยหนึ่งร้อยแล้ว
คูณด้วยราคาที่ร้านค้าซื้อทุเรียน 

ง.  น าก าไรจากการขายทุเรียนหารด้วยราคาที่
ร้านค้าซื้อทุเรียนมาแล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 
 

24.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ ค าตอบที่ถูกต้องคือข้อใด 
ก.  15% 
ข.  13% 
ค.  12% 
ง.   10% 

 

25.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 
ก.  น าก าไรจากราคาขายหารด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณกับราคาซ้ือ  
ข.   น าก าไรที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หารด้วยหน่ึงร้อยแล้วคูณกับราคาซ้ือ  
ค.  น าก าไรจากราคาขายหารด้วยราคาซ้ือแล้วคูณกับหนึ่งร้อย  
ง.  น าก าไรที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หารด้วยราคาซ้ือแล้วคูณกับหนึ่งร้อย  

 
 
 

ซื้อทุเรียนราคา  5000 บาท ขายไปได้ก าไร  650  บาท  ขายทุเรียนได้ก าไร 
กี่เปอร์เซ็นต์ 
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จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ จงตอบค าถามข้อ 26 – 30 
 
 
 
 
 
26.  สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไร 

ก.  ราคาทุนของโทรศัพท์ 
ข.  ราคาของโทรศัพท์ที่ขาย 
ค.  ร้อยละของจ านวนเงินท่ีขายได้ก าไร 
ง.  ร้อยละของจ านวนเงินท่ีขายขาดทุน 

 

27.  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คือข้อใด 
ก.  ราคาทุนของโทรศัพท์ 
ข.  ราคาของโทรศัพท์ที่ขาย 
ค.  ร้อยละของจ านวนเงินท่ีขายได้ก าไร 
ง.  ร้อยละของจ านวนเงินท่ีขายขาดทุน 

 
28.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการหาค าตอบได้
ตามข้อใด 

ก.  ราคาที่ขายขาดทุนหารด้วยราคาที่ซ้ือ
โทรศัพท์มาแล้วคูณด้วยหน่ึงร้อย 

ข.  น าหนึ่งร้อยหารด้วยราคาที่ซ้ือโทรศัพท์
มาแล้วคูณด้วยราคาที่ขายขาดทุน 

ค.  ราคาที่ขายขาดทุนหารด้วยหน่ึงร้อยแล้วคูณ
ด้วยราคาที่ซ้ือโทรศัพท์มา 

ง.  ราคาที่ซ้ือโทรศัพท์มาหารด้วยราคาที่ขาย
ขาดทุนคูณด้วยหน่ึงร้อย 
 

29.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ ค าตอบที่ถูกต้องคือข้อใด 
ก.  50% 
ข.  40% 
ค.  30% 
ง.   20% 

 

30.  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ตามข้อใด 
ก.  ราคาขายขาดทุนคิดเป็นร้อยละคูณหนึ่งร้อยด้วยหารด้วยราคาซ้ือโทรศัพท์  
ข.   ราคาซ้ือโทรศัพท์คูณหนึ่งร้อยด้วยหารราคาขายขาดทุนคิดเป็นร้อยละ  
ค.   ราคาขายขาดทุนคิดเป็นร้อยละคูณด้วยราคาซ้ือโทรศัพท์หารด้วยหน่ึงร้อย  
ง.   ราคาขายขาดทุนคิดเป็นร้อยละคูณด้วยหน่ึงร้อยหารด้วยราคาซ้ือโทรศัพท์  

 
 
 
 

พ่อค้าซ้ือโทรศัพท์ราคา  7,000  บาท   ขายขาดทุน  2,100  บาท  พ่อค้าขาย
โทรศัพท์ขาดทุนร้อยละเท่าไร 
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แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย    

ไม่แน่ใจ    ไม่เห็น
ด้วย    

ไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิ่ง 

1. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร์      
2. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก      
3. ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความไม่เข้าใจทุกช่ัวโมง      
4. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท้าทายความคิด      
5. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยาก ถ้าใช้ความพยายาม      
6. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้ผู้เรียนมีไหวพริบดี      
7. คณิตศาสตร์ฝึกให้เราเป็นคนมีเหตุผล      
8. เมื่อใกล้สอบฉันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
มาก 

     

9. ฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนคณิตศาสตร์      
10. ฉันชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์      
11. บางครั้งฉันรู้สึกว่าอยากวิ่งหนีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์      
12. ฉันชอบท าโจทย์คณิตศาสตร์ท่ียากและท้าทายความคิด      
13. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าการ
ท่องจ า 

     

14. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องท่องจ าเพียงอย่างเดียว      
15. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คนเก่งเท่าน้ันท่ีจะเลือกเรียน      
16.ฉันรู้สึกว่าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ยากเกินไป      
17. ฉันชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์      
18. เมื่อคุณครูให้ท าแบบฝึกหัดฉันต้องฝืนใจท าจนเสร็จ      
19. ฉันสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
20. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้      
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แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์  
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย    ไม่แน่ใจ    ไม่เห็น
ด้วย    

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ฉันสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนเข้าใจได้      
2. ฉันสามารถเลือกวิธีการท่ีจ าเป็นมาใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

     

3. ฉันสามารถคิดค าตอบตามที่ผู้สอนถามค าถามได้      
4. ฉันสามารถรับรู้และเข้าใจในบทเรียนได้      
5. ฉันไม่เก่งในการเรียนคณิตศาสตร์      
6. ฉันสามารถท าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แปลกๆ ได้      
7. ฉันสามารถเข้าใจวิธีคิดค าตอบและอธิบายให้เพื่อนฟังได้      
8. ฉันสามารถอธิบายแก่เพื่อนๆ ได้ว่าเหตุผลใดจึงคิด
ค าตอบออกมาได้ถูกต้อง 

     

9. ฉันรู้ดีว่าตนเองสามารถเรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

     

10. ฉันมีความม่ันใจกับความรู้ในเน้ือหาวิชาที่นักเรียนจ าเป็นต้องใช้      
11. ฉันเข้าใจในบทเรียนทันที หลังจากผู้สอนอธิบายให้ฟังในช้ัน
เรียน 

     

12. ฉันสามารถท าการบ้านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้      
13. ฉันสามารถท าการบ้านคณิตศาสตร์ได้เพราะฉันตั้งใจเรียน      
14. ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เหมาะท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์      
15. ฉันท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสร็จเร็วและถูกต้อง      
16. ฉันสามารถแก้โจทย์ปัญหาใหม่ๆ ได้      
17. วิธีการคิดค านวณต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ยากส าหรับฉัน      
18. ฉันสามารถสรุปประเด็นส าคัญของบทเรียนคณิตศาสตร์ได้      
19. ฉันมีความช านาญในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ 

     

20. ฉันสามารถสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้      



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ  
 

 รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่น ามาใช้ในการทดลอง  ตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของ
แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  
 1. รองศาสตราจารย์ละเอียด รักษ์เผ่า  
 อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กรุงเทพมหานคร 
  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล กองศิลป์  
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  

กรุงเทพมหานคร 
 
 3. อาจารย์บรรเจิด พูลบุญ  
 ครูผู้สอนต าแหน่งวิทยะฐาน   ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม   

จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 4. อาจารย์ศรีนวล ศรีวิชาสร้อย  
 ครูผู้สอนต าแหน่งวิทยะฐาน   ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดคลองครุ   

จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 5. อาจารย์เพลินจันทร์ อ่อนละเอียด  
 ครูผู้สอนต าแหน่งวิทยะฐาน   ครูช านาญการ  โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม  

  จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   ดอกอ้อ  ดีอีเม้ง  
วัน   เดือน   ปีเกิด  7   มิถุนายน   2522  
สถานที่เกิด   อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  45  ถนนธรรมคุณากร  ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมือง  
    จังหวัดสมุทรสาคร   74000  
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ครู คศ. 1  
สถานที่ท างานปัจจุบัน  โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)  

45  ถนนธรรมคุณากร  ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมือง 
    จังหวัดสมุทรสาคร   74000  
 
ประวัติการศึกษา 
 
 พ.ศ. 2537  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
    จังหวัดชัยภูมิ  
 พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
    จังหวัดชัยภูมิ  
 พ.ศ.  2545  ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ  2 (การวัดผลทางการศึกษา)  

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ.  2550  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
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